
 
   

DOHODA 
o zverení referentského vozidla do dočasného užívania 

 
Zamestnávateľ: 
 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky 
Špitálska 6,  814 55 Bratislava 
Zastúpená: Ing. Andrejom Svitáčom, generálnym riaditeľom Implementačnej agentúry  
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 
Bankové spojenie: 7000211053/8180 
ďalej len   „IA MPSVR SR“ 

                         a 
 

 Zamestnanec:   

 Meno, priezvisko, titul:  Mgr. Karin Ferencková 

trvalé bydlisko:   

Číslo  OP:   

organizačný útvar:   ONP 1 / NP BOKKÚ 

funkcia:  koordinátorka vzdelávania 

 

Uzatvárajú dohodu o zverení referentského vozidla  do dočasného užívania. 
 
1. Zamestnávateľ za účelom riadneho a včasného plnenia pracovných úloh 

zveruje do dočasného užívania zamestnancovi referentské vozidlo. 

2. Zamestnanec môže zverené vozidlo využívať len pri plnení pracovných úloh 
a v súvislosti s plnením pracovných úloh. Zakazuje sa používať zverené 
vozidlo na súkromné účely vrátane ciest do práce a späť. 

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečovať opravy vozidla zvereného do 
dočasného užívania a starať sa o to, aby vozidlo bolo technicky spôsobilé na 
prevádzku po pozemných komunikáciách.  

4. Zamestnanec je povinný  parkovať zverené vozidlo na určenom parkovacom 
mieste. Pokiaľ nebude určené inak, v mieste sídla IA MPSVR SR je určeným 
parkovacím miestom vyhradené parkovisko pred budovou IA MPSVR SR. 

5. Zamestnanec je povinný viesť o vykonaných cestách predpísanú evidenciu, 
a to Denný záznam o prevádzke vozidla, dodržiavať normy spotreby 
pohonných hmôt. Zamestnanec je povinný dodržiavať všetky ustanovenia 
Smernice IA MPSVR SR o používaní služobných motorových vozidiel. 
Zamestnanec je povinný pri odovzdaní vozidla ako súčasť záznamu (kniha 
jázd) vyúčtovať poverenému zamestnancovi správy a prevádzky preddavky 
na nákup pohonných hmôt, ak boli poskytnuté a odovzdať vyúčtovanie 



spotreby pohonných hmôt. Poverený zamestnanec správy a prevádzky je 
povinný vyúčtovať najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho 
mesiaca poskytnuté preddavky na nákup pohonných hmôt a odovzdať 
vyúčtovanie spotreby pohonných hmôt, ak nebude určené inak,  do učtárne 
IA MPSVR SR. 

6. Zamestnávateľ je povinný odovzdať zamestnancovi vozidlo v dobrom 
technickom stave a uhrádzať náklady na prevádzku, údržbu a opravy 
vozidla. Zamestnanec je povinný starať sa o vozidlo a používať ho v súlade 
so zásadami maximálnej hospodárnosti.  

7. Drobnú údržbu vozidla, môže vykonávať zamestnanec sám. Materiál na 
vykonanie drobnej údržby môže zamestnanec zakúpiť len 
s predchádzajúcim súhlasom odborného referenta autoprevádzky.  

8. Ak vznikne škoda na vozidle zverenom do dočasného užívania, zodpovedá 
za ňu zamestnanec, ktorý v čase vzniku škody vozidlo užíval, ak sa 
preukáže, že škoda bola spôsobená jeho zavinením.  

9. Zamestnanec prehlasuje, že je zdravotne spôsobilý na vedenie motorového 
vozidla a bude sa riadiť pokynom IA MPSVR SR v zmysle platných 
predpisov (smernica),  

10. Zamestnanec bezodkladne oznámi prípadné zmeny svojho zdravotného 
stavu ktoré mu bránia viesť motorové vozidlo zodpovednému zamestnancovi 
za autoprevádzku. V prípade dopravnej nehody je zamestnanec povinný 
privolať políciu a o dopravnej nehode bezodkladne informovať odd. správy 
a prevádzky.   

11. Táto dohoda sa uzatvára na čas neurčitý. Dohoda stráca platnosť dňom 
skončenia pracovného pomeru alebo dohodou zmluvných strán. 
Zamestnávateľ i zamestnanec môže odstúpiť od tejto dohody jednostranne, 
bez udania dôvodu, písomnou formou. Pri zrušení dohody musí byť za 
vozidlo zamestnancom vykonané riadne vyúčtovanie prevzatých peňažných 
záloh ku dňu ukončenia dohody a odovzdané poverenému zamestnancovi 
správy a prevádzky. 

12. Fyzické prevzatie a odovzdanie vozidla uvedeného v bode 1. sa uskutoční 
vždy individuálne Preberajúci a odovzdávajúcim zápisom Referentského 
vozidla do dočasného užívania. 

13. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch,  z ktorých 2 rovnopisy 
zostávajú IA MPSVR SR a jeden rovnopis zostáva zamestnancovi.  

 
 

 
 
 

............................................... 
 

Zamestnanec 

 
 
 

............................................... 
Ing. Andrej Svitáč 

generálny riaditeľ IA MPSVR SR 
 

 
V Bratislave,  dňa ............................. 

 
V Bratislave,  dňa ............................. 

 


