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Dohoda o vedení referentského motorového vozidla 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

(ďalej len ako „dohoda“) 
 

Číslo dohody vedenej u zamestnávateľa: 100/NLC/2021 
 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Národné lesnícke centrum 
Sídlo: T. G. Masaryka 2175/22, 960 01  Zvolen 
Štatutárny zástupca: ING. PETER BALOHG, PHD. – generálny riaditeľ 
IČO:  42001315 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
IBAN: 

(ďalej len „zamestnávateľ“ alebo aj ako „NLC“) 

a 

2. ING. EVA VAKULOVÁ 
 Dátum narodenia:  
 Trvalé bydlisko:  
 Pracovné zaradenie: špecialista – manažér vzdelávania 
 

(ďalej len „zamestnanec“ a spolu so zamestnávateľom len „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. 

1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s vedením 
služobného motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancom, a to pri plnení 
pracovných činností vykonávaných zamestnancom pre zamestnávateľa počas trvania 
pracovnoprávneho vzťahu uzatvoreného medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

2. Zamestnanec je povinný: 
 pred začiatkom služobnej cesty preberať a po ukončení služobnej cesty odovzdávať 

motorové vozidlo, vrátane príslušenstva a vybavenia, dokladov potrebných k vedeniu 
vozidla a palivovej kreditnej karty (zistené nedostatky zapíše do vozového zošita – 
dátum prevzatia, kto prevzal vozidlo, kto odovzdal, stav PHL v nádrži, zistené 
nedostatky), 

 pred jazdou, počas jazdy a po skončení jazdy vykonávať kontrolu vozidla v zmysle 
platných predpisov, 

 do záznamu o premávke vozidla zapisovať všetky údaje o prevádzke vozidla, 
po skončení jazdy záznam uzavrieť podpisom vodiča, vedúceho vozidla a číslom 
úlohy, 

 uzavrieť s príslušnou poisťovňou poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené 
pri výkone povolania (pred uzatvorením dohody) a zmluvu predložiť 
zamestnávateľovi; pred uzatvorením poistnej zmluvy nie je zamestnanec oprávnený 
viesť motorové vozidlo,  

 každé poškodenie, poruchu alebo haváriu vozidla hlásiť referátu autodopravy a spísať 
záznam o poškodení vozidla, 

 zúčastňovať sa školení organizovaných zamestnávateľom, 
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 dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie príslušné právne 
predpisy a dodržiavať interné pravidlá zamestnávateľa stanovené v platnej a 
účinnej Smernici pre používanie a prevádzku motorových vozidiel, o cestovných 
náhradách pri tuzemských pracovných cestách a na realizáciu zahraničných 
pracovných ciest, 

 hradiť z vlastných prostriedkov uložené pokuty za porušenie dopravných predpisov, 
 v prípade opustenia vozidla zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu a poškodeniu 

prostriedkami, ktorými je vozidlo vybavené. 
 

3. Zamestnanec nesmie používať vozidlo na súkromné účely. 
 
 

Článok II. 

1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť prevádzku služobného motorového vozidla, 
pohonné hmoty, oleje, mazadlá, náhradné diely, technické prehliadky a opravy vozidla. 

2. Záväzné miesto na parkovanie služobných vozidiel sú garáže NLC, garáže príslušných 
výskumných staníc a stredísk. V čase, v ktorom je záväzným nariadením upravená 
povinnosť parkovať na určených miestach, môže parkovanie vozidla mimo určeného 
miesta výnimočne povoliť generálny riaditeľ. 

 
 

Článok III. 

1. Dohoda zaniká ukončením pracovného pomeru zamestnanca, písomnou dohodou 
zmluvných strán, alebo niektorým zo spôsobov podľa tohto článku dohody.  

2. Zamestnávateľ alebo zamestnanec môže odstúpiť od dohody, ak zamestnanec podľa 
lekárskeho potvrdenia stratil oprávnenie viesť motorové vozidlo. Zamestnávateľ je 
oprávnený odstúpiť od dohody aj v prípade, ak zamestnanec poruší ktorúkoľvek 
povinnosť vyplývajúcu pre neho z tejto dohody alebo z platného právneho predpisu. 

3. V prípade odstúpenia od dohody táto dohoda zaniká dňom doručenia písomného 
odstúpenia od dohody druhej zmluvnej strane (s právnymi účinkami ex nunc).  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ je oprávnený dohodu písomne vypovedať 
a to v 3-dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doručenia výpovede zamestnancovi.  

5. Zamestnanec zodpovedá za poškodenie služobného motorového vozidla podľa platných 
ustanovení Zákonníka práce. 

 
 

Článok IV. 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1 – Dohoda o hmotnej zodpovednosti. 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 
v súlade § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.  

3. Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 
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4. Táto dohoda je spísaná v troch vyhotoveniach zamestnanec dostane jedno vyhotovenie, 
zamestnávateľ dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné vzťahy v tejto dohode výslovne neupravené sa riadia predovšetkým príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce. 

6. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne 
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň 
doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť 
vráti odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa odsťahoval“ 
alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

8. Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia dohody. 
 
 
Vo Zvolene dňa 14. 05. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ______________________________ 
                zamestnanec                   zamestnávateľ 
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Príloha č. 1 
 

Dohoda o hmotnej zodpovednosti  
uzatvorená podľa  § 182 Zákonníka práce 

 
 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Národné lesnícke centrum 
Sídlo: T. G. Masaryka 2175/22, 960  01 Zvolen 
Štatutárny zástupca: ING. PETER BALOGH, PHD. – generálny riaditeľ 
IČO:  42001315 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
IBAN:  

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

a 

2. ING. EVA VAKULOVÁ 
 Dátum narodenia:  
 Trvalé bydlisko:  
 Pracovné zaradenie: špecialista – manažér vzdelávania 

(ďalej len „zamestnanec“) 
 
uzatvárajú podľa § 182 Zákonníka práce túto dohodu o hmotnej zodpovednosti: 

1. Zamestnanec podľa pracovnej zmluvy č. 297/2021, 1/2021-1120 podpísanej dňa 23. 04. 2021, 
a na základe dohody o  vedení referentského motorového vozidla zo dňa 14. 05. 2021 podpisom 
tejto dohody preberá hmotnú zodpovednosť za hodnoty zverené na vyúčtovanie, t. j.: 

 pohonné hmoty v nádrži motorového vozidla, 
 kreditnú kartu k motorovému vozidlu, 
 príslušenstvo a výbavu motorového vozidla, 

ako aj ďalšie hodnoty, ktoré mu budú zverené na vyúčtovanie kedykoľvek počas trvania 
pracovného pomeru a platnosti dohody o  vedení referentského motorového vozidla. 

2. Zamestnanec sa zaväzuje všetky zverené hodnoty riadne vyúčtovať a odovzdať. 

3. Zamestnanec je povinný starať sa o zverené hodnoty so starostlivosťou riadneho hospodára, 
vykonávať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa predišlo škode a schodku na zverených 
hodnotách. Zamestnanec je povinný viesť všetky potrebné a predpísané zápisy a doklady 
a zostavovať všetky výkazy a hlásenia o zverených hodnotách v stanovených lehotách. 

4. V prípade vzniku schodku na zverených hodnotách, resp. straty predmetov uvedených v bode 1 je 
zamestnanec povinný nahradiť schodok (náhradu za stratu predmetov) v plnej výške, ak 
nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Pri určení výšky schodku 
sa vychádza z ceny v čase jeho vzniku. 

5. Ak zamestnanec bude používať motorové vozidlo v priebehu zúčtovacieho obdobia spolu 
s viacerými zamestnancami, ktorí taktiež uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, bude s nimi 
zodpovedať za vzniknutý schodok spoločne podľa § 189 Zákonníka práce. 

6. Zamestnávateľ je povinný vytvoriť zamestnancovi také pracovné podmienky, ktoré mu umožnia 
riadne vykonávať svoje povinnosti. 

7. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že v čase uzatvorenia tejto dohody nie sú žiadne nedostatky 
v pracovných podmienkach, ktoré by obmedzovali riadny výkon práce zamestnanca a mohli by tak 
ovplyvniť vznik schodku. 
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8. Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti nadobúda platnosť dňom podpisu oboma jej účastníkmi 
a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 
v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

9. Dohoda platí po celý čas trvania pracovného pomeru zamestnanca a zaniká dňom jeho skončenia 
alebo dňom odstúpenia od dohody podľa § 183 ods. 2 Zákonníka práce. Táto dohoda končí aj 
ukončením dohody o vedení referentského motorového vozidla, ktorú dňa 14. 05. 2021 uzatvoril 
zamestnanec so zamestnávateľom. 

10. Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

11. Táto dohoda je spísaná v troch vyhotoveniach, zamestnanec dostane jedno vyhotovenie, 
zamestnávateľ dve vyhotovenia.. 

12. Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia dohody. 

 
 
Vo Zvolene dňa 14. 05. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ ______________________________ 
              zamestnanec                   zamestnávateľ 
 
 


