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OLÚP n. o., Predná Hora 

Dohoda o poskytnutí motorového vozidla 
na používanie na služobné a súkromné účely  

 

1.Zmluvné strany 

 

Zamestnávateľ: ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ n. o. Predná Hora 

Predná Hora, 049 02 Muráň2  

V zastúpení:   PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, 

Bankové spojenie:  VÚB Revúca  

Číslo účtu:   55237-582/0200 

IČO:   37954920, 

IČO DPH:  SK2022037215 

DIČ:    2022037215 

Rozhodnutie o registrácii: Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO  

 

Zamestnanec:  Mgr. Peter Knapík 

Bytom:   Štúrova 631/34,  05401 Levoča 

Narodený:  26.01.1989 

OP číslo:  EK363172 

 

 

2. Predmet zmluvy 

Predmetom dohody je v zmysle §5 ods.3 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, poskytnutie motorového vozidla zamestnávateľa značky HYUNDAI TUSCON, ŠPZ RA 

373 BI, zaradený v majetku OLÚP n.o.  01.03.2019, obstarávacia cena 20991,66,-€ bez DPH k na 

používanie na služobné a súkromné účely zamestnanca. Počiatočný stav tachometra ku dňu podpísania 

zmluvy je 30.018 km.   

 

 

3. Povinnosti zmluvných strán 

Zamestnanec je povinný viesť si v predpísanej forme denník jázd s rozlíšením služobných 

a súkromných jázd, s vymedzením počtu kilometrov. Na konci mesiaca je povinný odovzdať uvedený 

prehľad jázd na prevádzkovo-technické oddelenie.  

Obe zmluvné strany sa dohodli, že pre účely využívania motorového vozidla nie je potrebné 

schvaľovať jednotlivé jazdy žiadankou na prepravu. 

Obe zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zamestnanec je povinný predložiť motorové vozidlo na bežnú 

kontrolu zodpovednému pracovníkovi zamestnávateľa a tiež na preventívnu kontrolu autorizovanému 

zmluvnému servisu, ktorú zabezpečuje zamestnávateľ.   

 

 

4. Platobné podmienky 

Na základe denníku jázd bude zamestnancovi vystavená faktúra za pohonné hmoty spotrebované 

v rámci súkromných jázd so splatnosťou 14 dní. 

Zamestnanec môže použiť / použije na zakúpenie PHM na jazdy na súkromné účely kartu Slovnaftu 

vydanú pre OLÚP n.o., Predná Hora 

Zamestnanec bezodkladne po uzatvorení tejto dohody písomne upozorní referát Práce a mzdy, OLÚP 

n.o., Predná Hora o jej uzatvorení. 

 

 

5. Účinnosť a platnosť dohody 

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.10.2021. 

 

 

6. Záverečné ustanovenia 

Otázky, ktoré v tejto zmluve nie sú upravené, sa budú riadiť platnými právnymi predpismi. 

Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať s 5-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede a to aj bez uvedenia dôvodu. 
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Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu okamžite zrušiť z dôvodu závažného 

porušenia ustanovení tejto zmluvy. 

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky môžu byť vykonané iba písomnou formou a musia 

byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 

Zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu pre každú zmluvnú stranu. Každá 

zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení. 

Obe zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy vzájomne dohodli, po napísaní si zmluvu prečítali, 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 

 

Predná Hora dňa 30.09.2021 

 

 

Zamestnanec      Zamestnávateľ 

       PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH,  

     Riaditeľ OLÚP n. o. Predná Hora 


