
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie  
pre služobné účely č. MV/4/2022 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi 
nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:  

 
 

1. zamestnávateľ: 
názov:   Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 
so sídlom:   Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica  
IČO:   52 123 553 
zápis:   Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 

oddiel: Sro, vložka č.: 35660/S  
zastúpený:   Peter Bučko - konateľ 

        (ďalej len ako „zamestnávateľ“)  
 

a 
 

2. zamestnanec:   
meno a priezvisko:  Milan Mesarkin 
trvale bytom:   
dátum narodenia:    
         (ďalej len ako „zamestnanec“) 

 
 
Zamestnanec a zamestnávateľ sa spoločne ďalej v tejto zmluve označujú ako zmluvné strany a táto zmluva 
sa ďalej označuje len ako zmluva. 

 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zamestnávateľ týmto zveruje zamestnancovi osobné motorové vozidlo v nájme zamestnávateľa, t.j. 

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik: 
 

továrenská značka:  DACIA DOKKER SD/0SDG3/0SDG35 
evidenčné číslo:  BB703EX 
číslo karosérie/VIN:  UU10SDG3551678347 
rok výroby:   2014 

 
2. Zamestnávateľ vyhlasuje, že zamestnanec môže používať motorové vozidlo špecifikované v odseku 2 

tohto článku zmluvy výlučne na služobné účely. 
3. Zamestnanec z dôvodu prepravy ostatných zamestnancov na pracovisko môže začínať a končiť jazdu 

motorového vozidla v mieste svojho trvalého bydliska. 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou si zmluvné strany upravujú vzájomné práva a povinnosti pri používaní motorového 

vozidla podľa čl. I. ods. 2 tejto zmluvy zamestnancom na služobné účely. 
 



Čl. III 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zamestnanec sa zaväzuje: 

a. používať vozidlo na účel, pre ktorý je technicky určené, 
b. neumožniť vedenie motorového vozidla inej osobe než je on sám, okrem výnimočných prípadov 

vynútených nepredvídateľnými okolnosťami, 
c. evidovať všetky vykonané jazdy v súvislosti s výkonom práce (ďalej len „pracovné jazdy“) na 

predpísaných tlačivách, v ktorých zamestnanec uvedie záznam o prevádzke vozidla s uvedením 
jednotlivých jázd, ich dátum, začiatok, cieľ, koniec, ako aj účel jazdy a počet najazdených km; 
vyúčtovať evidované jazdy na predpísaných tlačivách a tieto predložiť zamestnávateľovi do 
tretieho dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli jazdy vykonané, 

d. preukázať čerpanie pohonných látok (ďalej len „PHL“) dokladom o čerpaní PHL a tieto predložiť 
spolu s tlačivami o evidencii jázd zamestnávateľovi, 

e. udržiavať motorové vozidlo v dobrom technickom stave a v čistote. Za týmto účelom je 
zamestnanec povinný vykonávať bežnú údržbu motorového vozidla, v prípade poruchy 
motorového vozidla zabezpečiť jeho opravu, zúčastniť sa s motorovým vozidlom predpísaných 
kontrol v rámci záručného servisu, kontrol STK, resp. iných kontrol technického stavu vozidla 
podľa potreby; informovať zamestnávateľa o zmene technického stavu vozidla,  

f. zabezpečovať motorové vozidlo proti odcudzeniu a poškodeniu prostriedkami, ktorými je 
motorové vozidlo vybavené, 

g. zúčastňovať sa školení a lekárskych prehliadok, ktoré nariadi zamestnávateľ za účelom overenia 
alebo rozvoja spôsobilosti na riadenie motorového vozidla, 

h. bez zbytočného odkladu oznamovať zamestnávateľovi stratu spôsobilosti na riadenie 
motorového vozidla, 

i. odovzdať zamestnávateľovi motorové vozidlo bez zbytočného odkladu po zániku tejto zmluvy 
prostredníctvom protokolu, v ktorom sa uvedie technický stav motorového vozidla, odovzdané 
príslušenstvo a jeho stav, vybavenie vozidla a uvedú sa údaje týkajúce sa motorového vozidla 
a jeho prevádzky (stav tachometra, stav PHL v nádrži, zúčtovanie spotreby PHL). 

 
2. Zamestnávateľ sa zaväzuje: 

a. znášať všetky náklady na prevádzku a údržbu motorového vozidla vrátane úhrady cestnej 
dane, ceny diaľničných známok, umývania a čistenia vozidla v rozsahu dohodnutom medzi 
zmluvnými stranami. To neplatí pri nákladoch súvisiacich so škodou, za ktorú zamestnanec 
zodpovedá, 

b. vybaviť vozidlo potrebným vybavením podľa platných právnych predpisov o podmienkach 
prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, 

c. zabezpečiť uzatvorenie zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou 
motorového vozidla, ako aj havarijného poistenia na motorové vozidlo, 

d. umožniť bezpečné parkovanie a garážovanie motorového vozidla v areáli zamestnávateľa. 
 
 

Čl. IV 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. V prípade zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v súvislosti s vedením vozidla pri 

plnení pracovných úloh sa bude postupovať v súlade s ustanovením § 179 a nasl. zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce. 

2. Zamestnanec zodpovedá za prevzaté príslušenstvo a vybavenie vozidla v rozsahu podľa protokolu 
o prevzatí príslušenstva a vybavenia vozidla, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 
 



Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke zamestnávateľa.  
2. Táto zmluva bola vypracovaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj internými 

predpismi zamestnávateľa. 
3. Táto zmluva sa uzatvára medzi zamestnávateľom a zamestnancom na dobu určitú, a to najneskôr do 

dňa zániku pracovného pomeru zamestnanca alebo preradenia na inú prácu. 
4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán označenej príslušným 

poradovým číslom a podpísanej oboma zmluvnými stranami. 
5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce 

z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude Zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov 
neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, kedy bolo písomné oznámenie 
o odstúpení od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu je určené jedno vyhotovenie. 
Zmluvné strany prehlasujú, že svoje osobné a iné údaje týkajúce sa druhej strany tejto dohody 
spracujú, a budú s nimi nakladať v súlade s požiadavkami nariadenia č. 2016/679 GDPR („General 
Data Protection Regulation“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú 
a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 
 
 

 
 
 
 
 

V Banskej Bystrici dňa 04.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
zamestnávateľ 

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. 
registrovaný sociálny podnik 

Peter Bučko - konateľ 
 
 
 
 
 
 

 
V Banskej Bystrici dňa 04.03.2022 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
zamestnanec 

Milan Mesarkin 


