
 

DOHODA O POUŽÍVANÍ MOBILNÉHO TELEFÓNU 
 

1. Zamestnávateľ: 

SVETLO Krupina, n.o.  

29. augusta 630/25,  

963 01 Krupina 

Zastúpený: Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o. 

Číslo účtu: IBAN SK29 0200 0000 0037 9783 3053 

IČO: 50772155 

(ďalej len „zamestnávateľ“)  

 

a  

 

2. Zamestnanec: 

Titul, meno, priezvisko:  Mgr. Mária Jaďuďová  

Rodné číslo:    705909/8278 

Adresa:    Dolný Badín č. 88 

Funkcia resp. zaradenie:  sociálny pracovník/ riaditeľka n.o.  

(ďalej len „zamestnanec“)  

 

 

Článok I. 

1. Predmetom tejto zmluvy je odovzdanie a prevzatie mobilného telefónu SAMSUNG Galaxy 

A12 black, výrobné číslo IMEI: 351121/01/432608/5, vrátane jeho príslušenstva: SIM karta 

č. 090364781, nabíjačka. 

 

Článok II. 

1. Zamestnávateľ určuje zamestnancovi aktívne používať mobilný paušál Biznis Nekonečno 

33 v kategórii neobmedzených volaní, SMS, internet v mobile, odkazovú schránku v rozsahu 

55,00 EUR.  

 

Článok IV. 

1. Zamestnanec sa zaväzuje používať mobilný telefón a jeho program služieb výhradne len 

na pracovné účely, pričom je povinný mať aktívny (zapnutý) mobilný telefón:  

a) v pracovné dni,  počas pracovnej doby v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.  

b) nonstop, v prípade pohotovostného telefonátu, týkajúceho sa zabezpečenia prevádzky,  

2. V prípade mimoriadnych okolností môže riaditeľ nariadiť iný režim aktivity služobného 

mobilného telefónu. Ak zamestnanec musí vypnúť služobný mobilný telefón z dôvodu napr. 

pracovnej schôdzky, porady a pod., je povinný skontrolovať svoju schránku odkazovej 

služby, resp. SMS službu.  

  

Článok V. 

1. Zamestnanec berie na vedomie, že v prípade prekročenia limitu určeného touto dohodou, je 

povinný bezodkladne uhradiť prekročenie limitu do pokladne zamestnávateľa do 5 dní, ak 

prekročený limit nebol použitý na pracovné účey. V prípade nesplnenia tejto povinnosti resp. 

neuzatvorenia dohody o zrážke z platu, bude prekročenie limitu odstúpené na prerokovanie 

škodovej komisii.  



2. Ak bol prekročený limit z dôvodov zabezpečovania mimoriadnych pracovných povinností a 

prekročenie limitu odsúhlasí riaditeľ zamestnávateľa, zamestnancovi nevzniká povinnosť 

uhradiť sumu z prekročenia limitu do odsúhlasenej výšky.  

 

Článok VI. 

1. Zamestnávateľ odovzdáva zamestnancovi vyššie uvedený mobilný telefón vrátane jeho 

príslušenstva na zabezpečovanie činností vyplývajúcich z jeho pracovných úloh a 

zamestnanec predmet zmluvy preberá v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, čo 

potvrdzuje svojim podpisom.  

2. Zamestnanec zodpovedá za stratu mobilného telefónu a jeho príslušenstva uvedeného v 

Článku I. tejto dohody podľa § 185 Zákonníka práce.  

3. Zamestnancovi môže byť služobný mobilný telefón odobratý v prípade nedodržania 

podmienok uvedených v tejto dohode. 

 

Článok VIII. 

1. Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s používaním mobilného 

telefónu a programom služieb na aktívnej SIM karty. 

 

Článok IX. 

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

dňom 6.2.2023. 

 

 

V Krupine, dňa 3.2.2023 

 

 

 

 

_____________________________     ____________________________  

Mgr. Mária Jaďuďová     Ing. Radoslav Vazan 

          SVETLO Krupina, n.o. 


