
Dohoda o používaní s lužobného mobilného telefónu 

Zamestnávateľ: 

a 
Zamestnanec: 

Me to Z la té Moravce 
so sídlom: l . mája 2 , 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
v zastúpení: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
(ďalej len "zamestnávater") 

PhDr. Mariá n Takáč 
trvale bytom 
dátum narodenia 
(ďalej len "zamestnanec") 

uzatvárajú túto dohodu o používaní služobného mobilného telefónu: 

l. 
Zamestnávate!' na zabezpečenie svoj ich úloh a výkonu prác zveruje zamestnanco\ i mobilný telefón 
s nabíjačkou značky: NOKIA, 6500 s, typ RM - 240, výr. č. : 353187/03/339074/9, číslo: 0905 
871 829. 

ll. 
Zamestnanec zverený mobilný telefón prevzal a potvrdzuje, že ho bude používať len v súv is losti s 
plnením pracovných úloh a na zabezpečenie či nnosti zamestnávatel'a. O mobiln) telefón sa bude 
náležite starať podl'a pokynov výrobcu. 
Podra ustanovenia § 185 Zákonníka práce, zamestnanec zodpovedá za stratu zvereného mobilného 
telefónu a v prípade jeho straty je povinný nahradiť zamestnávate l'ov i skutočnú škodu ' pen iazoch vo 
výške hodnoty nového mobi lného telefónu rovnakej značk). 

ll I. 
Podra rozhodnutia zamestnávatel'a má zamestnanec mesačný cenový limit platieb za prevádzku a 
používanie mobi lného telefónu sumu: 50,-EUR 

IV. 
V prípade prekročenia mesačného cenového limitu uvedeného v bode III. tejto dohody. zamestnanec 
sa zaväzuje zaplatiť zamestnávatel'ovi s umu, ktorá tento limit prekročí. Zamestnávate!' a zamestnanec 
týmto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je zamestnáYater oprávnený 
zamestnancovi vykonať zrážky zo mzdy podra ustanovenia § 13 1 ods. 3 Zákonníka práce a to 
v celkovej sume, ktorá je prekročením cenového limitu stanoveného v bode l ll . tejto dohody, alebo 
' prípade straty telefónu v sume rovnajúcej sa hodnote nového mobilného telefónu ro' nakej značky. 

V. 
Táto dohoda je vyhoto' en á v troch rovnopisoch, z ktorých zamestnanec obdrží jeden a za me tná' ater 
dva rovnopisy. Dodatky a zmeny je možné robiť len v písom nej forme. 
Zamestnávater a zamestnanec si túto dohodu prečítali. potvrdzujú že jej porozumeli a na znak sú hlasu 
ju dobrovol'ne podpísali. 

V Zlat)·ch Moravc iach dňa ... f...· .. ť.~ : .. ~~./?. .......... .. 

Zamestnávater: 


