Dohoda o používaní lužobného mobilného telefónu

Zamestnávate!':

Me to Z laté Moravec

so sídlom: l. mája 2. 953 Ol Zlaté Mora\ ce
I ČO: 00308676
v zastúpení: Ing. Peter Lednár. C c., primátor mesta
(ďa lej len "zamestnávater")
a
Zame tnanec:

Ing. Jana Me ková

dátum narodenia
(ďa l ej len "zamestnanec")
uzat\árajú túto dohodu o použhaní služobného mobilného telefónu:
l.

Zarnestnávater na zabezpečen ie svoj ich úloh a ')'l-anu prác zveruj e Lame tnancov i mob iIn) telefón
s nabíjačkou značky
NOKIA C l - Type
RM-607,
CO DE: 059H2X7, IMEI :
358257/04/86240113, tel.

čí

lo 0917 983

6~2 .

ll.

Zamestnanec zveren)· mob ilný telefón prevzal a pot\1rdzuje. že ho bude používať len ' súvis losti s
plnením pracovných úloh a na zabezpečenie činnosti zarnestnávatera. O mobiln)· telefón sa bude
náležite starať pod ra pok) nov v)Tobcu.
Pod ra ustanoven ia s 185 Zál--onn íl-a práce. za me tnanec zodpoved á za stratu Z\ ereného mob ilné ho
telefónu a v prípade jeho strat} je povi nný nahradiť zamestná\ ate rov i sl--utočnú ši-odu ' peniazoch YO
')•šk.e hodnoty nového mob iIného telefónu ro' na kej značk.).
Ili.
Pod ra rozhodnutia zamestnáYatera má zame:.tnanec
použhanie mobi lného telefónu umu: 40,-EUR

mesačn)

cenO\) tim it platieb za pre\ádzk.u a

IV.

V prípade

prekročenia mesačného

cenového limitu uyedeného ' bode 111. tejto dohody, zamestnanec
sa za\ äzuje zaplatiť zamestná\ ate rov i sumu . k. to rá tento limit prekročí. Zamestná\ a tel' a Lamestnanec
t)·mto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je zamestná' ater oprávnený
zame tnancovi V)k.onať zrážk.) zo mzdy podl'a ustanovenia § 131 ods. 3 Zákonníka práce a to
' celko, ej sume. ktorá je prek.ročením cenového limitu tano,eného ' bodť 111. tejto dohody. alebo
' prípade strat) telefónu ' sume ra\ naj úcej a hodnote no' ého mobilného telefón u ro' na kej značk.).

v.
Táto dohoda je 'yhotovená ' troch rovnopisoch. z ktor) ch zamestná' ater obdrží d' a rovnopisy a
zamestnanec obdrží jeden. Doda ti-) a zmen) je možné robiť len ' pí om nej forme.
Zamestnávater a zame:.tnanec si túto doho
.. li. potHdzujú že jej porozumeli a na znak úhlasu
ju dobrovol'ne podpí ali.
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