Dohoda o používaní lužo bného mobiln ého telefónu

Zame tnávatel':

Mesto Zlaté Moravce
so sídlom: l. mája 2 , 953 Ol Zlaté Moravce
I ČO: 00308676
v za túpení: Ing. Peter Lednár. C c .. primátor mesta
(ďalej len "zamestnávater")

a
Zamestnanec:

Bc. v;tefan Nocia r
trva le b) tom
dátum narodenia
(ďalej len "zamestnanec")

uzatvárajú túto dohodu o použÍ\aní služobného mobilného telefónu:
l.
svoj ich úloh a ' )kon u prác Z\ eruje Lamestnancovi mob i Iný telefón
s nabíjačkou značk.;: NOKIA C l- Type : RM-607, CODE: 059H2X7, IMEI: 58257/0486273113,
tel. číslo 0917 983 641.
Zamestnávateľ

na

zabezpečen ie

ll.
Zamestnanec L.veren) mobi ln)· telefón prevzal a potvrdzuje. že ho bude použÍ\ at" len v súvislosti s
plnením pracovn)·ch úloh a na zabezpečenie činnosti zame tná\atera. O mobiln)· telefón sa bude
náležite starať pod ra pokynov 'ýrobcu.
Podľa ustanovenia § 185 Zák.onníka práce, zamestnanec zodpovedá za stratu zvereného mobilného
telefónu a v prípade jeho strat) je povinný n ahrad iť zamestná' ate rov i sk utočnú škodu ' peniazoch vo
'ýške hodnoty nového mobilného telefónu rovnal..ej značl..~ .
III.
rozhodnutia zamestná,ateľa má zamestnanec
používanie mobi lného telefónu sumu: 40,-EUR
Podľa

mesačn)

ceno\ ý limit platieb za prevádzku a

IV.
V prípade prekročeni a mesačného cenového limitu uvedeného ' bode III. tejto dohody. zamestnanec

sa za\ äzuje zaplatiť zamestná' a teľo' i sumu. l..torá tento li mit prekročí. Zamestná' ate ľ a zamestnanec
t) mto uzatváraj ú dohodu o zrážkach zo mzd). na základe l..torej je zamestná,·ater oprávnen)
zamestnancovi V}konaľ zrážk.) zo mzd} podľa ustanO\enia § 131 ods. 3 Zákonníka práce a to
'celkovej sume, ktorá je prek.ročením cenového limitu stano,eného' bode 111. tejto dohod). alebo
v prípade straty telefónu v sume rovnajúcej sa hodnote nového mobi lného telefónu rovnakej značky.
V.
Táto dohoda je 'yhotovená v troch rovnopisoch, z ktor) ch zamest ná\ateľ obdrží dva ro\ nopisy a
zamestnanec obdrží jeden. Dodatk) a zmen) je možné robiť len ' písomnej forme.
Zamestnávate ľ a zame tnanec si túto dohodu pre ' · Ol\ rdzujú že jej poroL.urneli a na znak súhlasu
~E.STo
ju dobrO\orne podpísali.

V Zlat)ch Mora\ ciach

dňa

5.10.20 ll

