
Zamestnávate!': 

a 
Zamestnanec: 

Dohoda o použ ívaní lužo bného mobilného telefónu 

Mesto Zlaté Moravce 
so sídlom: l. mája 2 . 953 O l Zlaté Mora\ ce 
IČO: 00308676 
\ zastúpení: Ing. Peter Lednár. C c .. primátor mesta 
(ďalej len "zamestnávatel'") 

Mgr·. Danuya Hollá 
trvale b) tom 
dátum narodenia 
(ďalej len "zamestnanec") 

uzatvárajú túto dohodu o používaní lužobného mobilného telefónu: 

l. 
Zamestnávatcr na zabezpečenie voj ich úloh a v)"onu prác zveruje zamestnanco' i mobiln) te lefón 
s nabíjačkou znač"): OKJA C l - Type RM-607, CODE: 059H2X7, IM E I: 

358257/0~/862725/5, tel. čí lo 0917 983 640. 

ll. 
Zamestnanec zveren) mobiln)· telefón pre\ zal a potvrdzuje. že ho bude použhať len ,. súvislosti s 
plnením pracovn)·ch úloh a na zabezpečenie č inno ti zame tnávatcra. O mobiln) telefón sa bude 
náležite starať pod ra pokyno' ')Tobcu. 
Podl'a ustanovenia § I85 Zákonníka práce, zamestnanec zodpovedá za stratu zvereného mobilného 
telefónu a v prípade jeho straty je povinný nahradiť zamestnávatero, i "utočnú š"odu v peniazoch \O 

')ške hodnoty nového mobilného telefo nu ro\ nakej značk). 

III. 
Podra rozhod nutia zamestnávatera má zamestnanec me ačn)· cenový limit platieb za prevádzku a 
používanie mobilného telefónu sumu: 40.-EUR 

IV. 
V prípade prekročenia mesačného ccno\ého limitu U\edeného ' bode 111. tejto dohod). zamestnanec 
sa za\ äzuje zaplatiť zamestnávate ro, i sumu. "torá tento limit prekročí. Zamestnhater a zamestnanec 
t)·mto uzatvárajú dohodu o zráž"ach zo mzd), na zá"lade "torej je zamestnávate l' oprávnen) 
zamestnancovi ' )konať zrážk) zo mzdy pod ra ustano,enia § 131 ods. 3 Zá"onníka práce a to 
v celkovej sume. ktorá je pre"ročením cenového limitu stano,eného v bode Ili. tejto dohody, alebo 
' prípade straty telefónu" sume ro\ najúcej sa hodnote no\ ého mobilného telefónu ro\nakej značk). 

v. 
Táto dohoda je ' yhoto\ ená v troch rovnopisoch. z "tor) ch zamestná\ater obdrží d\ a rovnopis) a 
zamestnanec obdrží jeden. Dodat") a ?men) je mož.né robiť len ' písomnej forme. 
Zamestnávate!' a zame tnanec si túto dohodu prečítali. potvrdLujú že jej porozumeli a na Lnak súhlasu 
ju dobrovol'ne podpísali . ~ t. sT 0 

V Zlar)·ch Mora,·ciach dňa 5.I 0.20 ll 

lamestnanec: 




