
Dohoda o použití služobného motorového vozidla 
na služobnej ceste 

Zamestnávateľ: 

a 

Zamestnanec: 

Mesto Zlaté Moravce 
so sídlom: 1. mája 2 , 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
v zastúpení: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
(ďalej len "zamestnávate!"') 

JUDr. Mária Vozárová 
trvalý pobyt: _ 
dátum narodenia: 
funkcia: právnik MsÚ 
( ďalej ako „zamestnanec") 

uzatvárajú túto dohodu o používaní služobného motorového vozidla: 

1. 

1. Zamestnávateľ na zabezpečenie svojich úloh a výkonu prác zveruje zamestnancovi 
motorové vozidlo značky Škoda Octávia, evidenčné číslo: ZM 717 AY (VIN: 
TMBCS2 l Z678032642) a to počas služobnej cesty do Českej republiky (za účelom účasti na 
spoločenskom podujatí organizovanom partnerským mestom Bučovice) v termíne od 16.5.2014 
do 19.5.2014 spolu s jeho výbavou a potrebnými dokladmi a osvedčeniami. 

2. Pred zahájením pracovnej cesty je zamestnanec povinný zaznamenať stav tachometra 
a objem paliva v nádrži do príslušnej knihy jázd. 

3. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že miestom pre parkovanie vozidla pred 
zahájením cesty ako aj po jej ukončení je: dvor Mestského úradu Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 O 1 
Zlaté Moravce. Miestom parkovania pri prerušení pracovnej cesty je Hlohovec, ulica Dilongova 9. 

4. Náklady na prevádzku, údržbu a opravy vozidla hradí zamestnávateľ. 

II. 

1. Zamestnanec zverené vozidlo preberá a potvrdzuje, že vozidlo bude používať len v 
súvislosti s plnením pracovných úloh súvisiacich s pracovnou cestou a na zabezpečenie činnosti 
zamestnávateľa. Kľúče od vozidla a evidenčná kniha jázd budú odovzdané zamestnancovi v sídle 
zamestnávateľa, na mieste určenom zamestnávateľom. 

2. Zamestnanec je povinný zapísať každú jazdu v knihe jázd a uviesť v knihe jázd všetky 
vyznačené údaje súvisiace s jazdou, vrátane spotreby pohonných hmôt. 

3. Zamestnanec potvrdzuje, že je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia a absolvoval 
školenie pre vodičov služobných motorových vozidiel. Zamestnanec bol oboznámený v zmysle § 7 
písm a) vyhlášky č. 208/ 1991 Z.z. s obsluhou prideleného vozid la podľa návodu výrobcu. 

III. 

1. Zamestnanec potvrdzuje, že je pod ľa ustanovenia § 171 Zákonníka práce povinný počínať si 
tak, aby nedochádzalo ku škode na majetku zamestnávateľa a ak by škoda hrozila, je povinný na ňu 
upozorn iť vedúceho zamestnanca. 



2. Zamestnanec potvrdzuje, že podľa ustanovenia § 172 Zákonníka práce zodpovedá 
zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich z 

plnenia pracovných úloh a z tejto dohody. 
3. Zamestnanec potvrdzuje, že podľa ustanovenia Trestného zákona, ak by užíval zverené 

motorové vozidlo mimo plnenia pracovných úloh, dopustí sa trestného činu " neoprávneného 
používania cudzieho motorového vozidla" a nesie trestnoprávnu aj občianskoprávnu zodpovednosť za 

svoje konanie. 

IV. 
V prípade porušenia tejto dohody a s ňou súvisiacich pracovnoprávnych predpisov a iných 

všeobecne záväzných predpisov, následkom čoho by bola zamestnávateľovi spôsobená škoda, 
zamestnávateľ a zamestnanec týmto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je 
zamestnávateľ oprávnený zrážať zamestnancovi zo mzdy mesačne 100,-EUR ako náhradu škody. 

v. 
1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár. 

Dodatky a zmeny je možné robiť len v písomnej forme. 
2. Zamestnávateľ a zamestnanec si túto dohodu prečítali , potvrdzujú že jej porozumeli a na 

znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali. 

V Zlatých Moravciach dňa 15.5.2014 

Zamestnávateľ: 
Mesto Zlaté Moravce 

Zamestnanec: 
JUDr. Mária Vozárová 
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