
Dohoda o pri túpení k 
Dohode o používaní lužobnéh o motorového vozidla 

Zame tnávHtel': 

a 

Zame tnancc: 
Bc. Marek Horvát 

Mesto Zla té Mot·avcc 
so síd lom: l. mája 2 . 953 O l 71até Mora 'v ce 
I ČO: 00308676-
' zastúpení: Ing. Peter Lednär. C~c .. primátor mesta 

uzat\ ára jú túto dohodu o pristúpení k Dohode o poui ívant slul.obného motorového vozidla. na základe 
ktorej bude zamestnanec oprá'vncný na vedenie sluiobného motorO\ého \OLidla ll\·edeného' dohode: 

7amestná' a teľ a prednosta MsÚ u ?al\ oril i di1a 1-1.6.20 ll Dohodu o pou:iívaní slu;obného 
motoro' ého vozidla ~ koda Octávia, eviden čné číslo: ZM 717 A Y. 7amcstná\ atc l' a Lame tnanec sa 
dohodli. že podpi om tejto dohody za me tnanec pri tupuje k Dohode o použi\ an í <iluiobného 
motorO\ ého 'vOzidla zo diía 1-1.6.20 l l ' nasl edo" nom rozsahu: 

,.l. 
l. /.amestnávateľ na tabczpečcnie úloh spoločnO!>Ii a 'v)l..onu prác zvent.JC zamestnancom 

motorové vozidlo značky ~ koda Octávia, evidenčné čí lo: ZM 717 A Y. 
2. O odO\ zdan í a pre\zatí \OLidla je spísany "Zápis"." ktorom je ll\ eden) technick) sta\ 

'ozidla a ďalšie ní.tnamy o 'o;id le. 'rá tane ')ba') 'oz id la. Lápis je nedcl i teľnou prílohou tejto 
dohod). 

3. Náklady na prcvád7ku. údržbu a opravy H)lidla hradí zamestnavatcľ. 

ll. 
l. Lamestnanec zverené \ Ozid lo preberú a potHd;ujc. 2e HVidlo bude pou/í,aľ len ' 

-,ú,islosti s plnením praco,n)ch (tloh a na zabezpečenie činnosti ;amestná, atel'a Kľúče od vozidla a 
C\ idenčná J..n iha jázd budú ' s íd lc zamestmh atel'a. na mi este určenom .tamestnánttcl'om. Zamc:-,tnanec 
je po' inn) o vozidlo sa náležite starať. budú ')koná' ať jeho be/nú údržbu. zabezpečovať pra' idclnú 
sen i!>nú údribu pod ra pok) no' ') robcu. 

2. Zamestnanec je pO\ inn) o jazde motoro\) 111 'ozid lom in formO\ ať pred janlou el..retariát 
primátora mesta. ktorému oznámi ciel' ja.;d) a čas tn ani a ja7d) s predpokladan) m návratom a 1apísaľ 
tieto údaje v žiadanke na pre pra\ u. V prípade jazd) s moto ro\) m \o; id lom je zamestnanec pO\. inn) 
zapísať každú jazdu \ knihe jázd a U\ ie ľ ' knihe já1d 'šetk) ')značené údaje sú' isiace s jazdou. 
'ráta ne spotreb) pohonných hmôt. 

3. Lamestnancc potvrdzuje. že je driite l'om príslušného vodič kého oprá' ncnia a absol\oval 
školenie pre 'od ičo' služobn) ch motoru') ch 'o; id icl. Zamestnanec bo l oboznamen) ' Llll) sk * 7 
pÍsm a) \)hlási..) Č. 208/1991 S Ob'iluhou pmkleného \0/tdl:l podl'a nÚ\Odu \)robeu. 

Ili. 
l. Zamestnanec pOl\ rdzuje. že je podl'a u sta nm en ia * l 71 /.ákonn íl.. a práce pO\ inn) počínať si 

tak. ab~ nedochádzalo ku škode na majetku ;amc~tná' atel'a a ak b) škodn hro1ila. je pO\ inn) na t'iu 
upo10rniť 'edúccho .tanH!Stnanca. 

2. Lame tnancc pot\ rdzuje. ie pod ra usla no' en ia * 172 /ákonníka práce LOdpo' cdá 
zamestná' atci'O\ i za škodu. ktorú mu -.pôsobil zm inen) 111 porušením pO\ in ností V) pi)'' ajllc ich L 

plnenia pracovn)·ch úloh a z tejto dohody. 



3. Zamestnanec potHdLuje. že podl'a ustanú\ en ia Trestného zákona. ak b} užíval Z\erené 
motorové \ OZidlo mimo plnenia pracovných úloh, dopustí sa trestného činu ··neoprávneného 
používania cud7ieho motorového vozidla'' a nesie trestnoprávnu aj obč ianskoprávnu zodpo,ednosť za 
svoje konanie. 

IV. 
V prípade porušenia tejto dohod) a s i1ou súvisiacich pracovnoprá\ nych predpisov a iných 

všeobecne 1áväzn)·ch predpiso\, nás ledkom čoho b) bola zamcstnávatel'ovi spôsobená škoda, 
zamestnávate!' a zamestnanec týmto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo nlld). na Láklade ktorej je 
zamestnávate!' oprávnen) aážat' mmestnancovi zo nudy mesačne l 00.-EUR ako náhradu škody." 

l. Táto dohoda je vyhotovená v 3 e:-..emplároch. z ktorých jeden exemplár obdrží zamestnanec. 
Dodatky a zmen) je možné robiť len v písomnej fo rme. 
2. Zamestnávate!' a zamestnanec si túto dohodu prečítali, potvrdzujú že jej porozumeli a na znak 
súhlasu ju dobrovol'ne podpísa l i. 

V Zlat)·ch Mora\ciach dňa 18.1.20 12 

Zamestnávate!': Zamestnanec: 

...... ..... 

Matenél spracoval ')., UJt:l.lf.!J ... 

Za sprá~~sf~ ·\i~ /JJ ::·: :::· 
Ofia: . ' · · · jlo 




