
Dohoda o pristúpení k 
Dohode o spoločnom používaní služobného motorového vozidla 

Zamestnávate!': Mesto Zlaté MOI'avce 

a 

o -ídlom: I. mája 2.9- " Ol Zlaté lora ce 
IČO: 00308676 
v zastúpení: Ing. Peter Le inár. CS ., primátor lTI ta 

Zamestnanec: 
Ing. Miroslav Košút 
rrval~' pobyt: Obrancov mieru 16 953 O I ZIať M ra ce 

uzatvárajú túto dohodu o pristúpení k Dohode o p lačnom používaní služobného motorového 
ozidla, na základe ktorej bude zamestnanec opr<Í\'nen)' na vedenie služ bného motorov ' ho vozid la 

uvedeného v dohode: 

Zam stnávatel' a vybraní zamestnanci lIznt ori li dría 1.6.20 I I Dohodli o poločnom pouzlvaní 
lužobného motorového vozidla Škoda Octávia combi . evidenčné čís lo: ZM 03 1 AJ, VIN: 

TMBJXll U222598929. Zame tnávatel' a zam stnan c sa dohodli, ž podp i om tej to dohody 
zam stnanec pristupuje k Dohode o ~ polol:nom p uží aní služobného ITl tor vého vozidla zo diía 
1.6.20 II v nasledo nom znení: 

"I. 
I. Zamestnávateľ na zabezpe enie úloh spo ločno ti a v~/konu prác zveruje zame tllancom 

motor vé vozidlo značky Škoda Octávia combi, evidenčné číslo: ZM 031 AJ. 
2. O odo zdaní a prevzatí vozidla .ie spí aný ··Zápi". v ktorom j uved n~' technický stav 

vozidla a ďalšie záznamy o vozidle, vrátane "bav)' vozidla. Zápis je nedeliteľnou prílohou tejto 
dohody. 

3. Zamesrnávateľ a zamestnanci a d hl-.dl i, že mi est 111 pre park vani v zidla je: d r 
Me tskéh úradu Zlaté Moravce, I. mája 2, 953 O I Zla té Morave. 

4. Náklady na prevádzku , údržbu a opravy ozidla hradí zamestnávate l'. 

II. 
l. Zamestnanci zverené vozidlo preberajú poločne a potvrdzujú, že ozid lo budú používaľ 

len v súvislosti s plnením pracovnÝ'ch úloh a na zab zp ~ .nie č innosti zam rnávate l'a. KI'úče od 
ozidla a evidenčná kniha j ázd budú v sídle Z8m tná alel'a, na mi e te ur nom zame tnávate!"om. 

Zamestnanci sú povinní o ozidlo sa nál ežite -tar ľ, budll vyk náv;Jr' jeho hežnú údržbu, 
zabezpečovať pravidelnú ervisnú údržbu podľa p k, no\ v~ robcu . 

2. Zamestnane je povinný o jazde motoro; m vozidlom inforll1ovať pred jazdou sekretariát 
primátora mesta., ktorému oznámi ciel' jazdy a ča t ania jaz.d, predpokladan; Il1 návratom a zapísať 
ti to údaje v žiadanke na prepravu. V prípade jazdy motoro 'Ill vozidlom je zame tnanec povinný' 
zapísať každú jazdu v knihe jázd a uviest v knih jázd erky vyznačené údaje úvisiac jazdou, 

rátane spotreby pohonnýc h hmôt. 
3. Zall1e~tnanec potvrdzuje, z je drži tel'ol1l pri lu ného v dičského opr~ vnťnia a ab olvo\-al 

kalenie pre vodičov lužobný h motorov' ch vozidiel. Z 111 tnanec bol oboznámený' v zmy le . 7 
píSIl1 a) vyh lášk Č. 208/ 1991 s obsl uhou pridelenéh vozid la poMa návodu výrob LI. 



III. 
I. Zamestnanec potvrdzuje, že je poMa ustanovenia * 171 Zákonnika práce povin.ný počínal' si 

Lak. aby nedochádzalo ku škode na majetku zamestnávateľa a ak by škoda hrozila, je povinný na IlU 
upozorniť vedúceho zameStllanca. 

2. Zames tnanec po tvrdzuje, že podľa us tanovenia § 172 Zákonníka práce zodpovedá 
zamestnávateľovi za škodu. ktorú illU spôsobil za vinený'm porušením povinností vyplývajúcich z 
plnenia pracovných úloh a z tejto do hody. 

3. Zamestnanec potvrdzuje, že podl'a ustanovenia TrestnellO zákona, ak by užival zverene 
mot0rove vozidlo mimo plnenia pracovných úloh. dopusti sa trestného činu "neoprávneneho 
použivania cudzieho motoroveho vozidla" a nesie tresllloprávnll aj občianskoprávnu zodpovednosť za 
Sh .)j t: konanie. 

IV. 
V prípade poruse nla tejto dohody a s lio u súvisiacich pracovnoprávnych predpisova iných 

\ 'co bec ne záväzných predpisov, následkom čoho bv bola zamestnávateľovi sp('sobená škoda, 
zamestnávate!' a zamestnanec týmto uzatváraj LI dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je 
zameslnávate!' oprávnený zráLať zam"stnancovi zo mzdy mesaČne I OO,-EUR ako náhradu škody." 

I . Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch. z ktorých jeden exemplár obdrži zamestnanec. 
Dodat.ky a zmeny je možné robiť len v pisomnej forme. 
2. Zamestnávatel' a zamestnanec s i tú to dohodu prečítali, potvrdzujú že jej porozumeli a na znak 
sLlhlasujll dobrovol'ne podpísali . 

V Zlatých Moravciach diia ::5 .7 .2012 

Zamestnávatel': Zamestnanec: 

~ ___ -:<e ..... 

Matanal sprac(lVal: ~ň fb.l'f. .. .. 
Za správnos! ~ f:\". ... .. 
DM ~ ~ 1)!L ".. .. 


