Dohoda o používaní úkromného n1otoroYého vozidla
pri pracovn.' ch cc 'tá ch Lame "tnaoca

Zame tnávateľ:
Mesto Zlaté Mora ce
l . lnája 2. 953 Ol Zlaté Moravce
lČ'O: 308676
la túp. Vladitnírotn Klučiaron1~ zá tupca prin1átora
a
Zame tnanec:
Ing. Peter Lednár. C c ... prin1átor tne sta
Bytom
d,íturn narodenia:

(sa na účely tejto dohody považuje za za1nestnanca)

uzatvárajú túto dohodu o používaní súkron1ného n1otorového vozidla pri pracovn)'ch cestách
z.an1es tnanca:
"
Clánok
l.
l. l . Zamestnávateľ a zamestnanec v ú lade s ustanovenín1 § 7 Zákona č. 283 '2002 Z.z.
platnon1 znení~ uzatvárajú túto dohodu~ predn1eton1 ktorej je záväzok. Zéu11estnanca
používaf úkromné motorové vozidlo (dalej označené ako ,.vozidlo"~} pri pracovných
cestách vykonáYaných v súvislosti s uzatvoren)1n pracovným po1neron1 na Labezpečenie
úloh zrunestnávatera. Tento zá\'äzok zatnestnanca neplatí v prípade. že súkron1né
n1otorové vozidLo je technic1 y nespôsobilé alebo nepojazdné. alebo Lan1estnanec
vlastníctvo vozidJa previedol na tretiu osobu. .,_ kutočnosti brániace pou/itiu ~ úkron1ného
tnotorového vozidla je zan1 stnanec povinný bez zbytočného odkladu o7nán1iť S\ ojn1u
vedúcemu zamestnancovi.

Článok Il.
2.1. Zan1estnanec bude pri pracovn)'ch cestách pouL.ívať rnotoro\'é vo.ádlo

Továrenská značka: HONDA CR-V typ RE6/2/2
Evidenčné číslo: ZM 474 BJ
""
Císlo
technického preukazu (kópia je prílohou zn1luvy):
potreba pohonn)rch h1nôt 7.. 4 1/ 1OO kn1

NA l I 0404

Článol III.

3.l. Pri použití súkro1nného n1ot rového vozidla pri pracovnej ce. te Lan1estnanca. patrí za
použitie súkro1nného n1otorového ozidla zamestnancovi náhrada za používanie ccstn)'ch
n1otorových vozidiel pri pracovných ce tách:
základná nálrrada za každý l Ian jazdy (d'alej len "základná náhrada'')

náhrada za spotrebo ané pohonúé látky.
""'.~. 'umu základnej náhrad .. pre osobné cestné motorov ' vozidlá u ·tanovuje opatrenie. ktoré
\)dň va príslušné n1inisterstvo.
áhrada za spotrcbo\'ané pohonné lú tk) patri za n1e~ tnanco\ i
podľa cien pohonných látok
platných v čase použitia cestného n1otornvého \o; iu la.
prepočítaných pod ra spotreby pohom1ých látok (d"'alej len "spotreba") uvedenej v tcchnickon1
preukaze cestného n1otorového vozidla.
3.3. Zan1estnanec \ .. hlasuje, že n1á na vozidlo uzatvorenú poistnú zn1lu u na po\ inné
zn1luvné poistenie.

Zamestnanec sa zaväzuje u príslušného správcu dane
vozidla cestnú daň.

odviesť

za obdobie používania

Č lánok IV.
4.1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každú strana obdrží jedno
vyhotovenie. Dodatky a zmeny je možné robiť len v písomnej forme.
4.2. Túto dohodu môže vypovedať každý účastník s jednomesačnou výpo' ed nou dobou. ktorá
začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručeni výpovede.
Zamestnávateľ

súhlasu ju

a zamestnanec si túto dohodu
podpísali.

prečítali ,

potvrdzujú že jej porozumeli a na znak

dobrovoľne

V Zlatých Moravciach, dňa 14.6.2011

Mesto Zlaté Moravce:

Materiál spracoval: ....................

-~···········

za sprä'7'sr:
...... ..
Dňa: .A~:.~.JP..H ..........................

Ing. Peter Lednár, CSc.:

