Dohoda o pristúpení k
Dohode o spoločnom používaní služobného motorového vozidla

Zamestnávatel':

Mesto Z laté Moravce
so sídlom: I . mája 2 , 953 OI Zlaté Moravce
IČO: 00308676
v zastúpení: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta

a
Zamestnanec:
Mgr. Mario Lénárt

uzatvárajú túto dohodu o pristúpení k Dohode o spoločnom používani služobného motorového
vozidla, na základe ktorej bude zamestnanec oprávnený na vedenie s lužobného motorového vozidla
uvedeného v dohode:

Z<1mestnávater <1 vybraní zamestnanci uzatvorili Dohodu o spo l očnom používaní s lužobného
motorového vozidla Škoda Octávia , evidenčné číslo: ZM 717 A Y, VIN: TMBCS2IZ678032642.
Zamestnávatel' a zamestnanec sa dohodli, že podpisom tejto dohody zamestnanec pristupuje k Dohode
O spoločnom používaní služobného motorového vozidla v nasledovnom znení:
.,1.
I . Zamestnávate!' na zabezpečeni e úloh spo l očnosti a výkonu prác zveruje zamestnancom
motorové vozidlo značky Škoda Octávia . evidenč né čís lo: ZM 717 AV.
2. O odovzdaní a prevzati vozidla je spísaný "Zápis", v ktorom je uvedený technický stav
vozidla a ďalšie záznamy o vozidle, vrátane výbavy vozid la. Zápis je nedeliternou prílohou tejto
dohody.
3. Zamestnávate l' a zamestnanci sa dohodli, že miestom pre parkovanie vozidla je: dvor
Mestského úradu Zlaté Moravce, I. mája 2, 953 OI Zlaté Moravce.
4. Náklady na prevádzku, údržbu a opravy vozidla hradí zamestnávate!'.
U.

I. Zamestnanci zverené vozidlo preberajú spoločne a potvrdzujú, že vozidlo budú použival'
len v súvislosti s plnením pracovných úloh a na zabezpečenie činnosti zamestnávate ra. Kl'úče od
vozidla a evidenčná kniha jázd budú v sidle zamestnávatel'a, na mieste určenom zamestnávaterom.
Zamestnanci sú povinní o vozidlo sa náležite starať, budú vykonával' jeho bežnú údržbu,
zabezpečoval' pravidelnú servisnú údržbu podra pokynov výrobcu.
2. Zamestnanec je povinný o jazde motorovým vozidlom informovať pred jazdou sekretariát
primátora mesta, ktorému oznámi ciel' jazdyačas trvania jazdy s predpokladaným návratom a zapísal'
tieto údaje v žiadanke na prepravu. V pripade jazdy s motorovým vozidlom je zamestnanec povinný
zapisať každú jazdu v knihe jázd a uvies! v knihe jázd všetky vyznačené údaje súvisiace s jazdou,
vrátane spotreby pohorU1ých hmôt.
3. Zamestnanec potvrdzuje, že je držiterom príslušného vodičského oprávnenia a absolvoval
školenie pre vodičov služobných motorových vozidiel. Zamestnanec bol oboznámený v zmysle § 7
pism al vyhláškyč. 208/1991 s obsluhou prideleného vozidla podra návodu výrobcu.

III.
I. Zamestnanec potvrdzuje, že je pod ľa ustanovenia § 171 Zákonníka práce povinný počínať si
tak, aby nedochádza lo ku škode na majetku zamestn ávateľa a ak by škoda hrozil a, je povinný na iíu
upozorniť vedúceho zamestnanca.
2. Zamestnanec potvrdzuje, že podľa ustanovenia § 172 Zákonníka práce zod povedá
za mestnávateľov i za škodu , ktorú mu spôsobil zav ineným porušením povinnosti vyplývajúcich z
plnenia pracovných úloh a z tejto do hody .
3. Zamestnanec potvrdzuje, že podľa ustanovenia Trestného zákona. ak by užival zverené
motorové vozidlo mimo plnenia pracovnýc h úloh, dopustí sa trestného č inu " neoprávneného
používania cudzieho motorového vozidla" a nesie trestnoprávnu aj

občia n sko právnu zod povedn osť

za

svoje konanie.

IV .
V pripade porušeni a tejto dohody a s .lou súv isiacich pracovnoprávnych predpisova iných
všeobecne záväzných predpisov, nás ledkom čo h o by bola za mestnávateľoví spôsobená škoda,
zamestnávateľ a za mestnanec týmto uzatvá rajú dohod u O zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je
zames tná vateľ opráv nený zrá žať zamestnancoví zo mzdy mesačne I OO,-EUR ako náh radu škody."

Za m estn ávateľ

a zamestnanec sa z dôvodu zabezpeče ni a bytia zamestnanca k dispozícii
potreby aj mimo pracovný čas dohodli, že zamestnanec je
oprávnen ý po u živať služobné motorové vozidlo aj na cesty z mi esta byd liska za mestnanca do
I.

za m estnávate ľov i kedykoľvek podľa

zamestnan ia a s päť.

2. Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží za mestnanec.
Dodatky a zmeny je možné robiť len v písomnej forme.
3. Za m estn áva teľ a zamestnanec s i túto dohodu preč ítali, potvrdzujú že jej porozumeli a na znak
súhlasu ju d obrovo ľne podpísali.

V Zlatých Moravciach d.la 01.02.2013
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