
Dohoda o spoločnom použití služobného motorového vozidla 
na služobnej .:este 

Zamcs tnúvatc l': 

a 

Zamestnanci: 

Ing. :Vliroslav Košút 

a 
::\lgr. .Juntj :\ovúk 

Mesto Zlaté .VlonwcC' 
so síd lom: l . 111úja 2 . 953 Ol 7.l<l té Moravce 
1é:o: ooJoX676 
v ZilS!Lipcn í: Ing. Peter Led nár. CSc., primútor mesta 
(tľalej len "zaml:stn{lvatd") 

.JUOr. l\'1:\da Vo:d11·ov•í 

( d'a lej uvád zaní spoločne ah: o ,,zames tnanci " a samostatne ako ,.zamestnanec") 

uzatváraj ú túto dohodu o spo ločnom pL1ULÍvaní s luž()bného motorL)Vého vozid la: 

l. 

l. Zamestnúvate r na ;rabezpcčcnic snzjich úloh a výkonu pnie zveruje zamestnancom 
mo toro ve vo7.icllo značky Šlwda OctáYia , evidenčné číslo: ZM 7 J 7 A Y (V IN: 
Tlv!BCS2 1 Z6 7!W.1 2(vl2) a to počas služobm•j t:csty do Poľska (pa•·tne •·sl.:i~ho mesta Sicrpc) 
v termíne od l.?.-5.7.2012 spolu <: _kho výbavo11 ;·1 potrebným i dokladmi a osvedčen iami. 

:2. Pred 1..ahájcllÍill pnlCO\ nl.!j cesty sú 7alllcstnallci pov inn í zaznamenať stav tachometra 
a ol~jem paliva v nádrži do prís lu;nej knihy jú7l!. Na tankova11ic PHM SLI zamestnanci o právnení 
použiť palivovú tankovaci11 kartu. ktorú im bola za tým to účelom zverená . 

3. Zamestnáv<He ľ a nlnJ cstnaiJCi sa dohod li . že miestom pre parkovanie vozidla pred 
zahájením u:sty ako aj po jej ukoncení je: dvor Mestského úradu Zlaté ~vl oravec. l. m;1ja 2, 953 O l 
Zlaté Mnravcc . 

4. Náklady na prevúdzku, lidr71m a opnwy vozid la hradí zamestná vater. 

ll. 

l . ZanH.:stnanc i zverené vozidlo prehc rají1 spolo<.':: nc a potvrdzuj ú, že vozidlo budú používať 

len v súv is losti s plnením pracovn)·ch úloh súvis iacich s pracovnou cestou a na za bezpečeni e čin nosti 

zamestnúvatel'a. Krllče nd vozidln n evidenč nú kniha .i<'l/d budú odovzdané :tarnes1nancom v sídle 
zamestnúvCl tc l'il. na IT!icslc určenom zamesmáv<Hel'om. 

2. 7.Clmestnancc je povi1111ý zapísať ka?.dú jazdu v knihe júd a uviesť v knihe jázd všetky 
vyznačené údnje súv isincc s jazdou. vrúta ne spotreby pohonných hmôt. 

3. Za rnestnancc potvrcl7.uj c. ze j .: držikl'om prís lušného vodi č::.ké ho op rúvnenia a absolvoval 
školenie pre vodičov s lu žobn)'ch motmov~ch votidie l. Zamestnanec bol obozná111cn)' v zmysle § 7 
pism a) vyh l;išky <.':. 208i 199 1 Z.z.s llhs luhou prideleného vo1 id la pod ľa návodu výrobc u. 



Ili. 

l. Zamestnanec potvrdzuje, že je podľa ustanovenia§ 171 Zúkonníb práce povinný počínať si 
tak, aby nedochádzalo ku škode na majetku zamestnávateľa a ak by škoda hrozila. je povinný na iíu 
upozorniť 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 ,r:íkona. ak by užíval zverené 
motorové vozidlo mimo plnenia pracovnýTh CJ!oh. dopustí sa trestného činu "neoprávneného 
používania cudzieho motorového vozidla"' a nesie trestnopr;ívnu aj občianskoprúvnu zodpovednosť za 
svoje konanie. 

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

všeobecne záväzných predpisov, následkom čoho by bola zamestnávateľovi spôsobená škoda, 
zamestnávateľ a zamestnanec tý·mto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je 
zamestnávater oprávnený· zrážať zamestnancovi zo mzdy mesačne l 00,-EUR ako náhradu škody. 

V. 
l. Táto dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár. 

Dodatky a zmeny je možné robiť len v písomnej forme. 
2. Touto dohodou sa zrušujú všetky Dohody o vedení motorového vozidla uzatvorené 

s každým menovaný•m zamestnancom v celom rozsahu. 
3. Zamestnávateľ a zamestnanc i si tL1to dohodu prečíta l i. potvrdzuj ú ž.e jej porc)LUillel i a na 

znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali. 

V Zlatých Moravciach diía 27.6.2012 

Zamestnávateľ: Zamestnanec: 

Ing. Miroslav Košút 
~ ~.j 

J 


