Dohoda o pristúpení k
Dohode o s pol oč n o m používan í služobného motorového vozidla

Zamesl",;v"lel':

Meslo Z lalé Moravce
so sídlom: I. mája 2,953 Ol Zlalé Moravce
I ČO: 00308676
v zastúpení: Ing. Peter Lednár. Cc., primátor mesta

a

Zame lna nec:
I ng. Jaros lav Šurda

uzatvaraJu túto dohodu o pristúpení k Dohode o spoločnom používaní sluiobného motorOl óho
'ozidia. na zák lade ktorej bude zamestnanec oprávnený na vedenie služobného motorového v07idla
uvedeného, dohode:

Zamestnávater a vybraní zamestnanci uzatvorili Dohodu o spoločnom používaní sluiobného
motorového vozidla Š ~oda Octávia cam bi. ev iden č né čís l o: ZM 031 AJ. VI:
TMBJX II U222598929.
Zamestnávatel' a zamestnanec sa dohod li, že podpisom tejto dohody
za mestnanec pristupuje k Dohode O spo l oč nom používa ní služobného motorového vo/id ia ,
nasledovnom znení :
,.1.
I. Zamestnávatel' na zabezpečenie úloh spo ločnosti a výkonu prác zveruje zamestnancom
motorové vozid lo značk y Škoda Oelá"ia cam bi, ev id e n čn é č ísl o: ZM 031 AJ.
2. O odovzdan í a prevzatí vozid la je spísaný "Zápis", v ktorom je uvedený technický stav
vozidla a ďalš i e záznamy o vozid le, vrátane výbavy vozidla. Zápis je nedelite!'nou prílohou tejto
dohody.
3. Zamestnávater a zamestnanci sa dohodli, že miestom pre parkovanie vozidla je: dH)r
Mests~ého úradu Zlaté Moravce, I. mája 2, 953 OI Zlaté Moravce.
4. Náklady na prevádzku , údržbu a opravy vozidla hradí zamestnávateľ.
II.

I. Zamestnanci zverené vozidlo preberajú s po loč ne a potvrdzujú , že v07idlo budú pou;;i"at'
len v súv islosti s plnenim pracovných úloh a na za bezpečenie č inn os ti zamestnávate!'a. Krúče od
vozid la a evidenčná kniha jázd budú v sídle zamestnávate!'a, na mieste urče nom zamestná,·atorom.
Zamestnanci sú povinní o vozidlo sa náležite starat', budú vykonávať jeho be?nú údržbu.
Labezpečovat' pravidelnú servisnú údržbu pod!'a pokynov výrobcu.
2. Zamestnanec je povinný o jazde motorovým vozidlom informo\at' pred jazdou sekretariát
primátora mesta, ktorému oznám i cie!' jazdy a čas trvania jazdy s predpokladan) m ná, ratom II zapísať
tieto údaje, žiadanke na prepravu. V prípade jazdy s motorovým vozidlom je zamestnancc povinný
zapísal' každú jazdu v knihe jázd a uviesť v knihe jázd všetky vyzna čené údaje súv isiace s jazdou.
vrátane spotreby pohonných hmôt.
3. Zamestnanec potvrdzuje, že je držitel'om príslušného vodičského oprávnenia a absohova l
školenie pre vod i čov služobných motorových vozidiel. Zamestnanec bal oboznámen) , zmysle § 7
písm a) vyhlášky č. 2081199 1 s obsluhou prideleného vozidla pod!'a návodu výrobcu .

III.
I. Zamestnanec potvrdzuje, že je podra ustanoven ia § 171 Zákonníka práce po\"inn}' počinal" si

tak. ab) nedochádzalo ku škode na majetku zamestnávatera a ak by škoda hrozila, je povinn} na ,iu
upozorn il" \"edúceho zamestnanca.
2. Zamestnanec potvrdzuje, že pod !'a ustanovenia § 172 Zákonníka práce lodpovedá
zamcstnávatero\ i za škodu, ktorú mu spôsobil zav ineným porušenim povinností vypi) \ ajúcich 7
plnenia pracovných úloh a z tejto dohody.
3. Zamestnanec potvrdzuje, že pod l'a ustanoven ia Trestného zákona, ak b) uiíval zveren!!
motorov!! voz idlo mim o plnenia pracovných úloh, dopustí a trestného činu "neoprávneného
pou/ívania cudzieho motorového vozidla" a nesie trestnoprávnu aj občia n skoprávnu zodpovednosť 7a
svoje konan ic.
IV.

V pripade porušenia tejto dohody a S ,iou súv isiacich pracovnoprá\ nych predpisova iných
všeobecne záväzných predpisov, následkom čo h o by bola zamestnávaterovi spôsobená škoda.
zamestnávate!' a zamestnanec týmto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe "torej Je
zamestnávate!' oprávnený zrážať zamestnancovi zo mzdy mesač n e IOO.-EUR ako náhradu škod):'

I. Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktotých jeden exemplár obdr;;í zamestnancc.
Dodatky a Lmeny je možné robiť len v písomnej forme.
2. Zamestnávate!' a zamestnanec si túto dohodu prečítali , potvrdzlUú že jej porozumeli a na 7nak
súhlasu ju dobrovol'ne podpísali .

V Zlat}'ch Moravciach d,ia 27.01.20 14

Zamestnávate!':

ZÁ P I S
o odovzdaní" prcvZlltí vozidla
Odovzdávajúci :

Mesto Zlaté Moravce
so sídlom: I. mája 2,953 OI Zlaté Moravce
Mgr. Marek Horvát, vedúc; oddelenia Vnútornej správy a služieb

občanom

Preberaj úci :

Ing. Jaroslav Šurda

D.ia 27,01.2014 odovzdal Mgr. Marek 1-IOI'vát, vedúci oddelen ia Vnútornej správy a slu7ieb
prcberajúccmLl Ing. Jaroslavovi Šurdovi s lužobné motorové vozidlo:

Et

: ZM 031 AJ
: Škoda Octávia Com bi
: TMBJX II U222598929
: 259752

T)p
VIN

Sta\ tachometra

S vozidlom bolo odovzdané:
- OSledčenie o evidencii
- Asistenčná karta komu nálna poisťovňa
- Medzinárodná automob ilová poisťovacia karta
- Osvedčenie o emisnej a technickej kontrole
- práva O nehode
Vybavenie vozidla:

lekárnička,

zdvi hák,
trojuholn ík
lano,
rezerva
kl'úč

škrabka + kefa na au to
reflexná vesta 4x
Technický stav vozidla: dobrý bez závad

V Zlatých Moravciach d.ia 27.01.2014
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Mgr. Marek Horvát
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Ing. Jarql;14v Surda

občanom

