
Dohoda O pristúpení k 
Dohode o spoločnom používaní služobného motorového vozidla 

Zamcstnáv>l tcl': Mes to Zlaté Moravce 

a 

so sídlom: I . mája 2,953 Ol Zlaté Moravce 
léo: 00308676 
v zastúpen í: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 

Za mestna nec: 
M g r. Jana Huňadyová 

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

Zamestnávate!' a vybraní zamestnanci uzatvorili Dohod u o spoločnom používani sluLobného 
motorového vozidla Škoda Octávia combi, evidenčné čís l o: ZM 031 AJ, VIN: 
TMBJX I I U222598929. Zamestnávatel' a zamestnanec sa dohodl i, že podpisom tejto dohody 
zamestnanec pristupuje k Dohode o spo ločnom používaní služobného motorového vozid la v 
nasledovnom znen i: 

"l. 
I. Zamestnáva te!' na zabezpečenie úloh spoločnosti a výkonu prác zvenue zamestnancom 

motorové vozidlo značky Š koda Octávia combi, cvidenčll é čísl o: ZM 031 AJ. 
2. O odovzdaní a prevzatí vozidla je spísaný "Zápis", v ktorom je uvedený technický stav 

vozid la a ďalšie záznamy o vozidle, vrátane výbavy vozid la. Zápis je nedelite!'nou prílohou tejto 
dohody. 

3. Zamestnávatel' a zamestnanci sa dohodl i, že miestom pre parkovanie vozidla je: dvor 
Mestského úrad u Zlaté Moravce, I . mája 2, 953 O I Z laté Moravce. 

4. Náklady na prevádzku, údržbu a opravy vozidla hradi zamestnávate!'. 

II. 
l. Zamestnanci zverené vozidlo preberajú spo ločne a potvrdzujú, že vozidlo budú používať 

len v súvislosti s plnením pracovných úloh a na zabezpečen i e činnosti zamestnávatc!"a. Kl'účc od 
vozidla a evidenčná kniha jázd budú v sídle zamestnávate!"a, na mieste určenom zamcstnávatc!"om. 
Zamestnanci S" povinní o vozid lo sa ná ležite starať, budú vykonávať jeho bežnú "držbu, 
zabezpečovať pravide",ú servisnú údržbu pod l'a pokynov výrobcu. 

2. Zamestnanec je povinný o jazde motorovým vozidlom i nFormovať pred jazdou sekretariát 
primátom mesta, ktorému oznámi cie!' jazdy a čas trva nia jazdy s predpokladaným návratom a zapísať 
tieto údaje v žiadanke na prepravu. V prípade jazdy s motorovým vozidlom je zamestnanec povinný 
zapísať každ" jazdu v knih e j ázd a uv iesť v knihe jázd všetky vyznačené údaje súvisiace s jazdou. 
vrátane spotreby pohonných hmôt. 

3. Zamestnanec potvrdzuje, že je drži tel'om prísl ušného vodičského oprávncnia a absolvoval 
školenie pre vod ičov lužobnýc h motorových vozidiel. Zamestnanec bol oboznámený v zmysle § 7 
písm a) vyhlášky Č. 20811991 s obsluhou prideleného vozidla podl'a návodu výrobcu. 



III. 
I. Zamestn anec potvrdzuje, že je podl'a us tanovenia § 171 Zákonníka práce povinný počínať si 

tak, aby nedochádza lo ku škode na majetku zamestnávate!'a a ak by škoda hroLila, je povinný na tlU 
upo7orniť vedúceho zamestnanca. 

2. Zamestnanec potvrdzuje, že podl'a ustanovenia § 172 Zákonníka práce zodpovedá 
zamestnávatel'ovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich z 
plnenia pracovných úloh a z tejto dohody. 

3. Zamestnanec potvrdzqje, že pod!'a ustanovenia Trestného zákona, ak by ul.íval zverené 
motorové vozidlo mimo plnenia pracovných úloh, dopustí sa trestného činu "neoprávneného 
používania cudzieho motorového vozidla" a nesie trestnoprávnu aj občianskoprávnu zodpovednosť za 
svoje konanie. 

IV. 
V prípade porušenia tejto dohody a s ,íou súvisiacich pracovnoprávnych predpisova iných 

všeobecne záväzných predpisov, následkom čoho by bola zamestnávate!'ovi spôsobená škoda. 
zamestnávate!' a zamestnanec týmto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je 
zamestnávate!' oprávnený zrážať zamestnancov i zo mzdy mesačne I OO,-EUR ako náhradu škody." 

I. Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch , z ktorých jeden exemplár obdrží zamestnanec. 
Dodatky a zmeny je možné robiť len v písomnej forme. 
2. Zamestnávate I' a zamestnanec si túto dohodu prečítali, potvrdzujú že jej porozumeli a na znak 
súh lasu ju dobrovo!'ne podpísali. 

V Zlatých Moravciach dňa 27.01.20 14 

zamestnáva~/ Zamestnanec: 



ZÁ p rs 
o odovzdan í a prevzati vozid la 

Odovzdávajúci: Mesto Z laté Moravce 
so sidiom: I. mája 2,953 O I Zlaté Moravce 
Mgr. Marek I lorvá!, vedúci oddelenia Vnútornej správy a služieb občanom 

I'!'oberajúci: 

Mgr. Jana Huňadyová 

Dňa 27.01.2014 odovzdal Mgr. Marek Horvát, vedúci oddelenia Vnútornej právy a služieb občanom 
prebcrajllcej Mgr. Jane Huňadyovej služobné motorové vozidlo: 

EČ 
Typ 
VIN 
Stav tachometra 

: ZM 031 AJ 
: Škoda Octávia Combi 
: TMBJX II U222598929 
: 259752 

S vozidlom bolo odovzdané: 
- Osvedčenie o evidenc ii 
- Asistenčná karta komu nálna poisťov Ila 

- Medzinárodná automobi lová poisťovacia karta 
- Osvedčenie o emisnej a technickej kontrole 
- Správa o nehode 

Vybavcnie vozidla: lekárnička , 

zdvihák. 
trojuholník 
lano, 
rezerva 
kľúč 

škrabka + kefa na auto 
retlex.ná vesta 4)( 

Technický stav vozidla: dobrý bez závad 

V Zlatých Moravciach dňa 27.01.2014 

Odovzdávajúci: 

r--___ . Mor. Marek Horvát 

MI'SI~"y LÍRAD 
oddetenle vnutornej správy 

a stutleb občanom 
IIal0 Mora\ce 

. I. 

Preberajúci : 

Mgr. Jana Hunadyová 


