Dohoda o spoločnom použití služobného motorového vozidla
na služobnej ceste

Zamestnávateľ:

Mesto Zlaté Moravce
so síd lom: I. mája 2,953 Ol Zlaté Moravce
IČO: 00308676
v zastúpení: In g. Peter Lednár, Cc., primátor mesta
(ďalej len "zamestnávate"")

a
Zamestnancí:
Ing. Miroslav Košút
-.

-

-

"

J UDr. Mária Vozárová

a
'ng. Jozef Škvarenina

(pre

účely

tejto dohody sa

( ďa lej uvádza ní

spo ločne

uzatvárajú túto dohodu o

označuje

tiež pojmom "zamestnanec")

ako "z.1mcstnanci" a samostatne ako "zamestnanec")

spo l očnom

používaní s lužobného motorového vozid la:
I.

I. Zamestnávate I' na zabezpeče ni e svoj ich úloh a výkonu prác zveruje zamestnancom
motorové vozidlo značky Š koda Octávia, cv íd c n č n é číslo: ZM 717 AY (VfN:
a to počas s lužobnej ccsty do P ol's ka (partn erského mesta Síc rpc)
v termíne od 11.11.-14.11.2013 polu s jeho výbavou a potrebnými dokladm i a osvedčenia mi .
2. Pred zahájením pracovnej cesty sú zamestnanci povinní zaznamenať stav tachometra
a objem paliva v nádrži do príslu nej knihy jázd. Na tankovanie PHM sú zamestnanci oprávnení
použiť palivovú tankovaciu kanu, ktorá im bola za týmto účelom zverená.
3. Zamestnávate!' a zamestnanci sa dohodli , že miestom pre parkovanie vozidla pred
zahájením cesty ako aj po jej ukončení je: dvor Mestského úradu Zlaté Moravce, I. mája 2, 953 OI
Zlaté Moravce.
4. Náklady na prevádzku, údržbu a opravy vozid la hradí zamestnávate!'.

II .
I. Zamestnanci zverené vozidlo preberajú spo l očn e a potvrdzujú, že vozidlo budú používať
len v súvislost i s plnením pracovných úlo h súv isiacich s pracovnou cestou a na zabezpeče ni e č inn osti
zamestnávate!'a. Kl'úče od vozidla a evidenčn á kniha jázd budú odovzdané Ing. Miroslavovi Košútovi
v síd le zamestnávate!'a, na mieste určenom zamestnávate!'om .

2. Zamestnanec Ing. Koš"t je povinný zapísať každú jazdu v knihe jázd a uviesť v knihe jázd
údaje s"vis iace jazdou, vrátane spotreby pohonných hmôt.
3. Každý zamestnanec potvrdzuje, že je držite!'om príslušného vodičskéh o oprávnenia a
abso lvova l školenie pre vodičov služobných motorových vozid iel. Zamestnanci boli oboznámení
v zmysle § 7 písm aj vyhl ášky Č. 2081199 1 Z.z. s obs luhou prideleného vozid la pod l'a návodu výrobcu.
všetky

vyznačen é

111 .

počínať

I. Každý zamestnanec potvrdzuje, že je podl'a ustanoven ia § 17 1 Zákonníka práce povinný
si tak, aby nedochádza lo ku škode na majetku zamestnávatel'a a ak by škoda hrozila, je

povinný n3

ňu upozo rni ť

vedúceho zamestnanca.

2. Každý zamestnanec potvrdzuje, že pod!'a ustanovenia § 172 Zákonníka práce zodpovedá
zamestnávate l'ov i za škodu, ktor" mu spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich z
plnenia pracovných úloh a z tejto dohody.
3. Každý zamestnanec potvrdzuje, že podl'a ustanovenia Trestného zákona, ak by užíval
zverené motorové vozidlo mimo plnenia pracovn)'ch úloh, dopustí sa trestného činu "neoprávneného
používan ia cudzieho motorového vozid la" a nesie trestnoprávnu aj občianskopráv nu zodpoved n osť za
svoje konanie.
IV .

V prípade porušenia tejto dohody a s iiou súvisiacich pracovnoprávnych predpisova iných
všeobecne záväznýc h predpisov. následkom čoho by bola zamestnávate!'ovi spôsobená škoda,
zamestnávate!' a každý zamestnanec tým to uzatvárajú do hodu o zrážkach zo mzdy, na zák lade ktorej
je zamestnávate!' oprávnený zrážať zame tnancovi ZO mzdy m esačne 1OO,-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. Zamestn ávate I' a zamestnanc i si túto dohodu prečítali , potvrdzujú že jej porozumeli a na
znak sú hlasu ju dobrovo!'ne podpísa li .

V Zlatých Moravciach dlia 7. 11 .2013

Zamestnanec:

Ing. Miroslav Košút

J UDr. Mária

yozárclvá

In g. Jozef Skvarenina

