
Dodatok č. 1 k 
Dohode o používaní súkromného motorového voz idla 

pri pracovných cestách zamestnanca 

Zamc tnávatel': 
Mesto Zlaté Moravce 
l . mája 2. 953 O l Z laté Moravce 
IČO: 308676 
Zastúp. Vladimírom Klučiarom. zástupca primátora 
a 

Zame tnanec: 
Ing. Peter Lednár, C c .• primátor mesta 

(sa na účely tejto dohody považuje za zamestnanca) 

uzatvŕ.rajú tento Dodatok č . l k dohode o používaní súkromného motoroYého 'o? id la pn 
pracovných cestách zamestnanca: 

I. 

l . V článku III . sa dopÍňajú nové body 3.4. a 3.5, ktoré znejú: 
.. 3 .4. Zamestnanec prevzal dňa 14.1.20 l l od zamestnávatera Z latú tankovaciu kartu Sim nan 
FUEL CARD GOLD č. 7080 0572 0140 6293 Gar·age 3. ktorú odo dňa u;at\orcnia tejto 
dohody používa na tankovanie pohonných hmôt do motorového , ·ozid la U\cdeného ' tejto 
dohode. Počas doby, v ktorej má zamestnanec k dispozícii uvedenú tankovaciu kartu. je 
povinný ju používať na tankovanie pohonných hmôt do motorového yozidla uvedeného 
v tejto zmluve, pričom za túto dobu mu náhrada podľa ods. 3. 1 a 3.2 tejto dohod} nepatrí. 
Zamestnanec je povinný každé tankovanie pohonným hmôt do predmetného mo torO\ ého 
vozidla preukázať príslušným daňovým dokladom." 
3.5 Zamestnancovi patrí podl'a § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.L.. o ces to\ n~ch núhradúch 
v znení neskorších predpisov základná náhrada t:a každ) l km jat:d: ' sume stanO\ enej 
Opatrením Ministerstva práve. sociálnych vecí a rodiny R č. 632,'2008 L.z. o sumách 
základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidie l pri pracovn)·ch cestách." 

2. Ostatné ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti tak. ako boli dohodnuté. 

II. 
Tento Dodatok č. l j e vyhotovený ' d voch vyhotoveniach. z ktor)ch každá strana obdrží 
jedno vyhotovenie. 
Zamestnávate!' a zamestnanec si tento dodatok č. l prečítali. potvrdzuj ú že mu porot:umel i a 
na znak súhlasu ho dobrovol'ne podpísali . 

V Zlatých Moravciach, dňa ll. 7.20 ll 

Mesto Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár. CSc. 

~~-::; 




