Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
Za m es tn ávateľ:

M esto Z laté M o ravec
so sídlom: l. mája 2 , 953 Ol Zlaté Moravce
IČO: 00308676
v zastúpení: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta
(ďalej len "zarnestnávatel'")

a
Za mestnanec:
ltag. Ján JamrkJL_______..,.
trvalý pobyt:
dátum narod<.
uzatvárajú túto dohodu o používaní služobného motorového vozidla:

l.
l. Zamestnávateľ na zabezpečenie úloh spoločnosti a výkonu prác zveruje zamestnancom
motorové vozidlo značky Škoda Octávia, evidenčné číslo: ZM 717 A Y
2. O odovzdaní a prevzatí vozidla je spísaný "Zápis", v ktorom je uveden) technick)· stm
vozidla a ďalšie záznamy o vozidle, vrátane výbavy vozid la. Zápis je neclelite l'nou prílohou tejto
dohody.
3. Zamestnávate!' a zamestnanec sa z dôvodu zabezpečenia bytia zamestnanca k dispozícii
zamestnávatel'ovi kedykoľvek pod ľa potreby aj mimo pracovný čas dohod l i, že zamestnanec je
oprávnený používať s lužobné motorové vozidlo aj na dochádzanie z miesta byd liska do zamestna nia
a späť.
4. Náklady na prevádzku, údržbu a opravy vozidla hradí zamestnávater.

Il.
l. Zamestnanec zverené vozidlo preberá a potvrdzuje, že vozidlo bude používať len v
súvislosti s plnením pracovných úloh, na dochádzanie do práce z miesta bydliska a s pät' a na
zabezpečenie činnosti zamestnávatel'a. K l'úče od vozidla a evidenčná kniha já7d budú ' sídle
zamestnávatel'a, na mieste určenom zamestnávate rom. Zamestnanec je povinn) o \ ozidlo sa nále? ite
starať, budú vykonávať jeho bežnú údržbu, zabezpečovať pravidelnú servisnú údržbu podra pok) nov
v)Tobcu.
2. Zamestnanec je povinný o jazde motorovým vozidlom informovať pred jazdou sekretariát
primátora mesta, ktorému oznámi ciel' jazdy a čas trvania jazdy s predpokladan)'m návratom a zapísa(
tieto údaje v žiadanke na prepravu. V prípade jazdy s motorovým vozidlom je zamestnanec povinn)'
zapísať každú jazdu v kn ihe jázd a uviesť v knihe jázd všetk) vyznačené údaje sú,·is iace s jazdou,
vrátane spotreby pohonných hmôt.
3. Zamestnanec potvrdzuje, že je držitel'om prís lušného vodičského oprá' ncnia a absoh·o,·al
školenie pre vodičov služobných motorov)·ch vozidiel. Zamestnanec bol oboLnúmen) ' Lmysle § 7
písm a) vyhlášky č. 208/1991 s obsluhou prideleného vozid la podl'a ná\ odu v)·robc u.

ll l.
l. Zamestnanec potvrdzuje, že je podľa ustanovenia § 17 1 Zákonníka práce pm inn) počínať si
tah.., aby nedochádzalo ku škode na majetku zamestnávatel'a a ak by š koda hr01ila. je po' inný na iíu
upozorniť vedúceho zamestnanca.
2. Zamestnanec potvrdzuje, že podl'a ustanovenia
172 Zákonníka prúce zodpovedá
zamestnávatel'ovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavinen)'m porušením povinností ') pl)·vajúcich z
plnenia pracovných úloh a z tejto dohody.

s

3. Zamestnanec potvrdzuje, že podľa ustano\ en ia Trestného Lá kona. ak b) u7íval Z\ erené
motorové vozidlo mimo plnenia pracO\.n}ch úloh, dopustí sa trestného činu --neoprávneného
používania cudzieho motorového vozidla" a nesie trestnoprávnu aj občianskoprá' nu todpoYednosť n
svoje konanie.

IV .

V prípade porušenia tejto dohod} a s i\ou súvisiacich praco\ nopr:h n) ch predpisO\ a in)·ch
'šeobecne záväzn)·ch predpiso', následkom čoho b) bola zamestná' atcľO\ i spôsobená škoda,
7amestnávater a zamestnanec týmto uzatvárajú dohodu o zrážkach LO mtd). na ôk lade ktorej je
Lamestnávater oprávnen)· 7rá/ať zamestnanCO\ i 10 nvd) mesačne l 00.-EU R ako náhradu škod).

v.
l. Táto dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, 1 ktorých každá strana obdrží jeden exemplár.
Dodatky a zmeny je možné robiť len v písomnej forme.
2. Zamestná\ ater a zamestnanci si túto dohodu prečítali, pot\ rd7ujú te jej poroLumeli a na
lnak súhlasu ju dobrO\ol'ne podpísali.
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Zamestnanec:
Ing. Ján Jamrich

ZÁP l
o odovzdaní a rwc' J.a tí vo7idla
Odovzd ávajúci:

Me to Zlaté Moravce
so síd lom: l. mája 2 . 953 Ol Zlaté Mora\ ce
Ing. Adriána C hrenová, vedúca oddelenia pnhncho n organizačncho \lsl

Prcbcrajúci:
Ing. Ján Jam!ich

Dna 14.6.20 ll odovzdala Ing. Adriána Chrenová. 'edú ca oddelen ia ~pnl\ neho a organi1aénťhn l\ b(l
prcberajúcim s lužobné motorové vozidlo
EČ'
: ZM 717 AV
koda octávia
T)p
Vl
: TM BCS21 Z678032642
53329
tav tachometra
ádr2
: Yí plná

'o1id lom bolo odovzdané :
o evidencii
- As istenčná karta UN lQA
- 1edzinárodná automobilová
- práva o nehode
- Osvedčenie

V) bavenie vozidla:

po isťovacia

karta U lQA

lekárnička.

zdvihák,
troj uholn ík
lano.
rezerva
sada žiaroviek l x
kl'úč

škrabka + kefa na au to
reflexná ' esta 2x
Techn ický stav vozid la: dobrý bez závad
V Zlatých Moravciach diía 14.6.2011

Prebcraj úci:

