Dohoda. o pristúpení k
Dohode o spoločnom používaní služobného motorového vozidla

Zamestnúvatel':

Mesto Zlaté Moravce
so sídlom: l. mája 2 , 953 Ol Zlate Moravce
IČO : 00308676
v zastúpení : Ing. Peter Ledllár, CSc .. primátor mesta

Zamestnanec :

Mgr. Mirosl:wa

Ko\'áčov~

lIZ3l v ara.Jú rúr0 nohodu o pnstúpeni k Dohode o spoločnom použivani slu žobn ého motorového
vozi dla. na zá k iade k torej bude z~mes(n(1 nec oprá vllený na "eden ie s lužobného motorového vlJ.tid la
uvedeného v dohode :

Zamestn:'rvll.tel' a vybraní zamest nanci uzatvori li Dohodu o spo ločnom pou žívan í služobneho
motorového vozidla Škoda f.·el ícia, evidenčné číslo : 2M 230 AJ, VIN : TMBE F61 ~ 1 5~47271
Zamestnávnteľ a zamesrnanec sa dohodli, že podpisom tejto dohody zamestnanec pri stupuje k Dohode
o spoločnom používani služobného motorového vozidla v nasledovnom znení :

,J.
I . Zamestnávate!' na zabezpeč enie úloh spoločll osti il výkonu prác zve n!ie zamestnancom
motorové 'vozidlo značky Škoda Felícia. evidenčné číslo: ZM 2.30 AJ.
2. O odovzdaní a preVl.atí vozidla je spíSl'\J1Ý " Zápis", v ktorom je uvedený technick)' stav
vozidla il ďalšie záznamy o voz.idle. vrátane výbilVY VOZidla. Zápís je nedeli te r J1 0u Pi'i lol ou tejto
dohody .
J Zamestnávare!' a z.amestnanci sa dohodli. že miestom pre parkovanie vozidl a j e: dvor
Mestského lIradu Zlaté M oravc e. I . 1l1á,la 2. 953 OI Z la te Mortlvce
4. Náklady na prevádzku . údržbu a opravy vozidla hradí zamestnav(\teľ.

II.
I . Za meswanci zverene vozidlo prebeľajú spoločne a potvrdZl~ú , že vo zidlo budil pOllZlvat
len \' súvis losti s plnením prélcovných úloh a na zabezpečenie činnosti zamestnávateľa. Kľtlce od
\'ozidla a evidenčná kniha jázd blldli v sídle zamestnáv atel'a, l1a rnieste urče nol1l ZCl lll e S !llá'·JľeI'OIll .
Zamestnanci Sl! povinní o v ozidlo sa náležite stílrať, budIl vykoná\'ať jeho bezlll:1 údržbu.
zabezpečovať praVidelnú servisnú tidržbu podl'a pokyllov výrobcu.
2. Zamestnanec je povinný o jazde motorovým vOZi d lom infor mova!' pred Jazdou s kreranát
pr imÁtora meSia. ktorému oznám i ciel' jazdyačas trvania ja zdy s predpo -Iadaným návratom a zapísať
tiero udaje v žiadanke na preprav il V prípade jazdy s mOloľOv)' m vozidlom je ZilI n estnal\ec povinll~'
zapísaľ každ(1 jazdu v knihe Jázd a uviesť v I-nihe ja zd všetky vyznačené úd aje slIvlslace sjilzdoll.
vrátane sporreby pohonných hmôt.
3 Zamestnanec potvrdzuje, že je držitel'om prí slušného vodičského or>ľávne n i ~1 ;1 abso I"O \'cl I
sl\olenie pre vodičov služobných I1lOl0rOV)'ch vozidiel. Z am estnanec bol oboznáIHen)' v zl11 v sle ~ 7
písm a) vyhlášky Č. 208/1991 s obsluhou prideleného voz idla poMa niÍvodu v)'robcll.

II l.
I . Zamestna nec potvrdzuje, že je pod ľa lIstéllloven ia ~ 171 Z~kol1ll i ka pr<íce pov i Il11Ý poč i II il ť si
tak, aby nedochádzalo ku škode na majetku zamestnávateľa a ak by škoda hrozila, je povinný na 1'11.1
upozorn i ť vedúceho za mestnanca.
ustanovenia § 172 Zákonn ika práce zod povedá
2. Zamestn anec potvrdzuje. že pod
Z3mestnávaterovi za škodu, ktorú inU spôsobil zavinel1)'m porušenim povinností vyplývajúc ich l.
plnenia pracovných úloh a z tejto dohody,
3. Zamestnanec potvrdzuje, že podl'a usta novenia Trestného zcikona, ak by užíval zverené
mororové vozid Io nl imo pi ne n ia praco vných li Io l. dopustí sa trestného či n II "neoprá vneného
používan ia cudzieho motorového vozid la ,. a nesie tresInoprá vn II aj o bči anskopráv liU zodpovednosť za
svoJe konanie

ra

IV.

V prípade por\lšenia tejto dohody a s rIou suvisiacich pracovnoprávnych predpisov (! iných
všeobecne zá\}a7..Il~/ch predpi sov, nás led kom čoho by bo la za Illtslná vate I'ov i spôsobená škoda,
zamestnávate I' a zam es tnanec týmto uzatvárajú dohodu O zrážkach zo mi'dy. na z~klllcie ktorej je
zamestnávale ľ opráv nený zrážať zamestnancov i zo 11Izd y mesačne 100,- EU R ako Iláh r<ld II škody.

I. Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z. ktorých jeden exelllplflr obdrží zamestnanec,
Dodarky a zmeny je možne robiť len v písomnej forme.
2. Zamestná vate!' a zalllesl na nec s i túto dohodli preé íta Ii, pOl vrdzujli
Jej porOZlIlll e II II na znak
suhlasuju dobrovorne podpísali.

ze

v Zlatých

Moravciach di\a Ol ,OJ .2013

Znlnestnávater:~

~ ~-:G

.-J

Zamesmanec:

zÁ P IS
o odovzdaní a prevzatí vozidla

Odovulnvajúci:

Mesto Zlaté Moravce
so sid lom: J. mája 2 , 953 O\ Zlaté Moravce
Mgr. Marek HorvilI, vedúci oddelenia Vnútornej správy a ~Illžieb obb.11om

Preberajúci:
Mgr. Miroslava

Kováčová

Diía O1.03.20 IJ odovzdal Mgr. Marek Horvát, vedúci oddelen ia V núromej spravy " služieb obč<lnom
preberajúcemu Mgr. Miroslave Kovilčovej SI\lŽobné motorové vozidlo:

EC

: ZM 230 AJ
Škoda feliCia

Typ
VIN
Stav tachometra
Nádrž

plná

S vozidlom bolo odovzdané:
- Osvedčenie o evidencii
- Doklad o zaplatení zákonného pOistenia AJ
- Osvedčenie O emisnej a technickej kontrole
- Potvrden ie o poistení
- Záznam o nehode

Vybavenie vozidla:

lekárnička

zdvihák
trojuholník
lano
rezerva
kl'úč

Technický stav vozidla: dobrý bez 2ávad
V Zlatých Moravciach

dňa

01.03.20 t 3

Odovzdávajúci :

Preberajúci:
.

I

&1 ŕLD<rf zMgr. Marek Horvát

Mgr. Miroslava

/

Kováčová

