
DOHODA MEDZI ZAMESTNANCOM A ZAMESTNÁVATEĽOM 
K POUŽITIU CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

NA PRACOVNÚ CESTU 
zamestnávateľ: Mesto Zlaté Moravce 

adresa: 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

IČO: 00308676 DIČ: 2021058787 IBAN: SK 2202000000000033422162 

a zamestnanec 

priezvisko, meno, titul: Eliášová, Helena, PaedDr. 

IBAN: SK06836052070042013 55340 

uzatvárajú nasledovnú dohodu o použití cestného motorového vozidla 

značky: Citroen C3 ŠPZ: NR 414 EZ 

o obsahu cm3: 1360 na pracovnú cestu (odkiaľ - kam ) Mojmírovce - Zlaté Moravce 

ktorú vykonám v dňoch 14.10.2014 až 31.12.2014 za účelom výučby Modulu 6, v rámci projektu 
Ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života seniorov 

ktoré vykonám v roku za účelom pracovných ciest. 

Zamestnanec prehlasuje, 
že na pracovnú cestu použije uvedené motorové vozidlo a túto skutočnosť preukazuje 
osvedčením o TP číslo na meno: PaedDr. Helena Eliášová 

vydané (kým) Okresným dopravným inšpektorátom PZ Nitra 

Vozidlo svojim technickým stavom dovoľuje prepravu osôb a na vozidlo je uzavretá 

zákonná poistka č. s poisťovňou (názov): Allianz, Slovenská poisťovňa 

havarijná poistka číslo: s poisťovňou (názov): Allianz, Slovenská poisťovňa 

a riadne zaplatené poplatky za toto poistné obdobie, kedy bude vykonaná pracovná cesta. 
K žiadosti pripájam fotokópiu osvedčenia STK, fotokópiu veľkého TP, kópiu uzavretej zákonnej poist + kópiu 
dokladu o ich zaplatenÍ. Beriem na vedomie, že pracovné cesty uskutočnené na základe tejto v. ~ 8it 
vyúčtované len v prípade doloženia všetkých týchto potrebných dokladov k žiadosti. 

Svojim podpisom potvrdzujem uzatvorenie dohody 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v zmysle § 7 
ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

poskytovanie náhrady za použitie cestného 
motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene 
cestovného lístka pravidelnej vereínel dooravv. 

podpis zamestnanca 

Na základe 

dňa 1//. fľ-W1~ ~ 
rimátor mesta 

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa mysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie spodárnosti, efektívnosti a účinnosti. 
Pripravovaná finančná operácia je súlade s rozpočtom* o zmluvami uzatvorenými obcou* alebo inými rozhodnutiami o 
hospodárení s verejnými prostriedkami *, so VZN obce a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
• nehodlace sa pre~krtnúť 

/ 
zamestnanec poverený za PFK 


