
Zamestnávateľ: 

a 
Zamestnanec: 

Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu 

Mesto Zlaté Moravce 
so sídlom : l. mája 2, 953 O l Z laté Moravce 
IČ~O: 00308676 
v zastúpení: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
(ďalej len "zamestnávate!"') 

Ing. Miroslav Košút 

(ďalej len "zamestn anec") 

uzatvárajú túto dohodu o používaní s lužobného mobilného telefónu: 

l. 
Zamestnávateľ na zabezpečenie svojich úloh a výkonu prác zveruje zamestnancovi mobiln): telefón 
s pr íslušenstvom značky: Sony Xpeda TIPO, Výrobné číslo (IMEI): 353809053455140, Tel. číslo: 
0911 416 912. 

Il. 
Zamestnanec zveren)' mobiln)' te lefón prevzal a potvrdzt~je, že ho hude používať len v súvis losti s 
plnením pracovn)'ch úloh a na zabezpečenie činnosti zamestnávateľa. O mobilný telefón sa bude 
náležite starať podľa pokynov v)'robcu. 
Podl'a ustanovenia 9 185 Zákonníka práce, zamestna nec zodpovedá za stratu zvereného mobilného 
te lct<.'mu a v prípade j eho straty je povinný nahradiť zamestnávatel'ov i skutočnú škodu v peni azoch vo 
výške hodnoty nového mobilného telefónu rovnakej značky . 

nr. 
Podl'a rozhodnut ia zamcstnávatcl'a má zamestnanec mesačný cenový lim it platieb za prevádzku a 
pou:i.ívanic mo bilného telefónu sumu: 40,-EUR 

IV. 
V prípade prekročenia mesačného cenového limitu uvedeného v bode 111. tejto dohody, zamestnanec 
sa zaväzuje zaplatiť zamestnávatel'ovi stunu, ktorá tento limit prekročí. Zamestnávate!' a zamestnanec 
týmto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je zamestnávate!' oprávnen)' 
zamestnancovi vykonať zrážky zo mzdy podl'a ustanovenia § 13 1 ods. 3 Zákonníka práce a to 
v celkovej sume, ktorá je prekročenírn cenového limitu stanoveného v bode 111. tejto dohody, alebo 
v prípade straty telefónu v sume rovnajúcej sa hodnote nového mob i Iného telefonu rovnakej značky. 

V . 
Táto do hoda j e vyhotovená v troch rovnop isoch, z ktorých zamestnávate!' o bdrž í dva rovnopisy a 
zamestna nec obdrží j eden. Dodatky a zmeny je možné robiť len v písomnej fo rme. 
Zamestnávateľ a zamestnanec s i túto dohodu prečítali, polvrdzltiú že j ej porozumeli a na znak súhlasu 
ju dobrovol'ne podpísali. 

V Z latých Moravciach dňa 5. 10.20 12 

Zamestnávateľ: Zamestnanec: 



Zamestnávateľ: 

a 
Zamestnanec: 

Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu 

Mesto Zlaté Moravce 
so síd lom: l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
v zastúpení : Ing. Peter Lednár. CSc., primátor mesta 
(ďalej Jen "zamestnávate!'") 

Bc. Renáta Kardošová 

(ďalej len "zamestnanec") 

uzatvárajú túto dohodu o používaní služobného mobilného telefónu: 

l. 
Zamestnávateľ na zabezpečenie svqjich úloh a v)·konu prác zveruje zamestnancovi mobiln)' te lefón 
s príslušenstvom značky: Nokia 300, V}-robné číslo (lMEl): 353286057004150, Tel. číslo: 0911 
416 916. 

II . 
Zamestnanec zveren)' mobi In)' telefón prevzal a potvrdnDc, 7.e ho bude používať len v súvis losti s 
plnením pracovn)·ch úloh a na zabezpečenie č innosti zamestnávateľa. O mobilný te lefón sa bude 
náležite starať podľa pokynov v)•robcu. 
Podľa ustanovenia § 185 Zákonníka práce, zamestnanec zod povedá za stratu zvereného mobi lného 
telefónu a v prípade jeho straty je povinný nah radiť zame stnávatd'ovi skutočnú škodu v peniazoch vo 
v)' ške hodnoty nového mobilného telefónu rovnakej značky. 

ITl. 
Podl'a rozhodnutia zamestnávatcl'a má zamestnanec mesačn)· cenový limit platieb za prevádzku a 
používa nie mobilného telefónu sum u: 40,-EUR 

LV. 
V prípade prekročenia mesačného cenového limitu uvedeného v bode Ili. t~jto dohody, zamestnanec 
sa zaväzuje zap l atiť zamestnávateľovi sumu, ktorá tento limit prekročí. Zamestnávateľ a zamestnanec 
t)·mto uzatvárajú dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej je zamestnávateľ oprávnený 
zamestnancovi vykonať aážky zo mzdy podl'a ustanovenia § 13 1 ods. J Zákonníka práce a to 
v celkovej sume, ktorá je prekročením cenového limitu stanoveného v bode III. tejto dohody, alebo 
v prípade straty telefónu v sume rovnajúcej sa hodnote nového mobilného telefónu rovnakej značky. 

V. 
Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zamestnávateľ obdrží dva rovnopisy a 
zamestnanec obdrží jeden. Dodatky a zmeny je možné rob iť len v p ísomnej forme. 
Zamestnávate!' a zamestnanec si túto dohodu prečítali, potvrdzujú že j ej porozumeli a na znak súhlasu 
ju dobrovol'ne podpísali. 

·V Zlatých Moravciach dl1a 5.10.2012 
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