
Dohoda o poločnont používaní lužobného nloto:roYého vozidla 

Za me tná atel": 

a 

z~l nle tnanci: 

lar·ián Lipnícl<y 
trva l) pobyt: 
dátutn narodenia: 
a 

' a ukáčo á 
tn al)· pobyt: 
dátun1 narodenia: 

e to Zlaté Mora" c 
so sídlom: l. tnája. ~ . 953 O 1 71até l\1ora\ cc 
IČO: 00308676 
' zastt'tpent: Ing. Peter Lednár. C~c .. primútlH- 111 t>':lla 

(ďalej len "zamestná\ ate l'") 

(ďalej uvádzaní poločne ako .. zan1estna nciH n ~tn1o ·htln c Hl<o .,.;.zanlc "tnancc"" l 

IUl dru hej trane 

uzmvárajú túto dohodu o spoločnon1 používani služobného n1otoroYeho vozid la: 

L 

l. Zamestnávate l" na zabezpečen ie ú l oh spoločnosti a "\·kon u prác Z\ en IJe Lmn~"tna11com 
v 

n1otorové vozidlo značky koda Favorit videnčné čí lo: Z 753 1 1 • 

2. O odovzdaní a prevzatí vozidla je spísan)· .. Zápis'·. v ktoron1 je uveden)' technick~ Sta\' 

\·ozidla a d~alš ie zázna nl) o vozidle. vrátane 'ý ba\ ) vozidla. Zápis je ne del iternou prílohou tejto 
dohody. 

3. Zan1estnávatel' a zamestnanci a dohodli. že mieston1 pre par~ovanie \ uzidla je: dvor 
t\ le-t kého úradu Zlaté Moravce, 1. n1ája 2, 953 O l Zlaté 1oravce. 

4. áklad) na prevádzku, údržbu a o pra\ ) \oz id la hradí zaane~tnúvalt! r. 

ll. 

L Za1nestnanci zverené vozidlo preberajú spoločne a potvrdzuj ú. že vozidlo bud ú použí' ať 
len v súvislosti s plnenín1 pracovných úloh a na zabezpečenie ·činnosli zan1cstnávatel'a_ Krllče od 
vozid la a evidenčná kniha jázd budú v sídle zaanestnávatera. na tnieste určenom Lamestná\·aterom. 

Zamestnanci sú po\ ínni o voz id lo sa náležite swrať. bud ú \~koná\ at" jeho hc7nt'l úd r7hu. 
zabt!zpečovať pra\ idelnú serv isnú údržbu pod ra pokyno\ '~'robcu. 

2. Zamestnanec je povinn) o jazde tnotorO\' ým \OL id lom in ťorn10\'nť pred .i azdou .;;ekretariát 
prianátora mesta~ ktorérnu oznárni cier jazd) a čas trvania jazd) s predpokladan~·n1 návraton1 a Lapí sať 
t ieto údaje v žiadanke na prepravu. V prípade jaLdy s motorový1n vozidlon1 je zan1cstnanec povinn)' 
zaptsať každú jazdu v kn ihe jázd a uviesf \ knihe jázd všetk) V)Značené údaje $llvi ·ia..:e sja7dou. 
vrátane spotreby pohonných hmôt. 

3. Zamestnanec potvrdzuje~ že je držitcronl príslušného , ·odičského opr~H ·ncnin a absolvoval 
-k~.Jien i e pre vodičov s lužobn)'ch tnotoro \ ých vozidiel. Zmnestnanec bol oho1nélmcn) ,. ;m~ -;k ~ 7 
pL ma) vyhlášky č. 20811991 s obsluhou prideleného' ozidla pod ra ná odu '\ robcu. 



,... 

Dohoda o poločnon1 používaní lužobné ho n1oto r oYé ho vozid la 

Z • 1'1 a n1e tnavate : 

a 

Zan1e tnanci: 

•]ariá n Lipnícky 
trva l) pobyt: 
dátum naroden m: 
a 

va ukáčo á 
trvalý pobyt: 
dát um naroden ia: 

e to Z laté oravce 
so sídlom: l. 1nája ~ . 953 O 1 Zlaté t\ lora\ CL' 
ICO: 00308676 
\ zastúpen1: Ing. Peter Lednár. ~c .. primútl)r lllt>')la 

( d~alej len "zamestná' a tel"") 

(ďalej uvádzaní poločne ako .. zam stnanc i"~~ a an10 ·httne a ko .... t~unestnancc"· l 

na dt·uhej tran 

uza1várajú túto dohodu o spoločnon1 používaní služobného n1otoro' eh o vozidla: 

L 

J. Zamestnávate l' na zabezpečenie úloh spoločnosti a "~, ~onu prác L.\ enue Lilme..,tnallcom 
v 

rnotorové vozidlo značky koda Favorit, evidenčné či lo: Z 1. 753 1 

2. O odovzdaní a prevzatí vozidla je spí san)' .. Zápis"'. v ktoron1 je U\ eden) technick~ stav 
\·ozidla a d'a]š ie záznam) o ozidle, \ rátane výbavy vozidla. Záp i je n~delitel'no u prílohou tejto 
dohody. 

3. Zan1estnávater a zamestnanci a dohod l i .. že m ieston1 pre park. o\ nn ie \'l) L. id la je: dvl) r 
Nh! ~t kého úradu Zlaté Moravce, 1. n1ája 2, 953 O l Zlaté 1ora\ ce. 

4. áklady na prevádzku, údržbu a opra\ )' \oz id la hradí zatne~lnú alťL 

Jl. 

L Zamestnanci zverené \ ozidlo preberajú spoločne a potvrdzuj ú. že vozidlo bud u použh at 
len v súvislosti s plnenín1 pracovných úloh a na zabezpečenie činnosti zan1cstnávatera. I<Jl!če od 
vozid la a evidenčná kniha jázd budú \ sídle zatnestná\ ate ra~ na n1ie:::,te určenom L.unn~stnťivateľon1. 
Zamestnanci sú po\' inní o vozidlo sa náJežite starať. budú \)koná\ [it' jeh cl hc7nu údr:lbt1. 
zabezpečovať pra\ ide In ú -ervisnú údržbu pod ra pok} no' \ť~ rob eu 

2. Zan1estnanec je povinn) o jazde n1otorový1n \OLidlon1 infonno' nť pred juzdou ')ekretariát 
pri1nátora mesta. ktorému oznán1i ciel' jazdJ' a čas trvania jazd) s predpol-..ladém~·n1 návraton1 a Lapísaľ 
tieto údaje v žiadanke na prepravu. V prípade judy s 1notorov) 1n vozidl on' je zatncstnanec po' inn ý 
zap1sat každú jazdu v knihe jázd a uviesť \ knihe jázd \ šetk) V) značené údaje súvisia~.:e s jazdou. 
\ rátane spotreby pohonn)rch hmôt. 

3. Zame tnanec pot\'rdzuje. že je držiteľon1 príslušného 'odičského op nl\ ncnia a absol\ ova l 
·kulenie pre vodičov služobn)·ch 1notoro\ ých \'Ozidiel. Zan1estnanec bol obotnómcn) \· ;m~ ~ k ~ 7 
pL n1 a) vyh lášky č. 20811991 s obsluhou prideleného \oz id la pod ra tuh od u \ ~ rnhcu. 



Z PI 
o odovzdaní a prevzatí ozidla 

Odovzdá aJUCI: e to Zlaté Moravce 
so sídlom: l. mája 2 , 953 O l Zlaté Moravce 

Ing. Adriána Chrenová, edúca oddelenia Sprá\ neho a organizačného lsU 

P reberaJúcí: 

.Marián Lipníck)· 
trva l ý pobyt: 
dátum narodenia: 
a 
Eva Lukáčová 
trva l ý pobyt: 
dátum narodenia: 

~ 1 6. c20 ;41 Dna ......... ..... ..... .... odovzdala Ing. Adriána Chreno\ á: vedúca oddelenia právneho a organizačného 
tsU preberajúcin1 služobné motorové vozidlo 

EČ 
Typ 

: Z 753 ( používa opatro at ľ ká lužba) 

Číslo motora 
VI 
Stav tachometra 

ádrž 

" : Skoda Favorit 
1127763 
TMBADA200LO 125 533 
68 792 
plná 

vozidlom bolo odovzdané: 
- Technický preukaz 
- Osvedčenie o emisnej a technickej kontrole 
-Technické osvedčenie o spôsobilosti fólie 
- As i stenč ná karta P ZP 
- Vozový zošit 

Vybavenie vozidla: lekárnička 
zdvihák 
trojuholník 
kľúče 2x 
rezerva 
sada žiaroviek 

Technický stav vozidla: dobrý bez závad 

V Zlatých Moravciach dňa ..... 1. .. : .. !::.: ... !.t?.1..!. .. 

Preberajúci: 


	ddd
	ddd2
	ddd3



