Dohoda o

poločnont

Z a me tná atel":

používaní lužobného nloto :roY é ho vozidla

e to Zlaté Mora" c
so sídlom: l. tnája. ~ . 953 O1 71até l\1ora\ cc
IČO: 00308676
' zastt'tpent: Ing. Peter Lednár. C~c .. primútlH(ďalej len "zamestná\ ate l'")
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a
z ~l nle

tnanci:

lar·ián Lipnícl<y
trva l) pobyt:
dátutn narodenia:
a
' a ukáčo á
tn al)· pobyt:
dátun1 narodenia:
(ďalej
IUl

uvádzaní poločne ako .. zan1estna nci H n
dru hej tran e

uzmvárajú túto dohodu o

spoločnon1

~tn1o ·htl n c Hl<o .,.;.zanl c "tnan cc"" l

používani služobného n1otoroYeho vozid la:
L

l. Zamestnávate l" na zabezpečen ie ú loh spoločnosti a "\·kon u prác Z\ en IJe Lmn~"tna11com
n1otorové vozi dl o značky koda Favorit viden čn é 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 i e zázna nl) o vozidle. vrátane 'ý ba\ ) vozidla. Zápis je ne del iternou prílohou tejto
v

dohody.

3. Zan1estnávatel' a zamestnanci a dohodli. že mieston1 pre par~ovanie \ uzidla je:
t\ l e-t kého úradu Zlaté Moravce, 1. n1ája 2, 953 Ol Zlaté 1oravce.
4. áklad) na prevádzku, údržbu a o pra\ ) \oz id la hradí zaane~tnúvalt! r.

dvor

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
tieto údaje v žiadanke na prepravu. V prípade jaLdy s motorový1n vozidlon1 je zan1cstnanec pov inn)'
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.
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Z PI
o odovzdaní a prevzatí ozidla

Odovzdá aJUCI:

e to Zlaté Moravce
so sídlom: l. mája 2 , 953 Ol Zlaté Moravce
Ing. Adriána Chrenová, edúca oddelenia Sprá\ neh o a

o rganizačného

lsU

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

~ .......................
1 6. c20 ;1 odovzdala Ing. Adriána Chreno\ á: vedúca oddelenia právneho a organizačného
Dna
tsU preberajúcin1 služobné motorové vozidlo
4

EČ

: Z

Typ
Číslo motora

"
: Skoda
Favorit
1127763

VI

753

( používa opatro at

ľ

ká lužba)

TMBADA200LO 125 533
68 792
plná

Stav tachometra
ádrž

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

