
Dohoda o poločnom použí aní , lužobn ' ho motorového ozid h1 

Zan1e tnávatel': 

a 

Za me ... tnanci: 

Bc. 1arek Hon·át 
trva l) pob)1: 
dátum naroden1a: 
a 
l~ u bo míra Ro in ká 
trvalý pobyt: 
dátun1 naroden ia: 
() 

la ri án trnád ek 
tr\ al)' pobyt: 
dátum narodenia: 
a 
Bc. Hel na L \'ická 
trvalý pobyt: 
dáturn narodenia: 
a 

Mc to Zlaté Mora cc 
o sídfon1: 1. n1ája 2 ~ 953 O l Zlaté 4lora\c~ 
IČO: 00308676 

v za túpen í: Ing. Peter Lednár. C ~c .. prín1átor mesta 
(dalej len "zan1.c tnávate r'') 

PaedDr. Klaudia I anovičová 
tn a IS· pobyt: 
dátum naroden ia: 
(] 

Inu. Daniel Bielik 
trva l)' pobyt: 
dátum narodenia: 
a 
Ing. Ján Jan1rich 
tn al}· pobyt: 
dárum naroden1a: 
a 
-Ing. Peter Lednár, c. 
tr alý pobyt: 
dátun1 narodenta: 
a 

v 

Bc. tefan oci~u· 
trval)~ pobyt: 
dátun1 narod n ia: 
a 
Ing. fi ro lav Ka tJoll<a 
trval) pobyt: 
dátmn narodenia: 

( d,aJej uvádzaní spo1očne ako ,.zame tnanci • a arno tatne ako ,;Z:tnlcstnant·r~ ~ ) 
na tiJ~uhej 'trane 



uzatvárajú túto dohodu o spo ločnom pou/ívaní slu žobného motorO\ ého voLidla: 

l. 

l. Zamestnávateľ na zabe7pcčcn ie úloh spoločnost i a ")kon u prác "'cr uJe tanH~stnancom 
motorové vozidlo značky Š koda Felícia, C\ idcnčné čís l o: ZM 230 AJ. 

2. O odo\'zdaní a prev7atí \Ozidla je spísan) ··zápis".' ktorom je U\ eden~ technick~ -;ta' 
voLidla a ďalšie záLnamy o voLidlc, vrátane výbav) \O,ddla. Z~ípis je nedclitcl"nou prílohou tejto 
dohody. 

3. Zamestnávateľ a zamestnanci sa dohod l i, .le 111 icstom pre parkm an ic 'O/id la je: ch or 
Mestského úradu Zlaté Moravce, l. mája 2. 953 O l Llaté Mora\ cc. 

4. Náklad) na pre\ ádzku , údržbu a opra\} 'o,ridla hradí Lamestn<h atcr 

ll. 

l. Zamestnanci zverené vozidlo preberajú spoločne a pOl\ rd,rujú, .lc HUid lo budll pou/ívať 
len v súvislosti s plnením pracovných úloh a na 7abc1pcčcn ie činno5t i Lame-;tnÚ\ ate ra. Kl"llčc od 
\ ozid la a evidenčná kniha jázd budú v síd le zamestnávateľa, na mieste určenom Lamcstnáqllel"om. 
Zamestnanci sú povinní o ' ozidlo sa náležite starať, budú ')koná vaľ jeho bc/n(t lldr.ibu, 
zabezpečovať pravidelnú servisnú údržbu podľa pok) no\ ')·robcu. 

2. Zamestnanec je povinný o jaLdc motorO\ ) m \ 01 id lom in fornw\ at" pred ja,rdou -;ckrctariút 
primátora mesta, ktorému oznámi cieľ ja1dy a čas tn an ia jaLd) s predpokladan~ m n:i\ ra tom a 1aptsat" 
tieto údaje v L.iadanke na prepravu. V prípade jaLdy s moto ro\ ) m vot id lom je 1amcstnancc pm inn)· 
zapísať každú jazdu v knihe jázd a uviesť v knihe j{ud všetk} vywačcné t'tclajc Slt\ isiace -; jatdou. 
'rátane spotreb) pohonných hmôt. 

3. Zamestnanec potvrdLujc, že je držitcl"om príslušného ' odičského opr:l\ ncnia a absol' mal 
školen ie pre vodičov služobných motorových voLidicl. Zamestnanec bol oboLnámen) ' Ll1l) sie * 7 
písm a) vyhlášky č. 20811991 s obsluhou prideleného \OLidla podľa ná, odu ')rob~o:u. 

Ili. 

l . Zamestnanec potvrdzuje, že je podľa ustanoven ia § 171 Zákonníka práce po' inn) počína( ~i 
tak, ab) nedochád7alo ku škode na majetku zamestnáva te ľa a ak b) škoda hro7ila. je pO\ inn) na ľlll 

upozorniť vedúceho mmestnanca. 
2. Zamestnanec pot\ľdzuje, LC podľa ustano' en ia § 172 Zákonn1ka práce 1odpm edú 

zamestnávatel'ovi La škodu, ktorú mu spôsob il zmincn}m porušením po\innostt ')pl),ajucich 1 

plnenia pracovných úloh a z tejto dohody. 
3. Zamestnanec potvrdzuje, že pod ra ustanovenia Trestného Lá kona, ak by u2íval .t.:\ crené 

motorové vozidlo mimo plnenia praco' n)'ch úloh, dopustí sa trestného činu "neoprÚ\ neného 
pouLívania cudzieho motorového vozidla" a nesie trestnoprá\ nu aj občian~koprá\ nu 10dpm ednost' ta 
svoje konanie. 

IV. 

V prípade porušenia tejto dohody a s iíou súv isiac ich praco' nopr{l\ nych predpisO\ a in) ch 
\ Šcobecne ZÚ\ ä~:ných predpi SO\ , následkom čoho b) bola nmestn{l\ ateľo' i spôsobená -;kotla. 
zamestnávate!' a zamestnanec týmto uLatvárajú dohodu o aúžkach 10 nvd). na dtklade ktoreJ JC 
Lamestnávateľ oprávnený zrážať zamestnancovi 10 n11d) mesačne l 00.-1 l IR ako nahradu ~kod: 

v. 

l. Táto dohoda je vyhotovená v 12 e:-..cmplároch, 7 ktor)·ch ka.!dá strana obdr.it jeden 
exemplár. Dodatk) a zmeny je možné robiť len v písomnej forme. 

2. Touto dohodou sa zrušujú \Šetk) Dohod) o ' edení motorm ého 'oz idia u tal\ orené 
s každým menO\ aným zamestnancom ' celom rozsahu. 

.. 



3. Zamestnávate!" a zamestnanci si túto dohodu prečítali. pot\ rdzujú /t: .JCJ poro/urncli a na 
zna" súhlasu ju dobrO\ orne podpísa li. 

V Zlatých Mora\ ciach d1'ía .. 1 ... !:: ... .l..tl11. 

Zamestnáva te !':~ Zamestnanec: 

lk. Mare" l lonát 

\ lari<ln )trnadc" 

lk. l kkna It:\ Jcl-.;i 

PaedDr. Kla udia Ivano' ičo\ Ú 

Ing. Daniel 8icli" 

Ing. Jan Jnmrich 

Ing. Peter l cdnár. C c. 

lk '>!clan 1\ociar 

Ing. !'vl i rosia\ Kapol"a 



• 

. 
ZAPI 

o odovzdaní a pr vzatí vozidla 

Odo zdávaj ú ci: e to Zlaté o ra ce 

so síd lom; l. Jnája 2 ~ 953 Ol Zlaté Mora ce 

Ing. Adriána Chrena á vedúca oddelenia právneho a organiLačného JVJsÚ 

P1·eberaj ú ci: 

Bc. arek Horvát 
trvaJý pobyt: 
dátun1 narodenia: 
a 

ubomíra Ro in ká 
trvalý pobyt 
dátum narodenta: 
a 

a rián trnádek 
trvalý pobyt: 
dátun1 narodenm: 
a 
Bc. Helena Levická 
tr.a(ý pobyt: 
dátum narodenia; :. 
a 

PaedDr. audia I anovičová 
tr alý po byt 
dátum narodenia= 
a 
Ing. Daniel Bielik 
trvalý pobyt: 
dátum narodenia: 
a 

Ino. J án Jamrich 
trvalý pobyt; 
dátmn narodenJa; 
a 
Ina. Peter Lednár, C c. 
trvalý pobyt: 
dátum narodenJa; 
a ., 
Bc. tefau ociar 
trvalý pobyt: 
dátum narodenia: 
a 
Ing. Miro lav Kapolka 
trva Iý pobyt: 
dátum narodenia: 

Dňa ...... 1:.~.)~11. odovzdala Ing. Adriána Chrenová, vedl1ca oddelenia právneho a organizačného 
Msú preberajúcim služobné motorové vozidlo 
EČ : Z 230 J 

"' Typ koda Felícia 
VI : TMBEEF6 J 3 l534 7271 
ta tachometra 87 950 
·ádrž : plná 



S vozidlom bolo odovzdané: 
- Osvedčenie o evide nc ii 
- Doklad o zapla tení zákonného poistenia AJ 
-Osvedčenie o emisnej a technickej kontro le 
-Potvrdenie o po is tení 
- Záznam o nehode 

Vybavenie vozidla: lekárnička 
zdvihák 
trojuho lník 
lano 
rezerva 
kl'úč 

Technický stav vozidla: dobrý bez závad 

V Zlatých Moravc iach dňa .... . .1.:~)!.11 ........... . 

Preberajúc i: 

Bc. Marek Horvát 

Ľubomíra Rosinská 

Marián Strnádek 

Bc. Helena Levická 

PaedD r. Klaudia fvanov ičová 

Ing. Dan iel Bie lik 

Ing. Ján Jamrich 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

Bc. Š1efan ociar 

Ing. Miroslav Kapolka 
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