
Dohoda o poločnom použí a ní · lužobného m oto rového vozidla 

Zan1e tuáyateľ: 

a 

Zan1e >tnanci: 

Bc. la re k Horvát 
tn al)' pobyt: 
dáturn narodenia: 
a 
Ľ'ubontíra Ro in ~ká 
trvaJ ' pobyt: 
dátum naroden ia: 
a 
iarián trnádek 

trva 1ý pobyt 
dchmn narodenia: 
a 
Bc. Helena LeYická 
tn aJý pobyt: 
dátun1 naroden ia: 
a 

e ·to Zlaté lonnrce 
o sídlotn: l. mája 2 . 953 O l l lat~ IV1onl\ ce 
IČO: 00308676 ~ 
v zastúpení: lng. Peter Lednár~ C c .. prin1útor n1esLa 
(ďalej len "za me tná\ ater") 

Pa ed Dr. Klaudia Ivanov ičo á 
trv a l)' po byt: 
dátum narodenia: 

Ino. Daniel Bielik 
tn a l} pobyt: 
dátum naroden ia: 
a 
Ing. Ján Jamrich 
trvalý pobyt: 
dátu1n narodenia: 
a 
Ino. Peter Lednár, c. 
tr\ a Iý pobyt: 
dátum narodenia: 
a 

.; -

Bc. te fan o chu· 
trval)· pob)t: 
dátum narodenia: 
a 
Ing. iro la a polka 
tn a l) pobyt: 
dátum naroden ia: 

(ďalej uvádzaní spoJočne ako ~ .. zame tnanci"" a .., arnu. ta tne ako ., zanlt". t nancl:~"} 

oa druhej trane 
uzatvárajú tú to dohodu o poJočnon1 používani sJužobného n1otorového vo?idla: 



l. 

l. Zamestnávateľ na zabezpečen ie úloh spo ločnosti a ' ) ko n u prác L\ cruje tanH!Stnancom 
motorové vozid lo značky Škoda Oct~1via com bi, ev idenčné čís lo: ZM 031 A.J . 

2. O odo\7daní a prevzatí 'o? idia je s písan) ··záp i~··_ ' ktorom je u' e(kn~ technick) -;t:n 
\ OLid la a ďalš ie Láznamy o voLi d ie, vrátane v}·bav) 'OLidla. Lápis j~ nt!dditcrnnu prílohou te_) to 
dohody. 

3. Zamestnávate!' a za mestnanci sa dohod l i. /e mi es tom pre park o' an ic 'o1id la je: lh or 
Mestského úradu Zlaté Moravce, l. mája 2. 953 O l Zlaté Mora\CC. 

4. Náklady na prevádzku, údržbu a opravy voLidla hradí Lamestná\atcr. 

ll. 

l. Zamestnanci zverené \ozid lo preberajú spo ločne a potHdtujú. ;e \Otidl~> budú pou;í,at 
len ' súvis losti s plnením pracovných úloh a na zabezpečenie činnosti 7amc'itna,atcra. t-.. rú(\~ ,>d 
vozidla a evidenčná kniha jázd budú v síd le Lélmestnávate l'a, na mieste určenom tamcstnil\atcrom. 
Zamestnanci s ú povinní o vozid lo sa náležite starať, budú ')koná\ at' jeho bc inú údribu. 
zabezpečovať pravidelnú serv isn ú údržbu pod ra pok)nO\ 'ýrobcu. 

2. Zamestnanec je povinný o ja7de motorovým vo;idlom informo\'at' pn:d jatdou 'iCkrctariat 
primátora mesta, ktorému oznámi cieľ jazdy a čas trvania jazd} s predpokladan) m ná' ra tom a tapí-.a( 
tieto údaje v žiada nke na prepravu. V prípade jaLd) s motorO\)m \OLidlolll je tamc-;tnancc po' inn~ 
zapísať každú jazdu v knihe já7d a uviesť v kn i hc játd 'šetk) \~ tnačené údaje 'itl\ i'iiace .., jatdou. 
'rá tane spotreby pohonn) ch hmôt. 

3. Zamestnanec potvrdzuje, že je d rži tel'om príslušného vodičského oprá' ncnia a absoh O\ al 
školen ie pre vodičov s lu žobných motorových vozid iel. Zamestnanec bol obo7námen) ' l lll) s ie s 7 
písm a) vyh lášky č. 208/ 1991 s obsluhou prideleného vozidla podl'a ná\odu ')rol1eu. 

Ili. 

l. Zamestnanec potvrdzuje, že je podl'a ustanovenia§ 171 Zákonníka pníce pt)\ inn) počina( ..,i 
rak, aby nedochádzalo ku škode na majetku zamestná\ atel'a a ak b) škoda hrot i la. je po' inn) na riu 
upo70miť vedúceho zamestnanca. 

2. Zamestnanec potvrdzuje, že podra ustanovenia § 172 /úkonníka prúce t odpmcd:i 
Lamestnávatel'ovi za škodu, ktorú mu spôsobil za vinen) m porušením pm in ností ')pi)' ajlicich L 

plnenia pracovných úloh a z tej to dohody. 
3. Zamestnanec pot\ľdzuje. že pod ra ustano\ en ia Trestn~ho tá kona. ak b~ u/Í\ a l "ercné 

motorové vozidlo mimo plnenia pracovn)·ch liloh. dopustí sa trestného činu .. nco pr<Í\ ncnéh o 
pou2:ívania cudzieho motorového vozid la" a nesie trestnoprávnu aj občianskoprú\ nu /Odpo' ednosľ La 

svoje konanie. 

IV. 

V prípade porušenia tejto dohody a ť1ou SÚ\ is iac ich praco\ nopr{l\ 11) ch predpi 'iO\ a in) ch 
všeobecne záväzných predpisov, nás ledko m čoho by bola tamestmhatei'O\ i spô-.obemí ši-oda. 
zamestnávate!' a zamestnanec týmto uzatvárajú dohodu o zrážkach LO mzd). nn t:ík!adc ktorej je 
zamestnávate!' o právnený zrážať zamestnallCO\ i 70 mzdy mesačne l 00.-I:.LJ R ako núhradu sk od~. 

v. 

l. Táto dohoda je vyhotovená ' 12 exemplároch, z ktor}ch katdú strana obdrii jeden 
exemplár. Dodatk) a zmen) je moL.né robiť len ' písomnej forme. 

2. Touto dohodou sa zruš ujú všetky Dohod) o vedení motorov~ ho 'o; idia u tal\ oren~ 
s ka7dým menovan) m zamestnancom v celom rotsahu. 



3. Zamestnávate!' a zame tnanci si túto dohodu pn::čítali. pot' r<l/uju ~~: j~j porozumeli a na 
zna~ súhlasu j u dobrovoľne podpí ali. 

V Zlatých Moravc iach dr'ía .. 1. .. ~.:.i.9.1.1... 

Zamestnávate !':~ 
l:amc-,t nan cc . 

l k. \larel-. ll on at 

Mnrian ~trnadel-. 

l k l klena lC\ ida 

PaedDr. Klaudia Ivano' ičo' ťt 

_ Ing. Daniel Bieli~ 

Ing. Ján Jamrich 

In g. Peter L~:dnár. CSc. 

Bc. ~tcfan 1\,ociar 



Z PI 
o odovzdaní a pr vzatí vozidla 

Odovzdá vaj ú ci: Me to Zla té Mo ra v ce 
so sídlom: l. 1nája 2 953 O l Zlaté Moravce 

Ing. Adrjána Chrenová vedúca oddelenia právneho a organi?ačného Msl' 

Preb rajúci: 

Bc. Marek orvát 
trvalý pobyt: 
dátun1 narodenJa: 
a 
Ľubomíra Ro in ká 
trvalý pobyt; 
dátum naroden ta: 
a 
. a riá n trnádek 
ttvalý pobyt: 
dátum naroden ra: 
a 
Bc. Helena Levická 
trva Iý pobyt: 
dátum naroden ta: 
a 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová 
trvalý pobyt: 
dátum narodenia: 
a 
Ing. Daniel Bielik 
trvalý pobyt: 
dátum naroden ia: 
a 
Ing. Ján Jamrich 
.trva Iý pobyt: 
dátum narodenia: 
a 
Ing. Peter Ledoár, C c. 
trvalý pobyt: 
dátum narodenia: 
a 
Bc. tefan ociar 
trvalý pobyt: 
dátum narodenia: 
a 
Ing. Miro la Ka polka 
trva Iý pobyt: 
dátum narodenra: 

Dňa .. ~:.f-.. ť."P.11 .. 
, . • , if 

MsU preberaJ UCIIll 
EC 
l yp 
VJ 
tav tachotnetra 

Nádrž 

odovzdala Ing. Adriána Chrenová, vedúca oddelenia 
lužobné 1notorové voz id lo 

: ZM 031 J 
koda octávia Combi 

: TMBJXl 1 U222598929 
239 273 

: pJná 

právneho 11 orgélnizač n~hu 



.. 

S vozidlom bolo odovzdané: 
-Osvedčen ie o evidencii 
-Asistenčná karta komunálna poisťovňa 
- Medzinárodná automobilová poisťovacia karta 
-Osvedčenie o emisnej a technickej kontrole 
- Autoatlas Slovensko 2x 
- Správa o nehode 

Vybavenie vozidla: lekárnička, 

zdvihák, 
trojuholník 
lano, 
rezerva 
sada žiaroviek 2x 
kl' ú č 
škrabka + kefa na auto 
reflexná vesta 4x 

Technický stav vozjdJa: dobrý bez závad 

V Zlatých Moravciach diía .... /f.:.Y!.11 ......... .. . 

Odovzdávajúci:~
~~~J 

{/1/l~V!-(( 
~~STo 

-

Preberajúci : 

Bc. Marek l lorvát 

Ľubomíra Ros inská 

Marián trnádek. 

Bc. He lena Levická 

PaedDr. Klaudia l vanov ičová 

Ing. Danie l Biel ih. 

Ing. Ján Ja mrich 

Ing. Peter Lednár, C c. 

Bc. Štefan ociar 

Ing. Miros lav Kapolka 
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