
Dohoda o pristúpení k 

Uohodc o spoločnom používaní sh1l.obného motoruvéhu vozidla 

Zumcstnávatcľ: 

a 

Zumestnancc: 

Mgr. Roman Šíra 

ll 
Ľubomír:. Rosinsk:t 

Mesto Zh1té Moravce 
so sídlom 1. mťlja 2. 953 01 Zlacé Ml,ľíl\..:c 

IČO: 00308676 
. 

v zastúpení· Ing Pecer Lednár. CSc„ primátor mesta 

un1tvara.1u cúco dohodu o pristupení k Dohode l) spl1lol'.:1H1111 použ.1rn111 .1:. . 1 .> • t. "''élw 
, 11zidla. na základe ktorej bude zamestnanec oprávnený na vedenie služobneho mowro' ťhl> vo1idla 
\1\ edent:ho" dohode. 

Zanu:!stnávatcľ a vybraní zamestnanci uzatvorili Dohodu o spoločnom používaní služobného 

motorovt!ho voLidla Skoda Octavia • evidenčné číslo ZM 717 /\ Y. VIN: 
Zamestnávateľ a z.amťstnanec sa dohodli. že podpisom lCJlO dlihody n111csu · •. , pn ... 1upu.1..: k lh11J,,uc 
ti spo ločnom používaní služobného mocorového vozidla v nasledovnom znc:ni: 

,.1 
1. Zamesrnávateľ na zabeLpečenie úloh spoločnosti a výkonu práL: LVClllJľ 111111eslnétnrn111 

mocorove voz1d Io značky Škoda Oct:ívia , evidenčné číslo: ZM 717 A Y. 

'.!. O odovzdaní a rrevzat1 vozidla je spísaný „Zápis„. v !-.torom jt: uvedľn� tcc!1111..:ky �tm 
vozidla a ďalšie záznamy o vozidle, vrátane výbav� Hllidlr1 Z:ípis i..: 11cd i1� „ 11 1 1-.r;r, h11t1 1c1ll1 

dohnJ� 
3 Lamcstnávaceľ a zamestnanci sa dohodli. 7e miestom pre parkovanie \'O:tiul11 _1c th 01 

Mťstsk�ho úradu 7 laté Moravce. 1 májn '.?., C)SJ O 1 l.lnté l'vlonl\ cc. 

4 Náklady na prevádzku. údržbu a opravy vozidla hradí i'ílllll!Slnúvatl ľ. 

11. 
1. 7amcstna11ec zve1ené vozidlo prebera.iú sp0loč11c n pol' rd1u1ú tľ •, •/rc•ln hu<1u pou/i, aľ 

Jen v SÚViSIOSli S rlnellÍlll p1 ncovnych úloh a ll<l LabeLpt:ČClllC ČlllllúSti /.illllC,llt:l\.t ..:ľa h.111...:t: od 
, nzici lé1 a evidenčná kniha jázd budú v sid Ie zamestnávate ľa, na mieste určenom 1.é11nestn:i\íHeľom. 
7.amestnanci sú povinní o vozidlo sa nále�ite starať. hudú vyko11;h aľ jeho l"\\:ZllÚ Ú\.lohu. 
1.abe7pečovaľ pravidelnú servisnú údržbu podľa pOk) 110' V);robcu. 

2. Zélmestnanec je povinný o jazde motorovým vozidlom informovať pred jaLdou sekrctnri:'il 
prinHítora mesta. ktorému oznámi cieľ JaLdy a čas trvania juzdy s predpokladaným núvrolom n 1.apisať 
ueco údaje v žiadanke na prepravu. V prípade jazdy s motorovým voLid 10111 je 7'1mesimm<:ľ l1O\111n) 

zapis<lť kúdú jazdu v knihe jc\z.d n uviesť v 1-.nihc JÚzd '�..:tk� '°) 111a.::..:111„ u .. qc 'i:.n�. � j;i1d11u. 
'ráta ne spotreby pohonných hmôt. 

3 Z.nmestnanec potvrdZllJť. že Je dr7ilel'om príslu�nélm vodičskélw opri!\ �'.·.•.·1 n :ii�' ih \1\ al 
ško l enie pre vodičov služobných motortw} ..:h '0zid id Lam1.:stnan1.:l: bol oh1111,;in11:11� ' / 11� ::.k � 7 
pis111 a) V) h lašky č :!08/ 1�1 s obsluhou prideleného vozidla podľa návodu v)"rohcu. 



1 []. 
1. Za111estnanec potvrdzuje, že je podľa ustanovenia§ 171 Zákonníka práce pm-inn\· počí11a1· si 

tak, aby nedochádzalo ku škode na majetku L:amcstnávatci"<1 a <tk b) škud<1 111\)/ih. _jľ Ihn 11111\ 11;1 1-1u
upoL:orniť vedúceho zamestnanca. 

2. Zamestnanec potvrdzuje, ž.e pod ľa ustanovenia § 1 72 í'.ákon 11 íka rrácc mel pm'Cclá 
zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobll zavineným porušením povinnosti ,·yrl_\1vajúc1ch z 
plne nia pracovných úloh a z tejto dohody.

3. Za111estnanec potvrdzuje, že podľa ustanovenia Trestného zákona, ak by užíval zvcr·cné 

motorové vozidlo mimo plnenia prncovn)1ch úloh, dopustí sa trestného č inu ··ncopr<'.1\'11e11ého 
používania cudzieho motorového vozidla" a nes ie trcstnoprá vn u aj u hč i �111-,k11ľri1\'1H1 /Od plll cd ll<ľ'ľ 1.a 

svoje konanie 

IV.
V prípade porušenia tejto dohody a s 1'íou súvisiacich pracovnopr�1vnycli predpis\)\' a 111�·ch 

všeobecne záväzných predpisov, následkom čoho by bola zamestnávateľovi sposol)l::ná škoda,
Larnestnávateľ a zamestnanec týmto uzatvárajú dohodu o zrážk<lch 1.0 rnzdy, na dtkladc ktorej .1c 
zamestnávateľ oprávnený zrážať zamestnancovi zo 111zdy mc„ač11c 100.-1 :r ·r�. k1> 11�·1111.11111. k1>d\ 

1. Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jeden exemplár obLfrži zamestnanec. 
Dodntky a zmeny je mož.né robiť len v písomnej forme. 
:Z. Zamestnávateľ a zamestnanec si túto dohodu prečítali, rotvrci:1t1_jC1 7c _jej 1t1ru111mľl1 :1 11;1 111<1k 

slihlasuju dobrovoľne podpísali. 

V Zlat)ch Moravciach dľ1a 23.07.2013

7arnestná v a tc ľ: Zamestnanec: 

~ 
Mgr. Roman � ir<1 

 luhom írn 
l�osinskú 



z.\ p 1 s 
o odovzdaní a prevzatí vozidla 

Odovzdávajúci: Mesto Zlaté Moravce 
so sídlom:!. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
Mgi. Marek Horvát, vedúci oddelenia Vn{ilornt:j sprúvy a slu/.icb l'bLanom 

ľrt."bcraj tíci: '1gr. Roman Šíra 

a 
Ľubomíra Rosinská 

Diia 23.07.2013 odovzdal Mgr. Mgr. Marek Hon ár.\ cduc1 outldi.:nia Vnut('ľllCJ :-ptlÍV) a :-l11i..1cb 
občanom preberajúcim Mgr. Romanovi Šírovi prednostovi MslJ él t:ubomin: RosinskcJ ri.:Jaktorkc 
ľekovských novin služobné motorové vozidlo 

Eč 
ľyp 

VIN 

Srav tachometra 
NáJrž 

: ZM 717 AY 

: Škoda Octávia 

83 588 
plná 

'i 'Olid lom bolo odovzdané: 
- Technický preulrnz 
- Osvedčenie o emisnej a tcchnidej l.:0111rolc 

- íeclrnicke osvedčenie o spôsobilosti fólie 
- /\sistenčná ka i1él PZP + Medzrnarodná automobilová poisťovacia l\nrta 
- láznam o prevádz"-e vozidla - vozový lOŠll 
- Osvedčenie o technickej spôsobilosti 

Vybavenie \·Oz1dla lekárnička 
zdvihák 
rrojuholn ík 
ri.:7erva 

kl'lič 
šl-.rabka na auto 
lano 

Technick)• stav vozidla. dobi�' bc;- IÍl\acl 

V Zlatych Moravciach d1ia 23 07 2013 

Odtw1Jávaj�1ci 

,._ 

Mg1. Marek Horvát 

Ľubom írn Rosinskn 


