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uzatvárajú túto dohodu o používani súkromného motorového vozidla pn plnení úloh 
právnickej osoby - Mesta Zlaté Moravce v zmys le § I ods. 2 písm c) a § 7 zákona č. 

283/2002 Z.z. o ccstovn)'ch náhradách v 7není neskorších predpisov 

Č lánok I. 
1.1. Zamestnávater II zamestnanec v slrladc s usta novcním § 7 Zákona Č. 283/2002 Z.z. 

v platnom zneni. uzatvárajú túto dohodu. predmetom ktorej je záväzok zamestnanca 
pouzívať súkromné motorové vozidlo (ralej označené ako ,.vozidlo") pri plnení úloh 
vykonávan)'ch v súvis losti s výkonom funkcie zástupcu primátora mesta, Lj. na 
zabezpečenie úloh zamestnávatcl'a. Tento záväzok zamestnanca neplatí v prípade, že 
súkromné motorové vozidlo je technicky nespôsobil é alebo nepojazdné. alebo 
zamestnanec vlastníctvo vozid la previedol na tretiu osobu. Skutočnosti brániace použitiu 
súkromného motorového vozidla je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu 
oznámit" za ll1(: stnávatcľovi. 

Č' lánok II. 
2.1. Zamestnanec bude pri pracovných cestách používať motorové vozidlo 

Továrenská značka: VOLKSWAGEN. typ: 1I01Z24. obchodný názov: GOLF lIJ 
Evidenčné číslo: ZM 365BC 
Číslo osvl!dčenia o c\ idencii (kóp ia je prílohou zm luvy) : PA 301751 
Spotreba pohonných hmôt: 6.6 I / 100 km 

Článok III. 
3.1. Pri pouLití súkromného 1110torO\ ého vozidla pri plnení úloh právnickej osob). patrí za 
použitie súkromného motoro"ého vozidla zamestnanco\ i náhrada za používanie cestných 
motorO\) ch \·oLid iel pri prncovn)'ch cl!stiÍch: 

zťlklad nú n:ihrada za kaícl) 1 kill jaLd) (ďak.i len "LÚk ladnú náhrada") 
IlClhrada La spolrt!hované pohonné lé.ltky. 

3.1. SU111U základnej náhrady pre osobné cestné motorové "ozidlá ustanovuje opatrenie. ktoré 
vydáva príslušné ministcrstvo. Nú hrada za spotrebované pohonn~ látky patrí zamestnancovi 
podľa cien pohonných látok platn)'ch v čase použitia cestn~ho 111otoro"d1O vozidla. 



prepočítaných podra spotreby pohonných látok (ďa lej len "spotreba") uvedenej v technickom preukazc cestného motorového vozidla. 
3.3. Zamestnanec vyhlasuje. že má na vozidlo uzatvorenú poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie. riadne uhradené poistné. ako aj platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole vozidla. 
3.4 Zamestnanec sa zaväzuje u príslušného správcu dane odvíesť za obdobie používanía vozidla cestnú da,i. 
3.5 V prípade jazdy týmto motoro\ ým vozidlom je zamestnanec povillný disponovať podpísaným cestovn)'m príkazom. 

Článok IV . 
4.1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotovcniach. z ktor)'ch každá strana obdrží jedno vyhotovenie. Dodatky a zmeny jc možné robiľ len v písomnej forme. 
4.2. Túto dohodu môže vypovedať každý účastník s jednomesačnou výpovednou dobou. ktorá 
začne plynúť od prvého dl'w mcsiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Dohoda sa uzatvára IIa dobu určitú. a to počas výkolI u ľunkcie zástupcu primátora mesta ZLaté Moravce. 4.3 Zamestnávater a zamestnanec si túto dohodu prečítali. potvrdzuj" že jej porozumeli a na znak súhlasuju dobrovorne podpísali. 
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