DOHODA
o použití súkromného motorového vozidla uzatvorená podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov medzi:
Zamestnávateľ: Mestská časť Košice – Barca
sídlo: Abovská 32, 040 17 Košice - Barca
zastúpený : Františkom Krištofom, starostom mestskej časti Košice - Barca
IČO: 00691003
DIČ: 2021186838
(ďalej len „zamestnávateľ“)
a
zamestnanec : Ing. Gabriela Oravcová
trvalé bydlisko:
dátum narodenia:
číslo OP:
(ďalej len „zamestnanec“ a spolu so zamestnávateľom len „ zmluvné strany“)
Čl. I.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je používanie osobného motorového vozidla zamestnanca na
pracovné cesty – dopravné zabezpečenie okrskovej volebnej komisie č. 1 pre voľby do
Európskeho parlamentu 2019 v mestskej časti Košice – Barca počas prípravy a konania
volieb do EP 2019 v dňoch 25. – 26.05.2019 za dohodnutých podmienok.
2. Na základe tejto dohody zamestnanec bude využívať osobné motorové vozidlo na žiadosť
zamestnávateľa.
3. Zamestnanec použije toto motorové vozidlo:
a. druh vozidla: osobné
b. továrenská značka a evidenčné číslo: Toyota Corolla 1,6 SDN KE697JO
c. číslo technického preukazu: NA 501540
4. Zamestnanec bude využívať osobné motorové vozidlo podľa bodu 3. tohto článku
spôsobom primeraným jeho povahe a určeniu, spôsobom určeným výrobcom, spôsobom,
ktorý je v súlade s právnymi predpismi, dopravnými predpismi a technickými normami
prevádzky vozidla tohto typu.
Čl. II
1. Zamestnanec týmto prehlasuje, že vozidlo má platné zákonné poistenie a havarijné
poistenie. Zároveň zabezpečí, aby počas platnosti tejto zmluvy vozidlo trvalo spĺňalo
predpoklady stanovené všeobecne závažnými právnymi predpismi a normami a aby cestné
motorové vozidlo bolo poistené formou zákonného a havarijného poistenia.
2. Pri podpise tejto dohody zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi kópiu technického
preukazu, doklad o oprávnení používať predmetné motorové vozidlo (pokiaľ nie je jeho
vlastníkom), doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia motorového vozidla a
doklad o uzavretí havarijného poistenia motorového vozidla.
3. Zamestnanec zároveň prehlasuje, že v prípade poškodenia motorového vozidla pri
pracovnej ceste si nebude uplatňovať voči zamestnávateľovi žiadnu náhradu vzniknutej
škody a rovnako na vlastné náklady uhradí všetky prípadné nároky tretích osôb
súvisiacich s prevádzkou predmetného osobného motorového vozidla.
4. V prípade vzniku poistnej udalosti je zamestnanec povinný túto bez zbytočného odkladu
nahlásiť polícií s následným oznámením tejto skutočnosti zamestnávateľovi.

Čl. III.
1. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto dohode vyplatí
zamestnancovi náhradu v súlade § 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v
znení neskorších predpisov na použitie cestného motorového vozidla špecifikovaného v
Čl. I. bod. 3. ako súčet
a. základnej náhrady za každý jeden km (ďalej len „základná náhrada“),
b. a náhrady za spotrebované pohonné látky podľa počtu najazdených km.
2. Zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi vyúčtovanie pracovných ciest
najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa cesty uskutočnili.
3. Základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel je stanovená Opatrením
Ministerstva práce sociálnych, vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ opatrenie“)
a upravuje sumu základnej náhrady za každý jeden km jazdy pre osobné motorové
vozidlo. Zmluvné strany budú akceptovať každú úpravu predmetného opatrenia bez toho,
aby upravovali túto dohodu.
Čl. IV.
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 26.05.2019 odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti.
Čl. V.
1. Túto dohodu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať len dohodou zmluvných strán vo
forme písomných dodatkov.
2. Každá zmluvná strana je oprávnená túto dohodu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu.
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 15
dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po jej doručení.
3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.
4. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním riadne prečítali, jej
obsahu v plnom rozsahu porozumeli, bola uzatvorená na základe jej slobodnej vôle nie v
tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V Košiciach dňa 20.05.2019

...............................................
zamestnávateľ

..................................................
zamestnanec

