
DOHODA
o používaní referentské ho motorové ho(a prfpojné ho)vozidla

uzatvorená podl‘a 51 a nasl. zá konač . 40/1964 Zb. Obč iansky zá konník
v znenf neskoršfch predpisov

medzi

Zamestná vatel‘: Slovenská inšpekcia životné hoprostredia Bratislava
Grösslingová 5
811 09 Bratislava

IČO: 00156906

zastú pený: Mgr. Ing. Já nJenč o, generá lnyriaditeľ

(ďalej len „zamestná vatel“)

a

Zamestnanec: Ing. Annamá riaPivarč iová

Trvalý pobyt:                     

Pracovisko : Inšpektorá tživotné hoprostredia, Stá lepracovisko Nitra

(d‘alej len „zamestnanec“)

uzatvá rajútú todohodu o používaní referentské homotorové ho(a prípojné ho)vozidla

Člá nok I.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je zverenie služobné homotorové ho(a prfpojné ho)vozidla (d‘alej
len „služobné motorové vozidlo“) do referentské ho používania zamestnancoví, ktorý
bude zverené služobné motorové vozidlo používat‘ na plnenie pracovných ú loh.

2. EČV: NR 261 CY, BL 085 PC, BL 058 GO, BA 624 MN, BL 172 ES

Člá nok II.
Prá vaa povinnosti zamestnanca

1. Zamestnanec je oprá vnenýpoužívat‘ služobné motorové vozidlo len na služobné cesty
a ú č elvyznač ené v príkaze na jazdu.

2. Pred uskutoč nením jazdy je zamestnanec povinný skontrolovat‘, č i skutoč ný stav
najazdených kilometrov sú hlasf s evidenč ným stavom najazdených kilometrov, ako aj
ú plnost‘ zá kladné hoa dopinkové ho vybavenia vozidla. V prípade zistenia rozdieiov je
povinný spísat‘ o tom písomný zá znam a uvedenú skutoč nost‘ bezodkladne nahlá sit‘
vedú cemuzamestnancovi.
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3. Zamestnanec je povinný dodržiavat‘ všetky zásady Smernice o prevádzke služobných
motorových vozidiel Slovenskej inšpekcie životného prostredia (d‘alej len „Smernica
SIŽP“).

4. Zamestnanec je povinný viest‘ „Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy“, v ktororn
vyplní všetky údaje podl‘a predtlače.

5. Zamestnanec je povinný zverené služobné motorové vozidlo udržiavat‘ v dobrom
technickorn stave.

6. Zamestnanec je povinný služobné motorové vozidlo viest‘ a používat‘ iba v rozsahu
potrebnom na vykonávanie pracovných úloh.

7. Zamestnanec je povinný používat‘ zverené služobné motorové vozidlo v súlade 50

zásadami maxirnálnej hospodárnosti, dodržiavat‘ určené prevádzkové normy spotreby
pohonných hrnöt pre vozidlo.

8. Zamestnanec je povinný dodržiavat‘ pri jazdách ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej prernávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, všeobecne platné predpisy o technickom
stave vozidla, interné predpisy a príkazy nadriadených.

9. Zamestnanec je povinný sa podrobit‘ nariadeným lekárskym prehliadkam, úspešne
absolvovat‘ predpísané školenia a poučenia.

10. Zamestnanec je povinný bezodkladne ohlásit‘ zamestnávatel‘ovi každú dopravnú nehodu,
škodovú udalost‘, poškodenie, odcudzenie aleho zneužitie vozidla, alebo jeho časti;
bmotnú škodu prevyšujúcu jedenapolnásobok väčšej škody podl‘a 125 Trestného
zákona, t. j. 3 990,00 EUR je zamestnanec povinný ohlásit‘ prfslušnému orgánu
Policajného zboru SR,

11. Zamestnanec v čase používania služobného motorového vozidla preberá bmotnú
zodpovednost‘ za prevzatú palivovú platobnú kartu, ktorú je povinný vyúčtovat‘
dokladovaním pokladničných blokov od spoločnosti s ktorou má SIŽP uzatvorenú
v danom čase platnú zmluvu a predkladat‘ zamestnávatel‘ovi v súlade so $mernicou
SIŽP.

12. Zamestnanec zodpovedá za prevzaté palivové karty, ktoré je povinný chránit‘ pred
stratou, odcudzením a zneužitím v zmysle 182 Zákonnfka práce a na základe uzavretej
dohody o hmotnej zodpovednosti.

13. Zamestnanec zodpovedá za prípadné ním zavinené škody spósobené na zverenom
vozidle, ako aj za škody spósobené tretím osobám v zmysle platných právnych predpisov.

14. Zamestnanec sa d‘alej zaväzuje používat‘ služobné motorové vozidlo len na služobné
účely, nezverit‘ riadenie tohto vozidla inej osobe, chránit‘ vozidlo pred poškodením,
odcudzením alebo zničením, ohlásit‘ bezodkladne zamestnávateľovi stratu spósobilosti
viest‘ motorové vozidlo.

15. Zamestnanec je povinný parkovat‘ po skončení výkonu práce so zvereným služobným
motorovým vozidlom na určených parkovacích miestach SIŽP, vo výnimočných
prfpadoch v micstc bydliska.
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Článok III.
Povinnosti zamestnávatel‘a

1. Vybavit‘ vozidlo potrebnou technickou výbavou podľa platných právnych predpisov.

2. Poskytnút‘ na nákup pohonných hmót palivovú platobnú kartu, ktorá je vystavená ku
každému služobnému motorovému vozidlu osobitne. Palivová platobná karta je
predmetom zúčtovania dokladovaním blokov k 15. a k poslednému dňu v príslušnom
mesiaci.

3. Uhrádzat‘ náklady na PHM.

4. Zabezpečovat‘ údržbu a prevádzku prideleného motorového vozidla, vrátane bežnej,
strednej a generálnej opravy služobného motorového vozidla, udržiavat‘ vozidlo
v riadnom technickom stave.

Článok IV.
Zodpovednost‘ za škody

Zamestnanec zodpovedá v plnom rozsahu za škody spósobené zamestnávatel‘ovi:

a) neodborným vykonávaním bežných opráv a prác súvisiacich so zabezpečovaním
technického stavu vozidla,

b) zanedbaním pravidelnej bežnej údržby vozidla,

c) stratou, poškodenfm, prípadne zničením predpísaného alebo špeciálneho vybavenia
vozidla,

d) vznikom mimoriadnej udalosti, alebo stratou, poškodením, prípadne zničením
predpísaného, alebo špeciálneho vybavenia vozidla, dokázatel‘ne z viny vodiča,

e) stratou alebo poškodením vozidla z dokázatel‘nej nedbanlivosti zamestnancov,

1) akýmkol‘vek mým konaním alebo opomenutím, v dósledku ktorého vznikla na
referentskom vozidle škoda,

g) stratou, alebo poškodenfm palivovej karty.

ČlánokV.
Doba užívania a skončenie dohody

1. Právo užívat‘ zverené služobné motorové vozidlo vzniká dňom nadobudnutia účinnosti
tejto dohody v súlade s ustanovením

‘
47a zákona č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník

v znení neskorších predpisov. Účastníci tejto dohody berú na vedomie, že táto dohoda je
povinne zverejňovanou dohodou podl‘a Sa zákona č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Zamestnávatel‘ móže od tejto dohody odstúpit‘ z nasledovných dóvodov:

a) skončením štátnozamestnaneckého/pracovného pomeru zamestnanca,

b) preložením zamestnanca na inú prácu, na výkon ktorej pridelenie služobného
motorového vozidla nie je potrebné,
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c) pri hrubom alebo opakovanom menej zá važnomporušení dohodnutých podrnienok,

d) písornným ozná menímbez uvedenia dóvodu; odstú penieje ú č innéokamžite po jeho

doruč ení zamestnancovi.

Člá nok VI.
Zá vereč néustanovenia

1. Dohoda sa uzatvá rana dobu neurč itú a zaniká z dóvodov uvedených v č i. V. ods. 2 tejto
dohody.

2. Tá to dohoda nadobú da platnost‘ dňom jej podpísania oboma ú č astníkmi dohody a
ú č innosCdňom nasledujú cim po dni jej zverejnenia v Centrá lnomregistri zmlú v v sú lade

s ustanovením 47a zá konač . 40/1964 Zb. Obč iansky zá konníkv znení neskorších
predpisov. Úč astníci tejto dohody berú na vedomie, že tá to dohoda je povinne
zvelejňovanou dohodou podl‘a ustanovenia 5a zá konač . 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupc k informá ciá ma o zmene a doplnení niektorých zá konov (zá kon o slobode
informá cií) v znenf neskorších predpisov.

3. Dohoda je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, každé s platnost‘ou originá lu,z ktorých
dve (2) si ponechá zamestná vateľa jedno (1) zarnestnanec.

4. Uzatvorenfm tejto dohody sa ruší Dohoda o používaní referentské ho motorové ho
(a prípojné ho)vozidla zo dňa -

5. Úč astníci dohody prehlasujú , že tú to dohodu uzatvá rajú slobodne, vá žne, urč ito a
rozumíteľne, nie v tiesni a ani za ná padnenevýhodných podmienok. Zmluvná voľnost‘
ú č astníkov dohody nie je v č ase jej podpisu nijako obmedzená ,ú č astníci dohody jej
obsahu rozumejú a na znak sú hlasu s ním ju podpisujú .

V Bratislave dňa 09. 09. 2021

Zamestnanec: Za zamestná vatel‘a:

Tn Annamá riaPivarč iová
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