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I. 

DOHODA 

o referentsky zverenom motorovom vozidle 

uzavretá medzi Dopravným úradom ako organizáciou 

Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava  

 

06330/2023/OESM-003 

a 

 

Pracovníkom Dopravného úradu: 

Meno, priezvisko  Bedrich Molnár 

Bytom: ulica    

PSČ, mesto    

Narodený:    

č. OP:      

Vodičský preukaz skupiny:  

Vydaný dňa:     

Č. VP:      

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania uzatvorené dňa: 

Platnosť postenia pri výkone povolania: 

 

Dopravný úrad zveruje vyššie uvedenému pracovníkovi služobné motorové vozidlo  

Továrenskej značky:    

Typ: VW Passat 

Č. podvozku:  WVWZZZ3CZ7E079586 

Č. osvedčenia technického preukazu: PB 814 148 

Stav tachometra: 303 000 km 

Inv. číslo: 023-10001 

Obstarávacia cena vozidla:        € 

Stav vozidla: vozidlo má platnú STK(4/2023), EK(4/2023) 

ŠPZ vozidla: BA 653 PE 

Zoznam odovzdaného náradia a príslušenstva, viď. Preberací protokol 

Vozidlo je prihlásené na Dopravný Inšpektorát mesta: Bratislava 

Dňa: 03.01.2014 

II. 

Pracovník Dopravného úradu je povinný: 

1. Používať zverené vozidlo len na služobné účely. 

2. Nesmie požiť alkohol pred nástupom a počas výkonu služby. 

3. Zodpovedný za čistotu a prevádzkyschopnosť zvereného vozidla a jeho hospodárne a 

účelné využitie. 

4. Nesmie prepravovať osoby a náklad, ktoré nie sú evidované na žiadanke na prepravu. 

5. Pristaviť vozidlo podľa prideleného plánu údržby vozidiel zamestnancovi, ktorý má 

trvale pridelené služobné motorové vozidlo. 

6. Používať vozidlo na základe vystaveného príkazu na jazdu (týždenného plánu ciest). 

7. Viesť o prevádzke vozidla presnú evidenciu. Pred začatím jazdy musí zaznamenať 

v Zázname o prevádzke vozidla osobnej dopravy dátum, čas, miesto začiatku, stav 

počítadla km, cieľ cesty, čas odchodu. Po skončení jazdy sa zaznamenáva čas 

príchodu, stav počítadla km, počet ubehnutých km, prípadne doplnenie PHL a olejov. 

Dôsledne dodržiavať smernicu o organizácii autodopravy Dopravného úradu. 
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8. Služobné jazdy cez sviatky, voľné soboty a nedele možno konať len po 

predchádzajúcom súhlase predsedu Dopravného úradu. 

9. Každú škodu na zverenom vozidle okamžite nahlásiť zamestnancovi zodpovednému 

za autodopravu a vyplniť príslušné hlásenie o vzniknutej škode. 

10. Povinný raz za dva roky absolvovať preškolenie vodičov – referentov z Vyhlášky č. 

208/1991 Zb., Zákona č. 8/2009, č. 9/2009 Z.z., zákon č. 144/2010 Z.z. v platnom 

znení o pravidlách cestnej premávky. 

11. Povinný sledovať normu spotreby pohonných hmôt predpísaných výrobcom, v prípade 

vyššej spotreby je povinný okamžite uvedenú skutočnosť hlásiť zamestnancovi 

zodpovednému za autodopravu a zvýšenú spotrebu písomne zdôvodniť. Pre zverené 

motorové vozidlo sú stanovené normy spotreby benzínu v litroch na 100 km – 

priemerná spotreba: 

 

Kombinovaná 

............................................................................................................................ 

 

 Spotreba                                 7,0 litrov/100 km                          

                         

............................................................................................................................  

 

 

12. Zamestnancovi prináleží príplatok za vedenie služobného motorového vozidla a za 

starostlivosť o služobné motorové vozidlo v zmysle Smernice Určenie podmienok 

poskytnutia príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť 

o služobné motorové vozidlo. 

 

III. 

 

Dopravný úrad sa zaväzuje: 

1. Nahradiť náklady na prevádzku, údržbu (umývanie, vysávanie, príp. nevyhnutné 

doplnenie motorového oleja) po predložení pokladničných blokov pri mesačnom 

vyúčtovaní. 

2. Poskytnúť pracovníkovi objednávku na opravu motorového vozidla v dvoch 

vyhotoveniach. 

 

IV. 

Pracovník Dopravného úradu podpisom tejto dohody preberá zodpovednosť v zmysle Zákona 

č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich predpisov, Vyhlášky č. 208/1991 Zb. a predpisov BOZP pri vedení 

motorového vozidla. 

 

V. 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, môže byť právne vypovedaná ktoroukoľvek zo 

zmluvných strán v lehote 10 dní. Platnosť dohody sa môže skončiť ihneď, ak došlo zo strany 

pracovníka k nedodržaniu zvlášť závažných povinností. 
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VI. 

Po zrušení dohody je pracovník Dopravného úradu povinný odovzdať zverené motorové 

vozidlo Dopravnému úradu nazad v riadnom technickom stave s príslušným vybavením 

a príslušenstvom. 

 

v Bratislave, dňa:  24.01.2023 

 

 

 

 

v.r.          v.r. 

...............................................     ................................................... 

 

 podpis zamestnanca Pavol Hudák, MSc 

 predseda Dopravného úradu 

 a vedúci služobného úradu 

 

 


