
"Bnhofle v poe-kflnu-ti nia-terav'eho vozidla .zameeztn-aneofi 'na alužubněúčalyaaaťvaraaa .aaayala § 5:11 zákuuač 40.11 964 Z-b. ohnaranaha zakamuka(di-'alej len ako ...,a`:l:'l:ll'uv-ia“i v príslušnom zgramati-ckoln tvare)

medzi

“smãvateľi Integľflvmlfl dßpľavażlllnßkčho krająfiďu.Sídlo' Pri Rajčianke '2900/43, 101 o'Ojl Žilina 1'Piävfle fflrmeŕ Spałačuu-ať a fučeuau obmedzeným.
Zasiůp'ený: 111.g- Ríflhaľd Staškovara konateľIČO _ _ -5-511103-69

trvale bytom:
PSČ

(ĎBJÜJ ak'ö ameeüłanec“ vplíalaãnam gralaa't-i'clram wam)
(SPOhI ako „mluvnć Strany'w príslušnemgľamatlckemtvara)

Článek I.
Predmet 'dohady _

'dãč'aäfiéhů' Užívflflle na alvžehne, učely uvedeným zamestnaaçqm:
'továrenská značka Škoda Octavia 1.5 TSIÄCT-Jný 1 l-ĺĺJ"ĺĺJŠ*-ĺĺĺ ĺ.==BVivlenčne číslo: BTO'O'BDS '- TmAR'INXINYOOmó

modrá Racemetalíza

1.6 :341,3ee a DPH
ČlánokII.:

- Práva a -vinnveti values-mama21 Zamestnanec sa zaväzuje:
-ajzpoužívať vozidlo na účel, pre ktorý je teehnicky určené;
h). neumo'žniť vedenie' motorového: vozidla _i'ilej oslabila,l nežje; zamestnanec,e) evidovať všetky vykonané jazdy v súvislosti s výkonom práce v zázname dazd vożinila-.osobnej dopravy v'kito'ro'm zamestnanec uvedie záznam o prevádzke vozidla a uvedenia;jednotlivých jázd, ich dátum, začiatok, cieľ' a koniec, -hodinu odchodu :el-príchodu, stav.počítadla kilometrov, ubehnutć' kilometre, doplnenie pohonných hmot, prípadneprevádzkových kvapalín (motorového oleja), ako aj účel eesty a svoj. podpis; I '_ _ _tí) .pieukázati čerpanie pohonných. hmôt- (dia'lej len àPHMi'ŕ') dokladom o čerpanl PHM-a-:jtietof predložiť' spolu so 2321131110111 jázd. vozidla osobnej] dopravy zamestnávateľovi;
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4) 1141345 'I'iůužívflflifl udržiavať motorové vozidlo. v dobfülil tßßhfllekom ăetave a v4 '1 re. Vprípade pornohy motorového vozidla. iĺß 4414444141144 povinný bezodkladne 4.14.111-iniioľmovať zamestnávateľa;
f) zabezpečovať motorové vozidlo proti odoadfzeniu ai- poškodenio prostriedkami, ktotýrnije motorové vozidlo vybavené;
g) zúčastňovať sa :školení al lekárskyoh prehliadok-,ktoré nariadi zamesmávateľ za úćeiomoverenia alebo. rozvoja spôsobilosti na riadenie motorového vozidla;__
h') bez zbytočného odkladu oznam'ovať zame'smávateľovi stratu :-.splosobilo'sti na riadeniemotorového vozidla.
'Zamestnanec je oprávnený uskutočniť jazdu, len 114 .tá-kladie- riadne. a úplne- výplne-:neja. -zamesmávatel'om schválenej „žiadanky na pr'e'právuii; ktorej vzor tvorí sačasť tej-todohody, ako príloha-č. 1. ' 'ÍPľed uskutočnením jazdy skontrolovať, či skutočný' stav najazdenýoh kilometrov súhlasí' s"fevidenčným stavom najazdených kilometrov, .ako aj úplno'sť základného. a. dophlkověhovybavenia vozidla-_ V prípade zistenia rozdielov je povinný opísať- ož to-n'i' písomný' záznam-fa' uvedenú skutočnosť bezodkladne nahlásiť zamestnávateľovi.
Všetky poistné udalosti bezodkladne hlásiť zamestnávateľovi.
Zamestnanec.je povinný prenechať vozidlo na použitie inémn.4.4meatn;anelovi-,_.ak aj tentoii'fl'á.so :zamestnávateľom uzatvorenú obdo'bnú dohodu, ktorá h'd oprávňuje- pol-lžlvflť Wãidld EHsplnenia predpokladov-"ustanovených v tejto dohode.

_ _Čláuuh III.
Práva a povinnosti zamestnávateľaZamestnávateľ' sa zaväzuje.: _

4) låšflf Všetky' 'náklady na prevádzku. o. údržbu motorového *vozidla vrátane uhrady'oestnej dane, ceny diaľničných známok, umyvanla a čistenia. vozidla. v rozsahu
dohodnutom medzi zmluvnými Shanami To neplatí pri.. nákladoch 'súvisiacich 1-14:šl'šodonqza ktorú zamestnanec zodpovedá;
b.) vybaviť vozidlo potrezbným vybavení-In podľa platných právnych predpisov .ofpodmienkach prevádzky' vozidiel na pozemných komunikáciách;
É) Uhľádzať' náklady' na PHM: 0161:. kVflP'alinu do ostreltovačov a iníľ 'ne-of.'tn1121134"Ťdoplnkový materiál alebo službu; _ _ _d) _Zabezpečovať údržba a prevádzku prideleného motorového vozidla,- ndrfžiavať vozidlo-v-'riadnom technickom stave;
a) zabezpečiť uzatvorenie zákonného poistenia. zodpovednosti za. škody -sposobene-prevádzkou motorového vozidla, ako .aj havarijného poistenia naŕmotoľevé vozidlo;
Í) umožniťbezpečné parkovanie motorového vozidla v areáli zamestnávateľ-a;g) vykonať pri odovzdaní SMV oboznámenie zamestnanca s návodom 'na obsluhu .apredvedie vedenie vozidla, ako aj používanie a vysvetlenie funkcii ovládacích prvkom vo.vozidle, čo bude potvrdené na 'tlačive - .oboznámenie sa s prevádzkou motorového-:vozidiazamestnávateľa,- ktorej vzor- tvori prílohu č. 2 tejto' zmluvy.

Článok Iv.
Zodpovednosť za 'škodu _ .ťZa 'škody .Spdsoboné' zamestnávateľovi v *súvislosti s; vedením vozidla. pri plnompracovných úloh v súlade a§ 179 a'- nasi.. zákona č. 31112001' Z. z. Zákonníkapľáee.Zeme-411141144 zodpovedá za prevzaté prislušenstvo a vybavenie vozidla.
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Článok V.
Doba užíva-nia: Platnosť, skončenie dohody., odstúpenie od dohody'Právo užívať motorová vozidlo zamestnancom, v súčinnosti s bodom 2i'2 'a_ prílohou Č.- "l tejtoI-doho'dy vzniká zamestnancovi po. nadobudnutí účinnosti tejto dohody.Platnosť tejto dohody je viazaná na existenciu leasingového zmluvného. vzťahu, súvisiaeeiio 'spredmemým služobným motorovýml vozidlom opísaným v-.bode .l...1 tejto dohody.Túia duhúdu je menič ukončiť: 'a). písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej '-soany s jednome'sačnou výpovednou lehiititolňl,iktorá začína. plynúť od prvého. dňa kalendárneho _. niesi-aaa, nasledujúceho po. doručení výpovede__;ł*_zo) vzájomnou písomnou dohodou uzavretou medzi zamestnávateľom a_ zamestnanoom, 'suvedením konkrétneho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ku která-inu -sa dohoda 'zrušuje. 'Zamestnávateľ je oprávnený od 'dohody odstúpiť:

a) v dosledku *skutečnost-i, že je zamestnancom --odohraté vodičské-- oprávnenie: viesťmotorové vozidlo alebo pri strate zdravomej spôsobilosti viest' motorové vozidlo;h) v dosledku skončenia pracovného. .pomeru zamestnanealaleho preradeni'm zamestnanca nainú prácu; Io) bez uvedeniadôvodu.
Odstúpenie je účinné okamžite po _.jeho doručení' zamestnancovi.- v'ŕ-zmysle bodu. 6.;9 tejtodohody.
Zánikom tejto dohody zamestnanec stráca oprávnenie používa-ť' služobné. vozidlo. :a je;povinný vrátiť pridelené 'služobné- vozidlo zamestnávateľovi., najneskôr v deň' nasledujúci po..dni zániku dohody. Ak na. tento deň pripadá deň prao'o-vného'- vo'ľna,-__je- zamestnaneo povinný-vrátiť pridelené služobné vozidlo v deň zániku dohody.

Článok VI.
Záverečné- ustanovenia

Táto dohoda' aa uzatvára na 'dobu určitú, a to 'najneskôr-"do dňa zámku pracovného pomeru-zamestnanca .alebo preradenia zamestnanca na inú prácu.
Na doručovanie písomností podľa tejto 'dohody sa primerane použije ustanovenie. §1-Ûoĺfods. l pism. b) upravujúce adresu na doručovanie a ustanovenie: § lll ods.. 3 Zákona č..16012015 Z. -z Civilného sporováho poriadku upravuj'ůe'e' doručovanie písomnosti do..vlastných rúk.
Táto dohoda 'nadobúda platnosť "dňom podpisu. oboch zmluvuýůh Sľľãfl- V1511'*ÍIÝ'EÍ''Fĺ'ĺŤ'ffrozdielneSti dáülmov podpisov miluvnýeh strán sa: za deň' 'platnosti považuje uegkeŕší
dátum
'Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, viedli-ide.
s ustanovením § 47a zákona. č. 4Ûi1964 Zh.. Občiansky .zákonník vľzn'eni neskoršiohpredpisov. '
Eodpisom tejto 'dohody zamestnanec potvrdzuje, že bol riadne -oo'oi':'.nán'1i=-.n}"_r a poučený' snávodom 'na obsluhu preberanáho motorového vozidla, .s _ pokynmi výrobe-n na bezpečnú a
.spoľahlivú prevádzku, bolo mu pre'dvedené- vede-nie vozidla. Taktiež bol ohoznámený' aobsluhou a funkciami všetkých 'ovládacích prvkov vo vozidle. _ _ _
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoeh- s platnosťou originálu, z ktorých
každá zo zmluvných strán dostane po jednom (l) vyhotovení.
Tim důhßd'fl Sa můžß meniť' alebo. dopĺňať len učialevauými písomný-mi -deda- -- -`
nadpise-nimi oprávnenými zánup-uami abi-ah zúnuvuýuh :ii-iu. _
Zmluvné Sĺľflfly Willa-911]'ů. 'že Si ustanovenia tejto dohody prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu '-s jej obaallo-m ju vlastnoručne. pgzçłpíaali, zmluvné- aaa-ny
Eãľłüił'oň Pľßhlaaujú, že túto. dohodu uzatvorili slobodne, ' vážne, nekonali v nesm
.ani -Skutleovotn alebo právnom omyie.



67 Ndddddhteľnnu Sučasťflu tejtň zmluvyja
Prílohaa _1 u- _Vzaŕ 'žiad '_ _ aaňrfiplŕdvd. l _Pfilohajčł. 2 - Vzal* abüzüämenià sà -Š prevádzkßumüww -- ' "

_v ždlňa dňa 170229 V żahaa dňa 17022022Zamamávaťaľa zazaaaaaaaa:

-_.ĺ_

Jň'ň Rah Swškúvdn
'kflflatdľ '

._ PBtĚČaa-venL _
“mame _
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Pŕíĺltíha č I;

.ú-:gaňiz'ăaiáaz _ čislúážladăhfiăŕ.žiadaťarălďal:'gŕz'ahhť*:1:_l~iăidčzfiuáfva*żiilli-zŕábz'ŕêhuluflaiau;ř _ŽIADAINKA .fiflafmk f.53.0. _ __ na: prepravu I I' 'i ĺ'(pečiatka).

'Žłäfiüt-Řl' Mňa.-flfièzujgkm _ padpal-E151:.

Mená Eastfliů'flclà;

:.o'ągiar--lgaim-á

EPRÍKAZ HA.. JAZDÍUI'
í-Ü'Eàlĺ'ĺazdjr: Merlň'vfidičaż-

-s'nån'í káĺ'ii'aďateľa' ± Druh vozidla: ú'sůbné' motomuåfwozľdlc
_ ŠPZ: _BTÛÜEDS

Dátum-ąpůdpijs Dátuma pcuąlpl; _ _:Žiadàtél'afl 'Schva ľą-gj'úceho (štatutåmfiha-orgýnujnwßfwiflfiłdůflraw Žiflr'islijcêhfi
mlàzzs-rèm):



Prílahač 2

Důlu ppísaný(á) 'au-...ui ........'.uuuu', ........_........ I (titul,- mitm; priezvisko zanieštnanda) tymtalPißtvľdzu'ßm, že Sflm hali'ía) dňa ...... v zmysle Čfl. HI.._,.bddu '3.1 písal. g) Iajľd zmluvydbflznámenflá) s návüdom .na Obsluhu; fa: -predveťłením "vede-nia vůzidlą ako: 'aj püužívanílll .ą
Wävöĺl'flním funkcií dvl-á'daaích prvkav- voiwzidle uvedenom v Čl, I. bada_.1_1 ±6i mluvyi


