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Príloha č. 5
Vzor
Dohoda o pridelení a používaní referentského vozidla
uzavretá medzi:
Zamestnávateľ:
Zamestnanec:
1.
2.

3.

4.

Čl. 1
Predmet dohody
Predmetom dohody je určenie podmienok používania referentského vozidla v súlade
so Smernicou č. 28/2017 Organizácia a riadenie autodopravy.
Zamestnávateľ určil za referentské vozidlo
Osobný automobil:
VIN číslo:
Evidenčné číslo:
Referentské vozidlo je pridelené:
a) do trvalej starostlivosti a na vedenie*
b) zverené na vedenie*
(*nehodiace sa preškrtnúť)
Referentské vozidlo sa prideľuje zamestnancovi za podmienok stanovených
v Smernici o organizácii a riadení autodopravy a za podmienok dohodnutých v tejto
dohode. Neoddeliteľnú súčasť tejto dohody tvorí príloha - Protokol o odovzdaní a
prevzatí vozidla.
Čl. 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

Zamestnanec sa zaväzuje:
1. Používať referentské vozidlo výlučne v súvislosti s plnením pracovných úloh za
podmienok ustanovených vo vnútornom predpise č. 28/2017 Smernica o organizácii
a riadení autodopravy.
2. Dodržiavať povinnosti vodiča – referenta v zmysle vnútorného predpisu č. 28/2017
Smernice o organizácii a riadení autodopravy.
3. Parkovať referentské vozidlo po ukončení pracovnej cesty na určenom mieste:
....................................
4. Viesť evidenciu o prevádzke prideleného vozidla.
5. Zamestnanec nie je oprávnený zveriť pridelené vozidlo na používanie iným osobám.
6. Zodpovedať sa za spôsobené škody, zničenie alebo stratu na pridelenom vozidle v
zmysle § 178 a nasl. Zákonníka práce vrátane prevzatej dokumentácie a iných
zverených predmetov.
Zamestnávateľ sa zaväzuje:
1. Poskytnúť platobnú kartu/preddavok na nákup pohonných látok spotrebovaných pri
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prevádzke referentského vozidla.
2. Poskytovať zamestnancovi úhradu za nepredvídané výdavky, ktoré vznikli pri
používaní referentského vozidla, a to pri predložení príslušných relevantných
dokladov.
3. Znášať náklady na prevádzku prideleného vozidla a náklady na pohonné látky, okrem
škôd a ich náhrad, ktoré zamestnanec spôsobil zavineným porušením povinností pri
používaní referentského vozidla.
4. Vybaviť referentské vozidlo potrebnou výbavou podľa predpisov o podmienkach
prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú / určitú do .........................
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť najskôr dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Túto dohodu možno zrušiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ktoroukoľvek stranou dohody, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná
lehota je 14 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola výpoveď
druhej strane dohody doručená,
c) odstúpením od dohody zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia dohodnutých
podmienok alebo povinností určených vo vnútornom predpise č. 28/2017 Smernica
o organizácii a riadení autodopravy. V takomto prípade dohoda zaniká okamžite
v deň, kedy zamestnávateľ doručil zamestnancovi oznámenie o odstúpení,
d) dňom skončenia pracovného pomeru zamestnanca.
Zamestnanec je povinný referentské vozidlo odovzdať zamestnávateľovi v deň
účinnosti dohody o jej zrušení, resp. doručení výpovede alebo oznámenia o odstúpení.
Táto Dohoda sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, jedno je určené pre
zamestnanca a dve pre zamestnávateľa (referát autodopravy a referát personálnej
práce).
Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy:
a) Protokol o odovzdaní a prevzatí referentského vozidla,
b) Dohoda o hmotnej zodpovednosti,
c) Kópia vodičského oprávnenia,
d) Kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
a kópia dokladu o úhrade poistného.
Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a s ňou súhlasili, že zodpovedá ich neomylnej, vážnej a slobodnej vôli, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

V Martine, dňa .......................
Zamestnávateľ

Zamestnanec

