Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na
služo bné účely
uzatvorená medzi

Obec Brestov
IČO: 00326844, Brestov č. 99, 082 05 Šarišské Bohdanovce
zastúpený: Mgr. Tatiana Frištiková - zástupkyňa starostu
/d'alej len "obec"/
a
Jozef Šoltés

/d'alej len "starosta obce"/
/d'alej spoločne tiež len "zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná strana"/

za týchto podmienok:
l.
Predmet dohody
1.1. Predmetom dohody je používanie súkromného osobného motorového vozidla uvedeného v bode
1.2.tohto článku na prepravu starostu obce pre účely pracovných ciest súvisiacich s výkonom jeho
funkcie.
1.2. Technické parametre motorového vozidla:
Typ vozidla: osobné vozidlo
Značka: Volkswagen GOLF
EČV: PO-680CK
WIN: WvWZZZlJZXW27 1 882BenzÍn
Spotreba podľa TP: 7,8 1/100 km
Poistenie mot. vozidla: povinné zmluvné poistenie
číslo poistnej zmluvy:
.
/d'alej len "vozidlo"/
II.
Podmienky dohody
2.1. Starosta obce prehlasuje, že je oprávneným držiteľom vodičského oprávnenia a oprávneným
držiteľom osobného motorového vozidla uvedeného v čl. II bod. 1.2. tejto dohody.
2.2. Cestovné náhrady podľa tejto dohody sa budú vyplácať paušálne vo výške 100 € slovom: sto eur
na mesiac v termíne vyplácania platu starostovi obce.

2.3. Vozidlo musí byť po celý čas platnosti tejto dohody havarijne poistené. Starosta obce sa zaväzuje

uzavrieť poistnú zmluvu za účelom havarijného poistenia vozidla najneskôr do 5 dní odo dňa
uzatvorenia tejto dohody.
2.4. Ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla, t. j. zákonné a havarijné poistenie, opravy a
servis vozidla a pod. znáša počas celej doby platnosti tejto dohody starosta obce.
2.5. V prípade vzniku poistnej udalosti je starosta obce povinný túto bez zbytočného odkladu nahlásiť
polícii s následným oznámením tejto skutočnosti obci. Taktiež je povinný obci nahlásiť prípadnú
stratu alebo odobratie vodičského oprávnenia.
III.
Doba platnosti
3.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú po dobu trvania funkcie starostu obce
3.2. Účinnosť dohody začína druhým dňom po zverejnení na webovom sídle obce.
3.3. V prípade straty alebo odobratia vodičského oprávnenia starostu obce, končí účinnosť tejto
dohody dňom vzniku tejto skutočnosti.
IV.
Záverečné ustanovenia
4.1. Túto dohodu možno meniť alebo dopÍňať len písomnými dodatkami podpísanými účastníkmi tejto
dohody.
4.2. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo
strán obdrží po jednom origináli.
4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, a že táto dohoda vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Obsah dohody na dôkaz svojho
súhlasu zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom.

V Brestove, dňa 20.3.2019

Obec Brestov
Mgr. Tatiana Frištiková
Zástupkyňa starostu

V Brestove, dňa 20.3.2019

Jozef Šoltés

