DOHODA MEDZI ZAMESTNANCOM A ZAMESTNÁVATEĽOM
K POUŽITIU CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÚ CESTU
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

zamestnávateľ:
adresa:
IČO:
v zastúpení:
a zamestnanec

SNP 15, 083 01 Sabinov
37945041
Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, riaditeľka

priezvisko, meno, titul

GÉLOV IHO^l/cA ,MyF
, 022

hydlisko

uzatvárajú nasledovnú dohodu na dobu neurčitú o použití cestného motorového vozidla

Zamestnanec prehlasuje,
že na pracovnú cestu použije uvedené cestné motorové vozidlo a túto skutočnosť preukazuje
osvedčením o TP číslo
na meno

vydané fkýmj
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Vozidlo svojim technickým stavom dovoľuje prepravu osôb a na vozidlo je uzavretá
havarijná poistka číslo

a

s poisťovňou (názov)

zákonná poistka č.

-----

s poisťovňou (názov)

------

a riadne zaplatené poplatky za toto poistné obdobie, kedy bude vykonaná pracovná cesta.
K žiadosti pripájam fotokópiu veľkého TP. Beriem na vedomie, že pracovné cesty uskutočnené na základe tejto žiadosti mi budú vyúčtované ler
v prípade doloženia tohto dokladu k žiadosti. Zároveň som povinný nahlásiť každú zmenu zamestnávateľovi.

Svojim podpisom potvrdzujem uzatvorenie dohody
medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v zmysle § 7
ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách
- poskytovanie náhrady za použitie
cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej
cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.
dňa Z 3

2 ú 2.7

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasím s
použitím uvedeného cestného motorového vozidla na
pracovné cesty uskutočnené zamestnancom.

' v

podpis zamestnanca

REALIZAČNÝ KONTROLNÝ LIST
základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a internej smerpice organizácie k uplatňovaniu zákona
Za rozpočet
/ 1 T/
dňa ■ ...:.:..G....
Monika Birčáková
FO alebo jej časť možno vykonať/nemožno'vykonať
ojej časti možno pokračovať/nemožno pokračovať.'
Poskytnuté plnenie jé/nie je potrebné vymáhať.*
Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
FO alebo jej časť možno vykonať/nemožno vykonať
ojej časti možno pokračovať/nemožnopokračovaťrPoskytnuté plneníe^jé/nie je potrebné vymáhať.*
Za iné odborné činnosti a za súlad s osobitnými predpismi podľa charakter
ie (príprava a uzatvorenie
zmluvy.__________ zadaná
objednávky,.)
Za rozpočet
Monika Birčáková

Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková

