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         OBEC  HRNČIARSKE ZALUŽANY   

                                  

                        

                                                               DODATOK č. 2 

                                                       k  Z á s a d á m  č. 02/2012 

používania súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách v 

podmienkach obce  Hrnčiarske Zalužany.           
            

 

           Starosta obce Hrnčiarske Zalužany v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom 

obce, po prerokovaní a súhlase obecného zastupiteľstva zo dňa  14.6.2013, vydáva dodatok 

č.1   k  Zásadám používania súkromného osobného motorového vozidla v podmienkach obce 

Hrnčiarske Zalužany. Týmto dodatkom sa mení Čl.1  nasledovne: 

Pôvodné znenie:  

Čl. 1 

          Na pracovné cesty starostu obce a zamestnancov obce – mimo použitia vozidiel v rámci 

projektov, ktoré sa riadia osobitnými predpismi a tieto zásady sa ich netýkajú -  je možné 

použiť nasledovné súkromné osobné  motorové vozidlá: 

1.zn.  PEUGEOT 106, ev. č. PT 038 AI, ktoré je vlastníctvom Ing. Branislava Nociara, 

2. zn. VOLKSWAGEN BORA, ev.č. PT 193 AJ, ktoré je  vlastníctvom Milana Cabana,  

3.zn.  SUZUKI  SWIFT, ev. č. RS 408 BZ, ktoré je vlastníctvom Ing. Zuzany Václavikovej, 

4.zn.  VOLKSWAGEN SHARAN, ev. č. PT 795 AN, ktoré je vlastníctvom Ivana Markotána, 

 

a nasledovné  prívesné vozidlá: 

1. príves nákladný valníkový  zn. AGADOS VZ 26 N1 400, ev.č. LV840 YH, ktorý je 

vlastníctvom  Martina Markotána  

a používajú  sa pre potreby obce, jej orgánov / poslancov OZ, starostu, obecný úrad/, 

zamestnancov obce a v nevyhnutných prípadoch pre obyvateľov obce.                                          

Nové znenie:  

 Čl. 1 

          Na pracovné cesty starostu obce a zamestnancov obce – mimo použitia vozidiel v rámci 

projektov, ktoré sa riadia osobitnými predpismi a tieto zásady sa ich netýkajú -  je možné 

použiť nasledovné súkromné osobné  motorové vozidlá: 

1.zn. ŠKODA OCTAVIA, ev. č. PT 235 AV, ktoré je vlastníctvom Ing. Branislava Nociara, 

2. zn. VOLKSWAGEN BORA, ev.č. PT 193 AJ, ktoré je  vlastníctvom Milana Cabana,  

3.zn. SUZUKI  SWIFT, ev. č. RS 408 BZ, ktoré je vlastníctvom Ing. Zuzany Václavikovej, 
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4.zn. VOLKSWAGEN SHARAN, ev. č. PT 795 AN, ktoré je vlastníctvom Ivana Markotána, 

 

a nasledovné  prívesné vozidlá: 

1. príves nákladný valníkový  zn. AGADOS VZ 26 N1 400, ev.č. LV840 YH, ktorý je 

vlastníctvom  Martina Markotána  

a používajú  sa pre potreby obce, jej orgánov / poslancov OZ, starostu, obecný úrad/, 

zamestnancov obce a v nevyhnutných prípadoch pre obyvateľov obce.                                          

                                    

                                                                      

             Tento dodatok  nadobúda účinnosť  dňom 1.10.2015. 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa  25.9.2015 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                          Ing. Branislav Nociar     

                                                                                                               starosta obce 

   


