
                                      DODATOK č.1 

                         k   Z á s a d á m  č. 1/2019 

 používania súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných  

                                   cestách v podmienkach obce  Hrnčiarske Zalužany. 

          

  

Týmto dodatkom sa mení: 

 - Čl.1  nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

                                                                      Čl. 1 

          Na pracovné cesty starostu obce, jeho zástupcu  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. KIA cee´d, ev.č. PT 622 AV, ktoré je vlastníctvom Ing. Agáty Krajlíkovej,   

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

            Markotána, 

4.   zn. VOLKSWAGEN TOURAN TDI, ev.č. PT 588 BA, ktoré je  vlastníctvom Martiny 

Cabanovej, 

 5. zn. VOLKSWAGEN PASSAT, ev.č. PT 472 AY, ktoré je  vlastníctvom Vladimíra 

Ďaloga ml.; 

a nasledovné prívesné vozidlá: 

1.   príves nákladný valníkový zn. AGADOS V 26 N1 400, ev.č. LV 840 YH, ktorý je 

vlastníctvom Martina Markotána, 

2.   príves nákladný valníkový zn. BAN PV01, ev.č. PT 381 YA, ktorý je vlastníctvom 

Vladimíra Ďaloga st., 

3.  príves nákladný valníkový zn. AGADOS V 26 N1 400, ev.č. PT 194YB, ktorý je 

vlastníctvom  Milana Cabana, 

      ktoré  sa používajú   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, jeho zástupcu  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 vo vlastníctve Ing. Branislava 

Nociara; 

2.   zn. KIA cee´d, ev.č. PT 622 AV, ktoré je vlastníctve Ing. Agáty Krajlíkovej;   
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3.  zn. VOLKSWAGEN TOURAN TDI, ev.č. PT 588 BA, ktoré je vo vlastníctve Martiny 

Cabanovej 

4.   zn. FIAT fusion, ev.č.  PT 036 AX, ktoré je  vo vlastníctve Ján Parobeka;  

5.   zn. PEUGEOT 206, ev.č. PT 928 AK,  ktoré je vo vlastníctve Branislav Libiaka; 

 6. zn. VOLKSWAGEN PASSAT, ev.č. PT 472 AY, ktoré je vo  vlastníctve Vladimíra 

Ďaloga ml.; 

a nasledovné prívesné vozidlá: 

1. príves nákladný valníkový zn. BAN PV01, ev.č. PT 381 YA, ktorý je vo          

vlastníctve Vladimíra Ďaloga st., 

2.  príves nákladný valníkový zn. AGADOS V 26 N1 400, ev.č. PT 194YB, ktorý je 

vo vlastníctve  Milana Cabana,  

3.  príves nákladný valníkový zn. BAN PV01, ev.č. PT 479 YA, ktorý je vo 

vlastníctve  Branislava Libiaka, 

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

zamestnancov obce a v nevyhnutných prípadoch pre obyvateľov obce.  

 

 

Ostatné ustanovenia Zásad č.1/2019 ostávajú nezmenené 

 

Dodatok č.1 k Zásadám bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych 

Zalužanoch konanom dňa 29.10.2021, uznesenie č.4/2021, bod č...... a nadobúda účinnosť dňa 

1.11.2021. 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 29.10.2021     

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Branislav Nociar 

                                                                                                        starosta obce 


