
        
                   Výtlačok číslo: 
                                Počet listov: 

     

DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA  

na žiadosť účastníka služobnej cesty 
 

číslo: shdo-65-151/2021 
 

uzatvorená podľa § 7 ods. 10 zákona číslo 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

 

Účastníci dohody: 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

 

zastúpené: 

 

major Ing. Peter JANKAJ – poverený výkonom voľnej veliteľskej funkcie 

 

a 

 

xxx čat. Rastislav DORČÁK  xxx 

 

uzatvárajú túto dohodu: 

 

Článok 1 

Predmet dohody 

 

Predmetom dohody je použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste a ustanovenie 

podmienok na určenie náhrady za jeho použitie. 

 

Článok 2 

Účel služobnej cesty a dôvod použitia súkromného cestného motorového vozidla 

 

1. Miesto (presný názov a adresa kam bude cesta vykonaná): xxx 

2. Účel služobnej cesty: xxx 

3. Dôvod použitia súkromného cestného motorového vozidla: Cestu nie je možné vykonať vojenským dopravným 

prostriedkom a z časového hľadiska je účelné vykonať cestu súkromným cestným motorovým vozidlom, odvoz 

osobných vecí ............................... 

 

Článok 3 

Určenie rozsahu použitia súkromného cestného motorového vozidla 

 

1. Dátum, miesto a čas začatia služobnej cesty: xxx 

2. Trasa, po ktorej bude služobná cesta vykonaná: xxx  

3. Dátum, miesto a čas skončenia služobnej cesty: xxx 

 

Článok 4 

Určenie súkromného cestného motorového vozidla 
 

1. Značka a obchodný názov súkromného cestného motorového vozidla:.....xxx 

2. Evidenčné číslo súkromného cestného motorového vozidla: ....................xxx 

3. Číslo havarijného poistenia súkromného cestného motorového vozidla:...xxx 

4. Držiteľ (vlastník) súkromného cestného motorového vozidla: .................xxx 

 

 

 

 

 

 

 



 

Článok 5 

Podmienky na určenie náhrady 

 

1. Náhrada sa poskytne v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pre cestovné v druhej vozňovej triede vlaku 

osobnej dopravy bez príplatkov a zliav podľa prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., a to vo 

vzťahu k cestnej vzdialenosti z miesta nástupu na služobnú cestu do miesta výkonu práce a späť do miesta skončenia 

služobnej cesty na trase: HATALOV – MARTIN , t. j. 2 x 278 km, (Cestná vzdialenosť určená v kilometroch 

prostredníctvom internetovej stránky www.vzdialenosti.sk). 

 

2. Účastník služobnej cesty si za použitie súkromného cestného motorového vozidla uplatní náhradu podľa odseku 1 

v sume: (pri SC): 2 x 12,38 €, spolu: 24,76 € ........................................................................................... 

  

       Celková suma za použitie súkromného cestného motorového vozidla (pri SC): 24,76 € ......................................... 

  

Článok 6 

Odstúpenie od dohody 

 

       Každý z účastníkov dohody je oprávnený od dohody odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Účinky odstúpenia od dohody  

nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že údaje uvedené v dohode sú úplné a pravdivé. 

2. Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu oboch účastníkov dohody.  

3. Dohoda sa zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

4. Účinnosť dohody zaniká skončením služobnej cesty podľa čl. 3 ods. 3 dohody.   

5. Dohoda je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, pričom každý z účastníkov dohody dostane jeden výtlačok. 

   

 

 

V Michalovciach, dňa:         16 . apríl  2021                                                                 (odtlačok okrúhlej pečiatky) 
  

   

 

 

 

        major Ing. Peter JANKAJ                                                                      xxx čatár Rastislav DORČÁK xxx 

          podpis oprávnenej osoby                                                                                    podpis účastníka služobnej cesty 

 

http://www.vzdialenosti.sk/

