
          DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

na žiadosť zamestnávateľa 
 

číslo: rmo-112 - 182 / 2021 
 

uzatvorená podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

Účastníci dohody: 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  

zastúpené:    

xxx Ing. Norbert HUTKA, xxx  

............................................................................................................................. ....................................... 
uvedie sa vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a názov organizačnej zložky 

 

a 

xxx Michal ONDRIK, xxx 
............................................................................................................................. ....................................... 

vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu účastníka pracovnej (služobnej) cesty 

 

uzatvárajú túto dohodu: 

                                                                                                      Čl. 1 

Predmet dohody 
Predmetom dohody je použitie súkromného cestného motorového vozidla pri pracovnej (služobnej) ceste a 

ustanovenie podmienok na určenie náhrady za jeho použitie. 
 

Čl. 2 

Účel pracovnej (služobnej) cesty a dôvod použitia súkromného cestného motorového vozidla 
Miesto výkonu štátnej služby: xxx 

Účel pracovnej (služobnej) cesty: Pomoc pri testovaní obyvateľstva na území SR na prítomnosť 

ochorenia COVID-19 
                 Služobná cesta bude vykonaná súkromným motorovým vozidlom z dôvodu nezabezpečenia služobného 

motorového vozidla a časovej výhodnosti. 
 

Čl. 3 

Určenie rozsahu použitia súkromného cestného motorového vozidla 
(1) Dátum, miesto a čas začatia pracovnej (služobnej) cesty: xxx 

(2) Trasa, po ktorej bude pracovná (služobná) cesta vykonaná: xxx  

(3) Dátum, miesto a čas skončenia pracovnej (služobnej) cesty: xxx 
                                                                                                                      

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

Čl. 5 

Podmienky na určenie náhrady 
(1) Cestná vzdialenosť sa určuje v kilometroch podľa www.vzdialenosti.sk: tam 28,9 km, a späť 28,9 km.  

(2) Aktuálna suma základnej náhrady za každý kilometer jazdy ustanovená opatrením Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 0,193 eur. 

(3) Druh a spotreba pohonnej látky uvedená v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo 

v osvedčení o evidencií cestného motorového vozidla: Nafta, 6,8 l /100 km. 

(4) Na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú (služobnú) cestu, 

zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky: 1,175 eur. 

 

Výpočet základnej náhrady: 57,8 km x 0,193 = 11,15 eur 

Za PHM: 6,8 x 1,175 = 7,99/ 100 = 0,0799  za 1 km x 57,8 km = 4,62 eur 

 

Celkom: 11,15 + 4,62 = 15,77 eur.  
    

Čl. 6 

http://www.vzdialenosti.sk/


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

od dohody nastanú dňom doručenia písomného oznámenie o odstúpení. 
 

                                                                                                      Čl. 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 pracovnej (služobnej) cesty podľa čl. 3 ods. 3 dohody. 

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

 

           xxx 

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

miesto a dátum    (odtlačok okrúhlej pečiatky) 

 
            xxx 

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

podpis oprávnenej osoby                                podpis účastníka pracovnej (služobnej) cesty 

 
 

 


