
Príloha č. 3.2 k VHÚ-101/2019 

 
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

na žiadosť účastníka služobnej cesty  

 
číslo: VHÚ-13-3/2021 

 
uzavretá podľa § 207 ods. 4 pism. c)  zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych 

vojakov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  a § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

Účastníci dohody: 

 
Vojenský historický ústav 

 

v zastúpení:  plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. - riaditeľ Vojenského historického 

ústavu             
                      Krajná 27, 821 04  Bratislava 

 

a kpt. Ing. Miroslav BLAHUT – vedúci múzejného oddelenia VHM Svidník 

............................................................................................................................................... 
hodnosť, meno, priezvisko a funkcia cestujúceho  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

................................................................................................................................................ 
 adresa trvalého pobytu 

 

uzatvárajú túto dohodu: 

 

Článok 1 

Predmet dohody 
 

 Predmetom dohody je použitie súkromného motorového vozidla na PR I (uviesť napr. 

PR alebo SC)  s bezplatným poskytnutím prepravy podľa § 207 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej 

službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a stanovenie 

podmienok pre určenie výšky finančnej náhrady za jeho použitie. 

 

Článok 2 

Stanovenie  rozsahu použitia cestného motorového vozidla 

 

Účel vykonania cesty, dôvod použitia cestného motorového vozidla a poskytnutia náhrady 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
miesto, prípadne presný názov a adresa organizačnej zložky, ku ktorej bude cesta vykonaná  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 účel jej vykonania. 

      ..................xxxxxxxxxxxxxx................................. 
číslo vnútorného nariadenia, v ktorom je cesta zverejnená 

 

 

 

  

 



ZDÔVODNENIE:    Cestu povoľujem pretože, že nie je možné použiť služobné motorové  

vozidlo nakoľko všetky služobné vozidlá sú vyťažené na iné služobné cesty. Časový plán PR 

neumožňuje využiť ani hromadnú pravidelnú dopravu, nakoľko by sa tým značne predĺžil čas 

cesty a tým by vzrástli náklady pri preplácaní cesty. 

 

 

Článok 3 

Stanovenie rozsahu použitia cestného motorového vozidla 

 

1) Miesto, dátum a čas nástupu cesty:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

            Presná trasa do cieľa xxxxxxxxxxxx   

 

      

2) Miesto, dátum a predpokladaný čas skončenia cesty:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Presná trasa do cieľa xxxxxxxxxxxxx 

  

 

Článok 4 

Určenie cestného motorového vozidla 

 

1) Typ vozidla :  xxxxx 

2) Evidenčné číslo vozidla :  xxxxxxxxxxxxx 

3) Číslo zmluvy o havarijnom poistení vozidla, dátum zaplatenia poistného za aktuálne 

poistné obdobie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

4)  Vlastník /držiteľ/ vozidla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Článok 5 

Podmienky pre určenie výšky finančnej 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 pracovnú (služobnú) cestu do miesta výkonu práce a späť do miesta 

skončenia pracovnej cesty. 

2) Cestná vzdialenosť sa určuje v kilometroch prostredníctvom internetovej stránky 

www.google.sk/maps ku dňu uzatvorenia dohody ako najkratšia cestná vzdialenosť: 

3)  

                Spolu cesta tam :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

       Spolu cesta späť : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

4) Účastník pracovnej cesty si za použitie súkromného cestného motorového vozidla 

uplatní náhradu v sume 33,92 €. 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.sk/maps


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 oznámenie o odstúpení. 

 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

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

2) Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi 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. 

5) Dohoda je vyhotovená v troch výtlačkoch: dva výtlačky si prevezme cestujúci (jeden 

výtlačok si ponechá a druhý priloží k vyúčtovaniu cestovného príkazu) a jeden výtlačok 

je pre Zberný hárok evidovaným oddelením finančného a personálneho zabezpečenia. 

6) Súčasťou dohody je fotokópia technického preukazu motorového vozidla, fotokópia 

zmluvy o havarijnom poistení vozidla a potvrdenie o zaplatení poistného za aktuálne 

poistné obdobie.  

 

 

V Bratislave dňa :        
................................................... 

miesto a dátum 

                                  

           

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                             –––––––––––––––––––––––– 
podpis riaditeľa VHÚ                                                                       podpis cestujúceho 

 

                    

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

    okrúhla pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 


