
 

 
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

NA ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA 

 

číslo: VŠC-6-0010/2021-CMV-D 

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

v znení neskorších predpisov 

 

Účastníci dohody: 

Vojenské športové centrum  D U K L A Banská Bystrica, štátna rozpočtová organizácia 

     Hutná č. 3, 974 01 Banská Bystrica 

     IČO : 00800520 

     DIČ : 2021075309  

     v zastúpení   xxxx. Mgr. Roman BENČÍK -  riaditeľ 

    (ďalej len „VŠC“) 

a 

 

xxxx. Mgr. Klaudio Farmadín, xxxxxxxxxxx 

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 zahraničnej pracov- 

nej/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:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Účel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dôvod:  Prostriedok verejnej pravidelnej a vojenskej dopravy nemôže byť           

použitý z dôvodu  nevyhovujúceho – časovo náročného spojenia. 

uvedie sa miesto výkonu práce (názov obce alebo názov a adresa organizácie), 

účel zahraničnej pracovnej/služobnej cesty a dôvod, prečo nemôže byť zahraničná pracovná/služobná 

cesta vykonaná dopravným prostriedkom zamestnávateľa alebo dopravným prostriedkom pravidelnej verejnej 

dopravy 

 

Čl. 3 

Určenie rozsahu použitia súkromného cestného motorového vozidla 

 

(1) Dátum, miesto a čas začiatku zahraničnej pracovnej/služobnej cesty: xxxxxxxxxxxxxxx 

(2) Trasa, po ktorej bude zahraničná pracovná/služobná cesta vykonaná: xxxxxxxxxxxxxxx 

(3) Dátum, miesto a čas skončenia zahraničnej pracovnej/služobnej cesty: xxxxxxxxxxxxxx 

 

Čl. 4 

Určenie súkromného cestného motorového vozidla 

 
(1) Značka a obchodný názov súkromného cestného motorového vozidla: xxxxxxxxxxxxx 
(2) Evidenčné číslo súkromného cestného motorového vozidla: xxxxxxxxxxx 
(3) Číslo havarijného poistenia súkromného cestného motorového vozidla: xxxxxxxxxxxxxxx  
(4) Držiteľ (vlastník) súkromného cestného motorového vozidla: xxxxxxxxxxxxxxx 

(5) Zamestnanec sa zaväzuje  udržiavať osobné motorové vozidlo v prevádzky spôsobilom stave tak, aby  nedošlo 

v súvislosti s jeho prevádzkou  pri plnení pracovných úloh k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo 

jeho zničeniu. 

  (6) Zamestnanec zároveň prehlasuje, že v prípade poškodenia motorového vozidla pri pracovnej ceste si nebude 

uplatňovať voči zamestnávateľovi žiadnu náhradu škody a rovnako na vlastné náklady uhradí všetky prípadné 

nároky tretích osôb súvisiacich s prevádzkou predmetného osobného motorového vozidla. 

 

Čl. 5 



 

Podmienky na určenie náhrady 

 

(1) Cestná vzdialenosť sa určuje v kilometroch podľa www.google.sk/maps/: 1038 km 

(2) Aktuálna suma základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy ustanovená opatrením Mi- 

nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 0,193 eur = 291,43,- € 

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

osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla: xxxxxxxxxxxxx 

(4) Cena pohonnej látky, ktorú účastník zahraničnej pracovnej/služobnej cesty preukáže dokla- 

dom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť so zahraničnou pracovnou/služobnou cestou. Ak 

účastník zahraničnej pracovnej/služobnej cesty nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe pohon- 

nej látky, na výpočet sa použije cena pohonnej látky v eurách alebo v cudzej mene, ktorá platila v čase ná- 

stupu na pracovnú/služobnú cestu v príslušnom štáte. 

 

Čl. 6 

Odstúpenie od dohody 

 

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

odstúpenia od dohody nastanú v deň doručenia písomného oznámenia o odstúpení. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

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

(2) Zamestnávateľ nezodpovedá za škodu, ku ktorej dôjde na osobnom motorovom vozidle zamestnanca mimo 

plnenia pracovných úloh a pri činnosti, ktorá nebude mať  priamu súvislosť s plnením pracovných úloh. 

(3) Dohoda nadobudne platnosť v deň podpisu oboch účastníkov dohody. 

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

a doplnení niektorých zákonov a nadobudne účinnosť v deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

(5) Účinnosť dohody zaniká skončením zahraničnej pracovnej/služobnej cesty podľa čl. 3 ods. 3 dohody. 

(6) Dohoda je vyhotovená v troch výtlačkoch, pričom VŠC  dostane dva výtlačky a zamestnanec/profesionálny 

vojak jeden výtlačok.  Kópiu dohody možno vyhotoviť pre finančné orgány. 

 
Banská Bystrica  

miesto a dátum  odtlačok okrúhlej pečiatky 

 

 

xxxx. Mgr. Roman Benčík, R-VŠC                xxxx. Mgr. Klaudio Farmadín, starší tréner 

podpis oprávnenej osoby          podpis účastníka pracovnej/služobnej cesty 

 

 


