
zastúpené:

Cesta bude vykonaná.

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

2.         Evidenčné číslo súkromného cestného motorového vozidla: xxxxxxxxxxxxxx  

3.         Číslo zmluvy o havarijnom poistení:  xxxxxxxxxxxxxx

4.         Dátum zaplatenia havarijného poistenia za aktuálne obdobie:  xx. xx. xxxx

5.         Vlastník (držiteľ) súkromného cestného motorového vozidla:  xxxxxxxxxxxxxx

(pri SC):  238,30 km,

238,30
       

1 x tam 10,82 € a 1 x späť

3 x tam 10,82 € a 3 x späťPri návšteve rodiny počas SC :

86,56 €2. Účastník služobnej cesty si za použitie SCMV uplatní náhradu podľa ods. 1 v sume:

Pri SC : 10,82 €

km,

10,82 €

Čl. 3

Predmet dohody

           Predmetom dohody je použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste 

a ustanovenie podmienok na určenie výšky finančnej náhrady za jeho použitie.

Čl. 2

Účel služobnej cesty a dôvod použitia súkromného cestného motorového vozidla

          Odôvodnenie: cestu nie je možné vykonať vojenskými dopravnými prostriedkami a z hľadiska 

časového je účelné vykonať cestu súkromným motorovým vozidlom.

Čl. 5

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.

(pri návšteve rodiny počas SC):       

Určenie rozsahu použitia súkromného cestného motorového vozidla

3.         Dátum, miesto a predpokladaný čas ukončenia  služobnej cesty:  xxxxxxxxxxxxxx

Čl. 4

Určenie súkromného cestného motorového vozidla

1.         Dátum, miesto a čas nástupu služobnej cesty:   xxxxxxxxxxxxxx

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

Určenie výšky finančnej náhrady

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO

 MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty

číslo: 21.mpr-145-245/2021

        uzatvorená v súlade s § 7 ods. 10 zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov. 

Účastníci dohody:

major Ing. Peter  H L E B A Š K O,  Veliteľ xxxxxxxxxxxxxx

a

Noël  B E L U Š K O

uzatvárajú túto dohodu:

Čl. 1



              

 

vedúci zamestnanec

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

odstúpenia od dohody nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení.

Čl. 7

podpis cestujúceho

v zastúpení mjr. Ing.Vladimír  Z E L E N Ý

V xxxxxxxxx , dňa xx. xx. 2021

(odtlačok okrúhlej pečiatky)

mjr. Ing. Peter  H L E B A Š K O

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.  

Čl. 6

Odstúpenie od dohody

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

výtlačok.  


