
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

na žiadosť účastníka služobnej cesty 

 

číslo: 46. k KU – 74 - 589 / 2021 
 

uzatvorená podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpi-

sov. 

 

Účastníci dohody: 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  

zastúpené: 

plukovník Ing. Peter PROKOP, veliteľ 46. krídla 

a 

nrtm. Rastislav DOBROVIČ, vedúci starší technik, Pifflova 2 , 851 01 Bratislava 

 

uzatvárajú túto dohodu: 

      Čl. 1 

Predmet dohody 

Predmetom dohody je použitie súkromného cestného motorového vozidla pri pracovnej (služob-

nej) ceste a ustanovenie podmienok na určenie náhrady za jeho použitie.  

 

Čl. 2 

Služobná cesta bude vykonaná z Bratislavy do miesta Martin späť z dôvodu odborného zamestnania prac. 

špecializácie LPISA30 . Služobná cesta bude vykonaná súkromným motorovým vozidlom z dôvodu časo-

vej výhodnosti. 

 

Čl. 3 

Určenie rozsahu použitia súkromného cestného motorového vozidla 

(1) Dátum, miesto a čas začatia pracovnej (služobnej) cesty: 26.11..2021, Bratislava, 06,00 hod. 

 

(2) Trasa, po ktorej bude pracovná (služobná) cesta vykonaná: Bratislava – Martin a späť  

 

(3) Dátum, miesto a čas skončenia pracovnej (služobnej) cesty : 30.11..2021, Bratislava, 17,00 

hod. 

 
(4)  Dátumy, miesto a čas nástupu na návštevu rodiny: 26.11.2021, Martin, 14:00 hod. 

(5)  Trasa ,po ktorej bude cesta vykonaná  : Martin – Bratislava - Martin 

(6)  Dátumy ,miesto a čas ukončenia návštevy rodiny: 29.11.2021, Martin, 07:00 hod. 

 

Čl. 4 

Určenie súkromného cestného motorového vozidla 
(1) Značka a obchodný názov súkromného cestného motorového vozidla: Toyota Rav 4 
(2) Evidenčné číslo súkromného cestného motorového vozidla:  

                (3) Číslo havarijného poistenia súkromného cestného motorového vozidla: 00518/1368 
                (4) Držiteľ (vlastník) súkromného cestného motorového vozidla: Rastislav DOBROVIČ 

 
 

Čl. 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 spo-

ločnosti 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 (cestná vzdialenosť určená 

v kilometroch prostredníctvom stránky www.vzdialenosti.sk): tam  234 a späť 234 km. 

(2) Účastník pracovnej cesty si za použitie súkromného cestného motorového vozidla uplatní ná-

hradu podľa odseku 1 v sume 10,62 € tam a 10,62 € späť, spolu 42,48  €. ( návšteva rodiny = 21,24 € ) 

http://www.vzdialenosti.sk/


 

 

 

Čl. 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. 

 

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 informá-

ciám 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. 

 

 Kuchyňa , 25.11.2021 
miesto a dátum   

 

plk. Ing. Peter PROKOP 

..................................................................         ................................................................. 
podpis oprávnenej osoby             podpis účastníka pracovnej  

      (služobnej) cesty  

    (odtlačok okrúhlej pečiatky)  

Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a smernice č. 61/2017 Ministerstva obrany Slovenskej republiky o finančnej kontrole 

v znení neskorších predpisov.  

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca : 

 Potvrdzujem :  je  -  nie je* v súlade so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 

písm. a) s rozpočtom – prideleným limitom finančných prostriedkov na finančnom stredisku : A301-210 

písm. c) zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

 písm. f) Smernica MO SR č.  99/2016 o cestovných náhradách pri pracovnej a služobnej ceste v tuzemsku v znení smer-

nice MO SR č. 52/2018. 

Zistené nedostatky : ............................................. 

Vo finančnej operácii alebo jej časť   je / nie je*   možné  pokračovať 

 

Dátum : 25.11.2021       z. Kristína JILEČKOVÁ referent Log. 

        ...................................................................... 
   titul, meno, priezvisko, funkcia  a podpis 

   zamestnanca zodpovedného za vykonanie 

 základnej finančnej kontroly  

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca: 
Vo finančnej operácii alebo jej časť   je / nie je*   možné  vykonať 

 

Dátum : 25.11.2021     plk. Ing. Peter PROKOP v 46.k KU 

        ...................................................................... 
titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis 

vedúceho zamestnanca 

*Nehodiace sa prečiarknuť. 
Dohoda bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv pod č. .................      ........................... 

                    dátum 
*Nehodiace sa prečiarknuť. 

Vypracoval: z. Kristína Jilečková  

Súhlasí: mjr. Ing. Marek KLAČAN 

Počet listov:  

Vyhotovené v 2 výtlačkoch 

Výtlačok č. 1 –   

Výtlačok č. 2 – pre spis  

 



 


