
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

na žiadosť účastníka pracovnej cesty 

 

číslo: SEMOD-34-71/2021 

 

 

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

predpisov. 

 

Účastníci dohody: 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

 

zastúpené: 

Ing. Jozef ZEKUCIA – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

a 

 

plk. Ing. Štefan ČAHOJ  – xxxxxxxxx 

 

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 

 

1) Miesto výkonu práce: xxxxxxx 

2) Účel pracovnej (služobnej) cesty: xxxxxxx 

3) Dôvod: pracovnú (služobnú) cestu nie je možné vykonať dopravným prostriedkom zamestnávateľa 

a z hľadiska časovej a ekonomickej výhodnosti je účelné vykonať cestu súkromným cestný motorovým 

vozidlom ako dopravným prostriedkom pravidelnej verejnej dopravy. 

 

Čl. 3 

Určenie rozsahu použitia súkromného cestného motorového vozidla 

 

1) Dátum, miesto a čas nástupu služobnej cesty: xxxxxxx 

2) Trasa, po ktorej bude služobná cesta vykonaná: xxxxxxx 

3) Dátum, miesto a predpokladaný čas skončenia služobnej cesty: xxxx 

 

Čl. 4 

Určenie súkromného cestného motorového vozidla 

 

1) Značka a obchodný názov súkromného cestného motorového vozidla: xxxx 

2) Evidenčné číslo súkromného cestného motorového vozidla: xxxx 

3) Číslo zmluvy o havarijnom poistení: xxxx 

4) Dátum zaplatenia poistného za aktuálne poistné obdobie: xxxx 

5) Vlastník (držiteľ) súkromného cestného motorového vozidla: xxxx 

 

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 

spoločnosti Slovensko, a.s., autobusovej dopravy a to vo vzťahu k cestnej vzdialenosti z miesta nástupu 

na pracovnú (služobnú) cestu do miesta výkone práce a späť do miesta skončenie pracovnej cesty. 

 

(2) Účastník pracovnej (služobnej) cesty si za použitie súkromného motorového vozidla 

uplatní náhradu podľa odseku 1 v sume 14,04 eur. 

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 oznámenia 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.  

 

 

V Bratislave   26.11.2021 

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

miesto a dátum 

(odtlačok okrúhlej pečiatky) 

 

 

            Ing. Jozef ZEKUCIA 

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

 podpis vedúceho štátneho zamestnanca                                     podpis cestujúceho 

 


