
 

Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely 

 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 192 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

 

Zamestnávateľ:             

Názov:                               Mestské divadlo 

Adresa:                              Horný Val 3, 010 01  Žilina 

Zastúpený zriaďovateľom: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina,  

                                           zastúpené primátorom mesta Mgr. Petrom Fiabáne,  

IČO:                                   30229839 

IČ DPH:                             SK2020668958 

Bankové spojenie:             Prima banka a.s. Žilina 

Číslo účtu:                          

(ďalej len zamestnávateľ) 

a  

Zamestnanec:               

Meno a priezvisko:         Mgr. Michal Vidan 

Dátum narodenia:            

Adresa:                            

Funkcia:                          riaditeľ  

(ďalej len zamestnanec) 

 

 

Článok I 

Predmet dohody 

 

Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov pre použitie  

súkromného osobného motorového vozidla na služobné účely v súvislosti s výkonom funkcie  



 

riaditeľa Mestského divadla Žilina za účelom pracovnej služobnej cesty – stretnutie riaditeľov 

Financie divadiel a orchestrov na Slovensku (Asociácia divadiel a orchestrov Slovenska), 

ktoré sa uskutoční v piatok, 30.septembra 2022 v budove SND v Bratislave od 9:00 do 

15:30. 

 

 

Článok II 

Podmienky použitia vozidla 

1.Mgr. Michal Vidan, dátum narodenia:, trvale bytom: , je držiteľom osobného motorového 

vozidla EČ: továrenská značka a typ: ŠKODA OCTAVIA, VIN:, osvedčenie o evidencii č: , 

norma spotreby podľa technického preukazu: 4,50 l / 100 km.  

 

2. Podľa osvedčenia o evidencii motorového vozidla je zamestnanec vlastníkom motorového 

vozidla. Zamestnanec je držiteľom vodičského oprávnenia č.  

 

3. Zamestnanec dokladá poistnou zmluvou č. a  poistnou zmluvou č. uzatvorenými s 

poisťovňou Generali Poisťovňa, a.s., že má uzatvorené poistenie pre prípad poškodenia, 

zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla.  

 

4. Zamestnanec vyhlasuje, že v prípade poškodenia alebo straty vozidla pri použití 

súkromného vozidla na služobné účely si nebude uplatňovať náhradu vzniknutej škody voči 

zamestnávateľovi.  

 

5. Spoluúčasť na havarijnom poistení nie je predmetom tejto dohody a zamestnanec si v 

prípade vzniku poistnej udalosti nebude uplatňovať náhradu škody v dôsledku vzniku 

poistnej udalosti a uhradí na vlastné náklady všetky prípadné nároky tretích osôb súvisiace s 

prevádzkou motorového vozidla.  

 

Článok III 

Náhrady cestovných výdavkov 

 

1. Zamestnancovi prináleží za každý 1 km jazdy sadzba základnej náhrady, náhrada za 

spotrebované pohonné látky podľa cien pohonných látok platných v čase použitia vozidla a 

prepočítaných podľa  spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla a náhrada 

preukázaných potrebných vedľajších  výdavkov (napr. diaľničné a parkovacie poplatky a 

pod.) v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov. Všetky ostatné náklady spojené s používaním osobného motorového 

vozidla, si hradí Zamestnanec sám, ibaže by ich vynaloženie malo priamu súvislosť s 



 

pracovnou cestou zamestnanca (tzv. potrebné vedľajšie výdavky) v zmysle § 4 ods. 1 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  

2. Pri poskytovaní náhrady sa vychádza z použitia najhospodárnejšieho a najefektívnejšieho 

variantu prepravy vopred stanoveného v „Dohode o použití súkromného osobného 

motorového vozidla pri pracovnej (služobnej) ceste“. Náhrady sa neposkytujú 

spolucestujúcim zamestnancom zamestnávateľa, nakoľko im výdavky na cestovné náhrady 

nevznikli.  

3. Zamestnanec je povinný k vyúčtovaniu cestovných výdavkov predložiť vyplnené tlačivo 

„Cestovný príkaz“ a „Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy“ spolu s originálmi 

cestovných dokladov a správou z pracovnej cesty do 10 pracovných dní po uskutočnení 

pracovnej cesty.  

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania pracovnej (služobnej) cesty  

dňa 30.9.2022 až 30.9.2022. 

 

2. Vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 283/2002 

Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre prípadné 

spory sú príslušné súdy a legislatíva platná na území Slovenskej republiky.  

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi 

dohody. Túto dohodu je možné meniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch 

účastníkov dohody.  

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane 

zamestnanec a jedno vyhotovenie dostane zamestnávateľ.  

5. Účastníci dohody si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť 

túto dohodu prejavili slobodne a vážne. Účastníci dohody zároveň vyhlasujú, že táto dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú.  

V Žiline, dňa  

 

Zamestnávateľ:                                                                                                  Zamestnanec:  

 


