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D O H O D A 
 
 
 
o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej 
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej 
a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 
 
Účastníci dohody: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
zastúpené: 
nadriadený (hodnosť, titul, meno a priezvisko) ........ XXX. XXX. Milan HROMADKA........... 
a 
príslušník Policajného zboru (ďalej len policajt) (hodnosť, titul, meno a priezvisko) 
..................... XXXX. Miroslav POTOCKÝ............... 
ČOZ .... XXXXXX..... 
 
 sa dohodli, že pri služobnej ceste konanej dňa (v dňoch) 30.01.2023 – 02.02.2023  podľa   
zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže  Slovenskej republiky a Železničnej 
polície v znení neskorších predpisov a na základe PR GR SPSČ MV SR č. 799 zo dňa 
26.09.2022 bude použité súkromné cestné motorové vozidlo značky Volkswagen Passat,           
EČV XX X XXX XX číslo zmluvy o zákonnom poistení XXXXXXXXXX, číslo zmluvy o 
havarijnom poistení XXXXXXXXXX za podmienok ustanovených v § 115 ods. 3 zákona č. 
73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov (v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej 
dopravy). 
 
Náhrada cestovných výdavkov podľa § 111 citovaného zákona neprináleží spolucestujúcim 
zamestnancom, ktorí cestujú spolu so zamestnancom, s ktorým bola uzatvorená táto dohoda. 
 
Podmienkou platnosti dohody je preukázanie zaplatenia zákonného a havarijného poistenia 
(fotokópia) súkromného cestného motorového vozidla, použitie ktorého je predmetom tejto 
dohody. Doklad o cene cestovného lístka je súčasťou tejto dohody (prípadne internetový 
doklad). 
 
 

Miesto nástupu na služobnú cestu 
Miesto konania – plnenia 

služobných úloh na služobnej ceste 
Miesto ukončenia služobnej cesty 

XXXXX  X, 
XXX XX  XXXXX XXXXX 

Akadémia Policajného zboru 
v Bratislave 

Sklabinská 1, Bratislava  835 17 

XXXXX X, 
XXX XX  XXXX XXXXX 

 
 



Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 
 
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.  
 
 
Dohoda je vyhotovená v dvoch  výtlačkoch. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa prejavená v tejto dohode je slobodná, vážna, bez 
omylu v osobe alebo v predmete dohody a že túto dohodu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 
 
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, s ktorým 
súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 
 
                                                                       
 
 
 
       .......................................           ..................................... 
                  policajt                     nadriadený 
 
 
 
Vo Vyšnom Nemeckom dňa ...................... 
 
 
 

 
 
 

 

 


