
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

PRI PREPRAVE 

 

číslo: ZZ III– 1-29/ 2016 
 

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

predpisov 

 

Účastníci dohody: 

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 

zastúpené: 

 

veliteľ ZZ III. Zemianske Kostoľany 

xxxxxxxxxx  Ing. Július BALA 

 

a 

 

xxxx. Miroslav KOPÁSEK, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

uzatvárajú túto dohodu: 

Čl. 1 

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 

 

                Účel:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   

               Dôvod: Nevýhodná preprava služobným motorovým vozidlom , časovo náročná    

                              preprava  pravidelnou verejnou dopravou. 

                 

Čl. 3 

Určenie rozsahu použitia súkromného cestného motorového vozidla 

 

1.) Dátum, miesto a čas nástupu cesty: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.) Trasa, po ktorej bude cesta vykonaná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.) Dátum, miesto a predpokladaný čas ukončenia cesty: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.           

Čl. 4 

Určenie súkromného cestného motorového vozidla 

 

(1) Značka a obchodný názov  súkromného cestného motorového vozidlaxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(2) Evidenčné číslo súkromného cestného motorového vozidla: xxxxxxxxxxxxxx 

(3) Číslo zmluvy o havarijnom poistení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(4) Dátum zaplatenia poistného za aktuálne poistné obdobie:xxxxxxxxxxxxxxx   

(5) Vlastník (držiteľ) súkromného cestného motorového vozidlaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 



Čl. 5 

Určenie výšky finančnej náhrady 

 

(1) Úsek služobnej cesty a druh prostriedku pravidelnej verejnej dopravy, ktorým by bola cesta 

vykonaná, keby nebolo dohodnuté použitie súkromného cestného motorového vozidla : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(2) ) Prepravný nárok a výška náhrady zodpovedajúca cene cestovného lístka prostriedku pravidelnej 

verejnej dopravy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx suma 9,18 x 2 €. Celkom 18,36 €. 

 

Čl. 6 

Odstúpenie od dohody 

 

   Od tejto dohody môže veliteľ odstúpiť, ak by sa preukázalo, že prepravu je možno uskutočniť 

vojenským dopravným prostriedkom, alebo ak by sa našiel iný, hospodárnejší spôsob prepravy. Účinky 

odstúpenia od tejto dohody nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení od dohody veliteľom  

doručené cestujúcemu.   

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Za škody na zdraví a živote, veciach, prípadne za inú škodu, ktorá vznikne v súvislosti s použitím    

súkromného cestného motorového vozidla zodpovedá xxxx Miroslav KOPÁSEK podľa príslušných 

právnych predpisov.  

      (2) Účastníci dohody vyhlasujú, že údaje uvedené v dohode sú úplné a pravdivé.  

      (3) Dohoda nadobudne platnosť odo dňa jej podpísania oboma účastníkmi dohody.  

      (4) Dohoda nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv.  

      (5) Účinnosť dohody zaniká skončením cesty podľa čl. 3 dohody.  

      (6) Dohoda je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, pričom každý z účastníkov dohody dostane jeden   

           výtlačok. Pre potrebu finančných orgánov možno vyhotoviť kópiu dohody.  

      (7) Súčasťou dohody je:  

           - vyhľadanie najlacnejšieho spojenia a ceny cez internet podľa čl. 5.  

           - obojstranná fotokópia zmluvy o havarijnom poistení súkromného cestného motorového vozidla,  

           - fotokópia dokladu o zaplatení aktuálneho havarijného poistného za súkromné cestné motorové      

             vozidlo - kde variabilný symbol platby za poistenie súhlasí s číslom zmluvy o havarijnom   

             poistení  

           - splnomocnenie podľa čl. 4. ods. 5 ak účastník dohody nie je vlastníkom súkromného cestného    

             motorového vozidla,  
 

 

 (odtlačok okrúhlej pečiatky) 

 

 

____________________________________                               _____________________________ 

podpis veliteľa                                                                      podpis cestujúceho 

xxxxxxxxxx Ing. Július BALA                                                                   xxxx Miroslav KOPÁSEK 

 

 


