
 

 
  DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

na žiadosť zamestnávateľa 

                                                        číslo: 13.mpr-44-236/2021 

 
uzatvorená podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov. 

Účastníci dohody: 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

zastúpené: 

xxx Ing. Richard KIRÁLY  -  veliteľ xxx 

a 

Hodn., meno, priezvisko a funkcia cestujúceho: xxx Ľuboš KABÁT xxx 

Adresa trvalého pobytu cestujúceho: xxx 

uzatvárajú túto dohodu: 

 

 

                                                                      Článok 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. 

 

 

                                                                      Článok 2 

                       Účel vykonania cesty a dôvod použitia cestného motorového vozidla 

1.) Miesto(presná adresa) konania cesty: xxx 

2.) Účel cesty: xxx 

3.) Dôvod, prečo nebude cesta vykonaná vojenským dopravným prostriedkom alebo 

prostriedkom verejnej dopravy: časová náročnosť, nemožnosť poskytnutia služobného 

vozidla          

 

 

                                                                         Článok 3 

                                 Stanovenie rozsahu použitia cestného motorového vozidla 

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

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

3.) Dátum, miesto a predpokladaný čas skončenia cesty: xxx 

 

 

 

                                                                         Článok 4 

                                                 Určenie cestného motorového vozidla 

1.) Značka a obchodný názov SMV: xxx 

2.)  Evidenčné číslo SMV:  xxx 

3.) Číslo havaríjneho poistenia SMV: - 

4.) Vlastník (držiteľ) SMV: xxx 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Článok 5 

                                                Určenie výšky finančnej náhrady 
Podmienky na určenie náhrady 

 
(1) Cestná vzdialenosť sa určuje v kilometroch podľa www.vzdialenosti.sk: 
 

cesta z do vo vzdialenosti 

xxx xxx 82,7 km 

xxx xxx 82,7 km 

 
(2) Aktuálna suma základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy ustanovená opatrením 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 0,193 eur. 
 

(3) Druh a spotreba pohonnej látky uvedená v technickom preukaze cestného motorového 
vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla: MOTOROVÁ NAFTA – 4,5 
l/100km 

(4) Cena pohonnej látky, ktorú účastník pracovnej (služobnej) cesty preukáže dokladom o 

kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou (služobnou) cestou. Ak účastník 

pracovnej (služobnej) cesty nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe pohonnej látky, na 

výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu, zistená 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

Cena pohonnej látky podľa ŠÚSR: Motorová nafta 1,175 (EUR/l)    

 

za cestu z do vo vzdialenosti v sume 

xxx xxx 82,7 km 20,33,- eur 

xxx xxx 82,7 km 20,33,- eur 

Celková suma náhrady za použitie súkromného cestného 

motorového vozidla 
40,66,- 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 oznámenie o odstúpení. 

 

                                                                      Článok 7 

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

(2) Dohoda nadobudne platnosť odo dňa jej podpísania oboma účastníkmi dohody: 1.4.2021 

(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 .............Leviciach................... dňa.............1.4.2021.............. 

 

   
                                                         (odtlačok okrúhlej pečiatky) 
 

 

pplk. Ing. Richard KIRÁLY 

––––––––––––––––––––––                                                                 ––––––––––––––––––––– 

             veliteľ                                                                                           podpis cestujúceho 


