
334/2022 

 

 

D O H O D A 

 

o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona  č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

uzavretá medzi 

  

 

Úrad vlády SR     

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo: Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 

v zastúpení:                            Mgr. et  Mgr. Marek Vandrák 

 generálny tajomník služobného úradu  

Úradu vlády slovenskej republiky 

IČO:  00 151 513 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

(ďalej ako „Úrad vlády SR“) 

 

a 

 

Meno a priezvisko:   Bc. Katarína Pompová       

Adresa trvalého pobytu:        

Bankové spojenie:     

Číslo účtu v tvare IBAN:   

(ďalej ako „účastník“)  

  

(Úrad vlády SR a účastník ďalej spoločne ako „účastníci dohody”) 

  

 

Článok 1 

 
1. Účastníci dohody sa dohodli na použití súkromného vozidla zamestnanca značka 

, Typ:  EČV:   na vykonanie tuzemských pracovných ciest 

v období od účinnosti tejto dohody do 31.12.2022. 

2. Náhrady za použitie cestného motorového vozidla pri tuzemskej pracovnej ceste podľa § 7 ods. 

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

Úrad vlády SR účastníkovi v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej 

dopravy. 

3. Spoluúčasť na havarijnom poistení nie je predmetom tejto dohody a účastník 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 

cestného motorového vozidla. 

4. Účastník sa zaväzuje, že písomne oznámi Úradu vlády SR všetky zmeny, ktoré by mohli mať 

vplyv na plnenie tejto dohody. 

5. Účastník bude počas plnenia tejto dohody dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov a interných predpisov Úradu vlády SR, najmä Smernicu vedúceho Úradu 

vlády Slovenskej republiky č. 7/2017 zo dňa 31. mája 2017 o príprave, realizácii, 

vyhodnocovaní a kontrole tuzemských pracovných ciest na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

 



 

 

Článok 2 

 

1.  Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky.  

2.  Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane účastník a dve Úrad vlády 

SR. 

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

prejavili slobodne a vážne a vyhlasujú, že nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ....................     V Bratislave dňa ....................                                                

 

 

 

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

generálny tajomník služobného úradu    účastník  

                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




