
                                                                                 Príloha č. 5 k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 193/2019
Sekcia krízového riadenia
Ministerstvo vnútra SR
____________________ Číslo: SKR-OO-2022/000948
            Útvar

D O H O D A

o použití  súkromného  cestného  motorového  vozidla  podľa  §  7  ods.  1  zákona  č.  283/2002  Z.  z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Účastníci dohody:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
zastúpené:
nadriadený/vedúci  zamestnanec  (hodnosť,  titul,  meno  a priezvisko)  plk.  Ing. Peter  IVAN,  PhD.
vymenovaný na zastupovanie nadriadeného generálneho riaditeľa SKR MV SR 
a
príslušník  Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“) /  štátny zamestnanec /  zamestnanec
pri výkone práce vo verejnom záujme, zamestnanec v pracovnom pomere a fyzická osoba vykonávajúca
práce  mimo pracovného pomeru (ďalej  len „zamestnanec“)  (hodnosť,  titul,  meno a  priezvisko)  Mgr.
Ingrid STANOVÁ, OEČ1) 712990 
sa dohodli, že pri služobnej ceste konanej v dňoch 9.7.2022 – 20.7.2022 bude použité súkromné cestné
motorové  vozidlo  značky  MAZDA  CX-5,  EČV2)   CD  AV  883,  norma  spotreby  PHM3) uvedená
v technickom preukaze (pozn. v belgickom TP sa predmetný údaj neuvádza), podľa oficiálnych noriem
automobilky MAZDA je spotreba v meste 10 - 11 litrov / 100 km, mimo mesto 8 litrov / 100 km, číslo
zmluvy o zákonnom poistení  623 464 950 /  AXA SCRL WYR INSURANCES - Belgium,  číslo  zmluvy
o havarijnom  poistení  623 464 950  /  AXA  SCRL  WYR  INSURANCES  -  Belgium za  podmienok
ustanovených  v  § 7  ods.  1  zákona   č.  283/2002  Z.  z.  o cestovných  náhradách  v znení  neskorších
predpisov. 

Náhrada cestovných výdavkov podľa  § 4 citovaného zákona neprináleží spolucestujúcim osobám, ktoré
cestujú spolu s príslušníkom alebo  zamestnancom, s ktorým bola uzatvorená táto dohoda.

Podmienkou  platnosti  dohody  je  preukázanie  zaplatenia  zákonného  poistenia  a havarijného  poistenia
(fotokópia) súkromného cestného motorového vozidla, použitie ktorého je predmetom tejto dohody. 

Miesto nástupu na služobnú cestu
Miesto konania – plnenia

služobných/pracovných úloh na
služobnej ceste

Miesto ukončenia služobnej cesty

Belgické kráľovstvo Slovenská republika Belgické kráľovstvo

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 dohodu prečítali,  porozumeli  jej  obsahu, s ktorým súhlasia a na
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

..............................................                .....................................
       Mgr. Ingrid STANOVÁ                                                                                                      plk. Ing. Peter IVAN, PhD.
      príslušník / zamestnanec                                             nadriadený/
                                                                               vedúci zamestnanec

V Bruseli, dňa 27. júna 2022.

Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) v súlade s cieľmi podľa § 6 ods. 3 a potvrdzujeme, že:

1. Finančná operácia alebo jej časť je/nie je* v súlade s § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. a je/nie je* možné ju vykonať,  je/nie je* možné v nej
pokračovať:
Finančné  prostriedky  organizačného  útvaru  MV  SR  .........................................,  finančné  stredisko............................................,  nákladové
stredisko ...................................., podpoložka ...........................,  program ......................., funkčná klasifikácia ......................, zdroj .....................

Dátum: .........................................
Podpis: .........................................
(uviesť hodnosť, titul, meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby za rozpočet)

2. Finančná operácia alebo jej časť je/nie je* v súlade s § 6 ods. 4 písm. c), d), e), f), g) zákona č. 357/2015 Z. z. a je/nie je* možné ju vykonať,  je/nie je*
možné v nej pokračovať: 
Zákon č. 315/2001 Z. z., zákon č. 283/2002 Z. z., N MV SR č. 123/2016 

Dátum: ..........................................
Podpis: ..........................................
(uviesť hodnosť, titul, meno a priezvisko, podpis nadriadeného/vedúceho zamestnanca oprávneného na povolenie služobnej cesty)

3. Finančná operácia alebo jej časť  je/nie je* je v súlade s  príslušnými vyššie overovanými  skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona  č. 357/2015
Z. z. a je/nie je* možné ju vykonať, je/nie je* možné v nej pokračovať.

Dátum: .........................................
Podpis: .........................................
(uviesť hodnosť, titul, meno a priezvisko, podpis nadriadeného/vedúceho zamestnanca)

Výtlačok č. 1 -  pre príslušné oddelenie odboru účtovníctva sekcie ekonomiky ministerstva alebo 
                       oddelenie účtovníctva príslušného centra podpory
Výtlačok č. 2 -  pre príslušníka alebo zamestnanca

1)   OEČ -   osobné evidenčné číslo



2) EVČ -   evidenčné číslo
3) PHM -   pohonné hmoty
* nehodiace sa preškrtnite


