
         Príloha č. 4 k pokynu GR SSMP MV SR č. 2/2009  

 

Odbor prevencie kriminality       

Kancelárie ministra vnútra SR    číslo: KM_OPK-NP-DMV-2018/00028 

      Útvar 

D O H O D A 

 

o použití 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, Pribinova 2, Bratislava 

zastúpené: 

vedúci zamestnanec/nadriadený: Ing. Jozef Halcin 

a  

zamestnanec:    Ing. Veronika Kozárcová  OEČ: 2732949 

(meno, priezvisko) 

 

sa dohodli, že pri služobnej ceste konanej dňa (v dňoch): 1.11.2018 – 30.11.2018 bude použité cestné 

motorové vozidlo značky SUZUKI VITARA EČV: PU321BV, číslo zákonnej poistky: 8701439734, 

číslo havarijnej poistky/ak je relevantné: 8701439734, za podmienok ustanovených v § 7 ods. 1 zákona 

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (zamestnávateľ a zamestnanec 

sa dohodli, že si zamestnanec nebude nárokovať základnú náhradu za 1 km jazdy (amortizáciu), ale iba 

základnú náhradu za spotrebované pohonné látky (cena pohonnej látky x počet km x priemerná 

spotreba vozidla/100km). 

 

Náhrada cestovných výdavkov podľa § 4 citovaného zákona neprináleží spolucestujúcim 

zamestnancom, ktorí cestujú spolu so zamestnancom, s ktorým bola uzatvorená táto dohoda. 

 

Podmienkou platnosti dohody je preukázanie zaplatenia poistenia zákonného a havarijného 

(fotokópia) relevantné, súkromného cestného motorového vozidla, použitie ktorého je predmetom tejto 

dohody. 
 

Miesto nástupu na služobnú 

cestu  

Miesto konania – plnenia 

služobných úloh na služobnej 

ceste 

Miesto ukončenia služobnej 

cesty 

XXXXXXXXXXXXXXX Trenčiansky kraj XXXXXXXXXXXXX 

 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia 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 vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zamestnávateľa a jedno 

vyhotovenie pre zamestnanca. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním riadne prečítali, uzatvárajú ju podľa 

ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni,  ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

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

   Ing. Veronika Kozárcová                    Ing. Jozef Halcin 

         Zamestnanec                          KMV OPK R 

 

V Žiline, dňa 18.10.2018 


