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H20230111001 

* nehodiace sa preškrtnúť 

D O H O D A                             

o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého 
zamestnávateľom, uzatvorená podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 
 
 

I. 

                                                            Zmluvné strany 
 

Zamestnávateľ:  
Implementačná agentúra  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
(ďalej aj „IA MPSVR SR“) 
So sídlom: Špitálska 6, 814 55 Bratislava  
IČO: 30854687 
V mene ktorého koná: Ing. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ IA MPSVR SR 
 
(ďalej len „zamestnávateľ“)  
 
 a 
 
Zamestnanec: 
Meno, priezvisko:    PhDr. Lenka Šimková Stejskalová  
Trvalé bydlisko:    
Dátum narodenia:     
Druh práce/ pracovná pozícia:  Lektorka NP BOKKÚ 
 
(ďalej len „zamestnanec“) 
 
(zamestnávateľ a zamestnanec ďalej spolu len „zmluvné strany“)  
  
 

II. 

    Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je používanie cestného motorového vozidla okrem cestného 
motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom na pracovné cesty zamestnanca 
v prospech zamestnávateľa za dohodnutých podmienok. 

2. Na základe tejto dohody zamestnanec je oprávnený využívať cestné motorové vozidlo 
uvedené v odseku 1 na účely a na dobu: 

• realizácie plnenia pracovných úloh, najmä na uskutočňovanie pracovných ciest, na ktoré je 
vyslaný zamestnávateľom a to počas doby od 1.1.2023 do 30.6.2023 / na dobu neurčitú.* 

• realizácie plnenia pracovných úloh v rámci pracovnej cesty schválenej príkazom č.: 
.........................., na dobu určitú trvajúcu počas doby výkonu tejto pracovnej cesty * 
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3. Identifikácia cestného motorového vozidla uvedeného v odseku 1: 
a) typ vozidla: osobné vozidlo  
b) továrenská značka a model: Volvo 
c) evidenčné číslo vozidla (EČV):  
d) číslo technického preukazu:  
(ďalej len „motorové vozidlo“) 

4. Zamestnanec bude využívať cestné motorové vozidlo spôsobom primeraným jeho 
povahe a určeniu, spôsobom určeným výrobcom, spôsobom, ktorý je v súlade 
s platnými a účinnými právnymi predpismi, dopravnými predpismi a technickými 
normami prevádzky vozidla tohto typu. 

5. Zamestnanec týmto prehlasuje, že vozidlo má platné zákonné poistenie a havarijné 
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia. Zároveň zabezpečí, aby počas účinnosti 
tejto dohody vozidlo trvalo spĺňalo predpoklady stanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami, a aby motorové vozidlo bolo poistené 
formou zákonného a havarijného poistenia. 

6. Pri podpise tejto dohody zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi: 
a) kópiu technického preukazu, 
b) doklad o oprávnení používať predmetné motorové vozidlo, (pokiaľ nie je jeho 

vlastníkom – napr. Dohoda o používaní motorového vozidla, uzatvorená podľa § 51 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi jeho 
vlastníkom a zamestnancom - držiteľom), 

c) doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia motorového vozidla – platnej 
zákonnej poistky vrátane fotokópie poštových poukážok o zaplatení poistky 
povinného zmluvného poistenia a 

d) doklad o uzavretí havarijného poistenia motorového vozidla - platnej havarijnej 
poistky vrátane fotokópie poštových poukážok o zaplatení havarijnej poistky 
motorového vozidla. 

7. Zamestnanec zároveň prehlasuje, že v prípade poškodenia cestného motorového vozidla 
počas pracovnej cesty si nebude uplatňovať voči zamestnávateľovi žiadnu náhradu 
vzniknutej škody, a rovnako na vlastné náklady uhradí všetky prípadne nároky tretích 
osôb súvisiacich s prevádzkou predmetného cestného motorového vozidla. 

8. V prípade vzniku poistnej udalosti je zamestnanec povinný túto bez zbytočného odkladu 
nahlásiť polícií s následným oznámením tejto skutočnosti zamestnávateľovi. 

 
III. 

      Ďalšie podmienky dohody 

1. Zmluvné strany sa dohodli na použití cestného motorového vozidla za podmienok 
uvedených:  

• v § 7 ods. 1 zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o cestovných náhradách“), t. j. zamestnancovi patrí základná 
náhrada za: 

1. každý 1 km jazdy,* 
2. náhrada za spotrebované pohonné látky.* 

• v § 7 ods. 10 zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov, t. j. zamestnancovi patrí náhrada za použitie cestného motorového vozidla v sume 
zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy ..... triedy.* 

• v článku 7 odsek (4) druhej vety Vnútorného predpisu č. 08/2018 – Smernica o poskytovaní 
náhrad výdavkov pri pracovných cestách zamestnancov IA MPSVR SR, bez nároku na 
náhrady.* 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada cestovných výdavkov podľa § 7 zákona 
o cestovných náhradách nepatrí spolucestujúcim zamestnancom, ktorí cestujú spolu so 
zamestnancom, s ktorým bola uzatvorená táto dohoda. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že spoluúčasť na havarijnom poistení motorového vozidla 
nebude/nie je predmetom náhrady škody podľa tejto dohody.   

 

IV. 

   Záverečné ustanovenia 

1. Túto dohodu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán vo forme očíslovaných písomných dodatkov. 

2. Každá zmluvná strana je oprávnená túto dohodu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 15 
dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden 
rovnopis obdrží zamestnanec a tri rovnopisy zamestnávateľ. 

4. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcich po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so 
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
Zamestnanec berie na vedomie povinnosť zamestnávateľa na zverejnenie tejto dohody. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním riadne prečítali, jej 
obsahu v plnom rozsahu porozumeli, táto dohoda bola uzatvorená na základe ich 
slobodnej vôle, nie v tiesni,  ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 
V Bratislave dňa:      V Bratislave dňa:   

 
 
 
 

.................................................   .......................................................
              zamestnanec      za IA MPSVR SR 
 


