
Príloha č. 13-S

D O H O D A

o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely 
pre zamestnancov VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava -  mestská časť Petržalka 
IČO: 35937874
zastúpená: Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva 
(ďalej len „VšZP“)

a

zamestnanec: Ina. Marcel Mikolášik
bytom:------------------------------------------------- ------------
(ďalej len „používateľ“)

uzatvárajú podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) túto dohodu:

Článok 1 

Predmet dohody

1. Predmetom dohody je používanie súkromného motorového vozidla špecifikovaného v bode 2 
tohto článku dohody na pracovné cesty používateľa uskutočnené v čase platnosti tejto dohody, 
na základe schválených cestovných príkazov.

2. Technické parametre súkromného motorového vozidla:
Typ vozidla Hond_____

EČV Obsah valcov Druh pohonnej látky podľa TP

Povinné zmluvné poistenie (čísi dátum úhra

Havarijné poistenie (číslo PZ): dátum úhrady:

Článok 2

Podmienky dohody

Účastníci dohody sa dohodli na náhrade cestovných výdavkov za používanie súkromného 
motorového vozidla špecifikovaného v článku 1. tejto dohody na pracovné cesty používateľa 
takto:

1. Pravidelným pracoviskom používateľa v zmysle § 2 ods. 3 zákona o cestovných náhradách je:

2. Používateľovi patrí za použitie súkromného motorového vozidla za každý 1 km jazdy na 
pracovnej ceste základná náhrada a náhrada výdavkov za spotrebované pohonné látky 
podľa § 7 zákona o cestovných náhradách. Mesačný limit kilometrov za používanie 
súkromného motorového vozidla je 500 km.

3. Používateľ pri vyúčtovaní cestovného príkazu preukáže nároky na cestovné náhrady 
predložením dokladu o úhrade pohonných látok čerpaných v čase konania pracovnej cesty, 
a vyčíslením kilometrov najazdených počas pracovnej cesty súkromným motorovým vozidlom 
charakterizovaným v článku 1 tejto dohody v meste a mimo mesta v zmysle smernic 
cestovné náhrady v platnom znení. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade
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nepreukázania ceny pohonných látok čerpaných počas pracovnej cesty dokladom o ich úhrade, 
mu budú cestovné náhrady za použitie motorového vozidla v článku 1 bode 2 vypočítané až po 
zverejnení časovo príslušných priemerných cien pohonných látok na stránke Štatistického 
úradu SR.

4. Používateľ sa zaväzuje používať na pracovné cesty podľa článku 1 bod 1. tejto dohody len 
súkromné motorové vozidlo, charakterizované v článku 1 bode 2. tejto dohody.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi dohody a účinnosť 
dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa §47a Občianskeho 
zákonníka v platnom znení.

2. Používateľ súhlasí so zverejnením dohody v Centrálnom registri zmlúv podľa §47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení, pričom osobné údaje používateľa budú zverejnené 
v rozsahu meno, priezvisko a technické parametre vozidla budú zverejnené v rozsahu typ 
vozidla.

3. Platnosť tejto dohody končí:
- dňom uvedeným v písomnej dohode účastníkov tejto dohody,
- dňom ukončenia pracovného pomeru používateľa vo VšZP,
- jednostranným odstúpením od tejto dohody aj bez udania dôvodu, pričom platnosť dohody 

končí 5. dňom po doručení písomného odstúpenia druhému účastníkovi dohody, alebo 
dňom uvedeným v písomnom odstúpení, pričom vtákom prípade musí byť odstúpenie 
doručené druhému účastníkovi dohody najneskôr 5 dní pred dňom uvedeným v odstúpení 
ako deň ukončenia dohody,

- dňom straty vodičského oprávnenia používateľa.
4. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené v deň ich prevzatia alebo dňom, kedy 

adresát odoprel prevziať zásielku. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou sa 
považujú za doručené v deň prevzatia zásielky adresátom, alebo v deň keď sa zásielka vrátila 
odosielateľovi späť ako nedoručená, aj keď sa adresát o zásielke nedozvedel.

5. Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia obdrží VšZP a jedno 
vyhotovenie prináleží používateľovi.

V Bratislave dňa: 2  5 - 01-  2023

Za V -7D- Používateľ:

Ing. Richard Strapko Ing. Marcel Mikolášik
predseda predstavenstva 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Ing. Ľubomír Kováčik 
člen predstavenstva 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.


