
  

                DOHODA  

O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA ZA  

NÁHRADU DO VÝŠKY CESTOVNÉHO LÍSTKA VEREJNEJ HROMADNEJ  

DOPRAVY  

  

uzatvorená medzi   

  

Obec Olcnava  

IČO : 00329436  

Zastúpená : Jaroslavom Salajom, starostom obce   

( ďalej len zamestnávateľ)  

  

a  

  

Meno a priezvisko: Mgr. Svetlana Šefčíková   

Pracovisko: Jarná 2, 053 61 Olcnava  

Trvalé bydlisko:  

( ďalej len zamestnanec)  

  

  

o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla  

zamestnávateľa pri pracovnej ceste v zmysle ustanovení zákona č. 283/2002 Z.z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  

  

Čl. I.  

  

1. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, v súlade s § 7 ods. 8 zákona č. 283/2002 Z. z.   

    o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, že pri pracovných cestách,      

školeniach a seminároch, zamestnanec môže použiť súkromné cestné motorové vozidlo.   

  

      typ : AC KOMBI                    

      značka : AUDI  

      EČV : SN 565 CR  

      Technický preukaz: séria    PE , číslo 389865  

      Majiteľ motorového vozidla:  Ján Šefčík   

      Bydlisko:     

                                   

Evidenčné číslo vodičského preukazu zamestnanca:     

  

2. Účel a miesto konania pracovnej cesty:   

     Podľa cestovného príkazu podpísaného priamym nadriadeným zamestnancom najneskôr       

1 deň pred uskutočnením pracovnej cesty.   

  

3. Zamestnanec vyhlasuje, že oprávnene  používa vyššie uvedené motorové vozidlo.        

   



Čl. II.  

  

Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli na vyúčtovaní cestovných nákladov do výšky 

cestovného verejnou dopravou, pričom výška náhrady bude uvedená v cestovnom príkaze 

(uvedie sa cena lístka zistená u verejného prepravcu – zamestnanec je povinný doložiť doklad 

o výške ceny cestovného lístka hromadnej verejnej dopravy na celej trase),   

  

- zamestnanec sa zaväzuje, že  organizácia nezodpovedá za škody, majetkove a osobné 

ujmy  

(aj voči tretím osobám) alebo poškodenia zdravia v súvislosti s použitím motorového vozidla,   

  

- potvrdzuje, že použité súkromné motorové vozidlo má v čase vykonania cesty uzatvorené     

povinné zmluvné poistenie a spĺňa podmienky na prevádzku po pozemných       

komunikáciách,  

  

- potvrdzuje, že má oprávnenie viesť motorové vozidlo.  

  

Čl. III.  

  

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.  

  

Čl. V.  

  

Vyjadrenie starostu k účelnosti použitia cestného motorového vozidla okrem 

motorového vozidla zamestnávateľa:  

- použitie cestného motorového vozidla okrem motorového vozidla zamestnávateľa je:  

účelné a hospodárne vzhľadom na využitie  pracovného času  

a finančných  nákladov.  

  

  

  

V Olcnave dňa :      02. 09. 2019                   

  

  

  

  zamestnávateľa     .................................................  

  

  

  

  

Podpis zamestnanca : ..................................................  


