
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu 

 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 7 zákona 283/2002 Z.z. o cestných náhradách medzi: 

 

Zamestnanec: 

meno a priezvisko:  Mgr. Kristína Kožiaková 

trvale bytom:    

rodné číslo:   

číslo OP:   

 

(ďalej len „Zamestnanec“) 

    

a 

 

Zamestnávateľ:   

názov:   ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. 

sídlo:   Nám. SNP 14585/1, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:   51 744 422 

DIČ:  2120807117 

zapísaný: v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská  

  Bystrica dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/2018 

zastúpený: PaedDr. Janka Pálková, štatutárnym zástupcom 

 

(ďalej len „Zamestnávateľ“) 

 

Článok I. 

Predmet dohody  

 

1) Predmetom dohody je na žiadosť zamestnanca používanie súkromného motorového vozidla 

uvedeného v bode 2) tohto článku na prepravu zamestnanca pri plnení pracovných úloh v prospech 

zamestnávateľa, pre účely pracovných ciest a účely vykonávania činností vyplývajúcich z pozície 

Manažér regionálnych pultov.  

 

2) Technické parametre motorového vozidla:  

Typ vozidla:  osobný automobil   

Značka:   FORD-WERKE AG, DEU 

Evidenčné číslo:  BR241BP 

Objem valcov:  1560,0 cm³ 

Druh PHM podľa TP:  NM 

Spotreba podľa TP:  -  l/100 km 

VIN:   WF0EXXGCDEAU18078 

3) Poistenie:  

 

Povinné zmluvné poistenie  

–  poistná zmluva č. 7011802638 uzatvorená dňa 10.9.2021 v poisťovni ČSOB 

 

 

 

 

 



Článok II 

Podmienky dohody 

 

1) Účastníci dohody sa dohodli na úhrade cestovných výdavkov takto:  

a) Zamestnancovi patrí za každý 1 km jazdy sadzba základnej náhrady a náhrada výdavkov 

za spotrebované pohonné látka podľa § 7 ods. 4 zákona o cestovných náhradách. 

b) Zamestnancovi patrí náhrada ostatných výdavkov súvisiacich s výkonom pracovnej 

činnosti, a to za parkovné. 

c) Zamestnanec preukáže vyúčtovanie cestovných výdavkov relevantným dokladom 

o výške ceny cestovného lístka verejného dopravcu. Zamestnanec bude evidovať všetky 

vykonané pracovné cesty na predpísaných tlačivách (Cestovný príkaz). 

d) Poplatky súvisiace s prevádzkou cestného motorového vozidla, t. j. zákonné poistenie, 

opravy motorového vozidla, škody na motorovom vozidle vzniknuté v čase použitia 

motorového vozidla na plnenie pracovných úloh v prospech zamestnávateľa, týkajúce sa 

osobného motorového vozidla znáša počas celej doby platnosti tejto dohody 

Zamestnanec. 

e) V prípade vzniku poistnej udalosti je Zamestnanec povinný túto bez zbytočného odkladu 

nahlásiť polícii s následným oznámením tejto skutočnosti Zamestnávateľovi. 

f) Fotokópia technického preukazu je súčasťou tejto dohody. 

 

Článok III 

Doba platnosti 

 

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, s účinnosťou od 03.01.2022. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými účastníkmi tejto 

dohody. 

 

2) Účinnosť dohody končí dňom skončenia pracovného pomeru Zamestnanca. 

 

3) V prípade straty, alebo odobratia vodičského oprávnenia Zamestnanca, končí účinnosť tejto 

dohody dňom vzniku tejto skutočnosti. 

 

4) Dohoda bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.  

 

5) Účastníci prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, dohoda nebola 

uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej 

obsahu porozumeli, dohoda vyjadruje ich skutočnú vôľu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 03.01.2022 

 

 

 

 .            .

 Mgr. Kristína Kožiaková    PaedDr. Janka Pálková 




