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DOHODA
o použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste uzatvorená podľa § 7 zákona č.

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

Zamestnávateľ : Mestský úrad Spišské Vlachy
Sídlo : SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Zastúpené : Ľubomírom Fifikom, primátorom mesta
(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Zamestnanec : Ing. Michal Dzurila
Pracovisko : SNP 34, Spišské Vlachy
Trvalé bydlisko : 053 61, Spišské Vlachy
(ďalej len „zamestnanec“)

Článok II
Predmet dohody

2.1. Predmetom tejto dohody je používanie osobného motorového vozidla na pracovne cesty
zamestnanca za dohodnutých podmienok.

2.2. Na základe tejto dohody zamestnanec bude využívať osobné motorové vozidlo na žiadosť
zamestnávateľa.

2.3. Miesto konania, dátum odchodu a príchodu z pracovných ciest, ako aj ďalších
spolucestujúcich: vždy podľa predložených jednotlivých žiadaniek schvaľuje
zamestnávateľ.

2.4. Zamestnanec použije motorové vozidlo :

Typ: Osobné vozidlo
Značka: Škoda Fabia
Evidenčné číslo vozidla: SN413BA
Technický preukaz séria a číslo:

Článok III
Zamestnanec

3.1. Zamestnanec sa zaväzuje, že:
a) pri použití cestného motorového vozidla uvedeného v článku II. bod 2.4 tejto dohody

(ďalej len „vozidlo“) vzhľadom na skutočnosť, že vozidlo nie je havarijne poistené,
a v prípade poškodenia vozidla pri pracovnej ceste si nebude uplatňovať voči
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zamestnávateľovi žiadnu náhradu vzniknutej škody a rovnako na vlastné náklady uhradí
všetky pripadne nároky tretích osôb súvisiacich s prevádzkou predmetného vozidla,

b) bude používať vozidlo výlučne na plnenie pracovných povinností počas pracovnej
cesty,

c) v podkladoch k vyúčtovaniu pracovnej cesty vyznačí počet skutočne najazdených
kilometrov na pracovnej ceste,

d) bude využívať vozidlo spôsobom primeraným jeho povahe a určeniu, spôsobom
určeným výrobcom, spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi, dopravnými
predpismi a technickými normami prevádzky vozidla tohto typu,

e) predloží vyúčtovanie cestovných náhrad zamestnávateľovi na schválenie do 10
pracovných dní  odo dňa ukončenia pracovnej cesty,

f) má platne zákonné poistenie, zároveň zabezpečí, aby počas platnosti dohody vozidlo
trvalo spĺňalo predpoklady stanovene všeobecne záväznými právnymi prepismi
a normami a aby vozidlo bolo poistené formou zákonného poistenia,

g) predloží doklad o zakúpení pohonných látok do dohodnutého motorového vozidla,
z ktorého bude zrejmá súvislosť s pracovnou cestou a ktorý bude nedeliteľnou súčasťou
vyúčtovania pracovnej cesty (ďalej tiež ako „doklad o kúpe“). Ak zamestnanec
nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej
látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom
Slovenskej republiky,

h) ihneď oznámi zamestnávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na plnenie tejto
dohody,

i) v prípade vzniku poistnej udalosti je zamestnanec povinný túto bez zbytočného odkladu
nahlásiť polícii s následným oznámením tejto skutočnosti zamestnávateľovi.

Článok IV
Zamestnávateľ

4.1. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto dohode vyplatí
zamestnancovi náhradu v súlade § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov na použitie vozidla špecifikovaného v článku II. bod 2.4:
a)  základnú náhradu za každý 1 km jazdy,
b) náhradu za spotrebované pohonné látky.

Článok V
Záverečne ustanovenia

5.1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.
5.2. Tuto dohodu môžu zmluvne strany meniť a dopĺňať len dohodou zmluvných strán vo forme

písomných dodatkov.
5.3. Každá zmluvná strana je oprávnená tuto dohodu vypovedať aj bez udania dôvodu.

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane. Výpovedná lehota je 15 dní a začína
plynúť prvým dnom nasledujúcim po jej doručení.

5.4. Táto dohoda spolu s prílohami je neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty.
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5.5. Prílohami dohody sú:
- fotokópia technického preukazu,
- kópie platných dokladov o zaplatení zákonného poistenia.

5.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je písomný súhlas majiteľa vozidla na používanie
vozidla  pre pracovné cesty zamestnávateľa.

5.7. Tato dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve dostane zamestnávateľ a jeden

zamestnanec.
5.9. Zmluva je uzatvorená v súlade s §5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
podľa § 47a zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta Spišské Vlachy
www.spisskevlachy.sk.

5.10. Zmluvné strany si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene
podpisujú.

V Spišských Vlachoch 27.2.2017

________signed____________                                                        _______signed__________
zamestnávateľ zamestnanec


