Príloha č. 2
Dohoda
o použití súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu
na žiadosť zamestnávateľa s náhradou za kilometrovné a spotrebované pohonné látky
Zamestnanec (meno, priezvisko, titul) : ...............................................................................
Adresa trvalého bydliska: ......................................................................................................
(ďalej len „zamestnanec“)
Zamestnávateľ:
Adresa:
IČO:
Zastúpený:

a
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
00397865
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK
dohodli

sa v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení
takto:
1)

2)

Predmetom tejto dohody je použitie vlastného osobného motorového vozidla
zamestnanca na žiadosť zamestnávateľa na pracovné účely za dohodnutých
podmienok.
Pracovná cesta sa uskutoční dňa: .............................
z: ..............................................

do: ..................................................

z: ..............................................

do: ..................................................

3)

Účel cesty: ....................................................................................................................

4)

Špecifikácia motorového vozidla:
a) typ vozidla: ..............................................................................................................
b) továrenská značka a evidenčné číslo: .......................................................................

5)

Zamestnanec týmto prehlasuje, že vozidlo má platné zákonné poistenie a havarijné
poistenie. Zároveň zabezpečí, aby vozidlo spĺňalo predpoklady stanovené všeobecne
záväznými právnymi predpismi a normami o prevádzke na cestných komunikáciách.

6)

Povinné zmluvné poistenie číslo: ........................... uhradené dňa: ...............................
Havarijné poistenie číslo:

7)

8)
9)

........................... uhradené dňa: ...............................

Zamestnanec vyhlasuje, že prípadnú škodu na zdraví, živote, veciach, prípadne za inú
škodu, ktorá vznikne pri tejto pracovnej ceste v súvislosti s použitím vlastného
motorového vozidla, si bude uplatňovať z vlastnej havarijnej poistky a nebude voči
Jesseniovej LF UK v Martine uplatňovať žiadne nároky. Rovnako na vlastné náklady
uhradí všetky prípadné nároky tretích osôb súvisiacich s prevádzkou predmetného
osobného motorového vozidla.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi cestovné náhrady za každý jeden km jazdy
a náhradu za spotrebované pohonné látky.
Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú tieto povinné prílohy:
a) kópia dokladu o uzavretí povinného zmluvného poistenia,
b) kópia dokladu o uzavretí havarijného poistenia,
c) kópia technického preukazu vozidla,
kópia dokladu o oprávnení používať osobné motorové vozidlo (pokiaľ nie je jeho
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vlastníkom).
10) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dohody je prejavom ich slobodnej vôle a že ju
neuzatvorili v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Martine, dňa: ...........................

............................................................
zamestnanec

............................................................
zamestnávateľ
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Záznam o jazde a výpočet náhrady podľa počtu najazdených kilometrov
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Rozpis najazdených kilometrov:
Deň, hodina

Príchod do:

Odchod z:

Ubehnuté km

Ubehnuté km spolu:
Cena PHM (doklad z registračnej pokladne)

.....................

Spotreba PHM podľa technického preukazu na 100 km:

......................

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.
Príloha: Doklad z registračnej pokladne o zakúpení pohonných látok počas trvania pracovnej
cesty
V Martine, dňa: ........................

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

Výpočet náhrady (vypĺňa zamestnanec Ekonomického oddelenia):
1. Suma základnej náhrady za 1 km
Ubehnuté km ................... x sadzba ........................... = .................... EUR
2. Náhrada za spotrebované pohonné látky
Počet ubehnutých km:

.........................

Cena mernej jednotky pohonnej látky: .........................
Spotreba pohonných látok na 100 km podľa technického preukazu: .........................
3. Výpočet: .................................................................... = .................... EUR
4. Celková suma náhrady: .................... EUR
V Martine, dňa: ........................
Podpis zamestnanca, ktorý vykonával vyúčtovanie:
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