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Príloha č. 4 

D o h o d a 

o používaní súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu  

na žiadosť zamestnanca za cenu lístka pravidelnej verejnej dopravy  

 

Zamestnanec (meno, priezvisko, titul) : ............................................................................... 

Adresa trvalého bydliska: ...................................................................................................... 

(ďalej len „zamestnanec“) 

a 

Zamestnávateľ:  Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

Adresa:  Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

IČO:   00397865 

Zastúpený:  prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK 

d o h o d l i  

sa v súlade s § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení 

takto: 

1) Predmetom tejto dohody je používanie vlastného osobného motorového vozidla na 

pracovné účely zamestnanca za dohodnutých podmienok. 

2) Zamestnávateľ súhlasí s používaním vlastného motorového vozidla zamestnanca, 

ktoré bude používať na uskutočňovanie pracovných ciest v súvislosti s plnením 

pracovných úloh. 

3) Špecifikácia motorového vozidla: 

a) typ vozidla: ..............................................................................................................  

b) továrenská značka a evidenčné číslo: .......................................................................  

4) Zamestnanec bude využívať osobné motorové 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.  

5) Zamestnanec sa zaväzuje udržiavať osobné motorové vozidlo v prevádzky 

spôsobilom stave tak, aby nedošlo v súvislosti s jeho prevádzkou pri plnení 

pracovných úloh k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo jeho 

zničeniu. 

6) Zamestnanec týmto prehlasuje, že vozidlo má platné zákonné poistenie a  havarijné 

poistenie. Zároveň zabezpečí, aby počas platnosti tejto dohody vozidlo trvalo spĺňalo 

predpoklady stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami a aby 

cestné motorové vozidlo bolo poistené formou zákonného a havarijného poistenia. 

7) Povinné zmluvné poistenie číslo: ........................... uhradené dňa: ...............................  

Havarijné poistenie číslo: ........................... uhradené dňa: ..............................  

8) Zamestnanec vyhlasuje, že v prípade poškodenia motorového vozidla pri pracovnej 

ceste si nebude uplatňovať voči zamestnávateľovi žiadnu náhradu vzniknutej škody 

a rovnako na vlastné náklady uhradí všetky prípadné nároky tretích osôb súvisiacich 

s prevádzkou predmetného osobného motorového vozidla.  

9) V prípade vzniku poistnej udalosti je zamestnanec povinný túto bez zbytočného 

odkladu nahlásiť polícii s následným oznámením tejto skutočnosti zamestnávateľovi. 

10) Náhrada preukázaných cestovných výdavkov sa bude poskytovať v súlade s Čl. 8 ods. 

6 písm. b) Smernice o poskytovaní cestovných náhrad, t.j. v sume zodpovedajúcej 

cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. 

11) Používanie osobného motorového vozidla zmluvné strany dohodli na dobu určitú od: 

.................. do .................  . 
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12) 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. 

13) 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, 

d) kópia dokladu o oprávnení používať osobné motorové vozidlo (pokiaľ nie je jeho 

vlastníkom). 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                     zamestnanec            zamestnávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


