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Príloha číslo 2 k smernici kvestora č. 2/2013-SK 

 
 

DOHODA 
o použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste  

 
uzatvorená medzi 

 
 

Titul, meno, priezvisko:        
Trvalé bydlisko (adresa):      
Zamestnanec organizačnej zložky/súčasti STU:        
(ďalej len „zamestnanec“) 

a 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
IČO:  00397687 
Zastúpená:   titul, meno, priezvisko, funkcia1       

 (ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

na základe zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  
a Smernice kvestora číslo 2/2013-SK  

„Používanie iného vozidla ako vozidla Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
pri pracovnej ceste“ zo dňa 03. 10. 2013 

(ďalej len „dohoda“) 

 

n a s l e d o v n e :  
 
 

Článok I. 

1. Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že pri pracovnej ceste, ktorá sa uskutoční   
     v dňoch:         
     cieľový štát, mesto:       

     účel:       
     zamestnanec použije cestné motorové vozidlo: 

Typ:       

Značka:       

Evidenčné číslo vozidla:       

Technický preukaz séria a číslo: 

Spotreba:                                      

       

Majiteľ motorového vozidla:       

Bydlisko majiteľa:       

Havarijná poistka v poisťovni:       

Havarijná poistka číslo:       

Úhrada havarijného poistného 
dňa: 

      

Evidenčné číslo vodičského preukazu zamestnanca:       
2. Spolucestujúci na pracovnej ceste:       
 

 

                                                 
1
 Rektor, ak ide o zamestnancov priamo podriadených rektorovi, kvestor, ak ide zamestnancov, ktorí nie sú priamo 

podriadení rektorovi.  
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Článok II. 

1. Zamestnanec sa zaväzuje, že: 
a) pri použití motorového vozidla uvedeného v článku I. bod 1 tejto dohody (ďalej len „dohodnuté 

motorové vozidlo“)  bude znášať všetky náhrady za prípadné škody, ktoré mu vzniknú alebo ich 
spôsobí počas pracovnej cesty sebe alebo iným  osobám, 

b) bude používať dohodnuté motorové 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) predloží vyúčtovanie cestovných náhrad zamestnávateľovi na schválenie do 10 pracovných dní  
odo dňa ukončenia pracovnej cesty, 

e) 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, 

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

 

Článok III. 

 

 Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi: 

  V súlade s § 7 a nasl. zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších  
       predpisov: 

a)  základnú náhradu za každý 1 km jazdy,  
b) náhradu za spotrebované pohonné látky. 

   Zamestnávateľ a zamestnanec sa v súlade s § 7 ods. 10 zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov dohodli  na náhrade za použitie cestného motorového vozidla v 
sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. 
 
 

Článok IV. 

1. K tejto dohode sa prikladá: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zamestnancom  a zamestnávate -
ľom.    

3. Táto dohoda je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane zamestnanec a jeden sa 
spolu s prílohami stane súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty. 
 

 
Zamestnanec:                     Zamestnávateľ: 
V ...................................... dňa:                                                            V Bratislave dňa: 
 
 
 
 
 
................................................     ................................................. 
Titul, meno, priezvisko      Titul, meno, priezvisko, funkcia 


