
DOHODA 
o používaní / použití / cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste uzavretá podľa § 7 zákona  
č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov z.č.40/2009 Z.z.. 

 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 

1. FIRMA  Športový klub Univerzita Mateja Bela  
   Tajovského 40 
   974 01 Banská Bystrica 
   IČO: 14223970   DIČ: 2021075441 

v zastúpení : PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.  – prezident ŠK UMB 
 

a 
2. Používateľ MV: 

Meno a priezvisko: ________________________________________________ 
 
Trvalé bydlisko: ________________________________________________ 
 
Číslo OP:     ___________________________ 
 

sa týmto dohodli na používaní /použití/ cestného motorového vozidla na pracovné cesty: 
 

Čl. II. 
Typ vozidla 

 

Vozidlo – typ:   _______________________________ 
 
Evidenčné číslo vozidla:  _______________________________ 
 
Číslo technického preukazu: _______________________________ 
 

Čl. III. 
Výška náhrady 

 

Zmluvné strany sa dohodli na výške náhrady: 
a)  podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách / základná náhrada a spotrebované PHL/, 
b)  podľa § 7 ods. 10 zákona o cestovných náhradách  / v cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy/, 
c)  podľa §  34 zákona o cestovných náhradách / dohodnutá paušálna suma nákladov vo výške ________ EUR/ km 
     -môže byť zákl.náhrada, alebo náhrada za spotrebované PHL, alebo dohodnutá iná ale menšia sadzba ako v bode a). 
 

Čl. IV 
Ďalšie dohodnuté podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné škody pri použití cestného motorového vozidla a náhrady voči tretím osobám 

bude hradiť používateľ. 
2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú / určitú od _________________      do ________________ 

3. Trasa cesty vozidla resp. miesto príjazdu: ............................................................................................................. 

4. Účel cesty: .............................................................................................................................................................. 
5. Zamestnanec ako dotknutá osoba vyhlasujem,  že zamestnávateľ mi poskytol pred získaním osobných údajov všetky 

informácie v zmysle Článku 13 Nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR). 
 
V Banskej Bystrici, dňa __________________ 
 
 
––––––––––––––––––––––––––           ––––––––––––––––––– 

Za  ŠK UMB:                    Používateľ MV: 
  
Prílohy:  Kópie dokladov - TP vozidla.  

  Pri dohode náhrady v cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy sa kópie dokladov nepožadujú. 
 

Výpočet základnej náhrady 1)  a spotrebovaných PHL 2)  (http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/ ) : 
 
1)  Základná náhrada :             0,227 €/km x  ............. km = ....................... EUR* 

2)  Ø spotreba ............. x  cena PHL/l .................  : 100  = ................. €/km  x  ............. km =  ...................... EUR* 

            S P O L U :     ......................  EUR 
* Výsledná suma zákl.náhrady a výsledná suma náhrady za PHL sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor,  napr. 8,763 € = 8,77 €. 


