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Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely  č.  01/2021 A 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 192 
ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)  

Zamestnávateľ: 
obchodné meno: Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o.   

Registrovaný sociálny podnik 
sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1/1, Martin 036 01 
IČO: 53 584 244 
zápis: obchodný register Okresného súdu Žilina; odd.: Sro; vl. č. 76619 /L 
štatutárny zástupca: Ing. Miloš Mikula, konateľ 
DIČ: 2121 423 414 
IČ DPH: SK2121423414 
IBAN: SK92 0900 0000 0051 8088 7851 
tel.: 
e-mail:    riaditel@rspmartin.sk 

(ďalej len "zamestnávateľ")  

Zamestnanec: 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Adresa:  

Ing. Miloš MIKULA 
 

Funkcia zamestnanca:  konateľ spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. 

(ďalej len "zamestnanec")  

Článok I  
Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov pre použitie súkromného 
osobného motorového vozidla na služobné účely v súvislosti s výkonom funkcie konateľa Sociálneho  
podniku mesta Martin, s. r. o.  

Článok II 
Podmienky použitia vozidla 

1. Ing. Miloš MIKULA, dátum narodenia:  03.04.1965, trvale bytom Dolný Kalník 90, je držiteľom
motorového vozidla, továrenská značka a typ: AUDI A 6, VIN: WAUZZZ4GXCN056105,
osvedčenie o evidencii č: 922934, norma spotreby podľa technického preukazu: 5,1  l/100 km
(kombinovaná).
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2. Podľa osvedčenia o evidencii motorového vozidla je zamestnanec vlastníkom uvedeného 
motorového vozidla v ods. 1. tohto článku. Zamestnanec je držiteľom vodičského oprávnenia č. 
244262 vydaného DI v Martine, dňa 16.08.2021. 
 

3.  Zamestnanec dokladá poistnou zmluvou  uzatvorenou s poisťovňou - Komunálna poisťovňa, a.s. 
že má uzatvorené poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla 
(PZP a havarijné poistenie). 

 
4. Zamestnanec vyhlasuje, že v prípade poškodenia alebo straty vozidla pri použití súkromného 

vozidla na služobné účely počas trvania funkcie konateľa  si nebude uplatňovať náhradu vzniknutej 
škody voči zamestnávateľovi.  

 
5. Spoluúčasť na havarijnom poistení nie je predmetom tejto dohody a zamestnanec si v prípade 

vzniku poistnej udalosti nebude uplatňovať náhradu škody v dôsledku vzniku poistnej udalosti a 
uhradí na vlastné náklady všetky prípadné nároky tretích osôb súvisiace s prevádzkou motorového 
vozidla.  

 

Článok III 
Náhrady cestovných výdavkov 

1. Zamestnancovi prináleží za každý 1 km jazdy sadzba základnej náhrady, náhrada za spotrebované 
pohonné látky podľa cien pohonných látok platných v čase použitia vozidla a prepočítaných podľa 
spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla a náhrada preukázaných potrebných vedľajších 
výdavkov (napr. diaľničné a parkovacie poplatky a pod.) v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Všetky ostatné náklady spojené s používaním 
osobného motorového vozidla, si hradí Zamestnanec sám, ibaže by ich vynaloženie malo priamu 
súvislosť s pracovnou cestou zamestnanca (tzv. potrebné vedľajšie výdavky) v zmysle § 4 ods. 1 zákona 
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  
 

2. Pri poskytovaní náhrady sa vychádza z použitia najhospodárnejšieho a najefektívnejšieho variantu 
prepravy vopred stanoveného v „Dohode o použití súkromného osobného motorového vozidla pri 
pracovnej (služobnej) ceste“. Náhrady sa neposkytujú spolucestujúcim zamestnancom zamestnávateľa, 
nakoľko im výdavky na cestovné náhrady nevznikli.  
 

 
 

Článok IV  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania výkonu funkcie konateľa spoločnosti  

zamestnávateľa. 
 

2. Vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce vznení neskorších predpisov aostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. Pre prípadné spory sú príslušné súdy a legislatíva platná na území 
Slovenskej republiky.  
 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi dohody. Túto 
dohodu je možné meniť len písomne , po predchádzajúcej dohode oboch účastníkov dohody.  
 

4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane zamestnanec 
a jedno vyhotovenie dostane zamestnávateľ.  
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5. Účastníci dohody si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť túto dohodu 
prejavili slobodne a vážne. Účastníci dohody zároveň vyhlasujú, že táto dohoda nebola uzatvorená v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

V Martine, 05.09.2021.        V Martine, 05.09.2021 

 

 

 

Zamestnávateľ:        Zamestnanec: 
 

 

 

.............................................................            ....................................................  
Sociálny podnik mesta Martin, r. s. o.      Ing. Miloš MIKULA 
Registrovaný sociálny podnik 

  v zastúpení  
         Ing. Miloš MIKULA 

     konateľ 

 

 


