
  Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 
                            Príloha č.4 

DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

O použití súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu podľa §7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov 

Meno zamestnanca: ...........................................................................................................................................  

a 

zamestnávateľ: Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (ďalej len „SAFKST“)  
zastúpený:  prezidentom SAFKST 
 
sa dohodli na použití cestného motorového vozidla EČV .................................. za podmienok uvedených v §7 ods. 1 

zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

Konkrétny účel pracovnej cesty: .................................................................................. ...................................... 

Mená cestujúcich: ..............................................................................................................................................  

Deň konania cesty: ..............................................  

Doba trvania cesty: .............................................. 

Presné vyznačenie trasy cesty: ........................................................................................................................... 

Číslo poistky zákonného poistenia: ............................................................ 

Poistné uhradené na terajšie obdobie dňa: ...............................................  

Typ vozidla: .................................................................................................. 

Objem valcov: ..............................................................................................  

Spotreba PHM podľa TP: .............................................................................  

Druh pohonnej hmoty: ................................................................................ 

Počet km podľa kilometrovníka hromadnej dopravy:  

- cesta tam: .................................. km 

- cesta späť: .................................. km 

- odjazdené v mieste rokovania: .................................. km 

Počet km priznaných k úhrade: ..................................................... km 

 

Náhrada cestovných výdavkov podľa § 4 cit. Zákona neprináleží spolucestujúcim zamestnancom, ktorí cestujú spolu so 

zamestnancom, s ktorým bola uzatvorená táto dohoda. 

Vyhlásenie:  Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a zároveň beriem na vedomie, že za škodu na zdraví, živote, 

veciach, prípadne za inú škodu, ktorá vznikne pri tejto pracovnej ceste v súvislosti s použitím vlastného osobného 

motorového vozidla, budem zodpovedať podľa príslušných právnych predpisov a neuplatním si nárok na náhradu 

škody od zamestnávateľa (SAFKST). 

Bratislava, dňa .............................  

 

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

                        zamestnanec                zamestnávateľ 

 

Príloha:  kopia technického preukazu, vodičského preukazu 
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