
                                                                                                                                                      Príloha  č. 3  

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 

 
Žiadosť  o povolenie použitia vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu 

 
1. Meno žiadateľa ................................................................................ 

2. Účel pracovnej cesty ................................................................................ 

3. Dátum konania cesty (od, do) ................................................................................ 

4. Spolucestujúci ................................................................................ 

5. Presné označenie trasy cesty ................................................................................ 

6. Typ a ŠPZ vozidla ................................................................................ 

7. Použité pohonné hmoty ................................................................................ 

8. Zákonná poistka uhradená na terajšie obdobie dňa ................................................................................ 

9. Havarijná poistka (číslo) uhradená na terajšie obdobie dňa       ................................................................................. 

 

Prehlasujem, že sa vysporiadam s náhradou škody, ktorá eventuálne pri použití vozidla vznikne. Náhradu poistením 

nepokrytých škôd voči organizácii  neuplatním. Všetky  oprávnené  nároky tretích osôb v prípade havárie uspokojím tak, aby  

z   kladného vybavenia tejto žiadosti  nevznikli  organizácii  žiadne  škody.  Po skončení  pracovnej cesty predložím záznam 

o premávke a cestovný účet ako podklad pre vyúčtovanie. 

 

S ú h l a s í m   s  tým, aby mi náhrada cestovného za použitie vlastného motorového vozidla bola poskytnutá: 

a) podľa Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. a Opatrenia MPSV a R SR v zmysle zmien a doplnkov o úprave 

výšky základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.  

   

b) podľa Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. § 7 ods. 10  náhrada za použitie motorového vozidla vo výške 

zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. 

 

 

Zdroje financovania : - projekt KEGA, VEGA ,APVV,................................................................................................................. 

 

                                      - projekt EŠIF................................................................................................................. .............................. 

 

                                      - projekt podnikateľskej činnosti.............................................................................................. ................... 

 

                                      - iný zdroj.................................................................................................................................................. .. 
 

Podpis žiadateľa:    Dátum a podpis zamestnanca  

      oprávneného na povolenie cesty  

                                                                                                                          (vedúci katedry, riaditeľ a vedúci OOS,.....): 

 
 

a)Výpočet: 

Cesta bola vykonaná z...................................................do............................................................................. 

Stav tachometra pred odchodom                                         ..................................  km 

Stav tachometra po skončení cesty                                         ..................................  km 

Počet ubehnutých kilometrov celkom                                         ..................................  km 

Z toho počet neuznaných kilometrov                                         ..................................  km 

Počet priznaných ubehnutých kilometrov                                         ..................................  km 

Sadzba základnej náhrady  ................................................................................ 

Náhrada za spotrebované PHM ................................................................................ 

Spolu  EUR................................... slovom ................................................................................................... 

Podpis žiadateľa :                 Kontrolu vykázaných km vykonal: 

Schvaľujem vyúčtovanie pracovnej cesty a vyplatenie náhrady za použitie vlastného motorového vozidla. 

 

 

Vo Zvolene dňa:                                        Dátum a podpis zamestnanca  

                                                                                                                               oprávneného na povolenie cesty 


