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POKYN
O POUŽÍVANÍ INÝCH AKO SLUŽOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

V zát0me zachovania bezpečnosrj a ochrany zdravia pri práci
úradu vo Vojanoch, vydáva starosta obce tento pokyn:

l.
2.

3.
4.

zam~stnancov

Obecného

Čl. l
Všeobecné ustanovenia
Tento pokyn sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Obce Vojany.
Zamestnanci sú povinní za účelom plnerua si svojich pracovn)rch povinnosti v prípade, ak
to vyžadujú okolnosti pracovného výkonu používať výlučne služobné motorové vozidlo
Obce Vojany
Použiť iné ako služobné motorové vozidlo môže zamestnanec výlw";ne za splnenia
podmienok stanovených týmto pokynom.
Iným ako služobným motorovým vozidlom je každé vozidlo, ktorého vlastníkom nie je
Obec Vojany.
Čl.2

Použitie iného ako služobného motorového vozidla- vozidla tretej osoby
l . Ak pr~ pracovný výkon zamestnanca uskutočňovan)' v prospech tretej osoby nie je
k dispozícii služobné motorové vozidlo, je zamestnanec oprávncn~í použiť alebo
zúčastniť sa na použití iného ako služobného motorového vozidla- vozidla tretej osoby
len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostu obce.
2. Použiť takéto vozidlo je zamestnanec oprávnený len vtedy, a.'< pre časovú náročnosť
pracovného výkonu nie je hospodárnejšie použitie iného spôsobu prepravy.
3. Podmi.~ nkou pre použitie iného ako služobného motorového vozidla je, že vozidlo musí
mať platné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla, platné havarijné poistenie a vodič vozidla má platné doklady
predpísané pre vedenie motorových vozidiel - vodičský preukaz, občiansky preukaz,
osvedčenie o evidencii vozidla, ostatné potrebné doklady a osvedčenia. Zamestnanec
osobne zodpovedá za to, že preverí splnerue všetkých uvedených podmienok pred
uskuto(:nenírn pracovnej cesty. Ak vozidlo nemá platné havarijné poistenie, zamestnanec
podpíše čestné prehlásenie, že v plnej miere nesie hmotnú zodpovednosť za prípadnú
škodu spôsobenú prevádzkou vlastného motorového vozidla na služobné účely.
4. Osoba, v prospech ktorej zamestnanec vykonáva takýto pracovný výkon nemá voči Obci
Vojany nárok na náhradu výdavkov spojených s použitím motorového vozidla.
5. Tlačivo pre povolenie použitia iného ako služobného motorového vozidla tvorí ptílohu č.
l tohto pokynu.

l.

Čl.3
Povžitic iného ako služobného motorového vozidl.t- vozidla z.ame-stnanca
Ak pre pracovný výkon zamestnanca rue je k dispozícii služobné motorové vozidlo, je
zamestnanec oprávnený použiť iné ako služobné motorové vozidlo - vlástné vozidlo len
s preckhádzajucim písomným súhlasom starostu obce.

2.
3.

4.

5.

6.

Použiť

takéto vozidlo je zamestnanec oprávnený len vtedy, ak pre časovú náročnosť
pracovného výkonu nie je hospodárnejšie použitie iného spôsobu prepravy.
Podmienkou pre použitie motorového vozidla zamestnanca je, že vozidlo musí mať
plamé povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a platné havarijné poistenie a zamestnanec ako vodič vozid la má
platné doklady predpísané pre vedenie motorových vozidiel - vodičský preuka7,
občian sky preukaz, osvedčenie o evidencii
vozidla, o::.tatné potrebné doklady
a osvedčenia. Zamestnanec osobne zodpovedá za to, že sú splnené všetky uvedené
podmienky pred uskutočnením pracovnej cesty. Ak vo7idlo nemá platné havarijné
poistenie, zame~tnanec podpíše čestné prehlásenie, že v plnej miere nesie hmotnú
zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú prevádzkou vlastného motorového vozidla
na služobné účely.
Zamestnanec po pracovnej ceste predloží zamestnávateľovi podklady pre vyúčtovanie
náhrad cestovných výdavkov. Po podpise starostom obce idú na likvidáciu do učtárne
obecného úradu. Vyú čtovanie sa uskutočňuje podľa platných predpisov o cestovných
náhradácl: a podľa smernice o cestovn),ch náhradách pri tuzemských služobných cestách
a pri zahraničných služobných cestách.
Tlačivo pre povolenie použitia iného ako služobného moto10vého vozidla tvorí prílohu č.
l tohto pokynu.
Tlačivo pre vyúčtovanie nákladov pri použití iného ako služobného motorového vozidla
tvorí prílohu č. 2 tohto pokynu.
Čl. 4

l.

2.
3.
4.

Spoločné ustanovenia
Povolenia vydané na základe tohto pokynu sú vydané výlučne vo v.zťahu zamestnávate!' zamestnanec.
Povolenie na použitie iného ako služobného motorového vozidla nahrádza žiadanku na
prepravu.
obdrží zamestnanec,
Povolenie sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z toho
zamestnávate!'.
Evidenciu povoleni vedie obecný úrad obdobným spôsobom ako evidenciu žiadaniek na
prepravu služobnými vozidlami.

Čl. 5
Kontrola
l. Kontrolu dodržiavania tohto pokynu zabezpečuje starosta obce Vojany, hlavný kontrolór
a financná komisia obecného zastupiteľstva obce Vojany.
2. Starosta Obce Vojany je povinný oboznamovať svojich podriadených so znením tohto
pokynu a dozerať na ich dodržiavanie.
3. Nedodržanie tohto pokynu bude posudzované ako porušenie pracovnej discipliny
v zmysle platnej pracovnoprávnej legislatívy.

Čl.6
ustanovenie

Záverečné

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom ................... ..

~

{ --- . ___...-/
Štefan Czinke
starosta obce Vojany

PlÚ LO HA č. l -Povolenie použitia iného ako služobného vozidla

V zmysle "Pokynu o používani iných ako služobn)'ch motorových vozidiel" povoruj em
použitie ineho ako služobného motorového vozidla
zamestnancovi:
dňa:

účel

cesty:

motorové vozidlo ŠPZ:
číslo

poistky zodpovednosti za škodu:

číslo

havarij nej poistky

(čestné

prehlásenie): .......... .,............................ ............ ................. ..... .....

..
Vo Vojanoch, dňa ........... .........

starosta obce Vojany

PRÍLOHA č. 2 - Vyúčtovanie nákladov pri použití iného ako služobného motor·ového
vozid la

zamestnanec:
pracovná cesta zo dňa:
motorové vozidlo ŠPZ:

Spôsob náhrady za použitie motorového vozidla:
a) základná náhrada za každý l km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky
b) náh.rada v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy

A)

suma základnej náhrady za l km jazdy:
počet

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

kilometrov:

l

spotreba PH predpísaná v TP vozidla:
čase

použitia vozidla ................................, .. ................................ .

základná náhrada vo výške

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

jednotková cena PH v

náhrada za spotrebované pohonné látky vo výške
Náhrada celkom:

B)

cena cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy
súhlas zamestnanca so spôsobom náhrady (podpis)
Náhrada celkom:

Vo Vojanoch, dňa ........ ........... ..

starosta obce Vojany

