
OBEC V<:>JANY 

SMERNICA č. .~./2008 

pre organizáciu autoprevádzky služobných 
motorových vozidiel vo vlastníctve 

OBCE VOJANY 
' 

v súlade so zákonom č.315/1996 Z.z.,č.725/2004 Z.z., 
č.311/2001 Z.z. a s vyhláškou č.164/1997 vydáva túto smernicu 

: 

Čl. l 

Všeobecné ustanovenia 

(l) Smernica sa vzťahuje na prevádzkovanie služobných motorových vozidiel bez prideleného 
vodiča, s prideleným vodičom a používanie súkromných motdrových vozidiel zamestnanca
mi Obecného úradu vo Vojanoch pri plnení ich pracovných úloh. 

(2) Pre použitie služobných motorových vozidiel platí zásada účelnosti a hospodárnosti. 

(3) Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely povoľuje výhradne starosta 
obce Vojany s ohľadom na účelnosť a hospodárnosť e nesmie byť v neprospech obce Voja
ny. 

l ľ 
. Čl. 2 ' 

Vymedzenie niektorých pojmov 

(l) Motorovým vozidlom sa rozumie služobné motorové vozidlo, referentské motorové vozidlo 
a súkromné motorové vozidlo. 

(2) Referentským vozidlom sa rozumie služobné m9torové vozidlo, ktoré je na základe dohody 
zverené zamestnancovi. 

(3) Vodičom sa rozumie: 
a) zamestnanec, ktorému je na základe dohody z\terené služobné motorové vozidlo, 
b) zamestnanec používajúci vlastné motorové vozidlo, 
c) člen dobrovoľnej organizácie, ktorá pracuje na území obce Vojany a reprezentuje ju, 
d) občan obce Vojany, ktorý má v obci trvalý P.obyt. 

(4) Prepravným úkonom sa ,rozumie služobné prevádzkovanie motorového vozidla za účelom 
uskutočnenia prepravy osôb alebo náklaqu. 



(5) Žiadateľom sa rozumie: 

~ zamestnanec Obecného úradu vo Vojanoch, ktorý má s Obcou Vojany uzatvorený 
pracovný pomer ku dňu podania žiadosti, 

~ člen športového klubu vo Vojany, člen folklórnej skupiny, občianskeho združenia, 
resp. iného spolku občanov obce Vojany reprezentujúcich obec mimo územia obce, 

l 
~ občan obce Vojany, ktorý má v obci trvalý pobyt. 

l 

(6) Schvaľujúcim pre vozidlá: l 
l j 

~ starosta obce, v jeho neprítomnosti zamestnanec zodpovedný za autoprevádzku. 

(7) Každá jazda (výjazd) motorového vozidla ktoré je v majetku obce musí byť, schválená pred 
použitím takéhoto motorového vozidla na príslušnom tlačiva ,,Žiadanka na prepravu osôb 
- nákladu",zapísaná v tlačive "Zázname o prevádzke motorového vozidla". 

(8) Zamestnancom zodpovedným za autoprevádzku sú osoby uvedené v nasledujúcej tabuľke : 
! 

P.č 

l. 
2. 
3. 

P. č 

l. 
2. 

3. 

Motorové vozidla Obecného úradu vo Vojanoch 

Typ motorového vozidla Evidenčné číslo Zodpov. osoba 

Opel MI003AP Štefan Czinke 
AVIA MI140AB Ján Juhás, Zoltán Béres 
Traktor Zetor MI814AA Ján Juhás 

l 

ČI. 31 
St ""t ' t l, h "d" 

1

1 3DOVIS e IDO OrO'V)'C VOZI le 
l 

(l) Stanovišťom služobných motorovýcl1 vozidiel obce Vojany 
1
sú parkovacie plochy určené 

OZ vo Vojanoch, a to nasledovne: 1 

Typ motorového vozidla Evidenčné číslo 1 Parkovacie miesto - adresa 
l ! l 

l 

Opel l\.1I003AP . Vojany č. l S, 076 72 
AVIA MI140AB Kovozber s.r.o., Vojany 
Traktor Zetor l\.1I814AA Vojany č . 68,' 076 72 

(2) Pracovné cesty služobnými motorovými vozidlami začínajú ~ končia na stanovišti. 

(3) Parkovanie na inom mieste sa nepovoľuje. Nedodržanie tohto nariadenia sa posudzuje 
ako porušenie pracovnej disciplíny. Uvedené sa netýka stardstu obce Vojany. 

l 

(4) Vo výnimočných prípadoch pri návrate z pra~ovnej cesty po 20.00 hod., resp. pri nástu
pe na služobnú cestu pred 6.00 hod. dáva súhlas vodičovi na parkovanie v mieste bydli
ska starosta obce Vojany, a to svojím podpis~m na zadnej strane príkazu na jazdu s na-

' 



sledovným textom: "Povol'ujem parkovanie v mieste bydliska vodiča" . Na parkovanie 
v mieste bydliska je v tomto prípade oprávnený aj vodič referentského vozidla. 

i 

(5) Vodič po skončení výkonu vozidla je povinný odstaviť služobné motorové vozidlo na 
vyznačenom parkovacom mieste a zabezpečiť ho proti krádeži (uzamknutie vozidla, za
pnutie alarmu, prípadne iným spôsobom). Vodič v prípade parkovania v mieste svojho 
bydliska zodpovedá za zabezpečenie vozidla proti krádeži a jeho poškodeniu. 

Čl. 4 

Doklady a kľúče od motorových vozidiel a poistenie vozidiel 

(l) Každé služobné motorové vozidlo je vybavené nasledovnými dokladmi a kľúčmi pre 
'dzku l preva : . 

1 l 

~ vozový zošit, 

~ technický preukaz, 

~ potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorové
ho vozidla, 

~ záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, 
l 

~ kl'úče od vozidla a garáže. 
1 

i 
(2) Každé motorové vozidlo musí byt' havarijne poistené pre pripad vzniku nasledovných 

udalostí: 

~ havária, 

~ krádež, 

~ živelná pohroma, 

~ : vandalizmus, 

~ havária v zahraničí. l 
.l 

(3) Za poistenie motorových vozidiel je zodpov~ý starosta obce Vojany. 

ČI.S l : 

Údržba a oprava vozidiel 

(l) Údržbou sa rozumie ošetrenie vozidla pred jazdou a po odstavení vozidla, sezónna 
údržba a plánovaná údržba. Bežnú údržbu vykonávajú vodiči, ktorým bolo vozidlo pri
delené priebežne podľa potreby. Sezónne a plánované údržby vykonávajú vodiči, ktorým 
bolo vozidlo pridelené podľa pokynov starostu obce Vojany. 

(2) Ostatné opravy vozidiel sa vykonávajú podl'l potreby pri v~niku poruchy. Celkové op-
l i 

ravy a generálne opravy sa stanovia prevádzkovatel'om podl'a technického stavu vozidla. 
' 

(3) Záručné prehliadky motorových vozidiel zabezpečuje starosta obce Vojany v súlade so 
zmluvnými podmienkami uzatvorenými s dodávateľom motorového vozidla. 

(4) Za zabezpečenie kontrol technického stavu vozidiel v zmysle§ l vyhl. Č. 327/1997 Z.z. 
zodpovedá starosta obce Vojany. 



(5) Všetky poruchy, ktoré sa vyskytnú počas prevádzky motorového vozidla je povinný vo
dič zaznamenať do "Záznamu o prevádzke vozidla osobnej dopravy" a neodkladne 
o tom informovať zodpovedného zamestnanca. 

ČI.6 i 
Evidencia opráv a bežných' nákladov na údržbu 

l 1 1 

(l) Vodič motorového vozidla, ktorému bolo vdzidlo pridelent 'vedie "Vozový zošit". Do 
vozového zošita vodič zaznamená dr'obné oJravy vozidla, ostatné opravy zaznamená 
zodpovedný pracovník zodpovedný za autoprevádzku. Záznam obsahuje dátum opravy, 
náklady na opravu a vykonávateľa opravy. ' 

' 
(2) Do vozového zošita sa zaznamenávajú i nákúpy ostatných súčiastok potrebných pre 

bezporuchovú prevádzku vozidla a ostatné údaje podľa predtlače. 

Čl. 7 

Nákup pohonných hmôt 

(l) Nákup pohonných látok ( d'alej len "PHL"), ~azad i el a osta~ných prevádzkových náplni 
do služobných motorových vozidiel sa uskutočňuje zásadne bezhotovostne platbou kre
ditnými kartami, ktoré sú pridelené vždy protokolárne vodičovi . Vodič je pritom povin
ný zaznamenať pri čerpaní PHL momentálny počet najazdených kilometrov. 

(2) V odôvodnených prípadoch uskutočňujú vodiči vyššie uvedené úhrady hotovostnou 
platbou priamym nákupom v korunách, na ktorý sa im poskytne preddavok podľa potre
by. Vodič preberá hmotnú zodpovednosť za ~oskytnuté finančné prostriedky a za pravi
delné zúčtovanie preddavku. Preddavok na nákup PHL mu1~í byt' zúčtovaný čo najskôr, 

l l v 

najneskôr však do desiatich dní odo dňa poslcytnutia preddavku. Další preddavok môže 
byť poskytnutý len po zúčtovaní predchádzajúceho. 

: Čl. 8 ,l 

Služobné motorové vozidlá 
l 

l 

(l) Požiadavky na prepravné úkony predkladajú žiadatelia písomne na tlačive Žiadanka na 
prepravu osôb - nákladu zamestnanc9vi, zodpovednému za' autoprevádzku. Žiadanka sa 
predkladá pre každú plánovanú cestu jednotlivo, s uvedením :mena žiadateľa a s podpisom 
žiadateľa. Zamestnanec zodpovedný za autoprevádzku požiadavku zaeviduje a ak vozidlo je 
na daný termín voľné, predloží ju ku schváleniu starostovi obce. V prípade, že nie je možné 
požiadavke vyhovieť, zamestnanec zodpovedný za autoprevádzku túto skutočnosť oznámi 
žiadateľovi . 

l 
(2) Požiadavky na prepravné úkony sa predkladajú, zamestnancovi zodpovednému za autopre-

vádzku najneskôr 48 hodín pred plánovanou pracovnou cesto~t 
l li 

oj 

l: 



(3) Rubriku Číslo objednávky vypÍňa pred schválením žiadanky zamestnanec zodpovedný za 
autoprevádzku na základe vlastnej evidencie. Zaevidovaním zaručuje, že vozidlo je na daný 
termín voľné. 

(4) Rubriku Mená cestujúcich vypÍňa žiadateľ, ktorý uvedie mená všetkých cestujúcich, ktorí 
sa požadovaného prepravného úkonu zúčastnia. Dodatočné pripisovanie mien ďalších cestu
júcich je možné len so súhlasom zamestnanca, icťorý žiadanku schválil. 

(S) V rubrike Odkiaľ- kam žiadateľ uvádza východiskovú a konečnú stanicu pracovnej cesty 
a prepravu späť do východiskovej stanice.(napr. obec Vojany-KE-BA, resp. BA-KE- Voja-
ny) l 

(6) V rubrike Účel jazdy - musí byť účel jazdy z písomného vyjadrenia jednoznačne zrejmý 
a overiteľný. (napr. "Rozvoz učebných pomôcok", "Porada na Ministerstve financií" číslo 
spisu z podatel'ne obce) alebo "Prevzatie pošty'i' a pod. V žiadhom prípade nie len "Služob
né rokovanie", alebo len "Služobne" , pretože z Jvedeného neJ},plýva jednoznačne, či sa jed-
ná o jazdu vykonanú v záujme obce. ! 

i 

(7) V rubrike Príkaz na jazdu vypÍňa zamestnanec zodpovedný za autoprevádz.I-.'U meno vodi-
ča, druh prideleného motorového vozidla vrátane evidenčného čísla - ŠPZ. Svojím podpi
som potvrdí, že vozidlo spÍňa požiadavky zákona č. 725/2004 Z .z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách 
a vodič je odborne i zdravotne spôsobilý, na bezpečné vedenie motorového vozidla. 

(8) Žiadateľ zodpovedá za správnosť údajov. Opravy alebo prepisovanie údajov na žiadanke nie 
je povolené. Nesprávne vyplnená žiadanka bude 'Vfátená ako neplatná a nebude ani vybavená. 

(9) Pri akejkoľvek nevyhnutnej zmene, ktorá sa vys~ne pred, alebo počas jazdy, vypíše účast-
l 

nik pracovnej cesty dôvod tejto zmeny na zadnú stranu žiadanky, čo potvrdí svojim podpi-
som. Za označenie nevyhnutnej zmeny zodpovedá vodič rno.torového vozidla. Ide hlavne 
o zmenu trasy, odklonenie sa od trasy, alebo parkovanie povolyné doma z dôvodu príchodu 
do obce Vojany po 20.00 hod. 

(10) Tlačivo "Žiadanka na prepravu" slúži po doplryeni údajov: mena vodiča, typu vozidla, evi-
denčného čísla motorového vozidla, dátumu a podpisu oprávne~ej osoby ako ,,Príkaz na jaz-

(lld)uP". d ' t 'k . d cv• d nky) d 
1
d: ' d"V . ll . " l d v ' l o ptsane pn azy na Jaz u Zia a o ovz a vo tcovt rruruma ne pre zapocattm s u-
' l žobnej jazdy zamestnanec zodpovedný za autoprevádzku. 

(12) Evidenciu všetkých vyplnených tlačív ",Žiadanka na prepravu osôb - nákladu vedie 
a archivuje po dobu minimálne 5 rokov sekretariát obecného úradu vo Vojanoch. 

l ' 

Čl. 9 

Schval'ovanie prepravných úkonbv 

(l) Požiadavky na prepravné úkony sch val' uje staro~ta obce. V nekrítomnosti zamestnanec zod-
povedný za autoprevád.zľcu. l l ·l 

(2) Starosta obce je oprávnený preskúmať každú schválenú požiadavku na prepravné úkony. 

(3) Z úsporných dôvodov môže starosta obde Vojany v prípade spoločného cieľa služobnej ces
ty sústrediť zamestnancov do jedného vozidla. 

. .. . , 
'l 

l! 

l! 
:l 
' 



Čl. lO l 

Povinnosti ~odiča 

l 

l' 
" l 

(l) Vodič preberá pridelené motorové voziplo vrátane príslušenstva (zákon č. 725/2004 Z.z.) 
od zamesrnanca zodpovedného za autoprevádzku na základe preberacieho protokolu (Zá-
znam o odovzdaní a prevzatí vozidla).' i 

l l . 
l l' 

(2) Pri preber,aní vozidla vodičom sa vykon~ techni~ká prehliadka ~ozidla, skontroluje sa doku-
mentácia a množstvo pohonných hmôt !v nádrži . Všetky zist~pé skutočnosti zaznamenáva 
zamestnanec zodpovedný za autoprevádzku dd Vozového zošita a s vodičom sa uzatvorí 
dohoda o hmotnej zodpovednosti za ho

1
dnoty z'verené k vyúčtovaniu (napr. kreditné karty, 

peňažné zälohy na drobné výdavky a poq.) . ! . ! 
! 

(3) Vodič je povinný: 
: 

. 
l . 

l; mať pri sebe počas jazdy platné doklady pre<;lpísané na vedenie motorového vozidla (vo-
dičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, potvrdenie 19 uzavretí zmluvy na zákonné 
poistenie, doklad o vykonaní emisnej kontr~ly a osvedčerrfe o technickej kontrole). Sú
časťou dokladov vodiča sú osvedčenie o abs~lvovaní školepia z predpisov BOZP a záver 
o lekárskej prehliadke vodiča, ako aj preuka~ o absolvovaní školenia pracovníkov pre 
prevádzku, údržbu a opravy vozid~el, : , 

~ mať pri sebe počas jazdy schválenú Žiadanku o preprave osôb - nákladu s vyplneným 
príkazom na jazdu a Záznam o prevadzke vozidla osobnej dopravy, ktorý si vodič vy
hotovtije podľa žiadanky a dopÍňa po7,adovari.ýrni údajmi podľa predtlače, 

l; v Zázname o prevádzke vozidla mu~ia byt' jasne rozlíšené 
1 
cesty mimo obce a v meste. 

U vozidla s klimatizáciou sa uvedie aj počet ~kurovacích hbdín. 
: l l! 

. 1 il 

(4) Vodič je ďalej povinný: j i i 
. l 

~ počas vedenia a prevádzky vozidla dodržiavať všetky právb.e predpisy týkajúce sa tejto 
činnosti - s dôrazom na ustanovenia§ 4, ods. 1, 2, 3, 5, § 42, § 43 zákona č. 315/1996 
Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákOf1-0V o premávk!e na pozemných komuniká-
ciách <;t zásady ochrany životného prostredia,' l 

l; kontrolovat' technický stav vozidla pred za~iatkom jazdy,_ -:v priebehu dennej prevádzky 

a po uk~~čení de~ého výk?nu vozi9la,_ , j i j , , 
l; pred zac1atkom vykonu prace upozom1t zarpestnanca zodpovedneho za autoprevadzku 

na zistené závady technického stavu vozidla J l i 
l; podrobit' sa prípadnej kontrole, či vldobe dástupu výkonJ bráce nie sú jeho schopnosti 

• ' l l 
VIest motorové vozidlo ovplyvnené ·predchádzajúcim požitím alkoholu, alebo iných ná-
vykových látok a či pred nástupom .dp práce 

1
mal dostatočný odpočinok, 

~ v prípade účasti na dopravnej nehode vodič postupuje v s~lade so zákonom NR SR č . 
315/ 1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, j~ potrebné privolat' príslušní
kov p9licajného zboru, pre objektívnľ riešenie dopravnej n~hody, 

l; posk)1nút' potrebnú pomoc osobe, lqorá pri ~nehode utrpel?-~ ujmu na zdraví, ak tak môže 
urobit' bez nebezpeč~nstva pre seba ~lebo in~ho, f! 

~ prepravovať len osoby uvedené na sshválenej žiadanke, l l 

l; naložir, vyložiť a doručiť predmety, ktoré vd svojom vozidle prepravuje, ak ich preprava 
nie je v rozpore s platnými predpismi' l ' : 

~ ~ l i 

l • 

' l ,. 



~ odovzdávať zamestnancovi zodpovednému za autoprevác;lzl...-u po vykonaní poslednej 
riadne vyžiadanej a schválenej prepravy v ustanovenom pracovnom čase aktuálny, riadne 
vyplnený a očíslovaný oddelený list zo Záz~amu o prevá~1zke vozidla osobnej dopra-
vy spolu s priloženými súvisiacimi príkazmi ~a jazdu, 

1
, 

~ predkladat' zamestnancovi zodpovednému za autoprevádtku v dohodnutých terminoch 
podklady pre vyúčtovanie náhrad cestovných výdavkov, 

~ dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na činnosť ním vykonávanú najmä predpisy na zaiste
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne a pracovnoprávne predpisy, 

~ vykonávať ďalšie činnosti podľa pokynov nadriadených, ktoré súvisia s jeho pracovnou 
náplňou . 

(5) Vyúčtovanie najazdených kilometrov a s"potreby
1 
PI-ll.. odovzdávajú vodiči mesačne, vždy do 

piateho dňa nasledujúceho mesiaca. Je nhtné, aby vodiči dbali na presnosť a úplnosť vyúčto-
' vania a na to, aby odovzdali všetky daňové doklady potvrdzujúce nákup PI-ll.. a iného mate-

"ál . l l 
n u. : l ' 

(6) Vodič je povinný oznámiť zamestnancovi zdpovednému za autoprevádzku mimoriadnu uda
losť súvisiacu s porušením dopravných noriem, prípadnú dopravnú nehodu, vzniknutú škodu 
a iné závažné nedostatky a skutočnosti, ku ktorým došlo počas jazdy, ihneď po návrate. 

(7) V priestoroch garáži je vodič povinný prísne dodržiavať protipožiarne opatrenia. Závady 
proti požiarnej ochrane je vodič povinný hlásiť zamestnancovi zodpovednému za autopre-
vádzku. i l 

l 
" l 

:Cl. ll j .~ 
Povinnosti prepravovaných osôb 

l 

(l) Zamestnanci a osoby, ktoré sa prepravujú v motorovom vozidle ako cestujúc~ sú povinní 
dodržiavat' ustanovenia platných právnych predpisov o cestnej premávke vzťahujúce sa na 
prepravované osoby (podľa § 5, ods. 3 zákona č. 315/1996 Z.z. a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov o povinnosti osoby sediacej na

1 
sedadle vozidlk vybavenom bezpečnostným 

pásom, byt' počas jazdy' týmto pásom !iadne prpútaný, v súllde s § 42, ods. 2 zákona č. 
315/1996 Z.z. o povinnosti prepravovariých osqb, svojím spr~vaním neohrozovať bezpeč
nosť cestnej premávky, najmä obmedzoyarum vbdiča v bezpečhom ovládaní vozidla, vyha
dzovaním predmetov z vozidla a uposlúchnuť pbkyny vodiča pred jazdou - pri nastupovaní 

l . 

do vozidla, počas jazdy a pri vystupovaní z vozidla). 

(2) Zamestnanc~ ktorí sú prepravovaní v služobnom motorovom vpzidle a sú nútení zmeniť tra
su, prípadne cieľ služobnej cesty vyznačený na žiadanke, musia túto skutočnosť schvaľujú
cej osobe dodatočne písomne zdôvodniť. 

" l l 
", . CL 12

1 
, . ll 

Pouz1vame referentskeho vozidla 

(l) Referentsky vedené motorové vozidlo môže ~oužívat': ! l 
~ zamestnanec Obecného úradu vo Vojanoch, ktorý je s organizáciou v pracovno

právnom vzťahu, 
l 

~ l starosta obce Vojany, ktorý aj keď nie je pracovníkom obce a voľbou do funkcie 
sa mu nezakladá pracovnoprávny vzť{lh k obci, avšak starosta nesmie byť pre vý
kon svojej funkcie ukrátený nh právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného . l l li 

l :1 . ,l 
i 



alebo obdobného pomer, čím sa zdôrazňujú jeho obdobné práva a nároky, aké 
vyplývajú pre ostatných pracovníkov obce Vojany. 

~ má platný vodičský preukaz s oprávnením na vedenie vozidiel predpísanej skupi
ny vozidiel, 

~ má platný preukaz o absolvovaní zdokonal'ovania odbornej spôsobilosti vodičov 
- referentských vozidiel, ll 

):: ' ' ' d h d v• ' ' ~ ' h 'dl ; l ' s ma spiSanu o o u o pouztv~ motorove o voz1 ~. na pracovne cesty, 

~ je zdravotne spôsobilý na vedťmie voi:idla, dokladom je vykonanie preventívnej 
lekárskej prehliadky, v ktorej výsledku musí byť jednoznačné vyjadrenie lekára 
o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo 

l 

l; má uzatvorené poistenie zodpovedno$ti za škodu spôsobenú pri výkone povola
rua. 

(2) Zoznam zamestnancov a pridelerúe služobných motorových vozidiel je uvedené 
v prílohe tejto smernice. l 

l 

l 
l 

Čl. 13 

Použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste 

(l) Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zames~návatel'om, Pf~ukázatel'ne pred uskutočne
ním pracovnej cesty, že pri pracovnej ceste po~žije súkromné motorové vozidlo, patrí mu 
základná náhrada za každý l km jazdy a náhrad4 za spotrebovjmé pohonné látky pod l' a cien 
platných v čase použitia cestného motprového vozidla (podľa zákona č. 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších zrrú~n a doplnkov) , prepočítaných podľa spotre
by pohonných látok uvedenej v technick<;>m preu!<aze cestného· inotorového vozidla. 

(2) Dohodu na použitie súkromného motorového v9zidla podpisuje výhradne starosta obce, na 
tlačive "Dohoda o použití súkromného motoro\tého vozidla na pracovnú cestu" preukáza
teľne pred uskutočnením pracovnej cestr'. Staroťtovi obce Dohodu na použitie súkromného 
motorového vozidla podpisuje zástupca starost;u obce, po preukázateľnosti potreby použi-
tia súkromného motorového vozidla. l 

(3) Zamestnanec použije na pracovnú cestu ' ten súid-omné motorové vozidlo, ktoré je havarijne 
poistené. Pri vyúčtovaní cestovného príkazu je zamestnanec povinný vždy predložiť fotokó
piu poistnej zmluvy, fotokópiu o zaplatení havarijného poistenia, fotokópiu technického 
preukazu a doklad o cene pohonných látok v čase uskutočnerúa pracovnej cesty. Zamestna-

' . 
nec je povinný predložiť originál a fotokópiu dokladu z registračnej pokladnice o načerpaní 
(nákupe) PHL z dôvodu preukázania aktuálnej :ceny PHL. N~ výpočet náhrady za použitie 
súkromného motorového vozidla sa po~žíva tl~čivo "Dohodfo použití súkromného moto-
rového vozidla na pracovnú cestu". ' 1 l: 

ll 
:l 

• 1 l 

; 

l 
l 
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(4) Zamestnancovi môže byť poskytnutá náhrada výdavkov za použitie súkromného motorové
ho \·ozidla, ak sa preukázateľne pred us}rutočnením cesty písqmne dohodol so zamestnáva
teľom, v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Dohodu 
na použitie súkromného motorového vozidla pbdpisuje výhradne starosta obce, na tlačive 
,,Dohoda na použitie súkromného motorového Jozidla zamesth'ávatel'a". Pri vyúčtovaní ces
tovného príkazu, je zamestnanec povinný vždy predložiť fotokópiu poistnej zmluvy, ďalej je 
povinný preukázať nárokovú sumu dokladom o a1..-tuálnej cene lístka pravidelnej verejnej 
dopravy zverejneného na internete. 1 

(5) Vykonanie pracovnej cesty súkromným motoro~m vozidlom musí byt' z hl'adiska využitia 
jeho pracovného času a nákladov účelné 'a hospo,dárne. 11 

(6) Evidenciu všetkých vyplnených tlačív ",Dohod~ o použití súkfomného motorového vozidla 
na pracovnú cestu" vedie a archivuje po dobu nkumálne 5 rokov ekonomický úsek obecné-
ho úradu vo Vojanoch. l 11 

Čl. 14 

Spo~reba PHL 
l 

(l) Spotr~ba PHL a mazív na jednotlivé vozidlá ~e stanovená n~ základe údajov 
v technickom preukaze a na základe YJ'hodnocovania skutočnej spotreby PHL. 

l l l 
l l l 

(2) Referentské vozidlá sú pridel'ované vodičovi' podľa potreby a možnosti obce Vojany. 

(3) Za hospodárnosť využívarua referentského vozidla a efektivitu vykonávania služobných 
ciest pracovníkmi zodpovedá starosta obce Vojany. 

l 

(4) Vodič referentského vozidla po ukončení služobnej cesty odovzdá dokumentáciu, kľúče 
od vozidla na sekretaxiáte starostu obce Vojany. , 

l i . 
(5) Vodič referentského vozidla je povinný odovzdat' vozidlo pb ukončení jazdy na stano-

vište pred budovou Obecného úradu Ivo VojAnoch s plnou Hádržou, t.j . dotankovať PHL 
prostredníctvom karty a vykonať záznam o t!uucovaní do p~bvádzkového zošita. 

l l' 
(6) Evidenciu a výkaz spotreby PHL a mazív u jednotlivých motorových vozidielje povinný 

zamestnanec zodpovedný za prevádzku motorového vozidla predkladať do piateho dňa 
v každom kalendárnom mesiaci na ekonorrucký úsek obecného úrad, tak aby ekono
rručnosť jázd bola kontrolovateľná hlavným kontrolórom obce. Hlavný kontrolór ob-
ce následne výsledky kontrolnej činnosti predkladaná štvrťročne na zasadnutí obecého 
zastupiteľstv a. 

l 
l j .l 

1 

1Čl. 151 ! 
Prenájom služobných motorových vozidiel 

(1) Služobné 'nákladné motorové vozidlo (Traktor Zetor MI-814AA) prenechá žiadateľovi na 
súkromné účely iba s prideleným vodičom n'a základe písomnej dohody. Pritom žiadateľ je po
vinný dodržiavať ustanoverua tejto smernice. Náhrada za používanie služobného motorového 

l 
vozidla na súkromné účely sa určí podľa platných právnych predpisov o cestovných náhradách. 

l 

l 
l 

l, 
l 
l 

:l 
l 

l 



" l 
l 

l' 
Čl. 16 

Osobi~é ustanovenie 

(1) Povinnosťou hlavného kontrolóra obce Vojany je štvrťročne vykonať kontrolu využitia slu
žobných motorových. O zistených skutočnostiach hlavný kontrolór1predloží OZ vo Vojanoch 
správu o hospodárnosti a efektívnosti využitia služobných motorových vozidiel vo vlastníctve 
obce Vojany, minimálne jedenkrát štvrt'ročnb, v lllirrloriadnych príphdoch zistenia nehospodár
neho, neefektívneho využitia služobných motorových vozidiel vo vlastníctve obce Vojany na 
najbližšom zasadnutí oz v príslušnom kalendárnom mesiaci. ~ l 

l ll 

ČL 17, 

Záverečné ustanovenia 
l 

.. 
(l) Povinnosti určené touto smernicou nie je potrebrié dodržiavat' v mimoriadnych prípadoch
živelná pohroma, vyhlásenie situácie ohrozenia, vojdového stavu ~fbo v prípade poskytnutia 
nevyhnutnej pomoci obyvatel'ovi obce pri ohrození *dravia resp . života , alebo majetku obce 
a jeho obyvatel'ov. Po použití služobného motorového vozidla v J~edenýcb mimoriadnych prí
padoch sa príkaz na jazdu vystaví dodatočne spolu so záznamom o prevádzke motorového vo
zidla a vyúčtovaním pohonných látok. 

l 

(2) T ' • d b ' d ' v• ) dv > • ,).' ~' Í( ' JO/) ť' h á1 ' OZ V • h ato smerruca na o u a uc1nnost nom ........ : ......... .... .. ...... 
1 

se v ena vo OJanoc 
dňa .... rl:.:~ : .. ~: . .l~.~ľ.. .. , uznesením č .... ~.J?. ..... J .................... . . 
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Štefan Cztnke 
·starosta obce Vojany 
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