Smernica
o používaní motorových vozidiel Obce Vojany
Čl. I
Všeobecné ustanovenia

Smernica sa vzťahuje na používanie motorových vozidiel obce Vojany, ktoré sú vo
vlastníctve alebo v užívaní obce na základe osobitnej zmluvy, pri plnení povinnosti
vyplývajúcich zo zákona.
Čl. IL
Vymedzenie niektorýc/z pojmov

!.Motorovým vozidlom sa rozumie motorové vozidlo vo vlastníctve obce alebo užívanie
motorového vozidla na základe osobitnej zmluvy.
2.Referentským vozidlom sa rozumie motorové vozidlo, ktoré používa zamestnanec obce
alebo štatutárny zástupca obce.
3.Vodičom sa rozumie zamestnanec obce, ktorému je zverené motorové vozidlo.
4.Prepravným úkonom sa rozumie prevádzkovanie motorového vozidla za účelom
uskutočnenia prepravy osôb alebo nákladu spojeného s plnením práv a povinností Obce
Vojany.
5.Žiadateľom sa rozumie osoba požadujúca prepravu osôb alebo nákladu.
6.Schvaľujúcim sa rozumie štatutárny zástupca obce, v čase jeho neprítomnosti zástupca
starostu obce alebo nim poverená osoba.
Čl. III.
Stanovište motorových vozidiel
!.Stanovišťom

motorových vozidiel Obce Vojany sú nasledovné miesta:
a) ŠKODA OCTAVIA ev. č.: MI 171 AX, Vojany č.l5,
b) AVIA ev. č. : MI 140 AB, Vojany 79,
c) Traktor ZETOR ev. č.: MI 814 AA Vojany č.79.
2.Prepravné úkony motorových vozidiel sa spravidla začínajú a končia na týchto
stanovištiach.
3.Parkovanie na inom mieste povol'uje štatutárny zástupca obce a to poznámkou v zázname
o prevádzke motorového vozidla.
Čl. IV.

Doklady a kľúče od motorových vozidiel a poistenie vozidiel

!.Každé motorové vozidlo Obce Vojany j e vybavené nasledovnými dokladmi a kľúčmi :
autorizovaný záznam o prevádzke vozidla, technický preukaz, potvrdenie o poistení
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, kľúče od vozidla a
garáže.
2.Každé motorové vozidlo má havarijné poistenie pre prípad vzniku nasledovných udalostí:
-havária, krádež , živelná pohroma, vandalizmus.

-23 .Za poistenie motorových vozidiel je zodpovedný štatutárny zástupca obce.
ČL.

v.

Údržba a oprava motorových vozidiel
l .Kontrolu technického stavu vozidiel, záručné prehliadky motorových vozidiel a ostatné
opravy podľa potreby zabezpečí starosta obce.
2.Poruchy ktoré sa vyskytnú počas prevádzky motorových vozidiel zaznamená vodič do
záznamu o prevádzke vozidla a neodkladne informuje starostu obce.
Čl. VI.

Pohonné látky do motorových vozidiel
l.Nákup pohonných hmôt a mazív do motorových vozidiel môže iba vodič, ktorý má
uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby
materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktorý je povinný vyúčtovať, okrem
starostu obce.
2.Nákup pohonných látok, mazív a ostatných prevádzkových náplní do motorových vozidiel
sa uskutočňuj e bezhotovostne platobnou kartou alebo v hotovosti z pokladne Obecného
úradu. Vodič je povinný zaznamenať pri čerpaní pohonných látok momentálny stav
najazdených kilometrov.
3.V odôvodnených prípadoch vyššie uvedené nákupy môžu byt' realizované aj hotovostnou
platbou na základe poskytnutého preddavku, ktorý je vodi č povinný po nákupe zúčtovať.
4.Spotreba pohonných látok a mazív na jednotlivé motorové vozidlá je stanovená na základe
údajov v technickom preukaze. V prípade, ak tieto údaje nie sú uvedené v technickom
preukaze stanovuje sa na základe mernej spotreby udávanej výrobcom pre ten, ktorý druh
a typ motorového vozidla.
5.Evidenciu a výkaz spotreby pohonných hmôt a mazív za jednotlivé motorové vozidlá je
povinný vodič predložiť na obecný úrad po skončení kalendárneho mesiaca.
Čl. VIl.
Prepravný úkon

!.Požiadavka na prepravný úkon sa predkladá písomne k záznamu o prevádzke motorového
vozidla a to na sekretariát Obecného úradu Vojany. Obsahuje meno žiadateľa, účel jazdy,
odkiaľ - kam, termín a podpis žiadateľa.
2.Žiadatel' zodpovedá za správnosť údajov. Akákol'vek zmena, ktorá sa vyskytne pred alebo
počas jazdy, sa poznamená do záznamu o prevádzke vozidla s podpisom tejto osoby.
3.Každá jazda motorovým vozidlom obce musí byť schválená pred použitím v zázname
o prevádzke motorového vozidla. Prepravný úkon schval'uje starosta obce počas jeho
neprítomnosti nim poverená osoba.
4.Vodič pred jazdou vykoná technickú prehliadku
vozidla, skontroluje dokumentáciu
a množstvo pohonných hmôt.

-35.Vodič je povinný počas jazdy mať pri sebe doklady predpísané na vedenie motorového
vozidla, ktorého súčasťou sú aj potvrdenia a preukazy o školení pracovníkov pre prevádzku,
údržbu a opravu vozidiel a záznam o prevádzke vozidla.
6.Vodič je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na vedenie motorových
vozidiel.
7.Vodič je povinný bezodkladne oznámiť štatutárnemu zástupcovi mimoriadnu udalosť
súvisiacu s prepravným úkonom iné závažné nedostatky a skutočnosti ku ktorým došlo počas
jazdy najneskôr po návrate na stanovište.

Čl. VIII.

Oprávnenie na používanie motorových vozidiel obce
l.Referentské vozidlo sú oprávnené používať iba nasledovné osoby:
a)štatutárny zástupca obce- starosta obce,
b)zamestnanec obce Vojany,
c)osoba, ktorá má platný vodičský preukaz s oprávnením na vedenie vozidiel predpísanej
skupiny vozidiel,
d)osoba ktorá má platný preukaz o absolvovaní zdokonaľovania odbornej spôsobilosti
vodičov,

e) je zdravotne spôsobilý na vedenie vozidla,

Záverečné

IX
ustanovenia

!.Povinností určené touto smernicou resp. výnimky z tejto smernice poskytne štatutárny
zástupca obce v prípade mimoriadnych udalostí, vyhlásenia situácie ohrozenia, vojnového
stavu alebo v prípadoch poskytnutia nevyhnutnej pomoci obyvateľom obce pri ohrození
života, zdravia alebo majetku obce a jeho obyvateľov.
2.Zrušuje sa smernica č.l /2008 pre organizáciu auto prevádzky služobných motorových
vozidiel vo vlastníctve Obce Vojany zo dňa 23.04.2008 schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva Vojany č.43.
3.Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2015.
Vo Vojanoch

dňa

09. februára 2015

Štefan Czinke
starosta obce

