VNÚTORNÁ SMERNICA č. 2/2015
o používaní súkromných motorových vozidiel na služobné účely
v podmienkach Obce Kovarce
Obec Kovarce v zmysle § 11 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke
na pozemných komunikáciách, zákona č.8/2009Z.z. a vyhlášky č.9/2009, vyhlášky č.164/1997
vydáva

SMERNICA č.2/2015
o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely
v podmienkach Obce Kovarce
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Smernica sa vzťahuje na používanie súkromného motorového vozidla starostom Obce
Kovarce pri plnení jeho pracovných úloh.
(2) Pre použitie súkromného motorového vozidla pre služobné účely platí zásada účelnosti a
hospodárnosti.
Čl. 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Motorovým vozidlom sa rozumie súkromné motorové vozidlo, ktoré je havarijne poistené.
(2)
a)

starosta

Vodičom
Obce
Kovarce

používajúci

sa
vlastné

motorové

rozumie:
vozidlo.

Čl. 3
Použitie súkromného motorového vozidla
1) Pri použití súkromného motorového vozidla patrí starostovi základná náhrada za každý
1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky (ďalej PHM) podľa cien platných
v čase použitia cestného motorového vozidla (podľa zákona č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov) prepočítaných podľa
spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového
vozidla.
2) Pred uskutočnením pracovnej cesty je potrebné spísať Dohodu na použitie súkromného
motorového vozidla, tlačivo ,,Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na
pracovnú cestu“ viď príloha č.1.
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3) Starosta použije na pracovnú cestu len súkromné motorové vozidlo, ktoré je havarijne
poistené. Pri vyúčtovaní cestovného príkazu je starosta povinný predložiť fotokópiu
poistnej zmluvy, fotokópiu o zaplatení havarijného poistenia, fotokópiu technického
preukazu a doklad o cene pohonných látok v čase uskutočnenia pracovnej cesty.
Starosta je povinný predložiť originál a fotokópiu dokladu z registračnej pokladnice
o načerpaní (nákupe) PHM z dôvodu preukázania aktuálnej ceny PHM.
4) Vykonanie pracovnej cesty súkromným motorovým vozidlom musí byť z hľadiska
využitia jeho pracovného času a nákladov účelné a hospodárne.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Vnútornú smernicu č.2/2015 o používaní súkromného motorového vozidla na služobné
účely v podmienkach Obce Kovarce schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce dňa
15.6.2015, uznesením č.105/VI/2015, písm.B, bod 1) a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Ing. Andrej ČOPÍK
starosta Obce Kovarce

Prílohy k smernici:
Príloha č.1 Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste
DOHODA
o použití súkromného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste v zmysle ustanovení
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi
Právnickou osobou
Obec
Sídlo:
IČO:
Zastúpenou štatutárom:

Obec Kovarce
956 15 Kovarce 461
00310573
Ing. Andrejom Čopíkom – starostom Obce Kovarce

a
Fyzickou osobou
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Trvalé bydlisko:
Článok 1
1.

Starosta Obce Kovarce ako fyzická osoba a Obec Kovarce ako právnická osoba sa
dohodli, že pri pracovných cestách starosta použije súkromné cestné motorové vozidlo
typ:
osobný automobil
značka:
EČV:
Technický preukaz:
Majiteľ motorového vozidla:
Bydlisko:
Zákonné povinné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových
vozidiel: …............. poisťovňa
číslo Poistnej zmluvy:
Úhrada poistného na terajšie obdobie dňa:
Evidenčné číslo vodičského preukazu starostu:

2. Účel a miesto konania pracovnej cesty: podľa údajov uvedených v cestovnom príkaze
3. Starosta obce Kovarce, Ing. Andrej Čopík, ako fyzická osoba vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že
oprávnene používa vyššie uvedené motorové vozidlo.
4. Spolucestujúci na pracovnej ceste: podľa údajov uvedených v cestovnom príkaze
Článok 2
1.

Starosta Obce Kovarce, ako fyzická osoba sa zaväzuje, že:
-

−

pri použití súkromného motorového vozidla EČV ….......bude znášať všetky škody, ktoré mu
vzniknú, alebo ich spôsobí počas pracovnej cesty sebe, alebo iným osobám
- bude používať dohodnuté motorové vozidlo výlučne na plnenie pracovných povinností
počas pracovnej cesty
- dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla bude súčasťou návrhu na
vyslanie starostu na pracovnú cestu, ktorý mu bude podpisovať zástupca starostu obce
- do 10 pracovných dní, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta skončená, vyúčtuje pracovnú
cestu a predloží správu z pracovnej cesty, v ktorej vyznačí všetky potrebné údaje
k vyúčtovaniu súkromného motorového vozidla.
že cestovný príkaz predložený na vyúčtovanie bude skontrolovaný a podpísaný
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2.

kompetentným zamestnancom obce zodpovedným za vyúčtovanie a pred vyplatením ešte musí byť
tento doklad podpísaný zástupcom starostu obce (následnú finančnú kontrolu cest. dokladov v
zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
O finančnej kontrole, v znení n.p., vykonáva hlavný kontrolór obce. )
ihneď oznámi akúkoľvek zmenu, ktorá by mala vplyv na plnenie tejto dohody.
Starosta obce Kovarce, ako fyzická osoba berie na vedomie podmienky, za akých je možné použiť na
pracovnú cestu súkromné motorové vozidlo.
Článok 3

Starosta obce Kovarce ako fyzická osoba sa s obcou Kovarce dohodli, že obec Kovarce mu poskytne:
1. V súlade s § 7 ods. 4 – 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
a) základnú náhradu za každý 1 km jazdy a
b) náhradu za spotrebované pohonné látky.

neskorších predpisov:

Článok 4
1.

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania, t.j. od ............2015.

2.

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, jeden dostane starosta a jeden obec.

3.

Táto dohoda spolu s prílohami je neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty.

4.

Prílohami dohody sú:
- fotokópia technického preukazu
- kópie platných dokladov o zaplatení zákonného a havarijného poistenia.
Článok 5

Vyjadrenie štatutárneho zástupcu obce Kovarce - starostu, k účelnosti použitia súkromného cestného
motorového vozidla:
−

použitie súkromného cestného motorového vozidla je: odôvodnené
a*) účelné a hospodárne vzhľadom na využitie pracovného času a finančné náklady
b*) obec Kovarce nemá k dispozícii služobné motorové vozidlo
c*) iný dôvod:

V Kovarciach, dňa: ….......... 2015

................................................................
podpis starostu obce Kovarce
ako fyzickej osoby

* Hodiace sa podčiarknuť

.................................................................
podpis štatutára obce Kovarce
ako právnickej osoby

