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                             Z á s a d y č. 1/2019 

používania súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných 

cestách v podmienkach obce  Hrnčiarske Zalužany. 
            

 

 

          Starosta obce Hrnčiarske Zalužany v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom 

obce, po prerokovaní a súhlase obecného zastupiteľstva zo dňa  1.3.2019, vydáva nasledovné 

Zásady používania súkromného osobného motorového vozidla v podmienkach obce 

Hrnčiarske Zalužany:  

 

                                                                      Čl. 1 

          Na pracovné cesty starostu obce, jeho zástupcu  a zamestnancov obce – mimo použitia 

vozidiel v rámci projektov, ktoré sa riadia osobitnými predpismi a tieto zásady sa ich netýkajú 

- je možné použiť nasledovné súkromné osobné  motorové vozidlá: 

1. zn. ŠKODA OCTAVIA, ev.č. PT 235 AV, ktoré je vlastníctvom Ing. Branislava 

Nociara, 

2. zn. KIA cee´d, ev.č. PT 622 AV, ktoré je vlastníctvom Ing. Agáty Krajlíkovej,   

3. zn.VOLKSWAGEN SHARAN, ev.č. PT 795 AN, ktoré je  vlastníctvom Ivana 

Markotána, 

4. zn. VOLKSWAGEN TOURAN TDI, ev.č. PT 588 BA, ktoré je  vlastníctvom 

Martiny Cabanovej, 

5. zn. VOLKSWAGEN PASSAT, ev.č. PT 472 AY, ktoré je  vlastníctvom Vladimíra 

Ďaloga ml.; 

a nasledovné prívesné vozidlá: 

1. príves nákladný valníkový zn. AGADOS V 26 N1 400, ev.č. LV 840 YH, ktorý 

je vlastníctvom Martina Markotána, 

2. príves nákladný valníkový zn. BAN PV01, ev.č. PT 381 YA, ktorý je 

vlastníctvom Vladimíra Ďaloga st., 

3. príves nákladný valníkový zn. AGADOS V 26 N1 400, ev.č. PT 194YB, ktorý 

je vlastníctvom  Milana Cabana, 

      ktoré  sa používajú   pre potreby obce, jej orgánov /poslancov OZ, starostu, obecný úrad/, 

zamestnancov obce a v nevyhnutných prípadoch pre obyvateľov obce.  

                                                         

                                                                      Čl. 2 

          Starosta obce rozhoduje o použití súkromného osobného motorového vozidla v súlade s 

týmito „Zásadami“ na základe žiadanky na prepravu, ktorá obsahuje žiadateľa, miesto 

pristavenia, cieľ prepravy, účel jazdy a jej trvanie.  
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                                                                      Čl. 3 

          Po schválení prepravy súkromným osobným motorovým vozidlom starostom obce, sa 

vydá pre vodiča písomný súhlas s pracovnou cestou s použitím súkromného motorového 

vozidla. Písomný súhlas podpisuje starosta, alebo na základe jeho rozhodnutia  poverený 

zamestnanec obce, ktorý súčasne vedie evidenciu použitia súkromných motorových vozidiel 

na pracovné cesty.                                                             

                                                                     Čl. 4 

       Vedenie súkromného osobného motorového  vozidla môže byť zverené len 

zamestnancovi obce, resp. starostovi obce, alebo jeho zástupcovi, ktorý má platný 

vodičský preukaz, spĺňa podmienky stanovené platnými právnymi predpismi pre 

vedenie osobných motorových vozidiel.  

                                                    

                                                                     Čl. 5 

         Zamestnanec, ktorého súkromné osobné motorové vozidlo je použité na vykonanie 

pracovnej cesty je povinný najmenej raz za  kalendárny mesiac vykonať vyúčtovanie 

základnej náhrady za každý 1 km jazdy, náhrady za spotrebované pohonné hmoty (v 

súlade s ustanovením § 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách,                                                                  

v súlade s platným opatrením MPaSVaR SR, ktorým sa ustanovuje výška základnej náhrady), 

ako aj stravné  (v súlade s § 5 zákona č. 283/2002 a aktuálne platným opatrením MPaSVaR 

SR, ktorým je stanovená suma pre jednotlivé časové pásma).  

          Starosta obce, resp zástupca starostu, ktorého súkromné osobné motorové vozidlo je 

použité na vykonanie pracovnej cesty je oprávnený vykonať vyúčtovanie základnej náhrady 

za každý 1 km jazdy, náhrady za spotrebované pohonné hmoty (v súlade s ustanovením § 7 

zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, v súlade s platným opatrením MPaSVaR 

SR, ktorým sa ustanovuje výška základnej náhrady), ako aj stravné  (v súlade s § 5 zákona č. 

283/2002 a aktuálne platným opatrením MPaSVaR SR, ktorým je stanovená suma pre 

jednotlivé časové pásma),  aj v iných lehotách, najmenej však jedenkrát za štvrťrok. 

 

Náhrada za spotrebované pohonné hmoty nesmie presiahnuť stanovenú spotrebu 

pohonných hmôt uvedenú v technickom preukaze. 

 Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada 

zvýši o 15 % (v súlade s §7 ods.2 zákona č. 283/2002).  

                 

                                                                     Čl. 6 

          Povinnosti určené v čl. 2,3 týchto „Zásad“ nie je potrebné dodržať v mimoriadnych 

prípadoch – živelná pohroma, vyhlásenie situácie ohrozenia, vojnového stavu alebo v 

prípade poskytnutia nevyhnutnej pomoci obyvateľovi obce pri ohrození zdravia resp. života, 

alebo majetku obce a jej obyvateľov. Po použití súkromného osobného motorového vozidla v 

uvedených mimoriadnych prípadoch sa písomný súhlas na pracovnú cestu s použitím 

súkromného osobného motorového vozidla vystaví dodatočne najneskôr pri podaní 

vyúčtovania.  
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                                                                   Čl. 7 

 

          Za dodržiavanie týchto „Zásad“ je zodpovedný starosta obce. Kontrolu ich dodržiavania 

vykonáva hlavný kontrolór obce. 

               

                                                                  Čl. 8 

            Tieto zásady nadobúdajú účinnosť  dňom 1.3.2019  a zároveň rušia Zásady č. 1/2016 

používania súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách v 

podmienkach obce  Hrnčiarske Zalužany, zo dňa 23.11.2012. 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa  1.3.2019. 

 

 

 

 

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

                                                                                                         Ing. Branislav Nociar     

                                                                                                                starosta obce 


