POKYN
STAROSTU OBCE
o prevádzke cestných motorových vozidiel Obce Gerlachov

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Cestné motorové vozidlá (ďalej len „motorové vozidlá“) sa používajú v Obci
Gerlachov ( ďalej len obec ) na zabezpečovanie efektívneho a včasného plnenia
a) hlavných činností na úseku obecnej správy,
b) pomocných a vedľajších činností (zásobovanie, bežná prevádzka, investičné aktivity,
zabezpečovanie kultúrnych, športových podujatí, atď.),
c) sociálnych činností a iných činností schválených OcZ v Gerlachove.
(2) Obec Gerlachov zabezpečuje činnosti na úseku prevádzky, údržby a opráv
motorových vozidiel obce podľa osobitných právnych predpisov1).
(3) Zamestnanci Obce Gerlachov a poverení vodiči sú povinní pri prevádzke motorových
vozidiel dodržiavať zásady hospodárnosti, efektívnosti a bezpečnosti.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto pokynu sa rozumie
a) motorovým vozidlom obce Gerlachov každé vozidlo obce používané na prepravu osôb
a nákladu, ktoré má obec vo vlastníctve alebo v nájme,
b) prevádzkou motorových vozidiel opravy, údržba a používanie
1. motorových vozidiel vedených zamestnancami obce a poverenými vodičmi ,
2. súkromných motorových vozidiel na služobné účely,
3. vozidiel taxislužby na služobné účely,
c) použitím motorového vozidla na služobné účely použitie motorového vozidla obce na
cesty v súvislosti s plnením pracovných úloh. Použitie motorového vozidla na cestu do
zamestnania a späť sa považuje za použitie motorového vozidla na súkromné účely,

Článok 3
Používanie motorových vozidiel
(1) Motorové vozidlá obce sa používajú na účely uvedené v článku 1 ods.1 v poradí
dôležitosti uvedenom podľa písmena a) až c).

1

) Napr. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na
vedenie motorového vozidla,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov,
vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o
podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 308/1999 Z. z.

(2) Vedením motorového vozidla obce môžu byť poverení zamestnanci obce a tiež
poverení vodiči .
(3) Zamestnanec resp. žiadateľ, ktorý potrebuje použiť motorové vozidlo obce (ďalej len
„prepravovaná osoba“) je povinný požiadať starostu obce, v prípade jeho neprítomnosti
zástupcu starostu obce, o poskytnutie motorového vozidla predložením riadne vyplneného
tlačiva „Žiadanka na prepravu“ (ďalej len „žiadanka“), ktoré je k dispozícií na Obecnom
úrade. Starosta obce resp.zástupca starostu vyplní na žiadanke údaje v časti Príkaz na jazdu
a svojím podpisom potvrdí žiadanku.
(4)Vo výnimočných prípadoch na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva resp
starostu obce, zástupcu starostu obce možno poskytnúť motorové vozidlo vedené povereným
vodičom občanom obce na súkromné účely. Za toto použitie obec vyúčtuje občanom obce
náklady v zmysle sadzobníka obecných služieb, ktorý bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Gerlachove dňa 25.10.2007

Článok 4
Používanie súkromných motorových vozidiel
(1) Použitie súkromného motorového vozidla zamestnancom obce (ďalej len „súkromné
vozidlo“) na pracovné cesty povoľuje vo výnimočných prípadoch ak je to efektívne (napr.
nedostatok motorových vozidiel) starosta obce Gerlachov2).
(2) Zamestnanec pred vykonaním pracovnej cesty súkromným vozidlom je povinný
predložiť
a) doklad o školení vodiča a fotokópiu vodičského preukazu,
b) doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla,
c) zmluvu o havarijnom poistení pre Slovenskú republiku vrátane pripoistenia
prepravovaných osôb.
d) fotokópiu časti technického preukazu v ktorom sú uvedené normy spotreby, (táto
fotokópia slúži súčasne ako podklad pre výpočet cestovných náhrad),
e) doklad o platnej technickej kontrole podľa osobitného predpisu2).
(3) Náhrada za použitie súkromného vozidla pri pracovnej ceste je určená osobitnými
právnymi predpismi3).
Článok 5
Používanie vozidiel taxislužby
(1) Zamestnanec obce môže v odôvodnených prípadoch použiť na pracovnú cestu
vozidlá taxislužby, pokiaľ nie je k dispozícii motorové vozidlo, alebo nie je spojenie
hromadnou dopravou. Podmienkou použitia vozidla taxislužby je efektívnosť a účelnosť jeho
použitia na pracovnej ceste.
(2) Povolenie na použitie vozidla taxislužby vydáva starosta obce resp. záastupca
starostu2).

2

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
3
) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Článok 6
Poistenie motorových vozidiel
(1) Obec uzatvára povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie všetkých motorových vozidiel s
minimálnou spoluúčasťou na nehode s územnou platnosťou pre Slovenskú republiku a
Európu, a to podľa možnosti a podmienok u poisťovacích spoločností pôsobiacich na území
Slovenskej republiky. Ďalej uzatvára i poistenie všetkých prepravovaných osôb a batožiny v
motorových vozidlách.
(2) Každú škodu, presahujúcu výšku stanovenú osobitným predpisom4), spôsobenú pri
prevádzke motorových vozidiel je zamestnanec obce resp. poverený vodič, ktorý viedol alebo
parkoval motorové vozidlo v čase poškodenia povinný ihneď ohlásiť dopravnej polícii
a Obecnému úradu.

Článok 7
Operatívna evidencia a prevádzka motorových vozidiel
(1) Zamestnanci a poverení vodiči, ktorým boli zverené motorové vozidlá, vedú
operatívnu evidenciu o prevádzke každého motorového vozidla obce - Záznam o prevádzke
vozidla. Doklady sú povinní odovzdať Obecnému úradu Gerlachov za vykazovaný mesiac do
piatich pracovných dní po skončení mesiaca. Pri jazdách v mieste trvalého stanoviska sa
v stĺpci „cieľ cesty alebo iná činnosť“ vypisuje „jazda v meste“. Pri jazdách mimo trvalého
stanoviska motorového vozidla (mimo mesta) sa vypisuje názov obce alebo mesta.
(2) Záznam o prevádzke motorového vozidla je zamestnanec alebo poverený vodič,
ktorému bolo zverené motorové vozidlo povinný vyplniť pred jazdou.
(3) Zamestnanec alebo poverený vodič, ktorému bolo zverené motorové vozidlo je
povinný do 5 dní po skončení kalendárneho polroku, alebo pred prvou jazdou v novom
kalendárnom polroku natankovať plnú nádrž (s vínimkou CAS-25).

a)
b)
c)
c)
e)
f)

(4) Obecný úrad vedie o každom prevádzkovanom vozidle nasledovnú evidenciu:
počet najazdených kilometrov,
spotrebu pohonných hmôt v litroch na 100 kilometrov,
náklady na materiál, údržbu a opravy,
náklady (odpisy) na vozidlo,
ostatné náklady (napr. cestná daň, poistné, cestovné, diaľničné známky),
celkový náklad na 1 kilometer.

(5) Obecný úrad predloží starostovi obce do 20 kalendárnych dní po skončení
kalendárneho polroku vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov prevádzky motorových
vozidiel s uvedením údajov podľa odseku 4.
(6) Ak motorové vozidlá vykazujú preukázateľne dlhodobo zvýšenú normu spotreby
pohonných hmôt na 100 km ako je uvedená v technickom preukaze vozidla podľa normy EU
93/116, môže novú normu pre jednotlivé typy motorových vozidiel stanoviť Obecné
zastupiteľsvo obce Gerlachov.

4

) § 51 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok 8
Garážovanie motorových vozidiel
(1) Motorové vozidlá obce Gerlachov majú vyčlenené garážové priestory v objektoch
obce Gerlachov pre osobné auto Škoda Octavia a Opel Movano a v objekte PD Tatran
Gerlachov pre požiarnické auto CAS - cisterna.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
(1) Tento Pokyn schválilo Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove dňa 13. 12. 2007
(2) Tento Pokyn nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2008.

Ing. Michal Ryša
starosta obce

