Smernica č. 1/2015 ktorou sú určené podmienky používania osobného motorového
vozidla zamestnancami Obce Horná Štubňa a funkcionármi obce Horná Štubňa.
I.
Účel smernice
1. Účelom tejto smernice je zabezpečiť hospodárny, ekonomický a jednotný postup pri prevádzke
a používaní osobného motorového vozidla (ďalej len obecné vozidlo) Obce Horná Štubňa (ďalej
len vlastník) zamestnancami Obce Horná Štubňa a funkcionármi obce (ďalej len vodič) pri plnení
pracovných úloh a zabezpečení účasti obce na organizovaných podujatiach spojených
s reprezentáciou obce.
2. Evidencia takéhoto vozidla je vedená na tlačive "Pasport motorového vozidla", ktorý tvorí
prílohu č. 1 tejto smernice.
II.
Okruh osôb, ktorí sú oprávnení používať obecné vozidlo
- starosta obce
- zástupca starostu
- hlavný kontrolór
- poslanci obecného zastupiteľstva
- zamestnanci obce
III.
Podmienky oprávnenia
Podmienky oprávnenia používať obecné vozidlo:
- pracovnoprávny vzťah uzatvorený s Obcou Horná Štubňa, trvajúci v čase používania obecného
vozidla, alebo trvajúca funkčná pozícia
- oprávnenie na riadenie osobných motorových vozidiel vydané podľa osobitných predpisov
príslušnými orgánmi PZ SR
- primeraný zdravotný stav
- absolvovanie preškolenia a preskúšania vodičov, ktoré zabezpečuje zamestnanec BOZP
- uzatvorenie dohody o používaní obecného vozidla (vzor tvorí prílohu tejto smernice č. 2)
- uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti za zverené predmety (vzor tvorí prílohu tejto
smernice č. 3)
IV.
Zásady prideľovania obecného vozidla
1. Pred uskutočnením jazdy je užívateľ povinný kompletne podľa predtlače vypísať žiadanku na
prepravu ako príkaz na jazdu (vzor tvorí prílohu tejto smernice č. 4). Starosta má vydaný „Trvalý
príkaz“ platný v kat. úz. obce Horná Štubňa a na území okresov Turčianske Teplice a Martin.
2. Vozidlo bude vodičovi pridelené po podpísaní žiadanky starostom obce, ktorý rozhoduje o
prideľovaní obecného vozidla na požadované účely.
3. Žiadanky na prepravu v rámci kat. úz. obce Horná Štubňa a na území okresov Turčianske Teplice
a Martin sa podpisujú s platnosťou od dátumu schválenia starostom obce do konca kalendárneho
roka.
4. V žiadankách na prepravu mimo uvedené okresy a pri zahraničnej ceste sa uvedú mená
prepravovaných osôb, z ktorých prvý uvedený je zodpovedný za použitie vozidla v rozsahu
uvedenom v žiadanke.
5. Po predložení žiadanky podľa bodu 4. uzatvorí Obec Horná Štubňa s vodičom dohodu
o používaní obecného vozidla a dohodu o hmotnej zodpovenosti.
6. Ak sa z nevyhnutných dôvodov zmení smer a cieľ cesty, prípadne sa vykoná jazda naviac, je
vodič povinný podať schvaľovateľovi žiadanky ústne zdôvodnenie.

-2V.
Povinnosti vodiča
1. Vodič je zodpovedný za dodržiavanie platných predpisov a noriem v súlade s vydanými
predpismi o cestnej premávke.
2. Vodič obecného auta je povinný:
a) mať so sebou platné doklady predpísané pre vedenie motorových vozidiel – vodičský
preukaz, občiansky preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o úhrade zákonného
poistenia, doklad o vykonaní emisnej kontroly, osvedčenie o STK, osvedčenie
o absolvovaní školenia z predpisov BOZP,
b) mať pri sebe počas jazdy „Žiadanku na prepravu osôb – nákladu“ s vyplneným príkazom
na jazdu a Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy (vzor tvorí prílohu tejto smernice č.
5), ktorý si v tomto prípade sám vyhotovuje podľa uvedenej žiadanky a bežne dopĺňa
požadovanými údajmi podľa predtlače,
c) počas vedenia a prevádzky vozidla dodržiavať všetky právne normy týkajúce sa tejto
činnosti, s dôrazom na §§ 4, 45 a 46 Zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení
neskorších zmien a doplnkov a zásady ochrany životného prostredia,
d) kontrolovať technický stav vozidla a to nielen pred začiatkom jazdy, ale i v priebehu
prevádzky a po ukončení výkonu vozidla,
e) pred začiatkom pracovného výkonu upozorniť vlastníka vozidla na zistené závady
technického stavu vozidla, podrobiť sa prípadnej kontrole, či v dobe nástupu výkonu
povolenia nie sú jeho schopnosti viesť motorové vozidlo ovplyvnené predchádzajúcim
použitím alkoholu (prípadne iných návykových látok) a či mal pred jazdou dostatočný
odpočinok,
f) ohlásiť bezodkladne vlastníkovi každú dopravnú nehodu (poistnú udalosť), na ktorej mal
vodič účasť, a to so všetkými potrebnými údajmi: mená postihnutých osôb, evidenčné č.
vozidla a meno majiteľa, alebo prevádzkovateľa vozidla, ktoré malo na tejto udalosti účasť,
mená a adresy svedkov, dátum a hodina udalosti a sídlo Okresného dopravného inšpektorátu
Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval,
g) poskytnúť potrebnú pomoc osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, ak tak môže
urobiť bez nebezpečenstva pre seba, alebo iného,
h) prepravovať len osoby uvedené na schválenej „Žiadanke“. Ďalej sú vodiči povinní naložiť,
vyložiť a doručiť predmety, ktoré vo svojich vozidlách prepravujú a ich preprava nie je
v rozpore s platnými predpismi,
i) dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na činnosť ním vykonávanej najmä predpisy na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, proti požiarom a predpisy pracovno-právne,
j) parkovať a garážovať v priestoroch na to určených, vo výnimočných prípadoch vodič a
starosta obce môže parkovať v mieste svojho bydliska (vodič so súhlasom starostu). Vodič
ktorý má pridelené auto podľa dohody a podpísanú žiadanku na prepravu, je povinný pri
parkovaní resp. garážovaní mimo sídla vlastníka vozidla zabezpečiť vozidlo proti
odcudzeniu a poškodeniu,
k) vedie záznam o prevádzke motorového vozidla.
VI.
Povinnosti prepravovaných osôb
1. Osoby, ktoré sa prepravujú v obecnom motorovom vozidle ako cestujúci, sú povinní dodržiavať
platné predpisy o cestnej premávke vzťahujúce sa na prepravované osoby podľa Zákona
o cestnej premávke č. 8/2009 – osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným
pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť (§ 8, ods. 1 cit.
zákona)

-32. Prepravované osoby musia uposlúchnuť pokyny vodiča pred jazdou – pri nastupovaní do
vozidla, počas jazdy a pri vystupovaní z vozidla a nesmú svojím správaním ohrozovať
bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla,
zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené a vyhadzovaním predmetov z vozidla (§ 45 ods. 2
cit. zákona).
VII.
Havárie a ostatné mimoriadne udalosti vozidla
1. Pri havárii, poškodení alebo mimoriadnej udalosti vozidla je vodič povinný:
- vykonať všetky úkony vyplývajúce z príslušných predpisov
- ohlásiť nehodu na PZ SR
- pri dopravnej nehode zapríčinenej inou osobou zaznamenať ŠPZ vozidla, osobné údaje účastníka
nehody
- po príchode do sídla vlastníka bezodkladne hlásiť túto udalosť starostovi obce
- ak je vozidlo nepojazdné na mieste nehody, nahlási vodič udalosť starostovi z miesta nehody, ten
zabezpečí potrebné odstránenie mimoriadnej udalosti a bezodkladne oznámi škodu poisťovni
a pripraví vozidlo na obhliadku.
- v prípade spôsobenia škody Obci Horná Štubňa vodičom, predloží sa záznam o škode na
prerokovanie v ekonomickej komisii.
VIII.
Záverečné ustanovenie
Smernica č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 8.6.2015.

V Hornej Štubni dňa 8.6.2015
Ing. Ondrej Piški
starosta obce

Príloha č. 1

PASPORT MOTOROVÉHO VOZIDLA

Inventárne číslo

64 14

ŠPZ vozidla:

TR 895 AP

Druh vozidla:

osobné

Typ vozidla:

Citroen Berlingo

Rok výroby vozidla:

22.4.2015

Rok zakúpenia vozidla:

2015

Výrobné číslo motora:

9H05

Rok výroby motora:

2015

Výkon motora:

84 kW

Zdvihový objem motora:

1560 cm3

Palivo:

NM

Druh karosérie:

AF viacúčelová

Výrobné číslo karosérie:

VF77S9HLOFJ614104

Farba karosérie:

hnedá metalíza svetlá

Počet miest:

7

Druh pneumatík:

205/65R15 91T

Priemerná spotreba z TP:

5,5 l . 100 km

Poznámka:

Príloha č. 2

DOHODA
o používaní obecného osobného motorového vozidla
Vlastník obecného osobného motorového vozidla (ďalej len obecné vozidlo):
Názov: Obec Horná Štubňa
štatutárny orgán: starosta obce .............................................
sídlo: 038 46 Horná Štubňa 455
(ďalej len vlastník)

a
vodič :

Priezvisko a meno: ....................................., nar. ............................
trvalo bytom : ..................................................
vodičské oprávnenie číslo :.................................................................
vydané dňa:.......................... kým: Dopravný inšpektorát .................
(ďalej len vodič)

uzatvárajú v zmysle ustanovení Zákonníka práce túto dohodu :
Článok I.
1. Vlastník zveruje vodičovi obecné vozidlo:
- inventárne číslo podľa Pasportu .............................................
- ŠPZ: ....................................
spolu s predpísanou výbavou.
2. Vodič podpísaním tejto dohody uvedené obecné vozidlo s výbavou preberá.

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

Článok II.
POVINNOSTI VODIČA
v plnom rozsahu dodržiavať jednotlivé ustanovenia Smernice č. 1/2015 zo dňa 8.6.2015 o
používaní obecného vozidla,
vozidlo používať iba na plnenie pracovných úloh zamestnávateľa alebo v priamej súvislosti
s nimi a na zabezpečenie účasti obce na organizovaných podujatiach spojených
s reprezentáciou obce,
chrániť a opatrovať zverený majetok so starostlivosťou riadneho hospodára,
po celú dobu používania vozidla dbať na udržiavanie vozidla v riadnom technickom stave,
vrátane jeho výbavy a výstroja, v zmysle príslušných predpisov o premávke na pozemných
komunikáciách v platnom znení,
zúčastňovať sa predpísaných školení a skúšok v zmysle platných predpisov,
viesť riadne záznamy o prevádzke motorového vozidla na predpísaných tlačivách,
dodržiavať predpisy cestnej premávky a predpisy o prevádzke motorového vozidla.
Článok III.
POVINNOSTI VLASTNÍKA

1. vybaviť motorové vozidlo potrebnými dokladmi a potrebným technickým výstrojom podľa
platných predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách,
2. odovzdať vodičovi vozidlo bez akýchkoľvek závad, brániacich jeho riadnemu používaniu.
Článok IV.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Pre prípad vzniku škody zodpovedajú vlastník i vodič za škodu podľa príslušných
ustanovení Zákonníka práce o všeobecnej zodpovednosti za škodu. Týmto nie je vylúčená prípadná
občianskoprávna alebo trestnoprávna zodpovednosť.
Článok V.
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DOHODY
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania vlastníkom i vodičom.
2. Platnosť dohody zaniká :
a/ skončením pracovného pomeru, alebo funkčného obdobia
b/ stratou spôsobilosti viesť motorové vozidlo
c/ odstúpením
3. Odstúpiť od tejto dohody môže vlastník i vodič kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.
V prípade odstúpenia vodiča od tejto dohody je tento povinný ku dňu odstúpenia odovzdať
vlastníkovi vozidlo s výbavou a riadne vyplnené evidencie o prevádzke motorového vozidla.

V Hornej Štubni dňa ..................................

.....................................................
vlastník

................................................
vodič

Príloha č. 3

DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
Vlastník obecného osobného motorového vozidla (ďalej len obecné vozidlo):
Názov: Obec Horná Štubňa
štatutárny orgán: starosta obce .............................................
sídlo: 038 46 Horná Štubňa 455
(ďalej len vlastník)

a
vodič :

Priezvisko a meno: ....................................., nar. ............................
trvalo bytom : ..................................................
vodičské oprávnenie číslo :.................................................................
vydané dňa:.......................... kým: Dopravný inšpektorát .................
(ďalej len vodič)

uzatvárajú podľa § 182 a nasl. Zákonníka práce túto
dohodu o hmotnej zodpovednosti:
1. Vodič spadá podľa Smernice č. 1/2015 zo dňa 8.6.2015 do okruhu osôb oprávnených
používať obecné vozidlo.
2. Vodič na základe tejto dohody preberá hmotnú zodpovednosť za nasledovné zverené
hodnoty:
....................................................................................................................................................
3. Vodič zodpovedá za schodok, ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo i z časti bez
jeho zavinenia.
4. Vodič vyhlasuje, že bol riadne poučený o svojich pracovných úlohách a dôsledkoch
vyplývajúcich z tejto dohody a že bol oboznámený s právnymi predpismi upravujúcimi
výkon jeho práce.
5. V prípade, že na zverených hodnotách vznikne a bude zistený schodok, vodič je povinný
uhradiť ho organizácii v plnej výške. Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny veci v čase
poškodenia.
6. O rozsahu náhrady pri spoločnej zodpovednosti zamestnancov platia ustanovenia § 189
Zákonníka práce.
7. Hmotnej zodpovednosti a spoločnej hmotnej zodpovednosti sa zamestnanec zbaví celkom
alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.
8. Vlastník je povinný vytvoriť vodičovi také pracovné podmienky, aby mohol riadne plniť
svoje povinnosti.
9. Ak vodič zistí, že nemá vytvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný bezodkladne
túto skutočnosť oznámiť vlastníkovi.
10. Vodič sa zaväzuje, že v súlade s platnými predpismi bude hodnoty zverené na základe tejto
dohody pravidelne vyúčtovávať na predpísaných účtovných dokladoch.
11. Ďalšie podmienky zodpovednosti za prípadný schodok vyplývajú z príslušných ustanovení
Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov.
12. Táto dohoda platí od nadobudnutia účinnosti po celú dobu trvania oprávnenia používať
obecné vozidlo a zaniká dňom jeho skončenia alebo dňom odstúpenia od tejto dohody, ak
nezaniká dohodou účastníkov o ukončení dohody o hmotnej zodpovednosti.

13. Odstúpenie od dohody sa musí oznámiť písomne.
14. Dohodou môže zaniknúť dohoda o hmotnej zodpovednosti v prípade, ak odpadli dôvody
vedúce k jej uzatvoreniu, t.j. protokolárne boli odovzdané všetky predmety zverené na
vyúčtovanie.
15. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.

V Hornej Štubni dňa ...............................

................................................
vlastník

................................................
vodič

Príloha č. 4
Organizácia (pečiatka)

ŽIADANKA
NA PREPRAVU
osôb*)

nákladu*)

Číslo objednávky,
žiadateľa
Číslo objednávky,
útvaru dopravy

Žiadateľ
Mená cestujúcich*)
Druh, hmotnosť a rozmer nákladu*)
Deň, hodina a miesto pristavenia
Odkiaľ – kam
Vodič sa hlási u
Vozidlo je požadované
na jazdy
Účel
Vyúčtujte na vrub
Poznámka žiadateľa
Dátum a podpis
žiadateľa

Dátum a podpis
schvaľujúceho

hodí
n

telefón
dní
PRÍKAZ NA JAZDU

Meno vodiča
Druh vozidla
ŠPZ
Dátum a podpis osoby, zodpovednej

za autoprevádzku
Príloha č. 5
Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy

