Zásady používania služobného motorového vozidla v podmienkach
obce Pastovce

Čl. 1
Služobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA ev. č. LV-170 CE sa používa
pre potreby obce, obecného úradu, zamestnancov obce a v nevyhnutných prípadoch
pre obyvateľov obce. Starosta obce využíva služobné motorové vozidlo na
zabezpečovanie každodenných úloh obce, ako aj mimo jej územia podľa potreby, a to
aj v dňoch pracovného pokoja a sviatkov.
Čl. 2
Starosta obce rozhoduje o použití služobného motorového vozidla v súlade
s týmito „Zásadami“ inými osobami, na základe žiadanky na prepravu, ktorá obsahuje
žiadateľa, miesto pristavenia, cieľ prepravy, účel jazdy a jej trvanie.
Čl. 3
Po schválení prepravy služobným motorovým vozidlom starostom obce inými
zamestnancami, resp. občanmi obce, sa vydá pre vodiča príkaz na jazdu. Príkaz na
jazdu podpisuje starosta obce.
Čl. 4
Vedenie služobného motorového vozidla môže byť zverené len zamestnancovi
obce, ktorý má platný vodičský preukaz, má podpísanú hmotnú zodpovednosť za
zverené služobné motorové vozidlo a osobné poistenie zodpovednosti za spôsobenú
škodu. Vedenie motorového vozidla je zverené starostovi obce, ktorý je držiteľom
platného vodičského preukazu. Stará sa o jeho technický stav. Vzhľadom na
náročnosť a špecifickosť zabezpečovania úloh obce a potrebu jeho použitia aj
mimopracovnej doby a v dňoch pracovného voľna, parkovanie motorového vozidla
bude aj v jeho trvalom bydlisku: Pastovce č. d. 121.
Čl. 5
Obec, resp. starosta obce vedie evidenciu o prevádzke motorového vozidla, ktoré na
koniec mesiaca odovzdá do učtárne. Obec eviduje počet najazdených km a stanovuje
ich na 800 km na mesiac. V prípade prekročenia km, starosta obce zdôvodní dôvod
prekročenia obecnému zastupiteľstvu. Množstvo a hodnotu spotrebovaných
pohonných hmôt vedie obec vo svojom účtovníctve. V prípade prekročenia
stanovenej spotreby pohonných hmôt oproti stanovenej spotrebe uvedenej

v technickom preukaze je potrebné uviesť v zázname o prevádzke vozidla dôvody
prekročenia.
Čl. 6
Povinnosti určené v čl. 2, 3, 5 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
služobného motorového vozidla v uvedených mimoriadnych prípadoch sa príkaz na
jazdu vystaví dodatočne spolu so záznamom o prevádzke motorového vozidla
a vyúčtovaním pohonných hmôt.
Čl. 7
Za dodržiavanie týchto „Zásad“ je zodpovedný starosta obce a kontrolu ich
dodržiavania vykonáva OZ.
Čl. 8
Obec Pastovce nevypláca žiadnu odmenu za vedenie motorového vozidla
starostovi obce, ani iným zamestnancom a náklady na jeho prevádzku predstavujú len
nevyhnutné náklady na zakúpenie PHM, údržbu a opravy auta, ktoré sú zahrnuté
v rozpočte obce a sú pod kontrolou hlavného kontrolóra a OZ.
Schválené obecným zastupiteľstvom v Pastovciach, dňa 22. júna 2011-06-23
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Oto Mészáros, starosta obce

