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ZÁsADY
NA PoUŽivANrE sLUŽoBNÝcH MoToRo\.ýcH vozIDIEL
Č|.1.

všeobecné
ustanoyeoia
l/ Zásady sa vďahujú na previidzkua používanieslužobnýchmotoro\.ýchvoádiel obce
RohoŽnik,ktore súpridelenéna prevídzkuprejednotlivéorganizácie obce bez právnej
subjektivity/obecný urad,Technickéslužby,ďalej |enTs a pod./na p|neniepracovných
úloh.
2/ Podmienkoupoužitiamotorovéhovoziďa je jeho koordinovanosťa hospodámosť
lJ,l'azeniapracovnikmi.
3/ Pouátie sluŽobnýchmotoroý.ýchvozidi€l na súkromné
účely,okem \"ýnimiekstanovených
t..fonito
ásadami, sa zakazlje. Zakazttjesa odvoz pracovníkovdo práce a z práce domov.
Výnimku v tomlo zíkaze uderujestarostaobce,v jeho neprítorĎnosti
prednostaúradu.
Č|.2.
oprávncnie na scbvď'ovrnie použitir motorovóho vozidla
l/ Pouátie vŠetkých
motoro{ýchvozidiel, ktore súvo v]astníctveobce Rohožníkje
opŤívn€ný schválit' súarosta
obce vjeho neprítomnostiprednostariradu.U technickýchslužieb
ich vedúci'
2/ PouŽitiemotoro!ých vozidiel zverenýrhobocnémuúraduna plneniejeho úlohochval1rje:
ď v prípadeak vozidlo riaď prednosta- starostaalebojeho ásfupc4
b/ v pripade,ak voziďo ňadi pracor'níkpracujúcina obecnomurade,alebo iný
opnhŤenýpracovrrík. prednostaúradu.
PoužitiemotoÍoÚch vozidiel zverenýchostatnýmsubjektom/TS/ na plnenie ich tiloh
schvafuje:
ď v prípadeak voziďo riadi vedúciTS - starostaalebo prednost4
b/ v prípadeak vozidlo Íiadiaostatnípracowíci vedúciTs.
Čl.3.
oprávnonie vie!ť služoblémotorovó vozidlá
sluŽobnémotorovévozidlá obce RohoŽnik móŽu viesťpraco\'níci,ktoríspiňajúzákonom
požadované
podmienkya k vedeniuich poverípísomnestďosta obce.
Č|.4.
Rozpis cicst motomÚch vozidie|
Á/ obecný úrad

pracovnici
voldla prcdkladajú
motorového
na použitiesluž.obného
l/ PoŽiadavku
prevádzJ<y
'
jazdu
podpisom
v
knihe
schvafuje
úradu,
ktorý
úraduprednostovi
obccného
pracovnici
deň
vozidlapredkladajú
motorového
napoúiÍiesluŽobného
2/Požiadavku
vopreddo 15.00hod.
sa predkla<lá
cestumimo obce,požiadavka
sluŽobnú
3/Ak sajednáo plánovanú
so starostomobce.
cestysa prejednávajú
prcdchádzajúci
Ďzdeň.Tietoslužóbné
podpisonr
v klihe prevádzky'
motorovýchvozidielsa schval'r.rjú
4/ Jaz-áyslužobných
B / ostatnésubjekty/TS a pod./
v rifuncirozpisus|užieb'
na plnenieúIohsa pouŽívajú
l/ Motorovévozidlápridclené
ho stalosta
ktorýsa vyhotowjena týŽdeňvoprcd'RgzpispredkladávedúciTS a schva|'uje
pričonr
výnimL,čne,
vozidlo
len
motorové
pouŽit'slúobné
možné
obce.Mimo tohtorozpisujc
vedúciTS.
vjeho nepÍitomnosLi
jazduschval'uje
staÍosta
taliúto
v kaŽdompripadcpodpisLrjc
l{ohoŽnik
vozidicl
mimo
obce
2/ Jazdumotorových
vcdúci
TS.
prednosta
alcbo
obcca vjeho ncpritomnosli
starosta
podpisomv kniheprevídzky'
motořovýchvozidielsa sohvafujÍr
3/ Jazdys]uŽobných
vozidlď.
motorovélro
/resp.vo výkirzco prevád7"ke

čt.s.

l'ovinnosti vodičov
i/ Vodičje z-odpovednýza techniokýstav zverenélrovozidla' dodrŽiavanieplatlých
predpisova no'iem v súladcs vydanými predpismio ccstnej premávkc.
doprevnýchpre<lpisovjevocličpovinrrýnahlásiť
2/ Udalosti súvisiaccs poťušcnílrr
ilrneď' najneskórdo 24 hodírr.
starostoviobce.a svojmu nadriadenému
3/ Vodičoznámi tomu, kto iazdu nariadil, pripadnézmeny v dispozíciipre jazdu
vozidla, o ktorých sa dozvedel pred nástupomnajazdr.r.
motorovélro
slrržobného
moto.ovóhovozid|a jc povinný po ukončcnijazdy'najncskór však
4/ Vodič slr-ržobného
na clruhýdeň ozrrátniťto u' kto jazdu povolil alebo nariadil' zmcny smelu a cie]'asluŽobuoi
rozpisu'
pÍacovnícimimo udané|ro
cesty'ktoťési vJ"žiadalipÍepÍavovani
5/ Vodič je povinný viesťk[ihu prevád7-ky'
ko]ónky
6/ v p padc zisteiriaávady v technickonrstave , toto poznancná do prís]ušncj
\,o'dlo
pracovnikovi,
ktoý
Íná
motorové
knihy prcvádz}y a ncodk|adneto oznátni lomu
pridelené.
micsto a kl'úče
7/ Po ukončenijazdyvodičmotorovélrovozi<]laodstavi na určcné
pracovl1íkovi.
s knihou prevádd<ya prislrršnýmidokladmi odovzdá určitému
sa ukladajúna ŠckťelaÍiáte
vozidla
starostu
8/ lbiha prevádzty a kl'účcod motorovóho
starostu.výninrku povoťujeslarosta'
Knihu prevádzky a klúčeod vozjdicl pÍidelcnýclrna prevádzku úradu/TS/ so ukladajú
na určenomnicstc vedúcehoTs. výnin|ku povoťujeprednostaúIadu.
Čl.6.
je vozidlo pridc|cné
ktorómu
přacovnika,
Povinnosti
l/ U vozidiel určcnýchprc potrcbyúradua oslat!ýclr subjekt()vurčuje7odpovednóho
pracovnik{,kto'émusa vozidlo pridcl\rje,starostaobce'
Jcho
2/ Pracovnik,ktoÍémujezverenéslužobnóinoto.ovévozidlo. zabezpočuje
vcdenia
knihy
kontrolujc
správrlosť
stav
a
zároveň
pravi<lelnú
a rlobď technický
ú<lržbu
prcvádzky ostatuýni vodičmj'

Zabezpečujc
tankovanievozidie|pohonnýmilunotamia vyúčtovanie
spotrebytak' ako
je to ďalej uvedenéZabezpečuje
výbavr-r
služóbných
motorovýchr.ozidielpodfapožiadaviek
vyplývajúcich
právnych
predpisov.
prip'
pokynu
z
aj na zriklade
starostuobce.
Č|.1.
Poviníosti
za autodopřavu
PracovnÍkapov€ ř enéhozodpovednost'ou
l/ Povetenýpracovnikzodpovedáza celkovýchodautodopravy.
najnrá
ď zodpovedáza správneodovzdanicvozidielpri zmcneurčeného
pÍacovníka
a
ukladákópie záznamovo prevzatía odovzdaní
vozidiel.
b/ archivujedokladysúvisiace
s prevádzkoumotorovýchvozidiel'
c/ sledujca vyhodnocuje
nakladysúvisiace
s autodopravou
celkoveako aj
samostatne
najednotlivé
motolovévozidlá.
podl.apožiadaviek
ď zabezpeěr-rjc
poverenýchplacovníkov'matcriálporreonyna
chodautodopravy.
Čl'8.
Povinnostipr€ p ravovanýcb osób
l/ Ptacovníci.
kto'ísa prepravujú
v služobnom
notorovomvozidlesúpovinni
predpisyo cestnejprcmávke'NesmúvyŽadovať.
dodrŽiavať
resp'dáva|príkazya pokyny
odporr-ljúce
dopravnýmprcdpisom'
2/ v pfipadoch.ak prepravovaní
pracovnícipoŽadujú
zmenusmcrua cic|.accsty.su
povinnípo ukončení
cestynajneskórvšakdo 24 hodínpo ukončení
cestyodovzdaťpisonrné
vysvetleniedóvoduzmenyccstytomu.ktojazdunariadil'resp'schválil.
3/ Po ukončcni
cestyprepravovaný
praoovník
potvrdípodpisomčasukončenia
cesryako
aj početnajazdených
kilometrov.
Ak sa prepravuje
viac pracovnikovpodpisujc1en.ktoribol u.čenýtým,ktoJazuu
nariadilalebopovolil.
Čl.9.
Hmotná zodpovcdnost'
l/ PracovniciobccRohoŽník'ktorísúpoverení
vcdenimsluŽobnýchmotorových
vozidie|súhmotnezodpovední'
pričomo hmotnejzodpovednosti
sa uzatváradonooao
hmotnej
\ sú|adc
zodporcrJnosti
pravnouúpravou'
s p|atnou
2/ Služobné
motorové
vozidlása pridel.ujú
pÍaco\,nikovi.
určcnému
ktorýzodpovcdáza
jehotechnickýslal' zabezpečujcjeho
tankovaniea cclkovújehoprcvádzkyschopnosl..
\'čítaúe
odstraňovania
drobnichzávad'
3/ Do piatehodňanasleduiúceho
mcsiacapracovník.
ktoÍýmá pridclenóslužobné
motorové
\'ozidlopredloží
knihuprcvádzkyna zúčto!.anie
spotrebypohonnýchhmót
pracovnikovizodpovednému
za autodopravu'
4/ Pri zmcneurčeného
pracovlrika,
ktorémujepridelené
sluŽobnómoto|ové
vozidlo.
sa vozidloodovzdávazápisnične
s podchvtcnim(echnickóhoslavu.počtuDaiazdených
kilometrov.výbavya pod.Za plncnictejtoúlohyzodpovcdáptacovník.
ktorýzodpovedá
ce|koÝ'e
za autodopra\,u.

cr.10.

4
,
PoužitiesúkroE!ého
( t,a,rmotorového vozidla pre súkrornné
úče|y
l / PouŽitiesúl(FetffiáIomotorovébovoádla pre súkouuréúčelypovollrje starostaobce.
vozidlapťeslužobneúčely
2/ Žiadostio povolenicpouátia súkomného
motorového
použitia,
vecnýdóvod
musiaobsahovať
menáspolucestujúcich'
smera cieťjazdy,číslo
poistenia.Vozidlo,którénieje bavarijnepoistené'
havarijného
nieje možtépoužjť
na
sluŽobíécesty.
súkomného
vozidlasa poskyuje nIihradapodraplatných
3/Za použitie
motorového
právnychpredpisov.

Č Ll r .

Archivácia dok|adoÝo prevádzkcmotoror"ýchvozidiel
Doklady o prevádzkemotorov'ýchvozidiel sa archiwjú u pracovníka;rovereného
zodpovednostbuza autodopra!'upo dobu st.urovenú
v ',spisovom a archivnomporiadku
obce".
Č|.|2.
Spoločné
a závcrečné
ustanovenia
l/ starostaobce sa znrocřrujev prípadepotrcby uvedcnézásady upraviťa špeciíikovat'
svojímpokynom.
27Na iýchtozásadáchsa uznieslo(Jbecné
zastupitefstvo
v Rohožnituana .l.'l-'0J".flJ
,l.ieto
3/
zísadynadobúdajú
účiÍÚtost'
dňom . {.t-0í.
200}. .

V RohoŽďku
dňa..'.-Qt..Or
!!ll....

slarostíobce

