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I. 

Všeobecné ustanovenia 

Smernica upravuje spôsob zabezpečenia dopravnej služby pri plnení pracovných úloh mesta 

a mestského úradu. Pokyny sa vzťahujú na prevádzku a používanie služobných motorových 

vozidiel mesta. Smernica zároveň ruší smernicu č. 7 vyhotovenú dňa 1.3.2015 

 

II. 

Motorové vozidlá a zodpovednosť za ich prevádzku 

 

Na zabezpečovanie pracovných úloh mesta sa využívajú: 

 

Osobné automobily: ŠKODA FABIA  ŠPZ: SL 568AU 

SUZUKI SX4  ŠPZ: SL 918BG 

SUZUKI VITARA ŠPZ: SL 918BG 

 

Pracovné stroje:   Traktor kolesový poľnohospodársky VEGA 47 HP  ŠPZ: SL 962AC 

   Špeciálne vozidlo cisternová striekačka Š706 ŠPZ: SL 773AK 

   Špeciálne vozidlo CAS 15 Iveco ŠPZ: PO379EV  

Špeciálne vozidlo CAS 32 Tatra 815 ŠPZ: SL629BE 

   Kosačky 

   Vyžínače, motorové píly 

 

 

 

 

 



 

              Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03  Podolínec               
    

3 
 

1. Osobný automobil ŠKODA FABIA sa používa na účely mesta, zabezpečenie 

potrieb mesta a mestského úradu. Osobný automobil sú oprávnení používať 

zamestnanci mesta.  

Zodpovedný za prevádzku: Ing. Ján Laufík 

 

2. Osobný automobil SUZUKI SX4 sa používa na úseku mestskej polície. Osobný 

automobil sú oprávnení používať zamestnanci mestskej polície.  

Zodpovedný za prevádzku: Alexander Vilčinský. 

 

3. Osobný automobil SUZUKI VITARA sa používa na účely mesta, zabezpečenie 

úloh mestského úradu – používa ho primátor mesta. 

Zodpovedný za prevádzku: Ing. Daniel Marhevka. 

 

4. Traktor kolesový poľnohospodársky VEGA 47 HP sa používa na zabezpečenie 

úloh mesta. 

Zodpovedný za prevádzku: Ing. Ján Laufík. 

 

5. Špeciálne vozidlo cisternová striekačka Š706 sa používa na činnosť DHZ, na 

ochranu majetku mesta a občanov.  

Zodpovedný za prevádzku: Ing. Ján Laufík. 

 

6. Špeciálne vozidlo CAS 15 IVECO sa používa na činnosť DHZ, na ochranu 

majetku mesta a občanov.  

Zodpovedný za prevádzku: Ing. Ján Laufík. 

 

7. Špeciálne vozidlo CAS 32 TATRA 815 sa používa na činnosť DHZ, na ochranu 

majetku mesta a občanov.  

Zodpovedný za prevádzku: Ing. Ján Laufík. 

 



 

              Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03  Podolínec               
    

4 
 

III. 

Povinnosti zodpovedného za prevádzku vozidla, stroja 

1. Dodržiava zákon  č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 

2. Zodpovedá za technický stav vozidiel resp. strojov a zabezpečuje:  

a) udržiavanie vozidla resp. stroja v riadnom technickom stave, 

b) podrobenie vozidla resp. stroja technickej a emisnej kontrole, ak to vyžaduje 

zákon,  v lehotách ustanovených zákonom , 

c) vybavenie vozidla . 

3. Vedie o zverenom vozidle resp. stroji priebežne záznam so všetkými potrebnými 

údajmi. Záznam o prevádzke vozidla resp. stroja vedie tak, aby bol prehľadný 

pohyb vozidla resp. stroja a účel jeho využitia, ubehnuté km resp. moto hodiny 

stroja, stav tachometra, doplnenie PHM a olejov. 

4. Záznamy o prevádzke vozidla resp. stroja a všetky podklady na vyúčtovanie 

pohonných hmôt odovzdáva po ukončení mesiaca účtovníčke, ktorá ich prekladá 

na schválenie štatutárnemu zástupcovi mesta a vedúcemu odboru vnútornej správy 

mesta resp. zodpovednej osobe poverenej štatutárnym zástupcom mesta.  

5. Kontroluje technický stav vozidla resp. stroja pred začiatkom pracovného výkonu, 

počas pracovného výkonu a po skončení pracovného výkonu vozidla resp. stroja. 

Oznamuje zamestnávateľovi zmeny v dispozícií motorového vozidla resp. stroja 

pre pracovný výkon, o ktorých sa dozvie, a to pred nástupom na pracovný výkon 

alebo hneď po jeho skončení.        

6. Bez meškania hlási zamestnávateľovi poškodenie, zničenie alebo odcudzenie 

vozidla resp. stroja, ale aj každú mimoriadnu udalosť súvisiacu s porušením 

dopravných či pracovných predpisov a dopravnú nehodu, na ktorej mal účasť, a to 

so všetkými potrebnými údajmi.      

7. Bez meškania hlási zamestnávateľovi stratu spôsobilosti na riadenie motorového 

vozidla resp. pracovného stroja. 
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8. Služobné vozidlá resp. stroje môžu používať pracovníci určení oprávneným 

pracovníkom ak majú na tento účel príslušné doklady oprávňujúce k výkonu 

pracovnej činnosti. 

IV. 

Rozpis ciest služobného vozidla, stroja 

1. Požiadavky na použitie osobného automobilu predkladajú zamestnanci mesta 

o prepravu na tlačive „Žiadanka na prepravu“ najneskôr deň pred cestou 

štatutárnemu zástupcovi mesta. Na žiadanke musia byť uvedené mená 

prepravovaných osôb a účel jazdy. 

2. Použitie pracovných strojov a špeciálneho vozidla schvaľuje vedúci odboru 

vnútornej správy resp. pracovník poverený štatutárom mesta, podpisom záznamu 

o prevádzke pracovného stroja pred výkonom prác. 

3. Použitie pracovných strojov – kosačiek, vyžínačov a motorových píl schvaľuje 

pracovník poverený štatutárom mesta, príkazom na výkon prác pred nástupom na 

výkonom konkrétnej činnosti. 

 

V. 

Prevádzkové normy spotreby pohonných látok 

1. Po skončení každého mesiaca zodpovedný pracovník vyhodnocuje spotrebu 

pohonných látok.  

Správnosť údajov potvrdzuje štatutárny zástupca mesta alebo zodpovedná osoba 

poverená štatutárnym zástupcom mesta. 

2. Prevádzková norma spotreby na 100 ubehnutých km alebo na 1 odpracovanú 

motohodinu je určená na základe údajov o spotrebe paliva uvedených v technikom 

preukaze vozidla alebo podľa COC  (EC certifikácia zhody dopravného 

prostriedku) alebo podľa potvrdenia inštitúcie oprávnenej vydávať certifikát 

o spotrebe PHM . Ak nie je možné získať údaje o spotrebe   z uvedených zdrojov 

potom spotreba PHM bude určená zo spotreby porovnateľného vozidla rovnakého 

typy. V prípade spotreby PHM u motorových vozidiel a pracovných strojov, ktoré 
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nemajú spotrebu PHM zapísanú v technickom preukaze alebo pokynoch pre 

obsluhu sa spotreba stanoví dlhodobejším skúmaním spotreby PHM u konkrétneho 

pracovného stroja podľa charakteru vykonávaných činností.  

V prípade použitia prívesu k osobnému motorovému vozidlu sa spotreba PHM zvýši  

o 15 %.  

Takto získaná priemerná spotreba PHM, okrem spotreby získanej dlhodobým 

skúmaním (pracovné stroje) sa navýši o koeficient zohľadňujúci nadspotrebu  

vozidla resp. stroja, súvisiacu s charakterom používania vozidla resp. stroja a to 

nasledujúcim spôsobom: 

a) Osobný automobil ŠKODA FABIA: 

5,9 litrov x koeficient 1,15 = spotreba 6,79 litrov   -  spotreba podľa TP 

alebo spotreba podľa COC 

7,7 litrov x koeficient 1,15 = spotreba 8,86 litrov – spotreba v meste 

4,9 litrov x koeficient 1,15 = spotreba 5,64 litrov – spotreba mimo mesta 

b) Osobný automobil SUZUKI SX4: 

6,5 litrov x koeficient 1,30 = spotreba  8,45 litrov 

c) Osobný automobil SUZUKI VITARA: 

4,2 litra x koeficient 1,50 = spotreba 6,3 litrov 

d) Traktor kolesový poľnohospodársky VEGA 47 HP 

1,52 litra na motohodinu 

e) Špeciálne vozidlo Š706: 

  25 litrov pri rýchlosti 55km/hod. 

f) Špeciálne vozidlo CAS 15 IVECO: 

 17 litrov = spotreba 17 litrov 

 20 litrov spotreba samostatného čerpadla na motohodinu 

g) Špeciálne vozidlo CAS 32 TATRA 815: 

36,6 litrov x koeficient 1,558 = spotreba 57 litrov  

18 litrov spotreba zabudovaného čerpadla na motohodinu 

1 liter spotreba nezávislého kúrenia na motohodinu 
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h) Kosačky, vyžínače, motorové píly a čerpadlá: 

Podľa povahy výkonu resp. hodinová spotreba. 

 Používatelia motorových vozidiel resp. strojov podľa čl. III odst. 8 čerpajú PHM na 

čerpacích staniciach priamo do motorového vozidla resp. do pracovného stroja. Čerpanie na 

stanici v Podolínci je fakturované. Ak je čerpané PHM inde alebo používateľ uhradil 

nepredvídanú opravu z vlastných prostriedkov, používateľovi podľa čl. III odst. 8 po 

predložení potvrdenky o platbe budú náklady uhradené z pokladne. 

 

 

 

 

       Ing. Daniel Marhevka   

                 primátor mesta      

 


