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Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Táto smernica slúži ako návod k vyúčtovaniu pracovných a služobných ciest uskutočnených 
starostom a zamestnancami obecného úradu v Kecerovciach.  
 
Je vypracovaná v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom 
znení, ktorý upravuje poskytovanie cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení pri 
pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe, pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo 
obdobného pracovného vzťahu a pri výkone práce v zahraničí. 
 
 

Čl. 2 
Základné pojmy 

 
Pracovná cesta – pravidelné cesty do mesta Košice a okresu Košice – okolie v trvaní 
kratšom ako je jeden pracovný deň. Napr.: cesta do banky, na Krajský a Okresný úrad, 
k právnemu zástupcovi, na Spoločný obecný úrad Družstevná pri Hornáde, Bidovce, Úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny, Okresný a Krajský súd v Košiciach, Katastrálny 
a Pozemkový úrad, školenia, porady a pod.. 
 
Služobná cesta – cesta uskutočnená mimo mesta Košice, okresu Košice – okolie v trvaní 
dlhšom ako je jeden pracovný deň. Napr.: školenia a porady mimo okresom Košíc a jeho 
okolia, cesty pracovného charakteru do Bratislavy a pod..  
 

 
Čl. 3 

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných  a  
služobných cestách 

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri ceste použije cestné 
motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná 
náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. 

Sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky  a pre osobné cestné 
motorové vozidlá ustanovuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 
260/2004 Z. z. o sumách náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri 
pracovných cestách v platnom znení, na  

• 0,050€ pre jednostopové vozidlá a trojkolky,  
• 0,183€ pre osobné cestné motorové vozidlá  

za každý 1 km jazdy. Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa 
základná náhrada zvýši o 15 %. 

Sumu základnej náhrady pri nákladných automobiloch a autobusoch dohodne 
zamestnávateľ so zamestnancom. 



Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok 
platných v čase použitia cestného motorového vozidla, prepočítaných podľa spotreby 
pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla takto: 

• ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba len 
podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa 
tejto normy; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa 
slovenskej technickej normy zvýši o 40 %,  

• ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa 
slovenskej technickej normy aj predpisu EHK alebo len podľa predpisu EHK, na 
výpočet sa použije spotreba podľa predpisu EHK vypočítaná aritmetickým 
priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba 
určená na jazdu v meste,  

• ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa 
smerníc ES, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu 
premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky uvedených v príslušnej 
smernici ES, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,  

• ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa 
inej normy, na výpočet sa použije spotreba určená na rýchlostný režim jazdy cestného 
motorového vozidla zodpovedajúci prevažujúcim podmienkam pracovnej cesty. 

Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob 
výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne 
zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných 
látok platných v čase použitia cestného motorového vozidla a spotreby. Ak je v technickom 
preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba oboch pohonných látok podľa 
smerníc ES, pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa prihliadne aj na túto 
spotrebu. 

Ak technický preukaz cestného motorového vozidla údaje o spotrebe neobsahuje, na 
výpočet sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla 
rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky. 

Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za 
použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka 
pravidelnej verejnej dopravy (§ 7). 

Čl. 4 
Poskytnutie preddavku 

 
Preddavok na náhradu za požitie súkromného motorového vozidla sa poskytne v prípade, ak 
predpokladaná výška náhrady je nad 33,20€. 
 
 

Čl. 5 
Spôsob vyúčtovania pracovnej a služobnej cesty 

 
1. Zamestnanec pred uskutočnením cesty, ak na cestu použije súkromné motorové vozidlo, 
požiada o povolenie k jeho použitiu starostu obce.  Ak mu povolenie nebude vydané, môže si 



náhradu za cestovné vyúčtovať iba do výšky cestovného hromadnou dopravou (autobusovou 
alebo vlakovou). 
 
2. Vyúčtovanie predloží na predpísanom tlačive. 
 
3. Po skončení cesty bezodkladne podá správu z pracovnej cesty ústnou, alebo písomnou 
formou svojmu nadriadenému – starostovi, zo služobnej cesty sa podáva správa výhradne 
v písomnej forme. Starosta informuje o výsledkoch pracovníkom obecného úradu ústnou 
formou. 
 
4. Na tlačive sa vypĺňajú všetky body a kolónky ( podpisy, k podpisom dátumy, číslo 
občianskeho preukazu, údaje o motorovom vozidle a pod. ). 
 
5. K vyúčtovaniu sa pripája kópia technického preukazu použitého motorového vozidla ako 
potvrdenie k spotrebe pohonných hmôt a kópia havarijného poistenia automobilu, ako aj 
doklad z registračnej pokladne čerpacej stanice, kde boli zakúpené pohonné hmoty, ako 
doklad o cene pohonných hmôt. Ak sa doklad o zakúpení pohonných hmôt nepredloží 
z rôznych príčin, cena pohonnej hmoty sa určí ako cena pohonnej hmoty v deň uskutočnenia 
pracovnej cesty vyhlásená spoločnosťou Slovnaft, a.s. . Starosta kópie nepredkladá ku 
každému vyúčtovaniu, stačí ak kópie priloží k prvému vyúčtovaniu v kalendárnom roku 
v prípade, že používa to isté motorové vozidlo. 
 
6. Tlačivo s kópiami sa predloží pokladníkovi k vyúčtovaniu. 
 
7. Výpočet náhrady si uskutoční každý sám podľa čl. 3. Kontrolu výpočtu vykoná pokladník 
pred vyplatením náhrady. 
 
8. Vyúčtovanie z pracovnej cesty sa podáva do jedného mesiaca a vyúčtovanie zo 
služobnej cesty sa podáva bezodkladne najviac však do 15 dní od uskutočnenia služobnej 
cesty. 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto smernicu sú povinný používať a dodržiavať všetci zamestnanci a starosta obce 
Kecerovce. 
 
2. Smernica nadobúda účinnosť 1.1.2009 
 
 
 
 
 
         Anna Bombárová 
                  starosta obce 
 
 
 
 
 


