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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 

00510173 (ďalej aj ako „RDS“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného predpisu č. 7/2020 

Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov, vydáva tento vnútorný predpis č. 11/2020 

o používaní motorových vozidiel (ďalej aj ako „predpis“). 

 

Čl. 1   

Úvodné ustanovenia 

(1) Tento predpis upravuje 

a) používanie služobných motorových vozidiel na pracovné účely, 

b) pravidlá zabezpečenia prepravy osôb a tovaru, 

c) používanie služobných motorových vozidiel na súkromné účely a 

d) používanie súkromných motorových vozidiel na pracovné účely. 

(2) Na účely tohto predpisu sa pojmom 

a) služobné motorové vozidlo rozumie motorové vozidlo, ktoré RDS vlastní alebo má 

k nemu užívacie právo na základe iného právneho titulu, 

b) súkromné motorové vozidlo rozumie motorové vozidlo, ku ktorému RDS nemá 

žiadne užívacie právo, 

c) vodič rozumie zamestnanec RDS, ktorý má v opise pracovnej činnosti alebo 

v pracovných úlohách podľa osobitného predpisu vedenie služobného motorového 

vozidla, 

d) jazda rozumie uskutočnenie cesty motorovým vozidlom z RDS a do RDS pri plnení 

úlohy,  

i. ktorá je pracovnou úlohou vodiča, 

ii. na ktorú bolo služobné motorové vozidlo zverené inému zamestnancovi, 

iii. na ktorú zamestnanec použil súkromné motorové vozidlo alebo 

iv. ktorá je súkromnou záležitosťou zamestnanca, ktorému bolo služobné 

motorové vozidlo vypožičané. 

 

Čl. 2  

Používanie služobných motorových vozidiel vodičom 

(1) Vodiči používajú služobné motorové vozidlá na plnenie svojich pracovných úloh.  

(2) Pri používaní služobných motorových vozidiel sú vodiči povinní dbať na princíp 

účelnosti a princíp hospodárnosti. 

(3) Vodič služobné vozidlo používa na základe zmluvy o zverení služobného motorového 

vozidla podľa Prílohy č. 1. 

(4) Vodič je povinný po skončení každej jazdy v knihe jázd podľa Prílohy č. 2 zaznačiť 

a) dátum, čas začiatku jazdy a čas ukončenia jazdy, 

b) cieľ jazdy (v rámci Bratislavy názov ulice alebo organizácie, mimo Bratislavy 

názov mesta a názov organizácie), 

c) stav počítadla kilometrov pred začiatkom jazdy a po skončení jazdy, 

d) čerpanie pohonných látok v litroch s uvedením ceny za liter a celkovej ceny a 

e) podpis vodiča. 

(5) Vodič je ďalej povinný 
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a) pred jazdou sa presvedčiť, či je vozidlo spôsobilé premávky po pozemných 

komunikáciách a prípadné nedostatky bezodkladne hlásiť manažérovi 

prevádzkového úseku, 

b) dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vedenie 

motorového vozidla, 

c) počas jazdy mať pri sebe občiansky preukaz, vodičský preukaz a doklady 

k služobnému motorovému vozidlu a kópiu zmluvy o zverení motorového vozidla, 

d) viesť evidenciu o nákupe a vyúčtovaní spotreby pohonných látok,  

e) priebežne účtovať preddavky poskytnuté na nákup pohonných látok v pokladni 

RDS najneskôr k poslednému pracovnému dňu daného kalendárneho mesiaca,  

f) vyplnený list z knihy jázd odovzdať na kontrolu manažérovi prevádzkového úseku, 

g) dodržiavať osobitným predpisom stanovenú spotrebu pohonných látok a olejov, 

h) zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu služobného motorového vozidla, 

i) bezodkladne hlásiť dopravnú nehodu a škodovú udalosť manažérovi 

prevádzkového úseku, 

j) bezodkladne hlásiť manažérovi prevádzkového úseku akúkoľvek poruchu 

služobného motorového vozidla, 

k) služobné motorové vozidlo po skončení jazdy zaparkovať a zabezpečiť na mieste 

na to určenom v priestoroch RDS, pokiaľ výnimočne manažér prevádzkového 

úseku neudelí povolenie na parkovanie služobného motorového vozidla doma. 

(6) Vodič v súlade s osobitným predpisom1 zodpovedá RDS za škodu spôsobenú 

zanedbaním alebo porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 

súvislosti s ním. 

(7) Pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti je vodič povinný postupovať podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov a každom úkone bezodkladne informovať 

manažéra prevádzkového úseku. 

(8) Prípadné postihy za protiprávne konanie v súvislosti s vedením služobného motorového 

vozidla znáša v plnom rozsahu vodič. 

(9) Ak je v pozícii vodiča manažér prevádzkového úseku, plnenie jeho povinností 

námatkovo kontroluje riaditeľ. Pri povinnostiach vodiča podľa tohto článku hlásiť 

udalosti manažérovi prevádzkového úseku, ich manažér prevádzkového úseku hlási 

priamo riaditeľovi. 

(10) Vozidlo smie viesť iba vodič. 

 

Čl. 3  

  Žiadosť o prepravu 

(1) Ak zamestnanec potrebuje na splnenie pracovných povinností zabezpečiť prepravu osôb 

alebo tovaru, vyplní žiadanku na prepravu osôb alebo tovaru podľa Prílohy č. 4, a po 

podpise priamym nadriadeným ju odovzdá manažérovi prevádzkového úseku (ďalej ako 

„žiadanka“). 

 
1 Vnútorný predpis č. 3/2020 Pracovný poriadok. 
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(2) Manažér prevádzkového úseku vyhodnotí opodstatnenosť žiadanky a v prípade 

opodstatnenosti ju schváli a zaradí do plánu jázd. Rozhodnutie manažéra prevádzkového 

úseku o schválení alebo neschválení žiadanky môže zmeniť riaditeľ. 

(3) Žiadanku na prepravu osôb a tovaru mimo územia Bratislavy vždy schvaľuje riaditeľ. 

(4) Prepravu osôb alebo tovaru vykoná v súlade s čl. 2 vodič. 

(5) V prípade potreby zabezpečenia pravidelnej prepravy osôb alebo tovaru za tým istým 

účelom možno schváliť aj žiadanku na pravidelnú prepravu. Tú vždy schvaľuje riaditeľ. 

 

Čl. 4  

Používanie služobných motorových vozidiel iným zamestnancom 

(1) V odôvodnených prípadoch, po predchádzajúcom schválení manažérom prevádzkového 

úseku a riaditeľom, môže služobné motorové vozidlo na pracovné účely využiť aj iný 

zamestnanec, ako vodič. 

(2) Iný zamestnanec, ako vodič, môže služobné motorové vozidlo použiť na pracovné účely 

na základe uzavretej dohody o zverení služobného motorového vozidla na dobu určitú 

najviac sedem dní. 

(3) Povinnosti podľa čl. 2 platia pre iného zamestnanca primerane, o čom ho poučí manažér 

prevádzkového úseku a po odovzdaní služobného motorového vozidla skontroluje ich 

splnenie. 

(4) Vozidlo smie viesť iba zamestnanec, ktorému bolo zverené. 

 

Čl. 5  

Používanie služobných motorových vozidiel na súkromné účely 

(1) V obzvlášť odôvodnených prípadoch, po predchádzajúcom písomnom schválení 

riaditeľom môže služobné motorové vozidlo použiť zamestnanec na súkromné účely,2 

pokiaľ jeho použitie neohrozí plnenie úloh RDS. 

(2) Zamestnanec užíva motorové vozidlo na základe osobitnej zmluvy o výpožičke na dobu 

určitú, najviac na dva dni. 

(3) Všetky náklady na prevádzku služobného motorového vozidla používaného na 

súkromné účely, vrátane pohonných hmôt, znáša zamestnanec. 

(4) Povinnosti podľa čl. 2 platia pre iného zamestnanca primerane, o čom ho poučí manažér 

prevádzkového úseku a po odovzdaní služobného motorového vozidla skontroluje ich 

splnenie a doplnenie pohonných hmôt. 

(5) Vozidlo smie viesť iba zamestnanec, ktorému bolo vypožičané. 

 

Čl. 6  

Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovné účely 

(1) Zamestnanec môže súkromné motorové vozidlo použiť na pracovné účely len 

s písomným súhlasom riaditeľa, v ktorom je uvedený účel a cieľ jazdy. 

(2) Pred použitím súkromného motorového vozidla na pracovné účely zamestnanec predloží 

manažérovi ekonomického a administratívneho úseku 

a) písomné povolenie na použitie súkromného motorového vozidla na pracovné účely, 

 
2 Napríklad sťahovanie, preprava nadrozmerného nákladu a podobne. 
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b) kópiu časti A a časti B technického preukazu vozidla, 

c) kópiu dokladu preukazujúceho uzavretie povinného zmluvného poistenia, 

d) kópiu dokladu preukazujúceho uzavretie havarijného poistenia; to neplatí, ak 

výnimku udelí riaditeľ a 

e) kópiu vodičského preukazu. 

(3) Náklady na jazdu vyúčtuje manažérom ekonomického a administratívneho úseku alebo 

ním poverený zamestnanec v súlade s osobitným predpisom.3 

 

Čl. 7  

Spoločné ustanovenia k používaniu motorových vozidiel na pracovné účely 

(1) V prípade ohrozenia života, zdravia alebo hrozby vzniku škody môžu byť motorové 

vozidlá použité na pracovné účely aj bez splnenia administratívnych povinností 

stanovených týmto predpisom.4 

(2) Administratívne povinnosti zodpovedný zamestnanec vykoná bez zbytočného odkladu 

po odpadnutí ohrozenia života, zdravia alebo hrozby vzniku škody. 

(3) Primeranosť nevykonania povinností podľa tohto predpisu k rozsahu ohrozenia posúdi 

manažér prevádzkového úseku a riaditeľ. 

(4) Manažér prevádzkového úseku je povinný ku každému služobnému vozidlu vypracovať 

Výkaz o výkonoch a spotrebe motorového vozidla podľa Prílohy č. 3 za daný kalendárny 

mesiac najneskôr do piateho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a 

Výkaz odovzdať na kontrolu a zaúčtovanie manažérovi ekonomického a 

administratívneho úseku. 

 

Čl. 8  

Záverečné ustanovenia 

(1) Všetci zamestnanci RDS sú povinní dodržiavať tento predpis a používať tlačivá podľa 

príloh tohto predpisu. Tlačivá v elektronickej verzii sú k dispozícii u manažéra 

prevádzkového úseku. 

(2) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 9/2014 Používanie služobných motorových vozidiel. 

(3) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. januára 2021. 

 

V Bratislave, dňa 22. decembra 2020 

 

 

PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka 

  

 
3 Zákon č. 283/2002 Z. z o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
4 Najmä bez zápisu do knihy jázd, uzavretia zmluvy o zverení služobného motorového vozidla, písomného 
povolenia na použitie súkromného motorového vozidla a pod. 
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Príloha č. 1 – Zmluva zverení služobného motorového vozidla 

 

                                                   evidenčné číslo: 
 
 
 

Zmluva o zverení služobného motorového vozidla 
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi 
 

Zamestnávateľ:  Ružinovský domov seniorov 
sídlo:   Sklenárova 1361/14, 821 09  Bratislava 
IČO:   00 510 173 
štatutárny orgán:  PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľka 
(ďalej len ako „zamestnávateľ“) 
 
a 
 
Zamestnanec:  ... 
dátum narodenia: ...  
rodné číslo: … 
trvalý pobyt:  …    
(ďalej len ako „zamestnanec“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

(1) Predmetom tejto dohody je zverenie služobného motorového vozidla podľa odseku 2 vo 
vlastníctve zamestnávateľa (alebo zvereného zamestnávateľovi) do užívania 
zamestnancovi.  

(2) Služobné motorové vozidlo  
druh vozidla: osobné vozidlo 
výrobná značka a typ: .... 
rok výroby: .... 
EVČ: .... 
VIN: .... 
(ďalej len ako „vozidlo“). 

 
Čl. II 

Doba trvania zmluvy  
(1) Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. 
(2) Zmluva zaniká 

a) písomnou výpoveďou s okamžitou účinnosťou, 
b) zaniknutím, obmedzením alebo zadržaním oprávnenia zamestnanca viesť motorové 

vozidlá alebo uložením trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá a 
c) zánikom pracovného pomeru zamestnanca so zamestnávateľom ku dňu zániku 

pracovného pomeru. 
 

Čl. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú v plnom rozsahu dodržiavať vnútorný predpis Ružinovského 
domova seniorov č. 11/2020 o používaní motorových vozidiel, pričom zamestnanec 
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osobitne prehlasuje, že si tento predpis starostlivo prečítal a voči jeho zneniu nemá žiadne 
výhrady. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy 
a vnútorné predpisy zamestnávateľa. 

(3) Zamestnanec sa zaväzuje bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi okolnosti spôsobujúce 
zánik zmluvy podľa čl. II ods. 2 písm. b). 

(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady vozidlo poistiť povinným zmluvným 
poistením a zabezpečiť technickú spôsobilosť vozidla na jazdu po pozemných 
komunikáciách. 

(5) Zamestnanec môže vozidlo využívať v súlade so svojimi pracovnými úlohami iba na 
pracovnú činnosť, nemôže ho používať na súkromné účely, ani v ňom voziť osoby iné, ako 
určené zamestnávateľom. 

(6) Zamestnanec sa zaväzuje sústavne viesť dokumentáciu stanovenú vnútorným predpisom č. 
11/2020 o používaní motorových vozidiel. 

(7) Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú za účelom možnosti plnenia 
pracovných povinností zamestnanca a považujú ju za imanentnú súčasť pracovnoprávneho 
vzťahu. Vyhlasujú, že jej porušenie považujú za porušenie pracovnoprávnych povinností 
a sú si vedomí prípadných pracovnoprávnych následkov takéhoto porušenia. 

(8) Zmluvné strany si zodpovedajú za spôsobenú škodu podľa pracovnoprávnych predpisov 
a vnútorných predpisov zamestnávateľa. 

 
Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
(2) Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť 

originálu. Zamestnávateľ obdrží dve vyhotovenia a zamestnanec jedno vyhotovenie. 
(3) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto 

dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov. 

(4) Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim 
porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli 
v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
V Bratislave, dňa ........ 
 
 
 

_________________________ _________________________ 
zamestnávateľ 

Ružinovský domov seniorov 
PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľ 

zamestnanec 
....... 

 
  



 
 

Príloha č. 2 – Kniha jázd 
 

Vodič: Číslo listu:
EČV vozidla:
Dátum od:
Dátum do:

* uvedie sa čerpané množstvo litrov, cena za liter a celková cena
pč.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Skontroloval manažér prevádzkového úseku dňa: Podpis:
Podpis vodiča:SPOLU:

PRENOS Z PREDCHÁDZAJÚCEHO LISTU
Km pred Km po Čerp. PHM* Km jazda PodpisInéDátum Čas začiatku Čas konca Cieľ jazdy

Ružinovský domov seniorov
Sklenárova 1361/14
821 09 Bratislava
IČO: 00 510 173

Kniha jázd



 
 

Príloha č. 3 – Výkaz o výkonoch a spotrebe motorového vozidla 
 

 
 
  

Ružinovský domov seniorov
Sklenárova 1361/14

821 09 Bratislava

IČO: 00 510 173

za mesiac:

A. UBEHNUTÉ  KILOMETRE

km

Konečný stav tachometra km

km

v meste km

mimo mesta km

B. SPOTREBA  PHM

km litre

 + úspora

 - nadspotreba

C.  VYÚČTOVANIE  PHM

litre

litre

litre

litre

€

Posledná výmena oleja - stav tachometra:

     

........ ........

Vypracoval: Kontroloval:

manažér ekonomického 

a administratívneho 

úseku

manažér prevádzkového 

úseku

Skutočná spotreba v eurách

Marek Mičutka Gabriela Kostková

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa 

Rozdiel

Zostatok PHM z min. mes.

Príjem PHM za bezžný mes.

Skutočná spotreba PHM

Zostatok PHM na konci mes.

Skutočná spotreba

norma  L / 100 km

Z toho:

Normovaná spotreba
V meste

Mimo mesta

Normovaná spotreba SPOLU

Počiatočný stav tachometra

Ubehnuté km za bežný mes.

vozidlo (továrenská značka):

EČV:

vodič:

Výkaz o výkonoch a 
spotrebe motorového 

vozidla
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Príloha č. 4 – Žiadanka na prepravu tovaru / osôb 
 

 

číslo žiadanky:
Ružinovský domov seniorov
Sklenárova 1361/14

*osôb  *nákladu 821 09 Bratislava

IČO: 00 510 173

Žiadateľ:

Úsek žiadateľa:

Mená cestujúcich / druh nákladu:*

Deň, hodina a miesto pristavenia:

Odkiaľ - kam: 

Meno vodiča:

Účel jazdy:

EČV vozidla:

Dátum a podpis žiadateľa:

Dátum: 

Meno priameho nadriadeného žiadateľa:

Podpis manažéra prevádzkového úseku:

Dátum a podpis priameho nadriadeného žiadateľa:

Dátum a podpis riaditeľa: **

* nehodiace sa prečiarknite ** iba ak sa vyžaduje

číslo žiadanky:
Ružinovský domov seniorov
Sklenárova 1361/14

*osôb  *nákladu 821 09 Bratislava

IČO: 00 510 173

Žiadateľ:

Úsek žiadateľa:

Mená cestujúcich / druh nákladu:*

Deň, hodina a miesto pristavenia:

Odkiaľ - kam: 

Meno vodiča:

Účel jazdy:

EČV vozidla:

Dátum a podpis žiadateľa:

Dátum: 

Meno priameho nadriadeného žiadateľa:

Podpis manažéra prevádzkového úseku:

Dátum a podpis priameho nadriadeného žiadateľa:

Dátum a podpis riaditeľa: **

* nehodiace sa prečiarknite ** iba ak sa vyžaduje

Žiadanka na prepravu

Príkaz na jazdu

Žiadanka na prepravu

Príkaz na jazdu


