Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky

Číslo: PÚ-10/231-1/558/OÚ

Dodatok č. 1
k Služobnému predpisu Pamiatkového úradu SR
č. 2/2009 z 29. októbra 2009,
ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného
motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo
(ďalej len „služobný predpis úradu“)

V služobnom predpise úradu sa Čl. 3 upravuje nasledovne:

Čl. 3
(1) Organizačný útvar, do ktorého pôsobnosti patrí zabezpečovanie služieb autodopravy, je
povinný predkladať osobnému úradu
a) kópiu dohody o zverení vozidla a kópiu dohody o trvalej starostlivosti o vozidlo
najneskôr do piatich dní odo dňa účinnosti dohody,
b) kópiu dokladu o zániku dohody o zverení vozidla a kópiu dokladu o zániku dohody
o starostlivosti o vozidlo najneskôr do piatich dní odo dňa zániku dohody.
(2) Vedúci organizačných útvarov úradu – úseku generálneho riaditeľa, ekonomickoprevádzkového úseku, úseku výkonu ŠS a OČ, oblastných reštaurátorských ateliérov,
riaditelia krajských pamiatkových úradov a vedúci pracovísk – sú povinní predkladať
osobnému úradu písomný doklad o štátnom zamestnancovi, ktorý má uzatvorenú dohodu
podľa písmena a), že v príslušnom kalendárnom mesiaci skutočne služobným
motorovým vozidlom jazdil, resp. nejazdil a to najneskôr do 3 dní nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

(3) Osobný úrad je povinný na základe podkladov predložených podľa odseku 2 vypracovať
oznámenie o plate príslušného štátneho zamestnanca, v ktorom bude zahrnutý príplatok
podľa čl. 1 (ďalej len „príplatok“), ak tomuto štátnemu zamestnancovi príplatok podľa
tohto služobného predpisu patrí.
(4) Ak na základe podkladov predložených podľa odseku 1 a podľa tohto služobného predpisu
štátnemu zamestnancovi príplatok nepatrí, osobný úrad vypracuje nové oznámenie o plate
príslušného štátneho zamestnanca, v ktorom príplatok nebude zahrnutý.
(5) Osobný úrad vedie nasledovnú evidenciu:
a) kópie dohôd o zverení vozidiel,
b) kópie dohôd o trvalej starostlivosti o vozidlá,

c) doklady o zániku dohôd o zverení vozidiel,
d) doklady o zániku dohôd o trvalej starostlivosti o vozidlá,
e) doklady o tom, že štátny zamestnanec v príslušnom kalendárnom mesiaci služobným
motorovým vozidlom skutočne nejazdil, resp. nejazdil.

Čl. 4
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

PhDr. Katarína Kosová
vedúca služobného úradu
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