Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky

Číslo: PÚ-09/1502-2/6726/OÚ

Služobný predpis
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
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

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „služobný úrad“) podľa § 15 ods. 1 a § 93
ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“) ustanovuje :

Čl. 1
Tento služobný predpis upravuje podmienky poskytovania
a) príplatku za vedenie služobného motorového vozidla podľa § 93 ods. l zákona,
b) príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné
motorové vozidlo podľa § 93 ods. 2 zákona.
Čl. 2
(1) Príplatok podľa čl. 1 písm. a) patrí štátnemu zamestnancovi služobného úradu, ktorému
bolo zverené do používania motorové vozidlo na základe Dohody o zverení motorového
vozidla (ďalej len „dohoda o zverení vozidla“) a ktorý skutočne jazdí týmto motorovým
vozidlom.
(2) Príplatok podľa čl. 1 písm. b) patrí štátnemu zamestnancovi služobného úradu, ktorý má
pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo na základe Dohody o pridelení
motorového vozidla do trvalej starostlivosti (ďalej len „dohoda o trvalej starostlivosti
o vozidlo“) a ktorý skutočne jazdí týmto motorovým vozidlom.
(3) Príplatok podľa odseku 1 patrí mesačne vo výške 13 eur.
(4) Príplatok podľa odseku 2 patrí mesačne vo výške 20 eur.
(5) Príplatok podľa odseku 3 a príplatok podľa odseku 4 je súčasťou funkčného platu
štátneho zamestnanca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom štátny zamestnanec
uzatvoril dohodu o zverení vozidla alebo dohodu o trvalej starostlivosti o vozidlo, do
posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom táto dohoda zanikla.

(6) Príplatok podľa odseku 3 a príplatok podľa odseku 4 nepatrí štátnemu zamestnancovi
v kalendárnom mesiaci, v ktorom služobným motorovým vozidlom skutočne nejazdil.

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,
c) informáciu o štátnom zamestnancovi, ktorý má uzatvorenú dohodu podľa písmena a)
o počte najazdených kilometrov v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo informáciu, že
v príslušnom kalendárnom mesiaci služobným motorovým vozidlom skutočne nejazdil
a to najneskôr do troch dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(2) Osobný úrad je povinný na základe podkladov predložených podľa odseku 1 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.
(3) 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.
(4)
a)
b)
c)
d)
e)

Osobný úrad vedie nasledovnú evidenciu:
kópie dohôd o zverení vozidiel,
kópie dohôd o trvalej starostlivosti o vozidlá,
doklady o zániku dohôd o zverení vozidiel,
doklady o zániku dohôd o trvalej starostlivosti o vozidlá,
doklady o najazdených kilometroch za príslušný kalendárny mesiac alebo doklady o tom,
že štátny zamestnanec v príslušnom kalendárnom mesiaci služobným motorovým
vozidlom skutočne nejazdil.

Čl. 4
Tento služobný predpis nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.

PhDr. Katarína Kosová
vedúca služobného úradu
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