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Smernica obce Príbelce 

o používaní cestných motorových vozidiel vo vlastníctve  

Obce Príbelce 
 

Článok 1   
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Smernica sa vzťahuje na prevádzkovanie cestných motorových vozidiel s 
prideleným vodičom alebo bez prideleného vodiča vo vlastníctve obce Príbelce. 

2. Smernica zabezpečuje jednotnú úpravu riadenia, koordinácie, vykonávania a 
kontroly používania cestných motorových vozidiel vo vlastníctve obce Príbelce v 
súlade s § 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí. Na základe tohto zákona je 
obec povinná hospodáriť so svojím majetkom v prospech rozvoja obce a jej 
občanov a tento majetok chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať. 

3. Smernica upravuje sadzby poplatkov za vykonávanie služieb a prenájom 
jednotlivých zariadení a vozidiel a určuje osoby zodpovedné za ich používanie a 
prenájom. 

4. Pre použitie cestných motorových vozidiel platí zásada účelnosti a hospodárnosti. 

 
Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Cestným motorovým vozidlom sa rozumie vozidlo pohybujúce sa motorickou 
silou, ktoré je určené na prepravu osôb alebo nákladu po pozemných 
komunikáciách a čiastočne po spevnených a nespevnených cestách v teréne. 

2. Strojovým zariadením sa rozumie zariadenie, ktoré je vybavené pohonným 
systémom, ktoré nepoužíva priamo vynaloženú ľudskú alebo zvieraciu silu a ktoré 
sa skladá z častí alebo komponentov, z ktorých najmenej jedna je pohyblivá a 
ktoré sú vzájomne spojené na účely osobitného použitia. 

3. Službou sa rozumie poskytnutie strojového zariadenia alebo motorového vozidla 
na žiadosť a za účelom, na aký je určené. 



4. Žiadateľom sa rozumie akákoľvek osoba, ktorá má záujem o poskytnutie služby 
alebo prenájom motorového vozidla a ktorá predloží žiadosť o túto službu alebo 
prenájom. 

5. Vodičom sa rozumie: 
a) zamestnanec Obce Príbelce, ktorému je na základe pracovnej zmluvy zverené 
motorové vozidlo v súvislosti s výkonom služby, 
b) osoba, ktorá nie je zamestnancom Obce Príbelce, ale ktorej je na základe 
dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti zverené motorové 
vozidlo na čas určený v dohode, 
c) osoba, ktorá nie je zamestnancom Obce Príbelce a ktorej je na základe dohody 
zverené motorové vozidlo na čas určený v dohode. 

 
 

Čl. 3 
Žiadosť o vykonanie služby cestného motorového vozidla 

 
1. Požiadavky na službu poskytnutia cestného motorového vozidla predkladajú 

žiadatelia písomne formou Žiadosti o poskytnutie cestného motorového 
vozidla, ktorá je Prílohou č. 1 tejto smernice. 

2. Žiadosť je potrebné doručiť na Obecný úrad v Príbelciach v čase stránkových 
hodín. 

3. Žiadosť sa predkladá pre každý stroj alebo vozidlo samostatne s uvedením 
kontaktných údajov žiadateľa, dátumom a jeho podpisom. 

4. Žiadosť o službu sa predkladá na Obecný úrad v Príbelciach najneskôr týždeň 
pred dňom žiadaného výkonu služby. 

 
 

Čl. 4 
Schvaľovanie žiadostí 

 
1. Predložené žiadosti schvaľuje starosta obce na základe harmonogramu a voľných 

termínov. 

2. V prípade, že nie je možné žiadosti vyhovieť, Obecný úrad túto skutočnosť oznámi 
žiadateľovi písomnou formou, telefonicky alebo e-mailom najneskôr deň pred 
žiadaným dňom vykonania služby. 

 
 

Čl. 5 
Preberanie motorového vozidla 

 
1. Vodič alebo žiadateľ preberá pridelené cestné motorové vozidlo vrátane 

príslušenstva (zákon č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) na základe 
preberacieho protokolu a odbornej a zdravotnej spôsobilosti. 

2. Pri preberaní vozidla sa vykoná technická prehliadka vozidla, skontroluje sa 
dokumentácia a množstvo pohonných hmôt v nádrži. Všetky zistené skutočnosti 
budú zaznamenané v dokumentácii Záznam o prevádzke vozidla. 



3. V prípade žiadosti o motorové vozidlo (VW Multivan, Škoda Fabia) pre potreby 
športových aktivít či kultúrnych aktivít (pre TJD Príbelce, DHZ Príbelce, SPZ 
Poľovnícke združenie Podskala Príbelce, Folklórna skupina Bažalička Príbelce – 
Plachtince, Cirkevný zbor ECAV Príbelce, ŠSK Príbelce) prevádzkovateľ (Obec 
Príbelce – štatutárny zástupca) poskytne motorové vozidlo na požadovanú aktivitu 
bez náhrad. 

4. V prípade žiadostí o nákladné motorové vozidlá (PRAGA V3S valník, Nakladač 
ZŤS UN 053) pre potreby vykonávania aktivít (pre TJD Príbelce, DHZ Príbelce, 
SPZ Poľovnícke združenie Podskala Príbelce, Folklórna skupina Bažalička 
Príbelce – Plachtince, Cirkevný zbor ECAV Príbelce, ŠSK Príbelce) 
prevádzkovateľ (Obec Príbelce – štatutárny zástupca) poskytne nákladné 
motorové vozidlo na požadovanú aktivitu za spotrebované palivo. 

5. Obec Príbelce si vyhradzuje právo odovzdania vedenia motorového vozidla iba 
poverenému vodičovi s príslušným oprávnením. Poverené osoby k užívaniu 
motorových vozidiel musia absolvovať školenie o užívaní vozidla jedenkrát ročne 
v určenom termíne. Záznam o vykonanom poučení vodiča je Prílohou č. 3 tejto 
smernice. 

 
Čl. 6 

Povinnosti vodiča 
 
1. V prípade prenájmu cestného motorového vozidla alebo výkonu služby je vodič 

povinný: 
a) mať pri sebe platné doklady predpísané na vedenie motorového vozidla 

(vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o vykonaní emisnej 
kontroly a osvedčenie o STK), 

b) počas vedenia a prevádzky vozidla dodržiavať všetky právne predpisy 
týkajúce sa tejto činnosti, 

c) skontrolovať technický stav vozidla pred začiatkom jazdy, v priebehu dennej 
prevádzky a po ukončení denného výkonu vozidla,  

d) ohlásiť Obecnému úradu v Príbelciach bezodkladne každú poistnú udalosť 
alebo dopravnú nehodu, na ktorej mal vodič účasť a to so všetkými potrebnými 
údajmi (počet a mená postihnutých osôb, evidenčné čísla vozidla a meno 
majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla, ktoré malo na udalosti účasť, dátum a 
hodinu udalosti a odbor dopravnej polície, ktorá dopravnú nehodu 
vyšetrovala), 

e) poskytnúť potrebnú pomoc osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, ak 
tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iných, 

f) po vykonaní poslednej riadne vyžiadanej a schválenej cesty vykonať na 
vozidle dôslednú vonkajšiu a vnútornú údržbu vrátane doplnenia pohonných 
hmôt a odovzdať riadne vyplnený Záznam o prevádzke motorového vozidla, 

g) dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na činnosť ním vykonávanú, najmä 
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne 
predpisy. 

 
 
 
 
 



Čl. 7 
Pohonné hmoty a mazadlá, určovanie a evidencia spotreby 

 
1. Spotreba pohonných hmôt pre jednotlivé cestné motorové vozidlá je určená na 

základe hodnôt uvádzaných výrobcom vozidla v technickom preukaze s 
prihliadnutím na vonkajšie podmienky a špecifické podmienky prevádzky každého 
motorového vozidla zvlášť. 

2. Spotreba pohonných hmôt bude mesačne vyhodnocovaná v nadväznosti na 
ojazdené kilometre povereným zamestnancom. 

3. Intervaly výmeny olejových náplní agregátov ako i termíny pravidelných 
technických prehliadok všetkých motorových vozidiel sa riadia platnou legislatívou 
a odporúčaniami výrobcu vozidla. 

4. V prípade zistenia rozdielu medzi skutočnou spotrebou a spotrebou uvedenou 
v technickom preukaze vozidla budú analyzované príčiny týchto rozdielov a určí 
sa spôsob nápravy. 

 
 

Čl. 8 
Zoznam motorových vozidiel za poskytnutie služieb 

 
1. Predmetom poskytnutia žiadaných služieb budú nasledovné motorové vozidlá: 
 

nákladné motorové vozidlá 
•   Nakladač LOCUST 903 S 

 
2. Žiadateľ za použitie príslušného cestného motorového vozidla donesie na Obecný 

úrad v Príbelciach do 3 pracovných dní, preukázateľne nakúpené pohonné hmoty 
podľa najazdených motohodín na základe aktuálne platného cenníka, ktorý je 
Prílohou č. 2 k tejto vnútornej smernici. 

 
Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto smernica je záväzná pre všetkých žiadateľov o poskytnutie služby alebo 

prenájom motorových vozidiel, ako aj pre vodičov, ktorým bude vozidlo zverené. 

2. Táto smernica Obce Príbelce bola schválená Obecným zastupiteľstvom v 
Príbelciach na svojom 21. zasadnutí dňa 15.06.2021 pod číslom uznesenia 
162/2021 a nadobúda účinnosť dňom 16.06.2021. 

 
 
 
 
 

Ing. Tibor Čierny 
    starosta obce 

 
Príloha č. 1:  Žiadosť o poskytnutie motorového vozidla 
Príloha č. 2:  Platný cenník sadzieb poskytovania a prenájmu motorových vozidiel 
Príloha č. 3:  Záznam o vykonanom poučení vodiča 



Príloha č. 1 k smernici č. 1/2021 
o používaní a prenájme cestných motorových vozidiel  

vo vlastníctve Obce Príbelce 
 
 
 
 

ŽIADOSŤ 
o poskytnutie motorového vozidla 

 
 
 
Žiadateľ: 
 
Meno a priezvisko: ......................................................................................................... 
 
Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................. 
 
Kontakt - telefónne číslo: ............................................................................................. 
 

   - e-mail:   ............................................................................................. 
 
týmto žiadam o poskytnutie / prenájom* ....................................................................... 
 
v čase ............................................................................................................................ 
 
na účel ........................................................................................................................... 
 
 
Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 
 
 
 
 
V …………..….… dňa …………….… 

 
 
………………………….………… 

podpis 
 

 

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknite 

 



Príloha č. 2 k smernici č. 1/2021 
o používaní a prenájme cestných motorových vozidiel  

vo vlastníctve Obce Príbelce 
 
 
 

CENNÍK 
poskytovania motorových vozidiel 

 
 

Poskytnuté nákladné motorové vozidlo: 

 

Typ vozidla Palivo za 1 Mh 

Nakladač LOCUST 903 S 2,5 l (D) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 k smernici č. 1/2021 
o používaní a prenájme cestných motorových vozidiel  

vo vlastníctve Obce Príbelce 
 
 

ZÁZNAM 
o vykonanom poučení vodiča 

 
Dátum vykonania poučenia: ……………………………….. 
 
Rozsah poučenia: 
1. Vodič je povinný: 

a) mať pri sebe platné doklady predpísané na vedenie motorového vozidla, 
b) počas vedenia a prevádzky vozidla dodržiavať všetky právne predpisy 

týkajúce sa tejto činnosti, 
c) skontrolovať technický stav vozidla pred začiatkom jazdy, v priebehu dennej 

prevádzky a po ukončení denného výkonu vozidla, 
d) oznámiť bez zbytočného odkladu nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho 

bezpečnosť a činnosť a podľa svojich možností a schopností zúčastňovať sa 
na ich odstraňovaní, 

e) dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
protipožiarne predpisy, 

f) podľa svojich možností a schopností dbať o svoju bezpečnosť a o svoje 
zdravie a bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa bezprostredne dotýka jeho 
činnosť, 

g) dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných 
a psychotropných látok, 

h) opustiť vozidlo a odísť do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je 
bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo iných osôb, 

i) obsluhovať vozidlo osobne, pričom má zákaz zveriť ho osobe, ktorá 
neabsolvovala uvedené poučenie, 

j) po vykonaní poslednej riadne vyžiadanej a schválenej cesty vykonať na 
vozidle dôslednú vonkajšiu a vnútornú údržbu, 

k) pred odovzdaním vozidla doplniť pohonné hmoty, 
l) pri odovzdaní vozidla odovzdať aj riadne vyplnený Záznam o prevádzke 

motorového vozidla. 
 
2. Ak dôjde k poistnej udalosti alebo dopravnej nehode, vodič je povinný: 

a) bezodkladne ohlásiť každú poistnú udalosť alebo dopravnú nehodu, na ktorej 
mal účasť Obecnému úradu v Príbelciach – starostovi obce 

b) v hlásení o nehode uviesť 
• čas a miesto, kde sa poistná udalosť alebo dopravná nehoda stala, 
• opis priebehu poistnej udalosti alebo nehody, 
• osoby a evidenčné čísla vozidiel, ktoré boli na poistnej udalosti alebo 

nehode spoluúčastné, 
c) poskytnúť prvú pomoc; privolať lekársku pomoc alebo zabezpečiť dopravu k 

lekárovi osobe, ktorá utrpela ujmu na zdraví, ak tak môže urobiť bez 
nebezpečenstva pre seba alebo iných, 

d) podľa potreby privolať políciu, hasičov, 
e) zabezpečiť miesto nehody, zaistiť okolie miesta nehody. 



 
VYHLÁSENIE 

 
 

Podpísaný (meno a priezvisko)  
 

………………………………………………………………… 
 
vyhlasujem, že som bol dnešného dňa poučený z predpisov týkajúcich sa obsluhy 
vedenia motorového vozidla, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia. 
 
 
 
V Príbelciach, dňa ………………………..    
 
 
 
         …………………………… 

    vlastnoručný podpis 


