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Obecné zastupiteľstvo obce Tulčík podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov schválilo toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

1 / 2008
o podmienkach pre používanie a poskytovanie služieb prepravy
vozidlami, ktoré sú vo vlastníctve obce

článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) stanovuje podmienky, podľa ktorých sú
využívané vozidlá vo vlastníctve obce Tulčík pre potreby obecného úradu, spoločenských
organizácií v obci a pre potreby obyvateľov obce Tulčík.
článok 2
Určenie použitia vozidiel
1. Vozidlo AVIA skriňová je určené na prepravu osôb s maximálnym počtom 17-tich
prepravovaných osôb okrem vodiča.
2. Vozidlo AVIA valníková je určené na prepravu materiálu.

článok 3
Rozsah služieb
Vozidlá sú používané predovšetkým:
- na prepravu osôb a materiálu pre potreby obecného úradu pri plnení úloh
vyplývajúcich z plánu rozvoja obce, z investičného plánu a z bežných denných potrieb
týkajúcich sa udržania čistoty a poriadku v obci,
- pre potreby spoločenských organizácií pracujúcich v obci
- na prepravné služby pre obyvateľov obce na základe písomnej žiadosti podľa nižšie
uvedených podmienok.

článok 4
Podmienky používania vozidiel pre potreby obce
V prípade potreby obce vypíše starostkou určený pracovník obecného úradu
minimálne jeden deň vopred žiadanku na prepravu a predloží ju na podpis starostke.
Starostka obce dáva podpisom žiadanky súhlas na požadovanú prepravu a zabezpečenie
vodiča, určí pracovníkov, ktorí požadovanú prepravu zrealizujú a taktiež určí
zodpovedného pracovníka za realizáciu prepravy, resp. plnenie úlohy. Podpísaná
žiadanka pritom slúži pre vodiča ako príkaz na jazdu. Vodič musí v priebehu prepravy
viesť záznam o prevádzke vozidla. Tento záznam je povinný hneď po ukončení prepravy
vyplnený a podpísaný odovzdať na obecnom úrade najneskôr nasledujúci pracovný deň.

článok 5
Podmienky používania vozidiel pre spoločenské organizácie a
obyvateľov obce
1. Žiadateľ predloží na obecný úrad písomnú žiadosť o poskytnutie auta na prepravu
spravidla 3 dni vopred. Žiadosť musí obsahovať:
- deň prepravy
- predpokladanú hodinu začiatku a ukončenia prepravy
- trasu prepravy
- počet prepravovaných osôb alebo hmotnosť (v tonách) prepravovaného tovaru.
Žiadateľ žiadajúci opakovanú prepravu na dlhšie časové obdobie môže požiadavky na
všetky prepravy uviesť v jednej žiadosti.
2. Starostka obce v deň prijatia žiadosti na obecný úrad rozhodne o vyhovení alebo
zamietnutí žiadosti a obecný úrad bezodkladne vyrozumie žiadateľa o rozhodnutí
starostky. Pri vyhovení žiadosti obecný úrad zabezpečí vodiča, ktorý požadovanú
prepravu zrealizuje. Po vykonaní prepravy vodič predloží najneskôr nasledujúci
pracovný deň na obecný úrad vyplnený a podpísaný záznam o prevádzke vozidla, na
základe ktorého bude žiadateľovi vypočítaná cena za poskytnutú službu.
3. Evidenciu žiadostí a vedenie knihy objednávok vedie poverený pracovník obecného
úradu.
článok 6
Sadzby za poskytnutie prepravnej služby

1. Za každú aj začatú hodinu státia je sadzba 50,- Sk.
2. Do prepravnej vzdialenosti 10 km sa účtuje k stojnému podľa bodu 1 paušálna
sadzba vo výške 100,- Sk.
3. Za poskytnutie prepravnej služby nad 10 km je sadzba 13,- Sk/1 km.
4. Futbalovému oddielu TJ Tulčík sa poskytuje AVIA skriňová na prepravu mužstiev
na jednotlivé futbalové zápasy a športové akcie na základe zmluvy.
V sadzbách uvedených v bode 1 až 3 sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty,
náklady na mzdu vodiča, údržbu vozidla, prípadne iné náklady spojené
s prevádzkou vozidla.

článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Rozhodovanie o využívaní vozidiel je vo výhradnej právomoci starostky obce.
Riešenie pracovného vzťahu medzi vodičom a obcou je v právomoci starostky
obce.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
v Tulčíku dňa 5. 5. 2008. Nadobúda účinnosť dňa 20. 5. 2008.

v Tulčíku dňa 5. 5. 2008

Ing. Janka Šoltésová
starostka obce

