Zápis z kontroly preplácania nákladov za pohonné hmoty obecného vozidla
a súkromných vozidiel zamestnancov obecného úradu využívaných na pracovné cesty
z pohľadu dodržiavania legislatívnych požiadaviek. Kontrola sa vykoná za obdobie
01.01.2018 až 31.01.2019.
Kontrola bola vykonaná na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom
č.34/2019 zo dňa 31.1.2019. Cieľom kontroly bolo zistiť preplácania nákladov za pohonné hmoty
obecného vozidla a súkromných vozidiel zamestnancov obecného úradu využívaných na pracovné
cesty z pohľadu dodržiavania legislatívnych požiadaviek. Kontrola sa vykoná za obdobie
01.01.2018 až 31.01.2019.
Zamestnanci obce Lehota pod Vtáčnikom na plnenie svojich pracovných povinností využívajú
služobné motorové vozidlo , ktoré je vo vlastníctve obce. Na plnenie svojich pracovných úloh môžu
tiež používať so súhlasom zamestnávateľa súkromné motorové vozidlo.
Pri použití služobné motorového vozidla sa do tohto vozidla zakupujú pohonné hmoty (PHM) a
zamestnanec, vyslaný na pracovnú cestu si v zmysle Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v znení neskorších môže nárokovať cestovné náhrady podľa charakteru pracovnej cesty
ako je stravné , náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, náhrada preukázaných potrebných
vedľajších výdavkov.
Pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste sa riadime §7 odst.
1. Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ktorý znie: :"Ak
sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné
motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu
základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len „základná náhrada") a náhrada za spotrebované
pohonné látky;"
Podľa kontroly vykonanej na Obecnom úrade v Lehote pod Vtáčnikom bolo zistené nasledovné:

Za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 boli zakúpené PHM v celkovej sume 4 141,13 €.
Schválený rozpočet na rok 2018 na túto položku bol vo výške 4 000 €, rozpočet po úpravách 4 000
€. Z uvedeného vyplýva , že rozpočet na tejto položke bol prekročený. Pri kontrole zaúčtovaných
výdavkov boli zakúpené PHM zamestnancami obce vo výške 3 446,04 € a zvyšných 695,09 € bolo
preplatené za PHM občanom obce, ktorí vykonávali pre obec práce a boli im preplatené len PHM .
Jedná sa o nasledovné práce : oprava klubu dôchodcov, nákup materiálu na opravu pódia, oprava
bytu č. 46- práce robené súkromne, čistenie kanálov pri ZŠ, vozenie techniky na akcie Sekaniny,
nákup tovaru na opravu bytovky 678.
Za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.1.2019 boli zakúpené PHM v celkovej sume 143,05 €, a
to 80 € zamestnancom obce a 63,05 € občanovi obce .
V kontrolovanom období som zaevidovala zaznamenávanie použitia služobného motorového
vozidla do knihy jázd nástupom starostu obce Ing. Jána Daňu, kedy dňa 10.12.2018 bola vydaná
kniha jázd. prvý zápis je zo dňa 11.12.2018. V predchádzajúcom období sa na výdavkový
pokladničný doklad za zakúpené PHM písalo ich požitie na daný doklad napr. Bratislava, Trenčín,
Bojnice ...., čím neviem presne určiť, koľko km bolo ubehnutých na dané čerpanie PHM.

Za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 som za použitie súkromného motorového vozidla
na pracovnej ceste zaznamenala vo výške 442,68 €, čo je zaúčtované na podpoložke cestovné
náhrady . Pri preplatení tohto výdavku z rozpočtu obce sa postupovalo v zmysle riadime §7 odst. 1.
Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.1.2019 neboli preplácané výdavky za použitie
súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste.
Záver

Na základe vykonanej kontroly preplácania nákladov za pohonné hmoty obecného vozidla a
súkromných vozidiel zamestnancov obecného úradu využívaných na pracovné cesty z pohľadu
dodržiavania legislatívnych požiadaviek som zistila, že sa preplácali pohonné hmoty do služobného
motorového vozidla zamestnancom obce na základe pokladničných dokladov z čerpacích staníc. V
tomto prípade na preukázanie oprávnenosti vykonaných pracovných ciest zamestnancami obce je
potrebné viesť knihu jázd, čo bolo zavedené starostom Ing. Jánom Daňom. Preplácanie PHM
občanom obce za práce, ktoré vykonávali pre obec, aj v prípade, že boli finančne pre obec výhodné
neodporúčam aj z dôvodu preukázania skutočne spotrebovaných PHM a následne vykázania
výkonu práce. V zmysle § 223 Zákonníka práce odporúčam s týmito fyzickými osobami uzavrieť
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Preplácanie cestovných náhrad za
použitie vlastného motorového vozidla zamestnancami na pracovnej ceste sa uskutočnilo v zmysle
§7 odst. 1. Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam vypracovať nasledovné interné smernice:
1. Internú smernicu na použitie služobného motorového vozidla obce.
2. Internú smernicu o poskytovaní cestovných náhrad.
V Lehote pod Vtáčnikom 27.2.2019
Ing. Zuzana Hajsterová
Hlavná kontrolórka obce Lehota pod Vtáčnikom

