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Čl. I. Predmet úpravy

1. Táto smernica upravuje poskytovanie cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení pri
pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, pri vyslaní do členského štátu Európskej únie, pri vzniku pracovného pomeru alebo
obdobného pracovného vzťahu, pri výkone práce v zahraničí a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym
výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť v zmysle ustanovení
a) zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
b) fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, ak je to dohodnuté
c) osobám, o ktorých to ustanovuje tento zákon
d) osobám, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis
e) osobám, ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov Mesta Krásno nad Kysucou a nie
sú k mestu v pracovnoprávnom vzťahu
f) osobám, ktoré plnia pre Mesto Krásno nad Kysucou na základe písomnej zmluvy úlohy a
nie sú k mestu v pracovnoprávnom vzťahu, ak je to dohodnuté.
2. Náhrada podľa tejto smernice nepatrí, ak je preukázane poskytnutá inou právniskou osobou
alebo fyzickou osobou v rozsahu a vo výške v zmysle ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Čl. II. Vymedzenie pojmov
1. Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta ako je
jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.
Pracovná cesta je aj plnenie činností osoby pre ňu vyplývajúcich z osobintého postavenia vrátane
výkonu činností do skončenia tejto cesty.
2. Zahraničná pracovná cesta je čas pracovnej cesty v zahraničí vrátane výkonu práce v zahraničí
do skončnia tejto cesty.
3. Pravidelné pracovisko je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom, miesto výkonu práce
dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávyných mimo pracovného
pomeru. Ak častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné
pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu. Na základe dohody o vykonaní práce i pri
ceste z
miesta pobytu do miesta výkonu práce a späť.
4. Zamestnávateľ je Mesto Krásno nad Kysucou a zamestnávateľ podľa § 17 zákona 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5. Zamestnanec je osoba podľa čl. I. odst.1 písm. a/ až f/ smernice.
6. Vedúci zamestnanec je osoba podľa čl. II. bod 5, má rovnaké povinnosti ako zamestnanec, avšak
má právo prideľovať pokyny zamestnancom, ktorí sú povinní pokyny vedúceho zamestnanca
dodržiavať. Vedúci zamestnanec postupuje v súlade s ustanoveniami § 81 a
§ 82 Zákonníka práce.
1) primátor, zástupca prímátora, hlavný kontrolór, náčelník MsP
7. Rodina zamestnanca je jeho manžel, deti, vlastní rodičia, osvojitelia, prípadne ďalšie osoby
žijúce v domácnosti so zamestnancom, ak majú trvalý pobyt na území SR a osoby podľa
ustanovenia § 2 ods. 4) zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
8. Eurozóna – regionálna oblasť v rámci Európskej únie tvorená zúčastneními členskými štátmi, v
ktorej spoločnú menovú politiku určuje Európska centrálna banka. Slovenská republika sa
zúčastneným členským štátom a súčasťou eurozóny stáva odo dňa zavedenia eura. Eurozónu tvoria
tie členské štáty Európskej únie, ktoré sa nachádzajú v tretej etape hospodárskej a menovej únie.
9. Tretie štáty – štáty, ktoré zaviedli euro na základe menovej dohody uzavretej s Európskym
spoločenstvom podľa osobitných predpisov. Ide o štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ale na
základe menovej dohody zaviedeli euro (napr. Republika San Marino, Vatikán, Monacké kniežactvo
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a pod.).
Čl. III. Schvaľovanie pracovných ciest
1.
Zamestnanci Mesta Krásno nad Kysucou sú vysielaní zamestnávateľom na:
a) tuzemskú pracovnú cestu na základe cestovného príkazu – príloha č. 1
b) zahraničnú pracovnú cestu na základe povolenia zahraničnej pracovnej cesty – príloha č. 1a
2.
Riadeitelia mestských organizácií sú vysielaní Mestom Krásno nad Kysucou na:
a) tuzemskú pracovnú cestu na základe cestovného príkazu – príloha č. 1
b) zahraničnú pracovnú cestu na základe povolenia zahraničnej pracovnej cesty – príloha č. 1a
3. V prípade vykonania pracovenj cesty na základe pozvánky (prihlášky), je táto súčasťou
cestvného príkazu resp. povolenia zahraničnej pracovenj cesty.
4.
Tuzemské pracovné cesty schvaľuje:
a) primátor – zástupcovi primátora, poslancom MsZ, hlavnému kontrolórovi, prednostovi MsÚ,
riaditeľom mestských organizácií, náčelníkovi MsP, v neprítomnosti primátora pracovné cesty
schvaľuje zástupca primátora.
b) prednosta, zástupca primátora MsÚ – všetkým zamestnancom Mesta Krásno nad Kysucou
Zahraničné pracovné cesty schvaľuje:
a) primátor – zástupcvoi primátora, poslancom MsÚ, hlavnému kontrolórovi, prednostovi MsÚ,
riaditeľom mestských organizácií, zamestnancom Mesta Krásno nad Kysucou a osobám uvedeným
v čl. I. bod 1 písmeno b) – f) tejto smernice.
Čl. IV. Poskytovanie náhrad
A.

Náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

1.
Vedúci zamestnanec mesta 1) oprávnený vyslať zamestnanca na pracovnú cestu podpisom
potvrdí zamestnancovi v ,,Cestovnom príkaze“ /vzor v príl.č.1/ deň a miesto nástupu, miesto
výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy, miesto skončenia a ďalšie podmienky pracovnej cesty.
Prihliada pritom na oprávnené záujmy zamestnanca. Môže s ním dohodnúť prerušenie pracovnej
cesty na strane zamestnanca v období pred začatím výkonu práce na pracovnej ceste, alebo v
období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste. Za čas prerušenia pracovenj cesty
zamestnancovi nepatrí žiadna náhrada výdavkov (stravné, ubytovacie výdydavky, potrebné
vedľajšie výdavky). Podmienky pracovnej cesty môže určiť jedným rozhodnutím pre viacerých
zamestnancov a tiež na viacero ciest pre jedného zamestnanca.
2.
Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:
a) náhrada preukázaných cestovný výdavkov
b) náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie
c)stravné
d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov – poplatok za telefón pri zabezpečovaní
potrebných úloh (nie súkromný telefón), poplatok za fax, poplatok za parkovanie, poplatok za
použitie garáže, poplatok za opravu defetku, poplatok za výmenu šekov, poplatok za použitie
diaľnice, vstupné na výstavu, vstupné na veľtrhy a všetky ostatné potrebné výdavky, ktoré
zamestnacovi vznikli pri plnení úloh na pracovenj ceste
e) náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návšetvu jeho rodiny do miesta trvalého
pobytu ak pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalednárnych dní raz za
mesiac.
3.
Zamesnancovi patrí stravné za každý deň pracovnej cesty v závislosti od času trvania cesty v
kalendárnom dni:
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a) 5 až 12 hodín – I. časové pásmo
b) nad 12 hodín až 18 hodín – II. časové pásmo
c) nad 18 hodín – III. časové pásmo
Sumu stravného pre časové pásma ustanoví opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v Zbierke zákonov.
4.
Ak mesto vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní
zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy
stravného ustanovenej pre časové pásmo 5-12 hodín alebo zabezpečiť bezplatné stravovanie.
5.
Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázateľne zabezpečné stravovanie v plnom
rozsahu, stravné sa mu neposkytne. Ak má preukázateľne zabezpečné stravovanie čiastočne, suma
stravného sa kráti a to:
- pri zabezpečení raňajok sa suma stravného kráti o 25%
- pri zabezpečení obeda sa suma kráti o 40%
- pri zabezpečení večere sa suma kráti o 35%.
Krátenie stravného sa nebude realizovať v prípade, ak zamestnance bude mať na pracovnej ceste
bezplatne zabezpečné stravovanie alebo raňajky (preukázateľne poskytnuté v rámci ubytovacích
služieb), ale nemohol toto stravovanie využiť z dôvodov, ktoré nezavinil.
Preukázanie bezplatne zabezpečeného jedla alebo poskytnutých raňajok sa môže nahradiť
vyhlásením zamestnanca vo vyúčtovaní náhrad.
6.
Sumy stravného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor.
7.
Zamestnancovi, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania,
bude umožnené v prípade, ak počac jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalednárnych dní
vykoná viac pracovných ciest, vyplatiť stravné za celkový čas ich trvania. Podmienkou je, že každá
z nich trvá menej ako 5 hodín. Hodiny sa potom spočítajú. Celkový súčet ich trvania musí byť 5
hodín a viac. Možno s ním v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru dohodnúť iné podmienky na poskytovanie stravného, ako aj nižšie sumy
stravného, najviac však o 25% z ustanovenej sumy stravného.
Po dobu prerušenia pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny zamestannca alebo po dobu
dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca, stravné zamestnancovi
nepatrí.
8.
Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:
a) ak primátor mesta po dohode so zamestnancom schváli použitie cestného motorového vozidla
okrem vozidla mesta, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované
pohonné látky. Schválenie je možné len po doložení dokladu o povinnom zmluvnom a havarijnom
poistení vozidla. /vzor príl. č.2/,
b) sumu základnej náhrady ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo. Pri použití prívesu k
cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15%,
c) náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa preukázaného dokladu
ubehnutých km /vyplnený doklad o ubehnutých km – vzor príl. č.3/ a podľa cien pohonných látok
platných v čase použitia vozidla prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v
technickom preukaze vozidla.
Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá
súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi
o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak
zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena
pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu, zistená Štatistickým úradom
Slovenskej republiky.
Spotreba podľa technického preukazu sa použije takto:
ca) ak je v technickom preukaze vozidla uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy
/STN/ použije sa pre výpočet táto norma. Pri jazde vozidla v meste na základe rozpisu najazdených
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km sa spotreba podľa tejto normy zvýši o 40%;
cb) ak je v technickom preukaze vozidla uvedená spotreba podľa STN a aj predpisu EHK alebo len
EHK, na výpočet sa použije spotreba podľa EHK aritmetickým priemerom. Pri jazde vozidla v
meste na základe rozpisu najazdených km sa použije spotreba stanovená pre mesto;
cc) ak je v technickom preukaze vozidla uvedená spotreba podľa smerníc ES na výpočet sa použije
spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii cyklov premávky
odvodených od konkrétneho režimu jazdy vozidla;
cd) ak je v technickom preukaze vozidla uvedená spotreba podľa inej normy, na výpočet sa použije
spotreba určená na rýchlostný režim jazdy vozidla zodpovedajúci prevažujúcim podmienkam
pracovnej cesty;
Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob
výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na
základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby.
Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba
v technickom preukaze neuvádza, pre výpočet náhrady za spotrebované PHL sa použije
spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s
rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky.
d)
zamestnávateľ môže so zamestnancom pred nástupom na pracovnú cestu písomne dohodnúť
použitie vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy,
alebo v sume základných náhrad. (v prílohe č. 2- Dohoda o použití cestného motorového vozidla
na pracovnú cestu – vyznačiť na vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť zamestnávateľa)
Ak zamestnanec použije súkromné vozidlo na vlastnú žiadosť, zamestnávateľ má dve
možnosti uznania výdavkov, a to:
–
poskytne zamestnancovi sumu základnej náhrady za 1 km jazdy a náhradu výdavkov za
spotrebované pohonné látky, alebo
–
využije ustanovenie § 7 ods. 10 zákona o cestovných náhradách a dohodne sa so
zamestnancom na inej výške náhrady, a to vo výške ceny cestovného lístka pravidelnej verejnej
dopravy.
Ak zamestnanec použije súkromné vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, zamestnávateľ
nemôže využiť ustanovenie § 7 ods. 10 zákona o cestovných náhradách, t. j. dohodnúť sa so
zamestnancom na inej výške náhrady, a to vo výške ceny cestovného lístka pravidelnej
verejnej dopravy. V tomto prípade musí poskytnúť zamestnancovi sumu základnej náhrady a
náhradu za spotrebované pohonné látky.
e) sumy základných náhrad sa zokrúhľujú na tri desatinné miesta nahor, výsledná suma
základnej náhrady a výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje
na najbižší eurocent nahor.
B. Náhrady pri zahraničných pracovných cestách
1.
Podmienky zahraničnej služobnej cesty zamestnancom mesta a osobám podľa čl. I. bod 1.
smernice určí v ,,Cestovnom príkaze“ primátor mesta, a to v požadovanom rozsahu podľa
ustanovení čl. IV. písm. A bod 1. s prihliadnutím na podmienky pracovnej cesty a záujmy jej
účastníkov.
2.
Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patrí:
a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov
b) náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie
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c) stravné
d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov – poplatok za telefón pri zabezpečovaní
potrebných úloh (nie súkromný telefón), poplatok za fax, poplatok za parkovanie, poplatok za
použitie garáže, poplatok za opravu defektu, poplatok za výmenu šekov, poplatok za použitie
diaľnice, vstupné na výstavu, vstupné na veľtrhy a všetky ostatné potrebné výdavky, ktoré
zamestnancovi vznikli pri plnení úloh na pracovnej ceste
e) poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahriničí
f) vreckové
g) náhrada preukázaných výdavkov za pohonné látky
3.
Zamestnancovi patrí stravné v cudzej mene za každý deň pracovnej cesty v závislosti od
času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia SR v kalendárnom dni:
a) do 6 hodín vrátane
b) nad 6 hodín až 12 hodín
c) nad 12 hodín
Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene ustanoví opatrenie, ktoré vydá
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vždy pre nasledujúci kalendárny rok tak, aby nadobudlo
účinnosť 1. januára príslušného kalendárneho roka.
4.
Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnávateľ
zamestnancoví v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi
v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo
viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v eurách alebo v cudzej mene, ktoré je pre
zamestnanca výhodnejšie. V prípade leteckého spôsobu dopravy sa za rohodujúci čas pre posúdenie
času stráveného v jednotlivých krajinách považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku, ak
zákon neustanovuje inak.
5.
Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvá v kalendárnom dni:
a) do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25% zo základnej sadzby stravného
b) nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50% zo základnej sadzby
stravného
c) nad 12 hodín patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.
6.
Ak je v doklade o ubytovaní zamestnanca preukázané poskytnutie raňajok, mesto poskytne
stravné určené podľa čl. IV. písm. B bod 3. a 5. znížené vždy o 25% zo stravného v eurách alebo v
cudzej mene nad 12 hodín trvania zahraničnej pracovnej cesty, alebo z najvyššie dohodnutej sumy
stravného v eurách alebo v cudzej mene, a to bez ohľadu na sumu poskytnutých raňajok.
Zamestnávateľ kráti stravné v eurách alebo v cudzej mene na základe všeobecnej preukázateľnosti
(napr. doklad o rezervácii, informácia od zamestnanca pod. a nevyžaduje sa preukázateľnosť iba cez
doklad o ubytovaní).
7.
Ak je stravné preukázateľne zabezpečené čiastočne, suma stravného sa kráti
- pri zabezpečení obeda o 40%
- pri zabezpečení večere o 35%
z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy
stravného.
Zamestnávateľ stravné v eurách alebo v cudzej mene nekráti uvedeným spôsobom, ak zamestnanec
nemohol využiť zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré nezavinil.
Preukázanie zabezpečeného jedla alebo poskytnutých raňajok sa môže nahradiť vyhlásením
zamestnanca vo vyúčtovaní náhrad. Pokiaľ si zamestnanec sám vo vyúčtovaní cestovných náhrad
zo zahraničnej pracovnej cesty vyznačí, že mal bezplatne zabezpečené stravovanie (raňajky, obed
alebo večeru), alebo že mu boli poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb, považuje sa toto
vyhlásenie zamestnanca za preukázané poskytnutie stravovania. Zamestnace je povinný uviesť vo
vyúčtovaní cestovných náhrad pravdivé údaje, všetky rohodujúce skutočnosti viažuce sa na
poskytovanie náhrad a zamestanec svojím podpisom aj za uvedené údaje zodpovedá. Po dobu
prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny alebo po dobu dohodnutého
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prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca stravné v eurách alebo v
cudzej mene zamestnancovi nepatrí.
8.
Pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancoví za čas pracovnej cesty na území SR
stravné v slovenskej mene za podmienok ustanovených v čl. IV. písm. A bod 3. až 6.
9.
Pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá sa začína a končí na území SR je na vznik nároku na
náhrady poskytované v cudzej mene rozhodujúci čas prechodu slovenskej štátnej hranice, odlet a
prílet lietadla podľa letového poriadku alebo príchod a odchod lode z prístavu, v ktorom sa
vykonáva vstupná alebo výstupná colná a pasová kontrola.
10.
Náhrada výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov zamestnancovi nepatrí,
ak ho takto poistil zamestnávateľ a ak o to požiadal pri schválení pracovnej cesty, najneskôr však 3
dni pred nástupom na pracovnú cestu.
11.
Okrem náhrady preukázaných potrebných vedľajších výdavkov mesto poskytne
zamestnancovi vreckové v cudzej mene vo výške 5 – 40 % z určeného stravného.
12.
Vreckové zamestnávateľ neposkytuje.
13.
Pri poskytnutí náhrady za používanie cestných motorových vozidiel podľa ustanovení čl. IV.
písm. A bod 8. pri zahraničnej pracovnej ceste v členskom štáte eurozóny alebo v treťom štáte, patrí
zamestnancovi náhrada v eurách alebo v cudzej mene za spotrebované pohonné látky, pričom pri
preukázaní viacerými dokladmi sa na prepočet použije cena vypočítaná aritmetickým priemerom
podľa ust. § 15 zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Na uvedené účely sa nesleduje
minimálny počet km prejazdených v zahraničí.
Zamestnancovi patrí náhrada výdavkov za pohonné látky v eurách za:
- skutočne najazdené kilometre v zahraničí
- prípadne aj za kilometre prejdené od prechodu slovenskej štátnej hranice až do miesta skončenia
zahraničnej pracovnej cesty.

Čl. V. Spoločné ustanovenia
1.
Pred nástupom na pracovnú cestu je zamestnanec pivnný zaevidovať cestovný príkaz do
evidencie v kancelárii sekretariátu.
2.
Ak zamestnanec požiada o poskytnutie preddavku na náhrady, poskytne sa mu tento do
sumy predpokladaných náhrad a na základe stanovených podmienok pracovnej cesty podľa čl. IV.
písm. A bod 1.
3.
Pri zahraničnej pracovnej ceste mesto poskytne zamestnancovi preddavok na náhrady v
cuzdej mene v sume podľa času trvania a podmienok pracovnej cesty podľa čl. IV. písm. A bodu 1.
a prílohy č. 1a) k cestovnému príkazu.
4.
Zamestnanec je povinný do 10 pracovných dní po skončení pracovnej cesty predložiť
písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.
Správnosť vyúčtovania potvrdzuje vedúci zamestnanec, ktorý pracovnú cestu povolil podpisom a to
v Cestvnom príkaze v časti 7. Vyúčtovanie pracovnej cesty ,,So spôsobom vykonania súhlasí …..“.
Súčasťou dokladov je správa z pracovnej cesty. V prípade, že z pracovnej cesty vyplynú pracovné
úlohy a termíny je zamestnanec povinný predložiť správu z pracovnej cesty aj príslušnému
vedúcemu zamestnancovi 1).
5.
a) Vyúčtovanie pracovnej cesty tuzemskej schvaľuje:
- primátor mesta, zástupca primátora;
b) vyúčtovanie všetkých zahraničných pracovných ciest schvaľuje:
- primátor mesta;
6.

Ak zamestnanec nepreukáže výdavky, môže byť poskytnutá ich náhrada s prihliadnutím na
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určené podmienky cesty v primeranej sume schválenej primátorom mesta. Vyúčtovanie predloží
zamestnanec so zdôvodnením a návrhom primeranej sumy náhrady.
7.
Mesto je povinné do 10 pracovných dní od predloženia prísomných dokladov vykonať
vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnanca a uspokojiť jeho nároky.
8.
Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok pri zahraničnej pracovnej ceste vyšší, ako je nárok
zamestnanca (preplatok v cudzej mene), vráti zamestnanec v cudzej mene, v ktorej preddavok
obdržal. Po dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže zamestnanec preplatok vrátiť v
inej cudzej mene alebo v eurách.
9.
Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok pri zahraničnej pracovnej ceste nižší, ako je nárok
zamestnanca (nedoplatok v cudzej mene), vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v
ktorej mu poskytol preddavok. Po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ nedoplatok
poskytnúť v inej cudzej mene alebo v eurách.
10.
Pri vyúčtovaní pracovnej cesty zamestnávateľ v prípade potreby zaokrúhľuje:
a) celkový nárok zamestnanca v eurách bez poskytnutého preddavku na najbližší eurocent nahor,
b) celkový nárok zamestnanca v cudzej mene bez poskytnutého preddavku na najbližšiu celú
menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk
nahor,
c) preplatok v eurách alebo jeho časť v eurách na najbližší eurocent nadol,
d) preplatok v cudzej mene alebo jeho časť v cudzej mene na najbližšiu celú menovú jednotku
bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nadol
e) nedoplatok v eurách alebo jeho časť v eurách na najbližší eurocent nahor,
f) nedoplatok v cudzej mene alebo jeho časť v cudzej mene na najbližšiu celú menovú jednotku
bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nahor.
Pri vyúčtovaní náhrad sa pri prepočte sumy v eurách na cudziu menu a naopak použije referenčný
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala.
11.
Čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho
zavinenia inak ako plnením pracovných úloh sa považuje za výkon práce.
Popis vykonaných pracovných úloh je súčasťou správy z vykonanej pracovnej cesty v rozsahu deň;
od-do: hod.; popis prác.
12.
Použitie lietadla na pracovnú cestu schvaľuje vždy primátor mesta.
13.
V ostatných prípadoch, ktoré nerieši táto smernica platia ustanovenia zákona 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
14.
Kontrolu dodržiavania smernice vykonáva hlavný kontrolór a pracovníci poverení podľa
zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a príslušnej smernice.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia
Smernica nadobúda účinnosť 1.1.2012

V Krásne nad Kysucou dňa 30.decembra 2011

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta Krásno nad Kysucou
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Príloha č. 1:
č. 1a:
č. 2:
č. 3:

vzor cestovný príkaz
vzor príloha ,,A“ k cestovnému príkazu na zahraničnú pracovnú cestu
vzor ,,Dohoda“ o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
vzor evidencia jazdy motorového vozidla
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Príloha 1/a
Príloha ,,A“ k cestovnému príkazu číslo ….............................
Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Meno a adresa zamestnanca …..............................................................................................................
Zamestnávateľ …...................................................................................................................................
Druh cesty …..........................................................................................................................................
Cesta do …..................................................vykonaná v dňoch ….........................................................
Spôsob dopravy ….................................................................................................................................
Príkaz k zahraničnej pracovnej ceste na ….... dní, vrátane doby
strávenej na ceste tam a naspäť
Predĺženie zálohy na cestovné výdavky …............................................................................................
Záloha na ubytovanie na …............. nocí, po ….............. spolu …....................................................
na …............. nocí, po ….............. spolu …....................................................
Záloha na stravné
na …............. dní, po ….............. spolu …....................................................
na …............. dní, po ….............. spolu …....................................................
Záloha na vreckové na …............. dní, po ….............. spolu …....................................................
na …............. dní, po ….............. spolu …....................................................
Záloha na potrebné vedľajšie výdavky …..............................................................................................
Celkom pridelené …............................................................................................................
Súhlasím s vyplatením uvedenej zálohy …............................................................................................
primátor mesta Krásno nad Kysucou
Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
Výška stravného v cudzej mene …........................................................................................................
Celodenné stravovanie bezplatne poskytnuté v dňoch …......................................................................
Devízový nárok:
Cestovné výdavky: …........................................................................................................................
…........................................................................................................................
spolu: …................................................................................................................................................
Výdavky na ubytovanie: …....................................................................................................................
….......................................................................................................................
spolu: …................................................................................................................................................
Stravné – prechod slovenských hraníc
dňa ….............. hodina …....... nárok % …..................... t.j. …...........................................................
od …................ do ….............. nárok % …..................... t.j. …...........................................................
od …................ do ….............. nárok % …..................... t.j. …...........................................................
prechod slovenských hraníc pri ceste späť
dňa ….............. hodina …....... nárok % …..................... t.j. …...........................................................
spolu: ….................................................................................................................................................

Náhrady potrebných vedľajších výdavkov …........................................................................................
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…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
spolu: ….................................................................................................................................................
Zistenie rozdielu medzi príjmami a nárokom, resp. spotrebou:
Príjem …................................................................................................................................................
Nárok ….................................................................................................................................................
Malo byť vrátené …...............................................................................................................................
Skutočne vrátené …...............................................................................................................................
Prehlasujem, že moje údaje sú správne a úplné.
Pokiaľ bolo stravovanie zabezpečené bezplatne /i čiastočne/
je táto skutočnosť uvedená v priloženej správe zo zahraničnej
pracovnej cesty.
Dňa …..................................... Podpis zamestnanca ….......................................................................
Podpis pracovníka, ktorý upravil vyúčtovanie …..................................................................................

So spôsobom vykonania pracovnej cesty súhlasím …...........................................................................
primátor mesta Krásno nad Kysucou

Mesto Krásno nad Kysucou
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Príloha č.2

DOHODA

o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
(vyznačiť na vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť zamestnávateľa)
uzavretá podľa ustanovení čl. IV písm. A bod 8. Organizačnej smernice č.
o cestovných náhradách
Príloha k cestovnému príkazu č. :
Druh vozidla:

ŠPZ:

Spotreba PHM podľa TP:
(co TP je prílohou dohody)
Druh PHM:
Cena PHM v dobe uskutočnenia pracovnej cesty:
Číslo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla:
Číslo havarijnej poistnej zmluvy:
Vozidlo sa použije dňa:
z:

na pracovnej ceste
do:

a späť

Vodič:
Spolucestujúci:
Vyúčtovanie PC podľa:
(zvolený spôsob zakrúžkovať)
a) náhrad
(Čl. IV A 8. Smernice)

b) v cene cestovného lístka
hromadnej dopravy

Správnosť údajov potrvdzuje zamestnancec:
Podpis zamestnanca:
…...........................................

V Krásne nad Kysucou dňa:
Primátor: …....................................................

