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Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo
Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo
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Príloha č. 16
V Námestove 26.06.2022
K bodu 7 (návrhu programu podľa pozvánky na Zhromaždenie 2022)
Schválenie zmeny v internej smernici.
Výbor a dozorná rada v súvislosti s aktuálnym výrazným nárastom cien PHM
navrhujú zmeniť príplatky na dopravu vlastným autom lesníkom – živnostníkom, ktorí
mali doteraz schválenú konštantnú výšku príplatku.
Navrhujeme, aby výška príplatku už nebola stanovená fixne, ale aby
zohľadňovala aktuálne ceny PHM a tiež najazdené km (amortizáciu vozidla) a to
nasledovne:
Z článku 8.2
v odseku 1. Odborný lesný hospodár vypustiť text:
Príplatok za dopravu vlastným autom:
80,-EUR mesačne.
v odseku 2. Lesníci
vypustiť text:
Príplatok za dopravu vlastným autom:
60,-EUR mesačne pre oblasť Pilsko.
100,-EUR mesačne pre oblasť Námestovo.
Za článkom 8.2 doplniť nový odsek 8.3 v znení:
Výpočet výšky náhrady za používanie súkromného vozidla
Výpočet výšky náhrady za používanie súkromného vozidla lesníkom (živnostníkom) sa
bude riadiť podľa aktuálneho zákona o cestovných náhradách.
1. Základné sumy na výpočet „Základnej náhrady za najazdené km“ (amortizáciu) budú
stanovené podľa aktuálne platného Opatrenia ministerstva práce, soc. vecí a rodiny
(*poznámka, ktorá nebude uvedená v internej smernici – od 1.5.2022 je to 0,213 EUR/1km).

2. Cenu PHM použitú pri výpočte výšky „Náhrady za spotrebované pohonné hmoty“
bude urbár akceptovať priemernú mesačnú cenu PHM zverejnenú Štatistickým
úradom SR za predošlý kalendárny mesiac, vzhľadom na to, že cena býva
zverejňovaná až v polovici ďalšieho mesiaca.
(*poznámka, ktorá nebude uvedená v internej smernici – za jún, bude použitá cena zverejnená za mesiac máj
atď.).

3. Výbor vopred na rokovaní výboru schváli hlasovaním na základe dostupných údajov
o spotrebe konkrétnych typov áut (z technického preukazu, z internetu a pod.), ktoré
vlastnia naši subdodávatelia:
- spotreby ich áut (so zohľadnením zvýšenia spotreby pri jazde v teréne) a
- mesačné paušály najazdených kilometrov osobitne pre OLH, osobitne pre lesníka
pre oblasť Námestova a osobitne pre lesníka pre oblasť PILSKA, ktoré bude urbár
akceptovať pri výpočte výšky cestovných náhrad za použitie súkromného
motorového vozidla.
4. Na základe takto stanoveného spôsobu výpočtu v závislosti od aktuálnych cien PHM
sa výška náhrady za používanie súkromného vozidla bude meniť mesačne.

