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V zmysle zákonníka práce § 81 patrí medzi základné povinnosti zamestnancov hospodárne a
efektívne vynakladanie prostriedkov, ktoré mu zveril zamestnávateľ, chrániť jeho majetok pred
poškodením, stratou a zničením. V náväznosti na uvedené ustanovenie v súvislosti s používaním
služobných telefónov vydávam nasledovnú smernicu:

Čl. 1
Základné ustanovenia
1) Služobné mobilné telefóny majú predplatené mesačné paušály v sieti mobilného operátora.
2) Služobné telefóny, ktoré boli pridelené zamestnancom obce, môžu používať iba na
služobné účely do výšky im prideleného mesačného paušálu.
3) Finančné oddelenie bude vykonávať pravidelné mesačné vyhodnotenie jednotlivých paušálov
podľa fakturácie a prehľad o prekročení jednotlivých limitov vo výške zrážky za všetky mobilné
telefóny predloží prednostovi úradu na schválenie. Hodnotenie prekročenia limitu sa
nevyhodnocuje u mobilných telefónov – starosta obce (tel. číslo 0915 885 409), obecná polícia
(tel. číslo 0908 930 159) a spoločný služobný mobilný telefón (tel. číslo 0907 903 736).
4) Za pevnú linku 053/4433079 zriadenú v byte starostu obce uhrádza obec mesačný paušál - doma štandard. Všetky poplatky nad rámec paušálu sú zrazené zo mzdy.

Čl. 2
Úhrada prekročenia profilov
1) Obdobie platenia faktúr v sieti mobilného operátora je od 4. v sledovanom mesiaci do 3.
nasledujúceho mesiaca.
2) Každé prekročenie paušálu podľa čl. 1 za používanie služobných mobilných telefónov je
užívateľovi zrazené zo mzdy.
3) Ak užívateľ zdôvodní prekročenie svojho paušálu – písomne prednostovi úradu, v odôvodnených
prípadoch môže prednosta úradu výšku zrážky upraviť.

Čl. 3
Účinnosť smernice
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Príkaz na zrážky zo mzdy za prekročenie limitu hovorov na služobných
mobilných telefónoch v mesiaci ........................ 200.

Volací
program

Mesačný paušál
v EUR

1. Ing. Miroslav Malina - 0915885410

P90+SMS

21,9229

2. Ing. Edita Baginová - 0907903735

P90

14,7374

3. Matej Klein - 0907939903

P90

14,7374

4. Mária Kopecká - 0908982722

P60

15,7608

P90+SMS

14,7374

6. RNDr. Mojmír Kandrík - 0908982723 P90+SMS

21,9229

7. Jozef Juraška - 0907844283

15,7608

P.č.

Meno a priezvisko - tel.

5. Ing. Ján Prostejovský - 0907939916

P60UNI

Skutočná
fakturácia

Výška zrážky

Príkaz na zrážky zo mzdy za hovory na pevných
linkách
v mesiaci .................................... 200.

1. Ing. Michal Kotrady

suma nad mesačný paušál

V Smižanoch dňa .....................................

Vypracoval:
Schválil:

EUR

