Vykonávací predpis č. 1/2015
o cestovných a ubytovacích náhradách OT ŠKM SL
Čl. 1
Vykonávací predpis o cestovných náhradách sa vzťahuje na členov OT ŠKM SL, ktorí
vykonávajú cestu na turistické podujatie organizované OT ŠKM SL podľa kalendára podujatí
na príslušný kalendárny rok. Podujatia organizované inými zložkami KST alebo nezahrnuté
do kalendára podujatí musia byť schválené výborom OT ŠKM SL minimálne 14 dní vopred.
Vo výnimočnom prípade môže osoba oprávnená schvaľovať cestovné náhrady povoliť
výnimku po odsúhlasení najmenej dvomi členmi výboru OT aj v kratšom časovom predstihu,
najmenej však 7 dní pred konaním akcie.
Čl. 2
Uvedeným členom patrí náhrada podľa zásad uvedených v bodoch nasledovne:
- náhrada preukázaných cestovných výdavkov
- náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
Čl. 3
Náhrada cestovných výdavkov bude členom poskytnutá nasledovne:
1. pri použití prostriedkov hromadnej dopravy v plnej výške za podmienky preukázania cesty
použitými cestovnými dokladmi pri splnení nasledovných zásad:
a) člen môže použiť vlak alebo autobus hromadnej dopravy. V prípade vlaku sa jedná o vozne
2. triedy
b) držitelia zliav a vedúci podujatia sú povinní využívať zľavu na cestovnom, pokiaľ túto
zľavu dopravná spoločnosť poskytuje.
2. pri použití autobusu (objednávka) v plnej výške za podmienky, že náklady za autobus
nebudú vyššie ako náhrada za použitie verejného dopravného prostriedku pri rovnakom počte
účastníkov.
3. pri použití súkromného vozidla prináleží každému členovi náhrada vo výške základnej
tarify železničnej dopravy 2. triedy /nepočíta sa batožina/
4. uvedené náhrady sa poskytnú v plnej výške pri celkovej vzdialenosti cesty do 100 km. Pri
celkovej vzdialenosti od 100 do 200 km sa od účastníkov podujatia vyžaduje spoluúčasť 2,- €,
pri celkovej vzdialenosti od 200 do 300 km spoluúčasť 3,- € nad 300 km spoluúčasť 4,- €.
Spoluúčasť platí aj pri použití súkromného vozidla a neplatí pri použití verejného dopravného
prostriedku. Dôchodcovia, deti do 15 rokov, študenti a ŤZP majú spoluúčasť 50% z
navrhnutej sumy.
5. nečlenovia OT ŠKM SL zaplatia poplatok podľa čl. 3. bodu 4 tohto vykonávacieho
predpisu + 3.-€.
6. v prípade, že účastník podujatia zvolí iný dopravný prostriedok bez súhlasu vedúceho akcie
ako ostatní účastníci, náhrada cestovných výdavkov mu nebude poskytnutá. Neplatí to
v prípade, že prostriedok hromadnej dopravy, resp. autobus (objednávka) je využitý na 100%.
V tom prípade bude mať preplatenú sumu, ktorá prislúcha každému členovi v autobuse, avšak
za predpokladu, že sa prihlásil do termínu.
7. súkromné vozidlo sa použije iba v prípadoch, ak doprava účastníkov nie je možná
verejným dopravným prostriedkom alebo je pre OT preprava súkromným vozidlom
hospodárnejšia.

8. pri použití súkromného vozidla účastník alebo vedúci podujatia požiada osobu oprávnenú
schvaľovať cestovné náhrady o povolenie vykonať cestu a predloží technický preukaz vozidla
a vyplnený cestovný príkaz.
9. vedúci podujatia je povinný informovať o spôsobe dopravy obvyklým spôsobom, t.j.
zverejnením na informačnej tabuli a na stránke www.kstsl.sk
Čl. 4
Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie prináleží členovi vo výške uvedenej
na doklade z ubytovacieho zariadenia avšak maximálne 3,-€ na osobu a noc.
Čl.5
Výnimku z tohto predpisu v mimoriadnych prípadoch povolí osoba oprávnená
schvaľovať cestovné náhrady a najmenej dvaja členovia výboru OT.
Čl. 6
Tento vykonávací predpis bol schválený na konferencii OT ŠKM SL dňa 27.2.2015.

