Príloha

Stanovisko odboru financií k paušalizácii cestovných náhrad poslancov
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
umožňuje cestovné náklady paušalizovať. Musí však byť dodržané ustanovenie § 34 zákona,
podľa ktorého sa pri výpočte paušálu vychádza z priemerných podmienok rozhodujúcich
na poskytovanie úhrad. Paušálne náhrady je možné stanoviť individuálne pre jedného
zamestnanca alebo pre skupinu zamestnancov. Pri stanovení paušálnych náhrad vychádza
zamestnávateľ z priemerných podmienok stanovených pre výpočet cestovných náhrad.
Priemerné podmienky zistí z dokladov za určité časové obdobie, počas ktorého sa už cestovné
náhrady poskytovali. Spôsob výpočtu paušálnych náhrad musí byť zdokumentovaný pre účely
kontroly. Pri stanovení paušálu pre skupiny poslancov podľa vzdialenosti trvalého bydliska
od Košíc (návrh sociálnej komisie) vznikajú nasledovné nedostatky:
- výška paušálu pre príslušne skupiny poslancov v rozpätí vzdialenosti znamená
relatívne veľký rozdiel medzi skutočnými cestovnými výdavkami a paušálnymi
výdavkami
- účasť na radách škôl je zložité vysledovať, nakoľko poslanci z rôznych skupín sú
v radách škôl v rôznych mestách
- kultúrno – spoločenské akcie nie je možné vysledovať a paušalizovať pre jednotlivé
skupiny poslancov
- pri určení paušálu sa nezohľadňuje účasť na zastupiteľstve, komisiách a iných
podujatiach.
Z hľadiska zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov je „poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec
oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“, porušením finančnej
disciplíny.
Paušalizácia cestovných náhrad poslancov KSK bola navrhovaná aj v predchádzajúcich
volebných obdobiach. Úrad KSK sa uvedenou požiadavkou zaoberal a problematika
paušalizácie cestovných náhrad bola naposledy prerokovaná na porade predsedu KSK
vo februári 2008. Návrh na paušalizáciu nebol schválený a bol ponechaný doterajší spôsob
úhrady cestovných výdavkov, t.j. nasledovne:
- na základe prezenčných listín zo zastupiteľstva, komisií, resp. iných podujatí
pokladníčka Úradu KSK vyhotoví cestovný príkaz za každého poslanca a vypočíta mu
cestovnú náhradu
- tieto nároky vypláca na zasadnutiach Zastupiteľstva KSK, resp. v prípade potreby
poukazujeme úhrady na účet poslanca.
Odporúčame tento spôsob uplatňovať aj naďalej.

Ing. Mária Karafová
vedúca odboru financií

