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Dôvodová správa 
 

Na základe uznesenia MZ č. 61/2012 zo dňa 23. 2. 2012 bola  vypracovaná správa 
o prideľovaní služobných telefónov a o zmluvných podmienkach s dodávateľom služby. 
 
Od 1. 1. 2012 je  platná pre mestský úrad Rožňava  Smernica, ktorá ustanovuje základné 
pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov /ďalej len Smernica/. Táto ruší 
Internú smernicu zo dňa 10. 11. 2008. Účelom tejto Smernice je stanoviť podmienky 
používania mobilných telefónov, kontrolu dodržiavania stanovených mesačných programov 
a čerpania nákladov na jednotlivé telefóny a súčasne stanoviť systém ich používania 
a evidovania. Smernica je záväzná pre funkcionárov mesta, resp. vedenie mesta – primátora 
mesta, zástupcu primátora mesta, hlavnú kontrolórku mesta /ďalej len funkcionári mesta/, 
náčelníka Mestskej polície, zástupcu náčelníka Mestskej polície, prednostku MsÚ 
a vybraných zamestnancov MsÚ v Rožňave, ktorým bol služobný mobilný telefón pridelený. 
Podľa článku II., ods. 4 tejto Smernice: funkcionári mesta, prednostka MsÚ, náčelník MP 
a zástupca náčelníka MP majú telefón pridelený z titulu výkonu svojej funkcie. Prednostka 
prideľuje telefón a stanovuje výšku mesačného programu ako aj výšku limitu 
pretelefonovanej sumy pre zamestnancov, ktorí v organizačnej štruktúre funkčne spadajú pod 
prednostku. Zmenu mesačného programu pre jednotlivých zamestnancov a funkcionárov 
mesta vykonáva sekretariát prednostky MsÚ po písomnom nariadení prednostky. Prednostka 
môže v opodstatnených prípadoch písomne nariadiť, aby sa niektorým zamestnancom 
uhrádzali aj roamingové hovory /volané a prijaté hovory v zahraničí/. V ojedinelých 
prípadoch prednostka môže vydať písomné nariadenie na uhradenie celkovej sumy alebo 
určitej čiastky zo sumy za pretelefonované minúty nad rámec pridelených voľných minút 
mesačného programu, a to tým zamestnancom MsÚ, ktorí mesačný limit voľných minút 
prekročili z dôvodu plnenia neodkladných pracovných povinností. 
Podľa čl. II ods. 5 Smernice  - po pretelefonovaní limitu uvedeného v prílohe č. 1 Smernice sa 
úhrada za pretelefonovanú sumu nad stanovený limit zráža zo mzdy zamestnancom MsÚ na 
základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy. Dohody o zrážkach zo mzdy boli podpísané  
v roku 2012. 
Podľa čl. III. ods. 1 Smernice – sa telefóny spravidla prideľujú na dobu neurčitú alebo na 
dobu určitú len zamestnancom, ktorých zaradenie a charakter prác si trvalo vyžaduje 
operatívne telefonické spojenie počas vykonávania pracovnej činnosti i mimo sídla 
pracoviska. 
Podľa čl. III. ods. 2 Smernice – vybraným zamestnancom sa pridelí telefón a mesačný 
program na základe písomnej požiadavky podpísanej príslušným vedúcim zamestnancom 
predloženej prednostke. Pokiaľ je požiadavka v súlade s čl. III. ods. 1 Smernice a je krytá 
rozpočtom, zodpovedný zamestnanec zabezpečí telefón /v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní a pri dodržaní požiadavky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti/ na základe 
písomného nariadenie prednostky. V súčasnosti sa výber telefónov uskutočňuje len od 
jedného poskytovateľa služieb Orange Slovensko a.s.. 
Užívacie právo k telefónu je viazané na výkon konkrétnej funkcie, resp. pracovného zaradenia 
a zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie, skončenia pracovného pomeru, resp. na základe 
rozhodnutia prednostky MsÚ. 
Na internetovej stránke mesta Rožňava sa mesačne zverejňujú náklady na jednotlivé 
účastnícke stanice. 
Zmluva o poskytovaní telefónnych služieb je uzatvorená s mobilným operátorom Orange 
Slovensko a.s. Lehota viazanosti je od 15 mesiacov po 24 mesiacov, v prípade predčasného 
ukončenia zmluvy, resp. porušenia zmluvy je dohodnutá zmluvná pokuta. Celkovo je 
pridelených 51 telefónnych čísel s lehotou viazanosti do konca roku 2012, 2013 a 2014. 



V prílohe č.1 je priložený prehľad používateľov s uvedením mesačných užívateľských 
programov, dobou viazanosti programov, cenou paušálu a s uvedením povoleného 
prečerpania mesačného limitu.  
 
Súčasťou uznesenia  č. 61/2012   bod 2., bolo uložené prednostke MsÚ prehodnotiť 
nákladovosť, zmluvné podmienky  a predložiť návrh úsporných opatrení. 
Na jednanie bol pozvaný zástupca firmy Orange p. Barta, ktorý  vykonal revíziu  jednotlivých 
zmlúv o pripojení s možnosťou zníženia mesačných nákladov. Tento návrh zmien tvorí 
prílohu číslo 2. predloženej správy.   Zodpovedná pracovníčka  bude naďalej sledovať  lehoty 
viazanosti  jednotlivých zmlúv o pripojení. Po skončení viazanosti kvôli  mobilným telefónom 
sa prejde na paušály bez viazanosti  s možnosťou  následného  zrušenia  nepotrebných čísel. 
Bolo znížené aj povolené prečerpanie  mesačného paušálu jednotlivým zamestnancom. Po 
vykonanej revízii sa mesačné náklady znížili o 183,81 €.   
 


