Mestský úrad Turčianske Teplice

IČO: 00317004
Číslo cesty:

PRÍKAZ NA CESTU DO ZAHRANIČIA
1. Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9
zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosť použitia verejných
prostriedkov. Pripravovaná finančná operácia je – nie je* v
súlade so schváleným rozpočtom a s internými predpismi.
_______________________________
Podpis zamestnanca zodpovedného
za vykonanie kontroly

Meno pracovníka ..............................................
Funkcia: ...................... číslo telefónu................
Do štátu ..................... od – do .......................
Účel cesty:

2. Vyslanie pracovníka na cestu odporúča:
prednosta Mestského úradu ....................................
a. Vyslaný pracovník bude hosťom zahraničnej organizácie /orgánu/,
ktorá mu bezplatne poskytne:
- stravovanie

ÁNO – NIE

- ubytovanie

ÁNO – NIE

b. Spôsob dopravy:
Odchod dňa .............. prechod sl. hraníc o ....... hod.
Príchod dňa ............. prechod sl. hraníc o ....... hod.

Schvaľujem – neschvaľujem

............................
primátor mesta

VYHLÁSENIE O POUČENÍ
3. Pred nástupom cesty som bol /a/ poučený /á/ o devízových
predpisoch a o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných
cestách do zahraničia podľa zákona č. 283/2002 Z.z. a beriem na
vedomie, že som povinný /á/ po návrate z cesty:
- do 10 dní vyúčtovať zahraničnú cestu a vrátiť
spotrebované devízové prostriedky
- do 14 dní predložiť podrobnú cestovnú správu s návrhmi na
využitie výsledkov cesty
Dátum: ........................
..............................................................
vyslaný pracovník

4. Predpokladaný devízový nárok vyslaného pracovníka:
Nárok na vreckové /0–35%/..................................
/Určuje primátor mesta-viď Interná smernica o cestovných
náhradách čl.6/
Výpočet valút:
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Celkový devízový nárok ....................................
Prevzatá záloha dňa:.......... v sume:.....................

.........................
primátor mesta

V y ú č t o v a n i e p racovnej cesty zo zahraničia
Devízový nárok
a/ odlet /prechod sl. hraníc/ dňa ..........................
o hod. ................... t. j. ........ % diety .......
od ....................... do ........... dní ...........
prílet /prechod sl. hraníc/ dňa .........................
o hod. ................... t. j. ........ % diety .......
nárok na dietach .....................
b/ výdavky na ubytovanie /doklad č. ...../
c/ vreckové

/... % stravného/ .............

d/ mimoriadne výdavky
Ú h rn om

.............

/doklad č. ...../

.............

/doklad č. ...../

.............

nárok /a + b + c + d/

.............

Vyplatená záloha

.............

Oprávnený nárok

.............

Malo byť vrátené

.............

Skutočne vrátené

.............

R o zd ie l

/prečerpanie/
/doplatok/

.............
t. j. EUR .............

Vrátené peňažnému ústavu /prostredníctvom zahraničnej banky/
dňa ............. vrátené celkom ...........................
Prehlasujem, že moje údaje sú správne a úplné. Ak sa v dokladoch
o ubytovaní vyskytujú sadzby vrátane stravovania, je táto
skutočnosť na dokladoch uvedená.
Dňa ................ podpis pracovníka .....................
Podpis pracovníka, ktorý upravil vyúčtovanie ...............
Poznámka: a/ vo veci prečerpania bolo zariadené ............
............................................................
V Turčianskych Tepliciach dňa ...........

..................
podpis kontrolou
povereného pracovníka

