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OBEC MARKUŠOVCE, Michalská 51,Markušovce                  
Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce      

 

 

 

 

Správa 

 o výsledku kontroly zo správy z kontroly inšpektorátu práce pre OZ 

Oprávnená osoba: Hlavný kontrolór Obce Markušovce Ing. Františka Šteinerová 

Povinná osoba: Obec Markušovce, Michalská 51 zastúpená starostom obce Marekom Virágom 

ako štatutárnym orgánom obce 

Cieľ kontroly: Kontrola správy z kontroly inšpektorátu práce 

Cieľom kontroly nebola kontrola inšpektorátu práce a výkonu jej kontroly, ale oboznámenie sa 

so správami z kontroly vykonanej inšpektorátom práce a s prijatými opatreniami obce 

k nedostatkom uvedeným v nej. 

Kontrola bola vykonaná na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona 

č.357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších zmien a doplnkov  a uznesenia 

OZ č. 75/2019 zo dňa 3. 10. 2019, ktorým bolo potvrdené uznesenie č. 50/2019 zo dňa 5. 9. 

2019 v termíne od 15. 10. 2020, kedy bol starostovi obce Markušovce e-mailom oznámený 

začiatok kontroly na deň 21. 10. 2019 na 9.00 hod.  

       V deň a hodinu začatia kontroly, t. j.  21. 10. 2020 neboli zo strany obce poskytnuté žiadne 

podklady ku kontrole. Vyžiadané boli všetky správy z inšpektorátu práce za rok 2018,2019, 

vrátane prijatých opatrení z týchto správ, ak boli zistené nedostatky. 

Pri kontrole bol použitý postup uvedený v zákone  č. 357/2015 o finančnej kontrole  a audite, 

§ 20-27 v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR.  Na základe vyššie 

uvedeného konštatujem   zo strany povinnej osoby porušenie zákona o finančnej kontrole  a 

audite č. 357/2015 v znení neskorších predpisov, § 21, bod 3, písm. b,/ podľa ktorého bola  

povinná osoba /obec/ povinná predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou /hlavným 

kontrolórom obce/ vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, 

výpisy, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s kontrolou. 

Podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 21, odst. 3, písm. a/ je povinná osoba pri vykonávaní kontroly povinná predložiť 

oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov 

vykonaných inými orgánmi, ktoré súvisia s kontrolou. 

Po ústnom upozornení a dohode so starostom obce v decembri 2019 mi bol dňa 9. 1. 2020 

odovzdaný originál protokolu Inšpektorátu práce Košice, ktorý vykonal kontrolu v obci v dňoch 

27.2., 11.3., 29.,3.5.4.2019. Prijaté opatrenia vyplývajúce z danej kontroly a vyžiadané pri 

oznámení HK doručené v danom čase neboli. Starosta obce bol opätovne vyzvaný na ich 
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predloženie dňa 16. 1. 2020 a dňa 20. 03. 2020. Tieto mi neboli odovzdané ani v náhradných 

termínoch. 

 

Kontrolou bolo zistené, že : 

- Inšpektorát práce kontroloval obdobie 10/2018-1/2019 

- Výkon inšpekcie práce bol zameraný na kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych 

a mzdových predpisov a kontrolu dodržiavania zákona o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní 

- Ku kontrole si vyžiadal spisy 7 zamestnancov-Bc. K. Š., B. S., A. G., Ing. J. Š., Mgr. 

M. B., Ing. K. R., Ing. L. K., evidenciu pracovného času, evidenciu dochádzky, vrátane 

dovolenkových lístkov a potvrdení o návšteve lekára, PN, mzdové listy za rok 2018, 

výplatné pásky, výplatné listiny, výpisy z banky o úhrade mzdy, evidenciu stravy, 

interné predpisy obce-organizačný poriadok obecného úradu, pracovný poriadok, 

smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podávaných v zmysle zákona 

č. 307/2004 Z,z o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zápisnicu z porady zo dňa 

22.01.2019 a voľby zamestnaneckého dôverníka, smernicu o vybavovaní sťažností 

adresovaných orgánom obcí, jej oboznámenie zamestnanci a sťažnosť p. A.G. + 

odpoveď 

 

Inšpektorát práce zistil tieto nedostatky: 

- Rozpor so ZP, § 43, ost. 2 a 3 /zamestnávateľ nedohodol základné náležitosti /výplatný 

termín, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej lehoty/ v pracovných 

zmluvách u starších zamestnancoch /p. A.G., p. B.S. /Mal ich len v pracovnom 

poriadku, pracovné zmluvy neobsahovali odvolávku na pracovný poriadok. 

- Zmeny pracovnej náplne a teda zmeny pracovnej zmluvy, ktorých je pracovná náplň 

súčasťou, u p. A. G. a p. L.K. boli vykonané bez dohody so zamestnancom, k písomným 

zmenám pracovných náplní od 1. 1. 2019 došlo u všetkých zamestnancoch písomne až 

následne 3.1.2019-rozpor so  ZP § 54 

- Rozpor s § 10, odst. 2 zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme týkajúce sa osobného príplatku-2 zamestnancom p. A.G., 

B.S. bol znížený osobný príplatok bez písomného odôvodnenia, p. Ing. L.K. bol od 

1.1.2019 osobný príplatok úplne odobratý, v jej prípade došlo aj k zmene platovej 

triedy, oznámenie bolo danej zamestnankyni doručené poštou 4.2.2019, t.j. po termíne 

účinnosti, aj u ostatných kontrolovaných zamestnancoch sa osobný príplatok menil len 

na základe rozhodnutia o priznaní osobného príplatku bez písomného návrhu 

príslušným vedúcim. 

- Rozpor s § 10, odst. 2 zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme – obec neoznámila zamestnancom výšku a zloženie funkčných 

platov v čase, kedy došlo k úprave /od 1.1.2019 sa menili tarify zamestnancov vo 

verejnej správe/, ale až po tomto termíne, niektorí dostali 3.1.2019, niektorí 31.1.2019, 

Ing. L.K. až 19.2.2019, pritom vyplácanie funkčných platov bolo  dňa 31.12.2018 

pozastavené. 
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- Rozpor s § 130, odst. 5 Zákonníka práce – doklad o výplate  za január nebol u p. B. S. 

v súlade s oznámením o výške a zložení funkčného platu od 3.1.2019, teda  údaje neboli 

v súlade. 

- Rozpor s § 130, odst. 2 Zákonníka práce, odst. 2 a 8 a § 129, odst.1 – obec u 4 

zamestnancov /Ing. K.R. a Bc. K.Š., Ing. J.Š. a Mgr. M.B./ nedodržala stanovený 

výplatný termín 12. v mesiaci, zamestnávateľ im ju zaslal až 13. 2.2019 za 1/2019 a u 2 

zamestnankýň bola časť platu za 12/2018 poskytnutá až 18. 1. 2019 /Bc.K.Š., Ing. R.K/ 

Nedostatky v oblasti nelegálneho zamestnávania zistené neboli. Všetci kontrolovaní 

zamestnanci boli riadne zaregistrovaní v registri poistencov a sporiteľov dôchodkového 

sporenia. 

Obec mala na základe danej kontroly nariadené odstrániť zistené nedostatky do 10 dní od 

prevzatia protokolu, t.j. od 5.4.2019. Inšpektorát práce obci ďalej uložil obci povinnosť 

prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin a tiež doručiť 

inšpektorátu práce písomnú správu o splnení opatrení na odstránení zistených porušení 

predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a ich príčin a o odstránení 

nedostatkov v lehote do 3 dní po uplynutí lehoty na ich odstránenie. 

 

 

 

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky: 

Protokol o výsledku inšpekcie práce zo dňa 5.4.2019 

 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby a podpis zamestnanca, ktorý vykonával kontrolu: 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce Markušovce 

Dátum vyhotovenia správy:  31.3.2020 


