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    OBECNÝ   ÚRAD, Michalská 51, MARKUŠOVCE 
    

      Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce  

 

 

 

 

SPRÁVA   

o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 
  

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

§ 18 f, odst. 1 písm. e/ hlavný kontrolór  predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne 

správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Z dôvodu dlhodobej 

PN do 21. 4.2021 predkladám správu v najbližšom možnom termíne. 

 

Kontrolná činnosť bola v roku 2020 vykonaná len čiastočne na základe prerokovaného 

návrhu plánu kontrolnej činnosti OZ na polročné obdobie zo dňa  3.10.2019  s možnosťou 

vykonať iné náhodné kontroly a meniť výkon kontroly v závislosti od kontrolovanej 

problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového 

rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých 

bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. V čase od 23. 4. 2020 do 31. 12. 2020 kontrolná 

činnosť nebola vykonávaná z dôvodu dlhodobej PN a nemožnosti náhrady práce hlavného 

kontrolóra iným zamestnancom OcÚ /zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení dlhodobú PN a zastupiteľnosť nerieši/.  

Dňa 6.4. 2020 bol vyhotovený nový návrh plánu kontrolnej činnosti na polročné 

obdobie a zároveň bol v danom čase odovzdaný na povinné zverejnenie. K jeho zverejneniu 

došlo prvýkrát až 24. 4. 2020, poslednýkrát bol vyvesený 13.7.2020. Podľa návrhov programov 

rokovaní obecného zastupiteľstva tento návrh nebol v roku 2020 nikdy zaradený do plánu 

rokovania obecného zastupiteľstva. Z dôvodu neaktuálnosti a potreby iných kontrol bude na 

rok 2021 vyhotovený nový návrh plánu. 

Pri výkone kontrolnej činnosti som ako hlavný kontrolór postupovala podľa pravidiel, 

ktoré ustanovil zákon o finančnej kontrole a audite č. 357/2015 účinný od 1. 1. 2016, § 20-27, 

ktorý bol k 1. 1. 2019 novelizovaný a metodického usmernenia Ministerstva financií 

k finančnej kontrole zo dňa 5.4.2019, č. MF/008005/2019-1411, článku 12.2 nazvaného 

kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a tiež podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov. Podľa zákona 369/1990 Zb., §18d, odst. 1, kontrolnou činnosťou 

hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý 

obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii 

obce, kontrola vybavovania sťažnosti a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych  predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených 

osobitnými predpismi.  

Pri kontrole uznesení som postupovala podľa rokovacieho poriadku obce Markušovce, 

článku 11, ktorý bol v roku 2019 obecným zastupiteľstvom obce Markušovce zmenený, t.j 

došlo k zrušeniu starého rokovacieho poriadku prijatého uznesením 49/2016 zo dňa 4.6.2015 
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potvrdeného uznesením č.57/2015 dňa 14. 7. 2015 a prijatiu nového rokovacieho poriadku OZ 

prijatého uznesením č. dňa 20. 3. 2019 a potvrdeného uznesením č.23/2019  dňa 17.4.2019. Ani 

v roku 2020 nedošlo k zverejneniu aktuálnej verzie rokovacieho poriadku. Tento stále nie 

je zverejnený na internetovej stránke obce. Obec Markušovce naďalej prezentuje materiál, 

ktorý už bol zrušený a neplatí, čo považujem za neplnenie si povinnosti obecného úradu Obce 

Markušovce /§ 16 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení/ a nedostatočnú riadiacu 

a manažérsku činnosť štatutárneho orgánu obce Markušovce pri vykonávaní uznesení obecného 

zastupiteľstva ako zastupiteľského zboru obce a pri informovaní obyvateľstva. 

Obec Markušovce naďalej nemá zverejnený harmonogram zasadnutí OZ, odmeňovací 

poriadok poslancov OZ a členov komisií a rokovací poriadok komisií OZ, ktoré boli opätovne 

potvrdené uznesením dňa 17.4.2019 ako verejné dokumenty na verejnom zasadnutí OZ, čím si 

neplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 

211/2000 v znení neskorších predpisov, § 5, odst. 1, písm.e/, podľa ktorého každá povinná 

osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 /čo je aj obec/ je povinná zverejniť tieto informácie: prehľad 

predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a 

rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo 

vzťahu k povinnej osobe.  

 

V čase od 1. 1. 2020 do 22. 4. 2020 bola vykonaná táto činnosť: 

- Kontrola uznesení /3x/ 

- Kontrola návrhu rozpočtu obce Markušovce na roky 2020-2022 a vypracovanie 2. 

stanoviska HK k nemu z dôvodu zmien v návrhu rozpočtu 

- Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 

- Kontrola evidencie finančných zábezpek a ich účtovania 

- Kontrola o výsledku zo správy z kontroly inšpektorátu práce pre OZ na základe 

uznesenia OZ /mimo plánu kontrolnej činnosti/. 

- Zabezpečenie prerokovania správy z kontroly vykonávania prác v porovnaní s 

organizačným poriadkom a pracovnými náplňami  vybraných zamestnancov a iné 

náhodné kontroly – kontrola dochádzky v OZ /táto kontrola bola skončená v roku 2019/ 

- Oznámenie o začatí kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti zo dňa 6.4. 2020 pod 

názvom-iné náhodné kontroly podľa zváženia HK-kontrola stavu finančných 

prostriedkov a jeho vývoja od 31.12.2019 a výdavkových finančných operácií 

súvisiacich s mimoriadnou situáciou COVID 19 od 12.3.2020 do 31.3. 2020 

- Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na polročné obdobie 1x. 

 

V roku 2020 boli skončené 2 kontroly začaté v roku 2019, pri ktorých neboli 

rešpektované mnou určené termíny na začiatok kontroly, či pokračovanie a tiež na včasné 

poskytnutie originálov dokladov, informácií, vyjadrení či výstupov v zmysle zákona o finančnej 

kontrole a audite č. 357/2015, § 20, 21, čím sa kontrola predlžila a nebolo možné vyhotoviť 

včasný a správny záver a dodržať plán kontrolnej činnosti. Jedná sa o tieto kontroly: 

 

1. Kontrola evidencie finančných zábezpek a ich účtovania 

Kontrola bola začatá 16. 8. 2019 oznámením o začiatku kontroly a ukončená 11.3. 2020 

zaslaním správy o výsledku kontroly e-mailom dňa 12.3. 2020 starostovi obce a na sekretariát 

obce.  K návrhu správy zaslanom 5. 3. 2020 neboli zo strany obce podané žiadne námietky. 

Správa nebola zaradená do najbližšieho OZ, ani neskôr v roku 2020. Termín na prijatie opatrení 

bol určený do 26. 3. 2020 a lehota na ich splnenie do 26. 5. 2020. Do dnešného dňa neboli 

doručené žiadne prijaté a splnené opatrenia. 

 Cieľom kontroly bola kontrola evidencie finančných zábezpek a ich účtovania za roky 

2017, 2018,k 30.9. 2019. Finančné zábezpeky súvisia s prenájmom bytov. Výber a vrátenie 
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finančných zábezpek /evidencia/ v obci Markušovce sa má riadiť VZN č. 2 zo dňa 5.9.2006 

o prideľovaní bytov  a podmienkach prideľovania bytov v obytných domoch vo vlastníctve 

obce Markušovce od 21. 9. 2006. 

 Zistené nedostatky v krátkosti /bližšie správa/: 

-VZN č. 2/1996 nebolo napriek zmene zákonov aktualizované ani raz, čím je v rozpore so 

zákonom č.443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, § 12, odst.7, 

- obec vyberá finančnú zábezpeku vo výške 10-násobku pôvodného mesačného nájomného, čo 

je od 1. 1. 2011 v rozpore s §12, ost.7  zákona č. 443/2010, podľa ktorého finančná zábezpeka 

nesmie presiahnuť výšku šesťmesačného nájomného, čím sa obec bezdôvodne obohacuje 

o príjmy,  na ktoré nemá zákonný nárok /občiansky zákonník, tretia hlava, § 451, odst.1,2/ 

- VZN, ani žiaden interný predpis nerieši spôsob a termín vrátenia finančnej zábezpeky 

- v rokoch 2017 a 2018 nebola v účtovníctve správne vedená analytická evidencia účtov 221 

Bankové účty, ktorá by jasne určovala stav finančných zábezpek, keďže na danom účte sú 

vedené všetky príjmy obce 

- pri evidencii a účtovaní finančných zábezpek za rok 2017,2018, 2019 bol zistený nesúlad 

stavu finančných prostriedkov na účte v Primabanke /časť bola prijatá v hotovosti a nebola 

odoslaná na účet/, nesedel ani stav na účte 479 Ostatné dlhodobé záväzky so skutočnosťou 

a s rozpočtom k 31.12.2017, k 31.12.2018, k 31.1.2019 ani na strane príjmov, ani na strane 

výdajov, 

- vzájomný zápočet príjmov /zábezpeky/a výdavkov /nedoplatok na nájme/ nebol urobený 

v čase, ktorého sa týkal, ale až na konci roka 

- okrem porušenia zákona o účtovníctve č. 431/2000, § 6, odst. 1, odst.2, §7, ost.1, § 10, bolo 

skonštatované aj porušenie zákona o finančnej kontrole a audite č. 357/2015, § 2 a zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 12. ods.3 

- obec neevidovali žiadosti na vyplatenie finančnej zábezpeky cez podateľňu, VZN neobsahuje 

vzory žiadosti, štábna kultúra mnohých žiadostí nespĺňala základné náležitosti žiadosti 

- nedostatky boli zistené aj doložení podkladov k účtovaniu pohybov na účtoch týkajúcich sa 

finančných zábezpek. 

 

2.Kontrola správy z inšpektorátu práce 

 Kontrola bola vykonaná na základe uznesenia OZ č. 75/2019 zo dňa 3.10. 2019, ktorým 

bolo potvrdené uznesenie č. 50/2019  zo dňa 5. 9. 2019. Začatá bola 15. 10. 2019 oznámením 

o kontrole a ukončená 31. 3. 2020 vyhotovením správy. V stanovený termín /21. 10. 2019/ 

neboli zo strany obce poskytnuté žiadne podklady. Protokol o výsledku inšpekcie práce z 27.2., 

11.3., 29.3., 5.4.2019 boli ku kontrole doručené až 9.1. 2020, prijaté opatrenia na odstránenie 

zistených porušení predpisov a i ch príčin a správa o ich plnení  vyplývajúce z protokolu 

z kontroly neboli doručené vôbec, ani na základe upozornenia na neplnenie povinnosti zo 16.01. 

2020, ani na základe výzvy na predloženie dokladov z 20. 3. 2020. Z toho dôvodu bola kontrola 

ukončená a spáva vypracovaná 31. 3.2020. Dňa 1. 4. 2020 bol e-mailom v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a audite požiadaný o súčinnosť Do OZ nebola predložená z dôvodu 

nezvolania OZ vo schválenom aprílovom termíne a následnej dlhodobej PN. 

 Z protokolu o výsledku kontroly inšpektorátom práce vyplynulo, že výkon inšpekcie bol 

zameraný na kontrolou dodržiavania pracovnoprávnych a mzdových predpisov u 7 vybraných 

zamestnancoch a kontrolu dodržiavania zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

Inšpektorát práce zistil nedostatky a rozpor výkonu obce so zákonníkom práce a zákonom 

o odmeňovaní zamestnancov č. 553/2003: 

- V § 43, odst. 2 a 3 u 2 starších zamestnancoch chýbalo v pracovných zmluvách 

doplnenie základných náležitosti. 

- V § 10, odst.2 - u 2 zamestnancoch bol osobný príplatok znížený bez písomného 

zdôvodnenia, 1 zamestnancovi bol úplne odobratý počas PN a oznámenie bolo zaslané 
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po termíne účinnosti, aj u ostatných zamestnancoch sa  osobný príplatok menil len na 

základe rozhodnutia o priznaní bez písomného návrhu príslušného vedúceho, obec 

oznamovala výšku a zloženie funkčných platov pre zamestnancov nie pred daným 

termínom, ale  až po ňom. 

- V § 130, odst.5 ZP- u jednej zamestnankyne bol rozpor o výplate za január s oznámením 

o výške a zložení funkčného platu od 3.1.2019 a odst. 2 a 8 a § 129, odst. 1 ZP – u 4 

zamestnancov obec nedodržala výplatný termín 12. v mesiaci za január /zaslané až 

13.2.19/ a u 2 zamestnankýň časť platu bola poskytnutá až 18.1.2019 za 12/2018. 

 

 K uvedeným kontrolám nebol zo strany štatutárneho orgánu obce v stanovenej lehote 

ani neskôr  predložený žiaden písomný zoznam, ktoré opatrenia boli prijaté a kedy, aby sa dané 

nedostatky odstránili, čím si štatutárny orgán nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona 

o finančnej kontrole a audite č. 357/2015, § 21, odst.3, písm.e/  

 

V roku 2020 boli vykonané 3 kontroly   uznesení obecného zastupiteľstva v zmysle 

článku 11 rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva obce Markušovce /39.-41. správa/   

so zameraním na stav a plnenie uznesení z posledného rokovania OZ a nesplnené uznesenia    

z predchádzajúcich období. Predmetom rokovania OZ boli len správy  č. 39 a 40, 41. správa 

vypracovaná 23. 3. 2020 nebola z dôvodu nezvolania OZ v aprílovom termíne a následnej PN 

predložená na rokovanie OZ vôbec. Z dôvodu neaktuálnosti údajov budú údaje v nej doplnené 

a predložená nová správa za celé obdobie PN.  

Do budúcnosti odporúčam zmenu rokovacieho poriadku, čl. 11 o ustanovenie, aby 

prehľad o plnení uznesení bol predkladaný v danej podobe zamestnancami OZ podľa určenia 

starostom obce a kontrola uznesení hlavným kontrolórom s kontrolou podkladov a dokladov 

bola vykonávaná 1x štvrťročne alebo polročne s postupom určeným v zákone o obecnom 

zriadení a zákone o finančnej kontrole a audite č. 357/2015. 

Z kontroly uznesení vykonaných v roku 2020 vyplynulo, že obec  Markušovce nemá 

stále zrealizované uznesenie č. 174/2016, ktoré sa týka obstarania návrhu Zmien a doplnkov 02 

Územného plánu zóny Markušovce v lokalitách-za ulicou Komenského na parcele číslo EKN 

580 na rozšírenie IBV, zaktualizovanie súčasného stavu obce. Časť Oľšo po vyhodnotení 

pripomienok oprávnených inštitúcii, ktoré mali právo sa k daným zmenám vyjadriť, musela byť 

z návrhu zmien a doplnkov územného plánu Obce Markušovce odstránená. Obci sa ani v roku 

2020 nepodarilo  začať a zrealizovať projekt „Novostavby materskej školy“ v Jarečku, kde je 

zmluva podpísaná o nenávratnom finančnom príspevku už od roku 2017. 

Celkovo bolo za rok 2020 prijatých 63 uznesení /101-163/2020/, z toho nepodpísané 

boli 5, pri uzneseniach č.127, 128, 129/2020 bol uvedený dôvod, že nebolo doručené návrhovou 

komisiou OZ v lehote 10 dní. Zákon o obecnom zriadení č.369/1990 takýto dôvod nepozná. 

 

Okrem vyššie uvedených ukončených kontrol v roku 2020 pokračovala kontrola 

vybraných položiek rozpočtu obce za rok 2018, na ktorej sa naďalej pracuje. Výsledky 

z vykonanej kontroly budú doručené po ukončení. Začiatkom mesiaca apríl 2020 bola z dôvodu 

pandémie a zvýšených nákupov mimo schváleného rozpočtu začatá mimo plánu kontrolnej 

činnosti aj kontrola pod názvom Iné náhodné kontroly podľa zváženia HK-kontrola stavu 

finančných prostriedkov a jeho vývoja od 31.12.2019 a výdavkových finančných operácií 

súvisiacich s mimoriadnou situáciou COVID 19 od 12.3.2020 do 31.3. 2020. Pred 

stanoveným termínom na poskytnutie podkladov /20.4. 2020/ bola zo strany obce e-mailom 

zaslaná žiadosť o predĺženie termínu do 30.4. 2020 z dôvodu PN ekonómky a potreby iných 

prác súvisiacich s Covidom. Od 23. 4. 2020 začala moja dlhodobá PN, podklady ku kontrole 

zatiaľ doručené neboli. 
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2.Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 

 Z dôvodu neschválenia rozpočtu na roky 2020-2022 na decembrovom zasadnutí OZ 

v roku 2019 a vykonaných zmien v návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 bolo vypracované 2. 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022, ktoré bolo doplnením pôvodného 

stanoviska a reakciou na niektoré vykonané zmeny a ich dôsledky vo výsledkoch rozpočtu. 

Kontrolou nového návrhu bol zistený: 

- nárast celkových príjmov aj výdavkov, 

- nesúlad údajov súhrnnej tabuľky s údajmi v príjmových finančných operáciách celkom, 

čím sa skresľuje celkový hospodársky výsledok 

- v roku 2020, 2021 zmenou návrhu došlo k zvýšeniu schodku /rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami bez finančných operácií/. Realita za rok 2020 je vysoký prebytok. 

- aj v novom návrhu sa opakuje chyba-nesprávne zarátanie kapitálových výdavkov medzi 

bežné, čím sa mení výsledok-nereálny je aj pokles bežných výdavkov v nasledujúcich 

rokoch oproti roku 2020 

- plánovanie vykrytia schodku kapitálového rozpočtu v roku 2021 finančnými príjmami 

bolo vyššie, ako bola reálna potreba 

- aj v druhom návrhu absentovali ciele a zámery, naďalej chýba programový rozpočet na 

celé trojročné obdobie 

- pri niektorých výdavkoch, najmä kapitálových chýbal údajov o zdroji príjmov, 

z ktorých majú byť hradené 

- v roku 2021 sa plánoval úver v hodnote 1 100 000,- Eur bez vyjadrenia HK 

- nový návrh rozpočtu neriešil všetky povinné záväzky obce – povinnú školskú 

dochádzku deti od 5 rokov a finančné zabezpečenie chodu novej MŠ, čo bude 

predstavovať pri počte 88 detí značnú finančnú záťaž obce každý rok od spustenia 

prevádzky 

- mzdové výdavky v návrhu neboli predložené v zmysle prijatých zásad o hospodárení 

s majetkom obce. 

 

 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

Odborné stanovisko k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2019 nebolo v roku 2020 

HK vyhotovené z dôvodu dlhodobej PN.  

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády z 11. marca 

2020 a prijatia zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p.  , 

boli upravené aj lehoty na prijatie záverečného účtu obce. Zákonom č. 67/2020 Z.z,  boli 

prijaté opatrenia aj v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, ktorých cieľom bolo zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z 

dôvodu ochorenia COVID-19 (ďalej len „pandémia“). Opatrenia v zákone č. 67/2020 Z. z. 

okrem úpravy rozpočtových pravidiel v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) riešia aj termín prerokovania návrhu 

záverečného účtu v obecnom zastupiteľstve. Podľa § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy obec má povinnosť do 6 mesiacov od skončenia rozpočtového 

roka prerokovať v obecnom zastupiteľstve návrh záverečného účtu. V súlade s § 20 ods. 1 

zákona č. 67/2020 Z. z. počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov 

považujú za dodržané, ak obec ako účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca 

tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do 

uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podľa 
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toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Daňové priznanie PO bola povinnosť podať do 31. 10. 2020. 

Obec návrh záverečného účtu predložila OZ až v decembri 2020. 

 

Začiatkom roka 2020 bola vypracovaná na základe zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov aj správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

za rok 2019, ktorá bola prerokovaná a vzatá na vedomie na OZ konanom dňa 6.2.20200 

/uznesenie č.107/2020/. 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18 f, bod 2 medzi povinnosti 

hlavného kontrolóra obce patrí aj účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom po-

radným. Ako hlavný kontrolór som sa zúčastnila v roku 2020 na 4. z 13 zvolaní rokovania 

obecného zastupiteľstva zo začiatku kalendárneho roka, z toho 1 bolo ukončené ešte na začiatku 

z dôvodu nedostatku prítomných poslancov a schopnosti prijímať uznesenia. Počas PN účasť 

nebola možná.  

V roku 2020 som sa zúčastnila aj 1 rokovania finančnej komisie obecného zastupiteľstva 

v zmysle § 18 f, odst.2. 

 

Pracovný úväzok HK bol 0,4 úväzku zamestnanca vo verejnej správe, t.j. 15 hodín 

týždenne. K tomuto mala obec v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1190 Zb., § 4, odst. 

e/ vytvoriť vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky, aby výkon 

mohol byť nezávislý.  Podmienky, ktoré som pri výkone kontroly mala v roku 2020  

nepovažujem za vhodné. Pracovný čas – každý deň 3 hodiny doobeda neumožňoval efektívny 

výkon práce a ani neumožňoval včasné plnenie si povinnosti vyplývajúce zo zákonov, prijatých 

VZN a interných pravidiel a zbytočne prispieval k stresovej situácii. 

V roku 2020 došlo v mesiaci marec už piatykrát k zmene môjho pracovného miesta 

z dôvodu premeny zasadačky obce na sklad materiálu počas pandémie. Zo zasadačky som bola 

preložená do spoločnej kancelárie s 5 kolegami, čím sa zlepšili na jednej strane moje pracovné 

priestory /väčší stôl, aj priestor na prácu/, na druhej strane sa zhoršili pracovné podmienky 

/väčší hluk, väčší pohyb pracovníkov OcÚ, aj klientov, menší pokoj na prácu/. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení, § 18, odst. 1, je hlavný kontrolór zamestnancom obce 

a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného 

vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. V roku 2020 došlo k zmene pracovného 

poriadku, kde bol niektorým zamestnancom umožnený pružný pracovný čas. Hlavný kontrolór 

medzi nich nepatrí. 

 

 

V Markušovciach  11. 5. 2021 

Ing. Františka Šteinerová, hlavný kontrolór obce 


