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NÁVRH UZNESENIA

Kód uznes. 1.5.6.
5.1.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.



Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2014, schváleného

dňa  29.1.2014  Mestským  zastupiteľstvom  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  na  pokračovaní

zasadnutia Mestského zastupiteľstva  zo dňa 12.12. 2013 uznesením č. 1381/2014 a poverenia na

výkon  kontroly  č.  1/2014  zo  dňa  30.1.2014,  vykonali  dvaja  zamestnanci  útvaru  mestského

kontrolóra

 

v čase od 31.1.2014 do 5.2.2014

 

kontrolu  plnenia  opatrení  na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou

vykonanou v roku 2011 v mestskej príspevkovej organizácii:

Generálny investor Bratislavy, Záporožská č. 5, Bratislava.

 

Kontrolované bolo obdobie od 2011 do ukončenia výkonu kontroly.

 

Na odstránenie nedostatkov zistených v roku 2011 boli prijaté nižšie uvedené opatrenia,

ktoré boli plnené nasledovne:

1/  Uzatvárať  pracovné  zmluvy  až  po  preukázaní  splnenia  predpokladov  k výkonu  práce  vo

verejnom záujme v súlade s § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. 

Termín: ihneď a trvalý Zodpovedná: personalistka

 

Pracovné zmluvy boli  so zamestnancami uzatvárané až po splnení predpokladov podľa §§ 3 a 4

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme t.j. po predložení výpisu z registra

trestov.

Opatrenie splnené.
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2/ Pri návrhoch výšky osobných príplatkov a odmien postupovať v súlade s ustanoveniami §§10

a 20  zákona  č.  553/2003  Z.  z.   o odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo

verejnom záujme.

Termín: trvalý Zodpovedná: personalistka

Náhodným výberom odkontrolované doklady nevykazovali nedostatky.

Opatrenie splnené.

 

3/ Pracovné voľno s náhradou mzdy je zamestnávateľ povinný poskytovať na nevyhnutne potrebný

čas, v súlade s § 141 ods.2 písm. a/ ZP a zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi

 prekážku v práci a jej trvanie v súlade s § 144 ods. 2 ZP.

Termín: trvalý Zodpovedná: personalistka

 

V rámci kontrolovaného obdobia bolo zistené, že za jednotlivé roky majú zamestnanci v osobitných

obálkach  založené  doklady  o neprítomnosti  v práci  z titulu  čerpania  dovoleniek  a dôležitých

osobných prekážok v práci.  Prekážky v práci  (napr.:  návšteva zdravotníckych zariadení,  úmrtie

rodinného príslušníka a pod.) obsahujú potvrdenie prekážky v práci a dĺžku jej trvania v súlade s §

144 ods. 2 ZP.

Opatrenie splnené.

 

4/  Pri  uzatváraní  dohôd  o prácach  vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru  dodržiavať

ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Termín: trvalý Zodpovedná: zamestnankyňa

PaM

V rokoch 2013 a časť roku 2014 organizácia neuzatvorila žiadnu dohodu o vykonávaní prác mimo

pracovného pomeru. Za predchádzajúce obdobie v náhodne vybraných dokladoch o dodržiavaní

zákona o sociálnom poistení neboli zistené porušenia.

Opatrenie splnené. 
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5/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č.2/2011 bude prerokovaná na pracovnej porade

v 8. týždni 2011.

Zodpovedná zamestnankyňa PaM bude na porušenie pracovných povinností upozornená a bude

jej krátený osobný príplatok v sume  á 150,- €. 

Zodpovedná zamestnankyňa personalistka bude upozornená na dodržiavanie ZP.

Termín: február 2011 Zodpovedná: riaditeľka

Správa o výsledku následnej  finančnej  kontroly č.2/2011 a Zápisnica  o prerokovaní  správy boli

prerokované na pracovnej porade vedenia dňa 22.2.2011.

Zodpovedná  zamestnankyňa  –  mzdová  referentka  bola  na  porušenie  pracovných  povinností

vedením upozornená a bol jej  krátený osobný príplatok za nedostatky zistené kontrolou vo výške

150,- € za mesiace marec a apríl 2011, t.j. celkom 300,- €.

 

Na dodržiavanie Zákonníka práce bola upozornená aj personalistka.

Opatrenie splnené.

Záznam z kontroly plnenia opatrení bol vypracovaný dňa 7.2.2014 a je podpísaný dvoma

členmi kontrolnej skupiny.

 

So záznamom bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 19.2.2014 a je podpísaný jedným

zástupcom kontrolovaného subjektu.

 

Nakoľko  kontrolou  plnenia  opatrení  neboli  zistené  nedostatky  nebolo  kontrolovanému

subjektu uložené prijať opatrenia. 
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