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I N F O R M Á C I A 
 
 

vyplývajúca z uznesenia MZ hlavného mesta SR Bratislava č. 691/2005 zo dňa 26.5.2005 o 
plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou  č. 2/2011, vykonanej v čase od 2.2.2011 do 15.2.2011 zameranej na kontrolu 
dodržiavania zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a zákona  NR SR č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce  
 
 
 

1. Výsledky kontroly boli prerokované na porade vedenia dňa 22.2.2011 ( zápisnica č. 
8/2011). 

 
2. Referentka personálnej práce bola upozornená na dodržiavanie § 3 zákona č. 553/2003 

Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme, 
t.j. uzatvárať pracovné zmluvy až po preukázaní splnenia predpokladov k výkonu práce 
vo verejnom záujme. 

 
3. Štatutár organizácie a vedúci odd.  berú na vedomie  ustanovenia §§ 10 a 20 zákona č. 

553/2003 Z. z., t.j. že sú povinní písomne predkladať referentke personálnej práce 
zmenu osobného príplatku  im podriadeného zamestnanca. 

 
4. Mzdová referentka bola upozornená na dodržiavanie zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, pri uzatváraní dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zároveň  jej bol  krátený osobný príplatok 
v sume á 150,- €  za mesiac marec a apríl, t.j. celkom 300,-€. 

 
5. Všetci zamestnanci boli upozornení prostredníctvom vedúcich odd.  na  dodržiavanie § 

144 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, t.j. že zamestnanec je povinný 
preukázať zamestnávateľovi prekážku v práci a jej trvanie priepustkou potvrdenou 
lekárom.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


