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Materiál obsahuje: 
 
1. Informácia o  prijatých  opatreniach  na  

odstránenie   nedostatkov  zistených 
mestským kontrolórom hlavného mesta SR 
Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 
5/2014, zameranej na dodržiavanie 
práv a povinností zamestnancov 
a zamestnávateľa pri výkone práce vo 
verejnom záujme podľa Zák. č. 
552/2003 Z.z. a dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych 
a interných predpisov súvisiacich 
s výkonom práce.  



Informácia o  prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským 
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 5/2014, 
zameranej na dodržiavanie práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľa pri 
výkone práce vo verejnom záujme podľa Zák. č. 552/2003 Z.z. a dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych a interných predpisov súvisiacich s výkonom práce.  

Ukončenie kontroly: September 2014; boli prijaté opatrenia: 

1/ zabezpečiť prijatie nového Pracovného poriadku. V novom poriadku upraviť 
podmienky vykonávania domáckej práce a telepráce v podmienkach Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Termín: do 31.mája.2015.  
Zodpovední: riaditeľ magistrátu a vedúca oddelenia ľudských zdrojov  

Plnenie:  

Úloha splnená, Pracovný poriadok bol vydaný dňa  31. marca 2015, s účinnosťou od 1.mája 
2015. 
 

2/ zabezpečiť zjednotenie prístupu k odmeňovaniu zamestnancov Hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorých pracoviskom je magistrát, zamestnancov zariadení bez právnej 
subjektivity a zamestnancov Mestskej polície.  

Termín: do 30.6.2015.  
Zodpovední: riaditeľ magistrátu a vedúca oddelenia ľudských zdrojov 

Plnenie:  
V súvislosti s plnením tohto opatrenia boli vykonané rokovania, na základe ktorých bolo  
vyžiadané aj stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  
Podľa obdržaného stanoviska Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti 
nie je kompetentné zaujať záväzné stanovisko k aplikácii ustanovení zákona o odmeňovaní, 
nakoľko podľa § 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko s účinnosťou od 1. novembra 
2013 je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy 
pri výkone práce vo verejnom záujme Úrad vlády Slovenskej republiky a preto odporúča 
obrátiť sa na tento ústredný orgán štátnej správy.  
Z tohto dôvodu navrhujeme predĺženie termínu do 31. decembra 2015. 
 

 


