
S P R Á V A 
hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.3 Miestne 

komunikácie -  údržba, čistenie za rok 2014 

 
     Na základe plánu kontrolnej činnosti som vykonal kontrolu plnenia rozpočtu VPS v oblasti 
aktivity 6.3 Miestne komunikácie -  údržba, čistenie za rok 2014.   
 

Kontrolné zistenia : 

1. Nákup čerpadla na základe faktúry DF 243/14 v cene 376,14 € pre stredisko 6.11. bolo 
zaúčtované v stredisku 6.3. (§ 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 1 a 2 ZÚ). 

2. Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov v mesiaci september vo 
výške 28,50 € bolo zaúčtované vo výške 58,50 € (§ 8 ods. 1, 2, 4 a 5 ZÚ). 

3. Nie je vedená evidencia pracovného času zamestnancov strediska tak, aby bol 
zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanci vykonávali prácu 
(§ 99 ZP). 

4. Podľa ED pracovník Z.C. v dňoch 4. a 5.2.2014 čerpal 2 dni dovolenky, pričom žiadanú 
a schválenú dovolenku má na dni 3. a 4.2.2014 (§ 99 ZP). 

5. Podľa ED pracovník G.S. dňa 27.3.2014 čerpal 1 deň dovolenky, pričom žiadanú 
a schválenú dovolenku má na deň 24.3.2014 (§ 99 ZP). 

6. Pracovník R.B. podľa ED aj písomného nariadenia práce vo sviatok dňa 1.11.2014 
vykonával prácu od 1300 hod. do 2000 hod. Vykonaná práca mu bola započítaná aj 
zúčtovaná za 7 hodín práce bez odpočítania prestávky na odpočinok a jedenie v trvaní 30 
minút  (§ 91 ods. 1 a 5 ZP). 
 

Použité skratky: 
ZÚ Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov 
ZP Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 
V súvislosti s vykonanou kontrolou boli kontrolovanému subjektu uložené tieto povinnosti: 

• prijať a doručiť kontrolnému orgánu opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku do 30.6.2015. 

• určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim 
opatrenia podľa osobitného predpisu ( napr. Zákonník  práce ) do 30.6.2015. 

• predložiť kontrolnému subjektu správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení 
podľa osobitného predpisu v písomnej aj elektronickej forme: do 31.7.2015. 

 
 

   Na základe vykonanej kontroly odporúčam MZ prijať nasledujúce uznesenie : 
 

MZ BERIE NA VEDOMIE : 
 

     Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.3 Miestne 
komunikácie -  údržba, čistenie za rok 2014. 
 
 
Vo Fiľakove dňa 1.6.2015 
 
 
 

Ing. Ladislav Estefán 
hlavný kontrolór mesta 


