
Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

1751/2020 

 

 

S P R Á V A 
o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu pri zamestnávaní počas pracovnej neschopnosti 

pracovníkov v roku 2019 v rozpočtovej organizácii MŠ – Óvoda, Daxnerova č. 15 

 

 

 

Oprávnená osoba: Ing. Judita Mihályová, hlavná kontrolórka mesta 

Kontrolovaný subjekt: 

(povinná osoba) 

Mesto Fiľakovo, Radničná 25 – MŠ – Óvoda, Daxnerova č. 

15, 986 01 Fiľakovo 

  

Cieľ kontroly: Preveriť účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť čerpania rozpočtu 

pri zamestnávaní počas pracovnej neschopnosti pedagogických 

zamestnancov a dodržiavanie príslušných právnych predpisov 

a interného pokynu primátora č. 2/2017 

 

Kontrola bola vykonaná v čase: 05.02.2020 – 02.03.2019 

 

Kontrola bola vykonaná mimo plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 na základe 

žiadosti primátora mesta. Listom č. 971/2020 zo dňa 04.02.2020 podľa ustanovenia § 20 ods. 5 

písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite bola povinná osoba oboznámená 

s termínom zahájenia kontroly, cieľom finančnej kontroly. Správa z vykonanej kontroly bola 

povinnou osobou prerokovaná dňa 06.03.2020. 

 

Kontrolou boli preverené najmä: 

- dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce pri uzatváraní pracovných zmlúv na dobu 

určitú 

- dodržiavanie interného pokynu primátora č. 2/2017 

- opodstatnenosť prijatia zamestnanca na zastupovanie  

- náležitosti pracovných zmlúv 

- výkon základnej finančnej kontroly v zmysle ZFK a v zmysle Smernice primátora 

mesta č. 1/2017 o finančnom riadení a výkone finančnej kontroly 

 

Podľa predloženej dokumentácie v roku 2019 na zastupovanie pedagogických 

zamestnancov boli na základe pracovných zmlúv prijatých 5 zamestnancov na druh práce 

výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ 

materskej školy. K niektorým z uvedených zmlúv boli vydané dodatky prevažne z dôvodu 

predĺženia pracovného pomeru, ale aj kvôli zmene miesta výkonu práce resp. zmeny 

pracovného času zamestnanca. Všetci zamestnanci boli prijatí na dobu určitú – počas PN aj 

počas čerpania dovolenky. 

 

Najčastejším nedostatkom bolo nerešpektovanie Interného pokynu primátora č. 2/2017 

pri preobsadzovaní pracovného miesta z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Uzatvorenie 



niektorých zmlúv bolo neopodstatnené a neefektívne. Boli aj neoprávnene uzavreté dodatky 

k pracovným zmluvám, hlavne na zastupovanie počas čerpania riadnej. Hlavnou kontrolórkou 

boli vyčíslené finančné výdavky zamestnávateľa z titulu prijatia zamestnancov do pracovného 

pomeru na zastupovanie, čiže cena práce za celé obdobie neopodstatneného zamestnania – 

koľko stál zamestnanec zamestnávateľa – v sume 3077,34 EUR.  

 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

 

Kontrolou boli zistené nedostatky pri zamestnávaní počas pracovnej neschopnosti 

pedagogických zamestnancov, ktorým by sa mohlo predísť dodržiavaním interného pokynu 

primátora č. 2/2017. Aby sa kontrolovaný subjekt vyhol v budúcnosti neefektívnemu čerpaniu 

rozpočtu mesta, odporúčam prijať nasledovné opatrenia: 

1. pri dlhodobej pracovnej neschopnosti preobsadzovať pracovné miesto až od 

jedenásteho dňa práceneschopnosti  

2. počas neprítomnosti v práci z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zabezpečiť 

zastupovanie tohto pedagogického zamestnanca prítomnými pedagogickými 

zamestnancami a nie prijatím zamestnanca do pracovného pomeru na dobu určitú 

3. dbať na dodržiavanie interného pokynu primátora č. 2/2017 – prerokovať 

preobsadenie pracovného miesta konkrétnym potencionálnym zamestnancom 

s prednostom mestského úradu a vedúcim oddelenia školstva, kultúry a športu. 

 

 

 

 

 

Ing. Judita Mihályová 

hlavná kontrolórka mesta 


