
Hlavný kontrolór – Správa o výsledku kontroly   Strana 1 zo 14 

 

Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly, vykonanej v súlade so schváleným 
Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 – uznesenie č. 28/B.17 z 28.06.2017. 

Povinnou osobou bolo Mesto Krompachy, kontrola vykonaná na Mestskom úrade Krompachy (ďalej 
len MsÚ), oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja. 

Kontrola – Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

Cieľom kontroly bolo  preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 
uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len mimo PP), overenie 
zákonnosti a správnosti spôsobu pri ich uzatváraní, spôsob ich evidencie, overenie skutočnosti 
čerpania mzdových prostriedkov vyplatených za vykonanú prácu na základe dohody o prácach 
vykonávaných mimo PP. 
Kontrolovaným obdobím bol rok 2016 a I. polrok 2017. Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku 
kontroly povinnej osobe: 09.10.2017. Povinná osoba v určenej lehote do 16.10.2017 nepodala 
oprávnenej osobe námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam 
a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v Návrhu správy o výsledku kontroly. 
Kontrola je ukončená Správou o výsledku kontroly. 

Všeobecne záväzným právnym predpisom, upravujúcim oblasť predmetu kontroly je najmä zákon  
č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v zn.n.p. (ďalej len Zákonník práce). 
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v zn.n.p. § 1 ods. 4) Na 
pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník 
práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis2) neustanovuje inak. 
V zmysle Zákonníka práce: 
§ 1 ods. 5) Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody  
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje 
inak. 
Dohody o prácach vykonávaných mimo PP 
§ 223 ods. 1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb 
výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
(dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak 
ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú 
činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci 
študentov). 
§ 224 ods. 2) písm. d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,  
písm. e) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody  
o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti, tak, aby bol zaznamenaný začiatok  
a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce  
u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých 
dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala. 
§ 226 Dohoda o vykonaní práce 
ods.1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce 
(pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20170601#poznamky.poznamka-2
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rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej 
dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.  
ods. 2) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce 
musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má 
pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej 
úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.  
ods. 4) Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi 
účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. 
Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca 
nezodpovedá dohodnutým podmienkam.  
Dohoda o brigádnickej práci študentov 
§ 227 ods. 1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, 
ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa 
osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci 
študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 
rokov veku.  
ods. 2) Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 
hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú 
dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.  
§ 228 ods. 1) Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak 
je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, 
dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody  
o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.  
ods. 2) Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. 
 V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie 
štatútu podľa § 227 ods. 1; to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej 
škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého 
kalendárneho roka. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno 
okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno 
ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu 
s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.  
ods. 3) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.  
§ 228a Dohoda o pracovnej činnosti 
ods. 1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 
10 hodín týždenne.  
ods. 2) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná.  
V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú 
prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie 
dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.  
ods. 3) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode 
možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady,  
v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo  
z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len 
výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa 
písomná výpoveď doručila.  
ods. 4) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20170601#paragraf-227.odsek-1
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Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom. Dohoda 
o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára, ak ide o príležitostnú činnosť 
vymedzenú druhom práce. 

Kontrolné zistenia: 
Povinná osoba nemá vypracovanú vnútornú smernicu, ktorá by upravovala a špecifikovala konkrétne 
postupy a náležitosti pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo PP v podmienkach mesta 
Krompachy. Povinná osoba sa riadi zákonom č. 311/2001 Z.Z. Zákonník práce v zn.n.p.. 

V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-
42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie v znení n. p. dohody o vykonaní práce sa účtujú na položke  637027 (odmeny 
zamestnancov mimopracovného pomeru). Odmeny na dohody o vykonaní práce napr. pre účinkovanie 
na občianskych obradoch a slávnostiach (ZPOZ)sa účtuje na položke 63702666   (odmeny a príspevky). 
Rozpočet na dohody o prácach vykonávaných mimo PP nebol predložený. V rozpočte na rok 2016 a rok 
2017 nebola vyčlenená časť mzdových prostriedkov na práce vykonávané mimo PP; rozpočet nie je 
možné určiť, nakoľko je súčasťou všetkých výdavkov zahrnutých do príslušnej položky. Takto nie je 
možnosť porovnať či rozpočet bol dodržaný alebo prekročený. Vedúcim odd. OSaSV boli predložené len  
výdavky na činnosť mestského úradu, týkajúce sa dohôd v členení: 
rok 2016: rozpočet: 9 000 €, čerpanie: 5 572 €. 
rok 2017: rozpočet: 9 000 €, čerpanie k 30.6.2017: 1 642 €. 

Prípravu podkladov pre dohody o prácach vykonávaných mimo PP, ich evidenciu, mzdové nároky 
z uzatvorených dohôd vedie odd. OSaSV. Ku kontrole predložené dohody o vykonaní práce (ďalej len 
DoVP), dohody o pracovnej činnosti (ďalej len DoPČ), dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len 
DoBPŠ) boli predložené aj s registračnými listami fyzickej osoby – prihláška a odhláška – pre vznik 
a zánik poistenia v Sociálnej poisťovni. Prihláška do sociálnej poisťovne musí byť uskutočnená pred 
vznikom pracovného pomeru, najneskôr ráno pred začatím práce. 

Povinná osoba v kontrolovanom období viedla evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo PP, 
uzatvorených v zmysle § 223,  v poradí ako boli uzatvorené v súlade s § 224 ods. 2 písm. d). Z celkového 
počtu uzatvorených dohôd bolo: 
    od 1.1.2016 – 31.12.2016:  od 1.1.2017 – 30.6.2017 

- dohody o vykonaní práce   36     18 
- dohody o pracovnej činnosti   33     30 
- dohody o brigádnickej práci študentov  11         7 

V evidencii DoPČ v roku 2016 je prvá uzatvorená dohoda bez poradového čísla. Na základe vyjadrenia 
referenta - Ing. D. M. si dohodu pripravil sám a predložil primátorke mesta (podpísaná bola 
22.12.2015). 
DoVp v roku 2017 u p. B. (č. 8) a p. Š. (č. 9) boli uzatvorené a podpísané dňa 14.2.2017 a boli uzatvorené 
na obdobie od 13.2.2017 do 17.2.2017, čo nie je v súlade so Zákonníkom práce § 226 ods. 2) Písomná 
dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.  
DoPČ MUDr. M. B. pod p.č. 2 bola uzatvorená a podpísaná dňa 5.1.2017 na obdobie od 10.1.2017 do 
31.12.2017 pred tými, čo boli uzatvorené pred dňom 5.2017 (bolo ich 29), čo nie je v súlade so 
Zákonníkom práce § 224 ods. 2) písm. d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené. Na základe vyjadrenia referenta, dohoda 
bola pripravená, k uzatvoreniu, k podpisu došlo 5.1.2017. 
V DoVP č. 18/2017 M. B. prepisovaná výška dohodnutej odmeny, aj v Návrhu pre vypracovanie DoVP, 
bez uvedenia dátumu a osoby, ktorá údaje prepisovala, opravovala, čo nie je v súlade so zákonom 
o účtovníctve § 34 ods. 2) Oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá 
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vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou 
aj po oprave. Oprava v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, 
nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva. 
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Prehľad dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je spracovaný v nasledujúcich tabuľkách: 

DoVP rok 2016 

 

Číslo 
dohody 

Meno zamestnanca Obdobie 
Predp. 

počet hod. 
Odmena  € 

Skut. 
odpr.hod. 

Vykonaná práca €/hod. 
spolu 

hodiny 
  

  
1. F. K.,Mgr. 02.02.2016-08.02.2016 24,0 61,10 24,0 voľby - doručenie Oznámenia 2,55 24,0 0,05 €/doruč., 0,05 €/oznám. 

2. S. E.,Ing. 02.02.2016-08.02.2016 16,0 40,40 16,0 voľby - doručenie Oznámenia 2,53 16,0 0,05 €/doruč., 0,05 €/oznám. 

3. B. B. 02.02.2016-08.02.2016 18,0 45,00 18,0 voľby - doručenie Oznámenia 2,50 18,0 0,05 €/doruč., 0,05 €/oznám. 

4 K. S. 02.02.2016-08.02.2016 17,0 43,80 17,0 voľby - doručenie Oznámenia 2,58 17,0 0,05 €/doruč., 0,05 €/oznám. 

5. S. I.,Mgr. 02.02.2016-08.02.2016 16,0 41,60 16,0 voľby - doručenie Oznámenia 2,60 16,0 0,05 €/doruč., 0,05 €/oznám. 

6. B. Z.,Mgr. 06.02.2016-07.02.2016 11,0 250,00 11,0 moderovanie 22,72 11,0 
  

7. K. P., PhDr.,PhD. 18.3.2016 2,5 45,00 2,5 beseda 18,00 2,5 
  

8. K. F. 03.05.2016-15.05.2016   260,00   brigádnici   0,0 
  

9. R. V., RNDr.,DrSc. 9.5.2016 1,5 45,00 1,5 beseda 30,00 1,5 
  

10. M. K. 24.05.2016-30.06.2016 100,0 3,00 €/hod. 104,0 údržba zelene 3,00 * 
  

11. R. T. 17.06.2016-31.10.2016 120,0 
100 % zo 

vstupného 
0,0 dozor na tenisovom kurte   0,0 

  

12. O. M. 01.07.2016-30.09.2016 15,0 
podľa štatútu 

ZPOZ 
10,0 ZPOZ - účinkovanie   10,0 

  
13. M. K. 11.07.2016-31.08.2016 100,0 3,00 €/hod. 256,0 údržba zelene 3,00 * 

  
14. Š. A. 20.07.2016-19.08.2016 80,0 3,00 €/hod. 88,0 údržba zelene 3,00 88,0 

  
15. H. I. 03.08.2016-30.09.2016   3,00 €/hod. 327,5 brigádnici   327,5 

  
16. S. L. 05.08.2016-24.08.2016 55,0 2,50 €/hod. 58,0 nocľaháreň - dozor, zastupovanie 2,50 58,0 

  
17. D. M. 08.08.2016-31.08.2016 150,0 3,50 €/hod 139,0 oprava fasády MŚ Robotnícka 3,50 139,0 

  
18. D. L. 14.08.2016-24.08.2016 58,0 2,50 €/hod. 60,0 nocľaháreň - dozor, zastupovanie 2,50 * 
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19. D. L. 03.09.2016-15.09.2016 80,5 2,50 €/hod. 84,0 nocľaháreň - dozor, zastupovanie 2,50 * 
  

20. M. K. 05.09.2016-30.09.2016 80,0 3,00 €/hod. 68,0 údržba zelene 3,00 324,0 
  

21. B. M. 30.08.2016-06.09.2016 50,0 200,00 € 49,0 kontrola, oprava čerpadla fontány 4,00 * 
  

22. B. M. 09.09.2016-13.09.2016 20,0 100,00 € 20,0 kontrola, oprava čerpadla fontány 5,00 69,0 
  

23. Č. A. 24.9.2016 6,0 95,00 € 6,0 hudba - zahr. hostia - Bocian; KJ 15,83 6,0 
  

24. Z. N. 23.09.2016-24.09.2016 15,0 35,00 € 15,0 predaj žrebov; KJ 2,33 15,0 
  

25. L. J.,PhDr.,PhD. 23.9.2016 5,0 210,00 € 5,0 moderovanie 42,00 5,0 
  

26. C. M. 23.09.2016-24.09.2016 20,0 200,00 € 20,0 film, foto; KJ 10,00 20,0 
  

27. M. J. 24.9.2016 0,5 130,00 € 0,5 vystúpenie folklór. skupiny; KJ    0,5 
  

28. Ď. L. 30.9.2016 6,0 145,00 € 6,0 moderovanie; KJ 24,16 6,0 
  

29. V. M.,Ing 04.10.2016-11.10.2016 50,0 650,00 € 50,0 socha anjel  v mest. parku 13,00 50,0 
  

30. M. L. 9.10.2016 5,0 30,00 € 5,0 vypisovanie diplomov; šport 6,00 5,0 
  

31. F. V. 9.10.2016 6,0 115,00 € 6,0 moderovanie, šport 19,16 6,0 
  

32. B.V., Mgr. 18.10.2016-20.10.2016 10,0 50,00 € 10,0 výroba bannerov 5,00 10,0 
  

33. D. L. 04.11.2016-30.11.2016 96,0 2,50 €/hod. 96,0 nocľaháreň - dozor, zastupovanie 2,50 240,0 
  

34. D. L. 13.12.2016-30.12.2016 84,0 2,50 €/hod.   nocľaháreň - dozor, zastupovanie 2,50   
  

35. N. K. 20.12.2016-31.12.2016 27,0 2,50 €/hod.   príprava ľadovej plochy, šport 2,50   
  

36. Š. O. 20.12.2016-31.12.2016 27,0 2,50 €/hod.   príprava ľadovej plochy, šport 2,50   
  

                                                                                                 
 
                                                                                                 DoPČ rok 2016 
 
 

Číslo 
dohody 

Meno zamestnanca Obdobie Odmena Vykonaná práca 
Predpokl. 

rozsah práce 
€/hod. 

  M. D., Ing. 01.01.2016-30.06.2016 500,00 €/ mesiac sledovať, inf. o výzvach ŽoNFP 8 hod./týž. 15,63 
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1. 
B. H. 

04.01.2016-31.07.2016 
01.09.2016-31.12.2016 

2,50 €/hod. práce súvisiace so spravovaním DCS 6 hod./týž. 2,50 

2 B. H. 
04.01.2016-31.07.2016 
01.09.2016-31.12.2016 

2,50 €/hod. upratovanie priestorov DCS 8 hod./týž. 2,50 

3 B. S. 04.01.2016-31.12.2016 podľa pokynov CO 
evid., skladovanie, kontrola materiálu 
v sklade CO 

13 hod./mesiac   

4 B. M.,MUDr. 07.01.2016-31.12.2016 14,00 €/posudok 
posúdenie zdravot. stavu FO, 
posudková služba 

10 hod./týž.   

5 F. M. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU zápisy udalostí do kroník 10 hod./mesiac   

6 B. S. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

7 Č. A. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

8 D. M. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

9 S. A. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

10 S. Z. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

11 Z. T. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

12 G. A.,Mgr. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

13 Č. S. K. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

14 K. S. 07.01.2016-31.12.2016 poriadok odmeňovania zapisovateľka komisie MsZ 10 hod./týž.   

15 H. I. 07.01.2016-31.12.2016 poriadok odmeňovania zapisovateľ komisie MsZ 10 hod./týž.   

16 Ch.I.,JUDr. 07.01.2016-31.12.2016 poriadok odmeňovania zapisovateľka komisie MsZ 10 hod./týž.   

17 S. Ž. 07.01.2016-31.12.2016 poriadok odmeňovania zapisovateľka komisie MsZ 10 hod./týž.   

18 P. I.,PhDr. 07.01.2016-31.12.2016 poriadok odmeňovania zapisovateľ komisie MsZ 10 hod./týž.   

19 Č.A. 07.01.2016-31.12.2016 
zásady odmeňovania 

poslancov MsZ 
zapisovateľka MsZ  10 hod./týž.   

20 H. B.,Mgr. 07.01.2016-31.12.2016 poriadok odmeňovania zapisovateľka komisie MsZ 10 hod./týž.   

21 R. J. 07.01.2016-31.12.2016 180,00 €/mesiac obsluha kotla - plaváreň 10 hod./týž. 4,50 

22 D. D.,PaedDr. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

23 L. Š. 07.01.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

24 N. A. 15.02.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   
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25 H. E. 10.03.2016-30.11.2016 160,00 € čistenie akvária v MK, 16xza obd. 10 hod./týž. 4,00 

26 G. A.,Mgr. 14.04.2016-31.04.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

27 Z. J.,Ing. 28.06.2016-31.12.2016 poriadok odmeňovania zapisovateľ komisie MsZ 10 hod./týž.   

28 H. J. 03.08.2016-31.12.2016 3,00 €/hod. 
kontrola čistoty v meste počas voľných 
dní MOS 

10 hod./týž. 3,00 

29 H. M.,MUDr. 26.08.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU 
účinkovanie pri sobáš. obradoch ZPOZ, 
sobášiaci 

10 hod./týž.   

30 Z. N. 22.9.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

31 L. P. 12.10.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

32 N. O. 12.10.2016-31.12.2016 podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

  
DoBPŠ rok 2016 

 

Číslo dohody Meno zamestnanca Obdobie Odmena Vykonaná práca Poznámka 
Predpokl. 

rozsah práce 
€/hod. 

1. O. M. 07.01.2016-31.12.2016  podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 
dohoda 

ukončená 
27.06.2016 

10 hod./týž.   

2. K. D. 24.05.2016-30.09.2016  podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ   10 hod./týž.   

3. L. P. 24.05.2016-30.09.2016  podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ 
dohoda 

ukončená 
20.06.2016 

10 hod./týž.   

4. Z. N. 24.05.2016-22.08.2016  podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ   10 hod./týž.   

5. U. P. 11.07.2016-31.08.2016 200,00 €/mesiac údržba verejnej zelene v meste   20 hod./týž. 2,50 

6. Š. P.,Bc. 14.07.2016-31.08.2016 200,00 €/mesiac údržba verejnej zelene v meste   20 hod./týž. 2,50 

7. O. M. 01.10.2016-31.12.2016  podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ   10 hod./týž.   

8. K. D. 01.10.2016-31.12.2016  podľa štatútu ZPOZU účinkovanie ako člen ZPOZ   10 hod./týž.   

9. S. M. 23.09.2016-24.09.2016 35,00 € predaj žrebov počas KJ   15 hod./týž. 2,33 
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10. R. S. 23.09.2016-24.09.2016 35,00 € predaj žrebov počas KJ   15 hod./týž. 2,33 

11. Z. J. 23.09.2016-24.09.2016 35,00 € predaj žrebov počas KJ   15 hod./týž. 2,33 

  
 

DoVP 01.01.2017 – 30.06.2017 
 

Číslo 
dohody 

Meno zamestnanca Obdobie 
Predp. 
počet 
hod. 

Odmena  € 
Skut. 

odpr.hod. 
Vykonaná práca €/hod. 

spolu 
hodiny 

1. D. L. 05.01.2017-31.01.2017 80,0 2,70 €/hod. 128,5 nocľaháreň - dozor, zastupovanie 2,70 * 

2. S. L. 06.01.2017-31.01.2017 25,0 2,70 €/hod. 18,0 nocľaháreň - dozor, zastupovanie 2,70 * 

3. N. K. 11.01.2017-31.01.2017 50,0 2,70 €/hod. 0,0 príprava ľadovej plochy klziska  2,70 0,0 

4 Š. O. 11.01.2017-31.01.2017 50,0 2,70 €/hod. 0,0 príprava ľadovej plochy klziska  2,70 0,0 

5. S. A. 24.01.2017-27.01.2017 25,0 170,00 € 25,0 sprac.rozpočtu-dielne soc. podn. 6,80 25,0 

6. B. Z.,Mgr. 18.02.2017-19.02.2017 12,0 250,00 € 12,0 moderovanie - Pank. Fašiangy 20,83 12,0 

7. D. L. 10.02.2017-28.02.2017 80,0 2,70 €/hod. 82,5 nocľaháreň - dozor, zastupovanie 2,70 * 

8. B. V.,Mgr. 13.02.2017-17.02.2017 15,0 45,00 € 15,0 výroba sneh. pank. 3,00 * 

9. Š. V..,Mgr. 13.02.2017-17.02.2017 15,0 45,00 € 15,0 výroba sneh. pank. 3,00 15,0 

10. H. D. 17.02.2017-19.02.2017 16,0 65,00 € 16,0 stráženie objektu - Pank. faš. 4,06 16,0 

11. O. J. 18.2.2017 7,0 40,00 € 7,0 tlmočníčka - Pank. faš. 5,72 7,0 

12. H. M.,PhDr. 27.3.2017 2,0 65,00 € 2,0 beseda - MK 32,50 2,0 

13. B. V.,Mgr. 23.05.2017-26.05.2017 25,0 75,00 € 25,0 výrobabannerov 3,00 40,0 

14. B. J. 01.06.2017-30.06.2017 40,0 147,00 € 40,0 výmomoc pri údržbe zelene 3,68 40,0 

15. Z. N.,Bc. 3.6.2017 6,0 40,00 € 6,0 maľovanie na tvár - MDD 6,66 6,0 

16. M. K. 06.06.2017-30.06.2017 76,0 2,70 €/hod. 70,0 údržba zelene 2,70 * 

17. Š. A. 06.06.2017-30.06.2017 76,0 2,70 €/hod. 76,0 údržba zelene 2,70 * 

18. B. M. 09.06.2017-30.06.2017 30,0 125,00 € 30,0 kontr., oprava el.motorov 4,33 30,0 
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DoPČ 01.01.2017 – 30.06.2017 
 

Číslo 
dohody 

Meno zamestnanca Obdobie Odmena Vykonaná práca 
Predpokl. 

rozsah práce 
€/hod. 

1. 
B. S. 

02.01.2017-31.12.2017 
podľa pokynov CO 

evid., skladovanie, kontrola materiálu v 
sklade CO 

13 hod./mesiac   

2 MUDr. B. M. 
02.01.2017-31.12.2017 16,00 €/posudok 

posúdenie zdravot. stavu FO, 
posudková služba 

10 hod./týž.   

3 F. M. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ zápisy udalostí do kroník 10 hod./mesiac   

4 B. S. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

5 Č. A. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

6 D. M. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

7 Mgr. S.A. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

8 S. Z. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

9 Z. T. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

10 Mgr. G. A. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

11 Mgr. Č. S. K. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

12 K. S. 02.01.2017-31.12.2017 poriadok odmeňovania zapisovateľka komisie MsZ 10 hod./týž.   

13 H. I. 02.01.2017-31.12.2017 poriadok odmeňovania zapisovateľ komisie MsZ 10 hod./týž.   

14 JUDr. CH. I. 02.01.2017-31.12.2017 poriadok odmeňovania zapisovateľka komisie MsZ 10 hod./týž.   

15 S. Ž. 02.01.2017-31.12.2017 poriadok odmeňovania zapisovateľka komisie MsZ 10 hod./týž.   

16 PhDr. P. I. 02.01.2017-31.12.2017 poriadok odmeňovania zapisovateľ komisie MsZ 10 hod./týž.   

17 Č. A. 02.01.2017-31.12.2017 poriadok odmeňovania zapisovateľka MsZ 10 hod./týž.   

18 R. J. 02.01.2017-31.12.2017 180,00 €/mesiac obsluha kotolne - plaváreň 10 hod./týž. 4,50 

19 PaedDr. D. D. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   
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20 L. Š. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

21 N. A. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

22 H. E. 02.01.2017-30.11.2017 160,00 € čistenie akvária v MK, 16xza obd. 10 hod./týž. 4,00 

23 Mgr. G. A. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

24 Ing. Z. J. 02.01.2017-31.12.2017 poriadok odmeňovania zapisovateľ komisie MsZ 10 hod./týž.   

25 H. J. 
02.01.2017-31.12.2017 3,00 €/hod. 

kontrola čistoty v meste počas voľných 
dní MOS 

10 hod./týž. 3,00 

26 MUDr. H. M. 
02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ 

účinkovanie pri sobáš. obradoch ZPOZ, 
sobášiaci 

10 hod./týž.   

27 Z. N. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

28 L. P. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

29 N. O. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ účinkovanie ako člen ZPOZ 10 hod./týž.   

30 B. H. 
02.01.2017-31.12.2017 2,70 €/hod. 

práce súvisiace so spravovaním DCS 10 hod./týž.   

31 Mgr. M. Š. 

09.05.2017-31.12.2017 
podľa štatútu mesačníka 
Krompašský spravodajca dohody   

Krompašský 
spravodajca 

odmietnuté 
podpísať; 
vystornované 
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DoBPŠ 01.01.2017 – 30.06.2017 

 

Číslo 
dohody 

Meno zamestnanca Obdobie Odmena Vykonaná práca Poznámka 
Predpokl. 

rozsah práce 
€/hod. 

 

 
1. O. M. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ-u účinkovanie ako člen ZPOZ   10 hod./týž.   

 

2. K. D. 02.01.2017-31.12.2017 podľa štatútu ZPOZ-u účinkovanie ako člen ZPOZ 
dohoda 

ukončená 
08.06.2017 

10 hod./týž.   

 

3. U. M. 01.07.2017-31.08.2017 2,70 €/hod. údržba verejnej zelene v meste 

dohoda bola 
pôvodne 

pripravená na 
obdobie od 
01.06.2017 

? 2,70 

 

4. K. D. 3.6.2017 40,00 € maľovanie na tvár - MDD   6,0 6,66 
 

5. B. T. 16.06.2017-31.08.2017 2,70 €/hod. pomocné práce - plaváreň 
dohoda 

predĺžená do 
30.09.2017 

20 hod./týž. 2,70 
max 70 
hod./mesiac 

6. B. T. 16.06.2017-31.08.2017 2,70 €/hod. 
upratovanie, výber vstupné - 
plaváreň 

  20 hod./týž. 2,70 
max 70 
hod./mesiac 

7. D. M. 16.06.2017-31.08.2017 2,70 €/hod. 
upratovanie, výber vstupné - 
plaváreň 

dohoda 
predĺžená do 
30.09.2017 

20 hod./týž. 2,70 
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Zamestnanec pracujúci na dohodu by nemal byť ukrátený na odmene v porovnaní so zamestnancom 
v kmeňovom stave. Taktiež za vykonanie rovnakého druhu práce by nemala byť rozdielna hodinová 
sadzba odmeny medzi zamestnancami pracujúcimi na dohodu. Dohody o vykonávaní práce mimo PP 
by sa nemali uzatvárať na práce, ktoré sú zahrnuté v pracovných náplniach kmeňových zamestnancov.  
 
Kontrolou Výkazov práce k dohodám (ďalej len výkaz práce), ktoré preukazujú počet odpracovaných 
hodín za príslušné obdobie bolo zistené napr.: 
V zmysle DoPČ Ing. D. M. čl. IV. bod 4.1. Zamestnávateľ sa zaväzuje vykonávať pracovnú činnosť pre 
zamestnávateľa v rozsahu 8 hodín týždenne.  Na základe údajov z výkazu práce za mesiac jún 2016 bolo 
vykázané: 6.6. (po) 8 hod.,  
                  13.6. (po) 8 hod., 17.6. (pia) 8 hod., 19.6. (ne) 8 hod. , t.j. spolu 24 hod., 
                  26.6. (ne) 8 hod., 
čo nie je v súlade s danou Dohodou čl. IV. bod 4.1. a Zákonníkom práce § 228a ods. 1) Na základe 
dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. 

DoPČ č. 3/2016 a č. 1/2017 uzatvorená so zamestnancom p. S. B., týkajúca sa činnosti - evidencia, 
skladovanie a kontrola materiálu v sklade CO s predpokladaným rozsahom práce 13 hodín mesačne. 
Na základe údajov z výkazu práce mesačný rozsah prác je dodržaný, daná činnosť podľa výkazu práce 
za jednotlivé mesiace bola vykonávaná v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách. Mzda skladníka 
materiálu CO bola refundovaná Ministerstvom vnútra SR.       

Dňa 10.10.2016 bola uzatvorená DoPČ č. 31 uzatvorená so zamestnancom P. L. na činnosť – 
účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach ako člen ZPOZ na obdobie od 12.10.2016 do 
31.12.2016, s predpokladaným rozsahom prác 10 hodín týždenne. Na základe údajov z výkazu práce 
dňa 22.10.2016 sobota v čase od 15.00 do 17.00 MsZ. V daný deň, v danom čase mestské 
zastupiteľstvo nezasadalo. Takéto isté zistenia aj u DoPČ č. 32 so zamestnancom O. N.. Na základe 
vyjadrenia referenta, v skutočnosti išlo o dodatočné uzatvorenie DoPČ, nakoľko p. L. a p. N. vystupovali 
na slávnostnom zasadaní MsZ pri príležitosti Dni mesta (september 2016) a v danom čase nemali 
uzatvorenú s mestom Krompachy dohodu o pracovnej činnosti. Napriek uvedenému vyjadreniu 
povinná osoba nepostupovala v súlade so Zákonníkom práce § 223 a §228a.  
 
Uzatvorené Dohody o vykonaní práce mimo PP – DoVP, DoPČ, DoBPŠ a Výkazy práce k dohodám, 
preukazujúce počet odpracovaných hodín za príslušné obdobie boli opatrené pečiatkou, 
potvrdzujúcou vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v zn.n.p.. 

Menšie nedostatky formálneho charakteru boli v priebehu vykonania kontroly odstránené. 
Pri výkone kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo PP za kontrolované obdobie hlavná 
kontrolórka postupovala v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v zn.n.p., 
zabezpečila ochranu osobných údajov dotknutých fyzických osôb. 

Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, 
najmä: 

1. Vypracovať smernicu o postupoch pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo PP – 
DoVP, DoPČ, DoBPŠ. Zamerať sa na postup pred uzatvorením dohody, určiť zodpovedných 
zamestnancov za vykonanie základnej finančnej kontroly, určiť zamestnancov zodpovedných 
za preberanie vykonaných prác (návrh a zdôvodnenie dohody a výšky odmeny). 
T.: 31.12.2017      Z.: 

2. Minimalizovať uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo PP vzhľadom na legislatívu 
v oblasti zdaňovania a platenia poistného na sociálne a zdravotné poistenie z týchto dohôd. 
T.: stály       Z.: 
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3. Zabezpečiť a dbať, aby dohoda o vykonávaní práce mimo PP bola uzatvorená najneskôr deň 
pred dňom začatia výkonu práce. 
T.: ihneď      Z.: 

4. Zabezpečiť, aby v dohodách bolo uvedené: kto vykonanú prácu prevezme, určené miesto 
vykonania práce. 
T.: stály       Z.: 

5. Dbať a viesť evidenciu DoVP mimo PP v poradí ako boli uzatvorené a v stanovenom rozsahu. 
T.: ihneď      Z.: 

6. Do evidencie dohôd doplniť stĺpec „pracovná úloha alebo vykonávaná práca“. 
T.: najneskôr od 1.1.2018    Z.: 

7. Zabezpečiť schválenie rozpočtu na položku dohody o vykonávaní prác mimo PP a sledovať jeho 
plnenie. 
T.: do návrhu rozpočtu pre nasledujúce roky  Z.: 

8. Dbať na dôslednú evidenciu údajov vo výkaze práce. 
Z.: ihneď      Z.:  

9. Zabezpečiť dôslednejšie vykonávanie základnej finančnej kontroly pred vykonaním právneho 
úkonu. 
T.:  stály      Z.: 

10. Vedúci povinnej osoby prijme prípadne ďalšie opatrenia na odstránenie príčin vzniku zistených 
nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní opatrenia voči 
nim podľa osobitného predpisu. 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 31.12.2017. 

 
 
V Krompachoch, dňa 19.10.2017 
 
 
        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 


