
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 
útvar miestneho kontrolóra  

 
 

Správa  
o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri 
kontrole v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v mzdovej oblasti 

V súlade s : 
- ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, 
- Plánom kontrolnej činnosti  miestneho kontrolóra na obdobie od 1. júla 2013 do 31. 

decembra 2013, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 368 zo dňa 25. júna 2013, 

- Poverením miestneho kontrolóra číslo 6/2013 zo dňa 16. júla 2013  
vykonali kontrolóri útvaru miestneho kontrolóra kontrolu plnenia opatrení prijatých na 
odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole v Miestnom podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej len MP VPS) v mzdovej oblasti za rok 2010 
a 2011. Kontrola bola realizovaná v čase od 17. júla 2013 do 23. augusta 2013.  
       Cieľom kontroly bolo zistiť, či zodpovední zamestnanci MP VPS splnili opatrenia, prijaté 
na odstránenie a  nápravu nedostatkov zistených pri  kontrole v roku 2011, vykonanej  
v mzdovej oblasti a dodržali termíny určené riaditeľom MP VPS.  
Na základe písomného poverenia č. 4/2011 zo dňa 29. júna 2011 vykonal útvar miestneho 
kontrolóra v termíne od 1. júla 2011 do 12. augusta 2011 v Miestnom podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova č. 6, Bratislava kontrolu v mzdovej 
a personálnej oblasti. Pri kontrole boli zistené viaceré nedostatky formálneho i vecného 
charakteru. Z uvedeného dôvodu bol z vykonanej kontroly vyhotovený protokol, ktorý bol 
dňa 19. augusta 2011 prerokovaný s riaditeľom a štatutárnym zástupcom riaditeľa MP VPS.  
V zmysle záverov prerokovania prijal riaditeľ MP VPS sedem opatrení na odstránenie 
a nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly. 
Opatrenie č. 1 
Vzhľadom na závažné porušenia predpisov  zistené  kontrolou v oblasti mzdovej agendy 
ukončiť pracovný pomer so zamestnankyňou v zmysle ZP.  
                                                                                  Zodpovedný:    riaditeľ 
                                                                                  Termín:             22. august 2011 
Plnenie :  
Na základe zistených závažných  nedostatkov dňom 22. augusta 2011 bol so zamestnankyňou, 
zodpovednou za spracovanie miezd zamestnancov MP VPS ukončený pracovný pomer podľa 
ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce).  
Z á v e r :   Opatrenie splnené  
 
Opatrenie č. 2 
Písomne upozorniť zamestnankyňu personálneho úseku na nedostatky uvedené v Protokole so 
záverom, že pri zistení opakovaných nedostatkov bude riešená v súlade so Zákonníkom práce.  
                                                                                  Zodpovedný:    riaditeľ 
                                                                                  Termín:             22. august 2011 
Plnenie :  
Listom zo dňa 19. augusta 2011 bola zamestnankyňa zodpovedná za personálnu agendu 
upozornená na dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov.  
Z á v e r :  Opatrenie splnené  
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Opatrenie č. 3 
Doplatiť odchodné zamestnancovi zamestnanému v MP VPS od 1. apríla 2009 do 16. mája 
2010 s dousporiadaním s tým súvisiacich všetkých platieb.   
                                                                                  Zodpovedný:    riaditeľ 
                                                                                  Termín:             31. december 2011 
Plnenie :  
Podrobnou kontrolou osobného spisu predmetného zamestnanca bolo zistené, že  listom zo 
dňa 5. októbra 2011  MP VPS požiadal Sociálnu poisťovňu o oznámenie, či  bol 
zamestnancovi v roku 2010 priznaný predčasný dôchodok. Sociálna poisťovňa listom zo dňa 
26. októbra 2011 oznámila, že takúto informáciu v zmysle ustanovenia § 170 zákona č. 
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov môže poskytnúť len so 
súhlasom dotknutej osoby. Na základe uvedeného oznámenia bol dňa 21. novembra 2011 
zaslaný bývalému zamestnancovi list, v ktorom bol požiadaný o možnosť nahliadnutia do 
Rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.  Na uvedený list zamestnanec 
nereagoval. Uvedenými skutočnosťami nebola naplnená podmienka ustanovená v § 76a ods. 2 
platného  Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné 
ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného 
pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.  
Z á v e r :   Opatrenie splnené  
 
Opatrenie č. 4 
Prepracovať a aktualizovať Rozhodnutia o plate v zmysle platných právnych noriem.  
                                                                                  Zodpovedný:    riaditeľ 
                                                                                  Termín:             30. september 2011 
Plnenie : 
Kontrolou  vybraných  aktualizovaných 29  rozhodnutí o plate bolo zistené, že tieto obsahujú 
všetky náležitosti ustanovené  zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v jeho platnom znení, podľa ktorého sú 
zamestnanci MP VPS odmeňovaní a  zákonom č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce). 
Kontrolované rozhodnutia boli aktualizované v termíne od 2. septembra 2011  do 26. 
septembra 2011.  
Z á v e r :  Opatrenie splnené  
 
Opatrenie č. 5 
Skontrolovať správnosť prepočtov miezd všetkých zamestnancov za rok 2011. 
                                                                                  Zodpovedný:    riaditeľ 
                                                                                  Termín:             30. november 2011 
Plnenie : 
Za rok 2011 bol vykonaný prepočet miezd všetkých zamestnancov MP VPS. Nesprávne 
vypočítané  mzdy riešila škodová komisia na zasadnutí dňa 24. novembra 2011.  
Z á v e r :  Opatrenie splnené  
 
 
Opatrenie č. 6 
Aktualizovať všetky vnútropodnikové predpisy na úseku personálnej a mzdovej agendy.  
                                                                                  Zodpovedný:    riaditeľ 
                                                                                  Termín:             31. marec 2012 
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Plnenie :  
Ku kontrole bol predložený Organizačný poriadok MP VPS, platný a účinný od 1. marca 
2012 a tiež Kolektívna zmluva platná od 1. januára 2012. Uvedené vnútropodnikové predpisy 
boli novelizované v zmysle prijatého opatrenia.  
Z á v e r :  Opatrenie splnené  
 
Opatrenie č.7 
Nesprávne vyplatené mzdy zamestnancov v roku 2010 riešiť v škodovej komisii organizácie.                          
                   Zodpovedný:     riaditeľ 
                             Termín:              30. november 2011 
Plnenie :  
Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2011 prerokovala nesprávne 
vyplatené mzdy zamestnancom MP VPS. Celková čiastka nesprávne vyplatených miezd 
predstavovala sumu 571,51 €. Zamestnankyňa zodpovedná za spracovanie miezd poukázala 
na účet MP VPS čiastku 570,15 €. Na základe uvedenej skutočnosti škodová komisia 
odporučila zostávajúci finančný rozdiel 1,36 € zúčtovať do nákladov MP VPS.  
Návrh škodovej komisie bol odsúhlasený riaditeľom a dňa 1. decembra 2011 bola predmetná 
finančná čiastka interným dokladom č. 264 zúčtovaná do nákladov MP VPS.  
Z á v e r :  Opatrenie splnené 
 
 
   Kontrou plnenia 7 opatrení prijatých  na odstránenie a  nápravu nedostatkov zistených pri 
výkone kontroly v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v mzdovej 
oblasti bolo zistené, že všetky prijaté opatrenia boli splnené v termínoch stanovených 
riaditeľom MP VPS.  
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


