
Ing. František  STANISLAV       hlavný kontrolór obce Matejovce nad Hornádom
hlavný kontrolór viacerých obcí            Matejovce nad Hornádom 97, 053 21 Markušovce

S P R Á V A
o výsledkoch kontrolnej činnosti

č. 02/2019/ocz

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a na základe § 17 ods. 5 a 6 Zásad výkonu kontrolnej činnosti v
podmienkach samosprávy obce Matejovce nad Hornádom predkladám Obecnému zastupiteľstvu
v Matejovciach nad Hornádom túto správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 a oznámenia o kontrole bola vykonaná
hlavným kontrolórom obce:  

Kontrola  dodržania správnosti zaradenia zamestnancov obce do platových tried
podľa  zákona  č.  553/2003  Z.z.  o  odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri
výkone práce vo verejnom záujme

Povinná osoba

Názov organizácie: Obec Matejovce nad Hornádom
Sídlo: Matejovce nad Hornádom 97
IČO: 00329363
Štatutárny orgán: Marta Stanislavová, starostka obce

Kontrolované obdobie

Obdobie: rok 2019

Kontrolou bolo zistené

Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v znení  neskorších predpisov (ďalej  len „zákon“)  upravuje odmeňovanie niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme u zamestnávateľov, medzi ktorých patria
aj obce.
Zákon bol  s  účinnosťou 1.  januára  2019 zmenený a doplnený zákonom č.  318/2018 Z.z..
Okrem iného tento zákon upravil aj platové triedy a platové stupne, do ktorých zamestnávateľ
zaraďuje  zamestnanca  podľa  najnáročnejšej  pracovnej  činnosti  z  hľadiska  jej  zložitosti,
zodpovednosti,  fyzickej záťaže a psychickej  záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce
dohodnutého  v  pracovnej  zmluve,  a  podľa  splnenia  kvalifikačných  predpokladov,  ktoré  sú
potrebné na jej vykonávanie a podľa dĺžky započítanej praxe zamestnanca.

Kontrola:
• bola zameraná na správne zaradenia zamestnanca obce do platovej triedy a platového

stupňa od 1. januára 2019,
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• sa  týkala  všetkých  zamestnancov  obce  vrátane  pedagogických  a  nepedagogických
zamestnancov  v  základnej  školy,  materskej  školy,  školského  klubu  detí  a  školskej
jedálne.

Súčasťou kontroly bolo aj preverenie správnosti výpočtu platu zamestnancov obce.

V rámci  preverovania zaradenia  zamestnancov obce do platovej  triedy a platového stupňa
neboli zistené nedostatky.

Pri preverovaní oznámení o výške a zložení funkčného platu boli zistené nedostatky:
(1. Nesprávna aplikácia výpočtu príplatku za riadenie podľa § 8 ods. 2 zákona, na základe

ktorého  príplatok  za  riadenie  vedúcemu  zamestnancovi  určí  zamestnávateľ  v  rámci
rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej
triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu
odbornému zamestnancovi  v rámci  rozpätia  percentuálneho podielu  z platovej  tarify
platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %. Rozpätie
percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené
v prílohe č. 6 zákona. V prípade vedúcich zamestnancov zastupujúcich štatutárny orgán
v  rámci  zvereného  úseku  činnosti  zamestnávateľa,  mali  byť  namiesto  IV.  stupňa
riadenia správne zaradení do stupňa riadenia II.b. 

(2. Nesprávna aplikácia výpočtu príplatku za zmennosť. Podľa § 13 zákona zamestnancovi,
ktorému  zamestnávateľ  v  dvojzmennej  prevádzke,  trojzmennej  prevádzke  alebo  v
nepretržitej  prevádzke  rozvrhol  pracovný  čas  tak,  že  prácu  vykonáva  striedavo  vo
všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 1,3 % až 10
% platovej  tarify  prvého  platového stupňa  prvej  platovej  triedy  základnej  stupnice
platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 zákona. Príplatok za zmennosť sa určí pevnou
sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Príplatok v rovnakom rozpätí  patrí  aj
zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas
je rozvrhnutý nerovnomerne. V kolektívnej zmluve v čl.  7 ods. 2 bolo dohodnuté v
rámci  zákonného  rozpätia,  že  zamestnávateľ  vyplatí  zamestnancovi  pracujúcemu  v
dvojzmennej prevádzke príplatok za zmennosť mesačne v sume 3 % platovej tarify
prvého  platového  stupňa  prvej  platovej  triedy  základnej  stupnice  platových  taríf
uvedenej  v  prílohe  č.  3  zákona.  Priznaný  príplatok  bol  oproti  dohodnutému nároku
vyšší,  pretože sa vychádzalo  z platovej tarify platovej  triedy a pracovnej  triedy, do
ktorej je zamestnanec zaradený.

Zhrnutie výsledkov kontroly

Nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:
Zákon č.  553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
• § 8 ods. 2,
• § 13.

Odporúčania

Hlavný kontrolór obce  na nápravu zistených nedostatkov  a na odstránenie príčin ich vzniku
odporúčal prijať opatrenia:

(a) Zosúladiť oznámenia o výške a zložení funkčného platu so zákonom č. 553/2003 Z.z..
(b) Vysporiadať finančné rozdiely.

Tým nie je dotknutá možnosť povinnej osoby prijať ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k náprave
zistených nedostatkov a k odstránenie príčin ich vzniku.
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Záver

Okrem uvedenej kontroly hlavný kontrolór obce:
– spracoval a predložil:

✔ Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 01/2019/ocz,
✔ Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Matejovce nad Hornádom za rok 2018,
✔ návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019,

– preveroval:
✔ dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou,

– spolupracoval pri príprave:
✔ všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj,

– zúčastnil sa na:
✔ zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Matejovce nad Hornádom 04.09.2019

František STANISLAV
hlavný kontrolór obce
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