
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 

Správa z následnej finančnej kontroly 
 

 
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 schváleného MsZ,  bola 

vykonaná následná finančná kontrola vynakladaných finančných prostriedkov za práce 
vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / ďalej už 
len dohoda/ za rok 2013 – 2015 do 30.06.2015.  
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď 
Kontrolované obdobie: rok 2013-2015 /do 30.06.2015/  
Termín začatia kontroly: 06.07.2015 – 17.08.2015 
 
Použitá platná právna úprava:  
Zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení 
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov /ZP/ 
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach 
Použité skratky: Zamestnávateľ  Z-ľ, zamestnanec z-c.  
 
Cieľ kontroly:  
Dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov 
pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.  
 
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje Zákonník práce v §§ 
223-228a). 

V zmysle zákonníka práce môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh alebo na 
zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorými sú: dohoda o vykonaní práce, dohoda o 
pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov.   

Zásadný rozdiel medzi dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
a pracovným pomerom spočíva v tom, že v prípade dohôd ide o výnimočnú formu účasti na 
práci.  
 

• Ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom – uzatvára sa dohoda o vykonaní 
práce.     

• Ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce uzatvára sa  dohoda o 
pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov .  
 

Zamestnávateľ je podľa §224ods. 2 písm. b) povinný 
poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné 
dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno 
dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z 
pracovného pomeru.  
 
 
Na základe vykonanej kontroly bolo  zistené:  
 

• Zákon o sociálnom poistení - Prihlasovanie a odhlasovanie dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru.  / Tu pozrieť odhlášky a prihlášky/ 



Dohody kontrolovaný subjekt vypracovával prostredníctvom ekonomického oddelenia na 
základe interného oznámenie vedúcich zamestnancov príslušných oddelení resp. prednostu 
MsÚ.  
Kontrolné zistenie:  
Vykonanou kontrolou všetkých dohôd uzatvorených v kontrolovanom období, nebolo zistené 
porušenie obsahových náležitostí dohôd ani porušenie zákona o sociálnom poistení. 
 
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené. 
 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril v revidovanom období celkom 385 dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru /dohody/, z toho:  
238 - Dohôd o vykonaní práce 
85 - Dohôd o pracovnej činnosti 
65 – Dohôd o brigádnickej práci študentov 
• Celkové náklady vynaložené na mzdy a odvody z-cov predstavujú za kontrolované 

obdobie 84 057,69 € /rok 2013- 36 343,71 €, rok 2014 – 34 713,62 €,  ½-rok 2015 – 15 607,33 
€/. 

• Náklady na dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru uzatvorené z dôvodu 
konajúcich sa volieb do VÚC – 2 kolá v roku 2013, voľby prezidenta SR – 2 kolá v roku 
2014, voľby do EÚ parlamentu – 1 kolo v roku 2014, komunálne voľby v roku 2014, 
referendum v roku 2015 celkom 143 dohôd,  vo finančnom vyjadrení predstavujú za 
revidované obdobie celkom 11 248,48 €. Uvedené finančné prostriedky neboli 
financované z rozpočtu mesta, boli financované  zo štátneho rozpočtu.  

• Náklady na mzdy a odvody  zamestnancov z rozpočtu mesta, s ktorými boli uzatvorené 
vyššie uvedené dohody /242 dohôd/ predstavujú vo finančnom vyjadrení za kontrolované 
obdobie k 30.06.2015 celkom 72 809,21 €.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov je za dohody uzatvorené na činnosti – roznos 
pošty, ZPOZ.  
 
1. 
Roznos pošty – 19 987,87 € 
Kontrolovaný subjekt doručuje písomnosti v rámci nášho mesta z-mi, ktorých pracovný pomer 
vznikol na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru /dohôd/. 
V revidovanom období bolo uzatvorených celkom 63 dohôd.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

V roku 2013 kontrolovaný subjekt doručil z-cami zamestnaných na základe dohôd 
celkom 12 575 listových zásielok,  z toho:  
Obyčajných listových  zásielok  2173 ks á 0,25 € = 543,25 € 
Doporučených listových zásielok  6241 á 0,60 € = 6 241 € 
Vyplatené mzdy z-com vrátane odvodov predstavovali v roku 2013 celkom 5 566,63 €.  

Doručovanie zásielok cez Slovenskú Poštu a.s. /SP/  by predstavovali nasledovné 
výdavky z rozpočtu mesta:  
Obyčajné listové zásielky   2173 ks á 0,45 € = 977,85 € 
Doporučené listové zásielky  6241 ks á 1,40 € =  14 562,80 € 
Za doručenie cez SP by kontrolovaný subjekt vynaložil z rozpočtu mesta celkom 15 540,65 €.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt uzatvorením dohôd na roznos obálok MsÚ Sereď v rámci územia 
mesta Sereď ušetril v roku 2013  finančné prostriedky v hodnote 8 755,75 €.  
 

V roku 2014 kontrolovaný subjekt doručil z-cami zamestnaných na základe dohôd 
celkom 12 918 listových zásielok,  z toho:  
Obyčajných listových  zásielok  953 ks á 0,25 € = 238,25 € 



Doporučených listových zásielok  11965 á 0,60 € = 7 179 € 
Vyplatené mzdy z-com vrátane odvodov predstavovali v roku 2013 celkom 8 622,75 €.  

Doručovanie zásielok cez Slovenskú Poštu a.s. /SP/  by predstavovalo z rozpočtu 
mesta:  
Obyčajné listové zásielky   953 ks á 0,45 € = 428,85 € 
Doporučené listové zásielky  11 965 ks á 1,40 € =  16 751 € 
Za doručenie cez SP by kontrolovaný subjekt vynaložil z rozpočtu mesta celkom 17 179,85 €.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt uzatvorením dohôd na roznos obálok MsÚ Sereď v rámci územia 
mesta Sereď ušetril v roku 2014  finančné prostriedky za doručovanie zásielok v hodnote 
8 557,10 €.  
 

V prvom ½- roku 2015 kontrolovaný subjekt doručil z-cami zamestnaných na základe 
dohôd celkom 10 479 listových zásielok,  z toho:  
Obyčajných listových  zásielok  602 ks á 0,25 € = 150,50 € 
Doporučených listových zásielok  9 877 á 0,60 € = 5 926,20 € 
Vyplatené mzdy z-com vrátane odvodov predstavovali v ½-roku 2015 celkom 5 798,49 €.  

Doručovanie zásielok cez Slovenskú Poštu a.s. /SP/  by predstavovalo z rozpočtu 
mesta:  
Obyčajné listové zásielky   602 ks á 0,45 € = 270,90 € 
Doporučené listové zásielky  9 877 ks á 1,40 € =  13 827,80  € 
Za doručenie cez SP by kontrolovaný subjekt vynaložil z rozpočtu mesta celkom 14 098,70 €.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt uzatvorením dohôd na roznos obálok MsÚ Sereď v rámci územia 
mesta Sereď ušetril v prvom ½-roku 2015   finančné prostriedky za doručovanie zásielok 
v hodnote 8 300,21 €.  
Porovnaním úspor v jednotlivých rokoch vyššie uvedených je predpoklad dosiahnutia 
vyššieho šetrenia finančných prostriedkov do konca roku 2015 ako v rokoch 2013 a 2014.  
 
Na záver k uzatvoreným dohodám za roznos listových zásielok konštatujem:   

- Kontrolovaný subjekt počas revidovaného obdobia ušetril na základe dohôd za 
roznos obálok z rozpočtu mesta celkom 26 829,83 €. 

- Kontrolovaný subjekt postupoval pri uzatváraní dohôd v zmysle § 223 Zákonníka 
práce.  

- Kontrolovaný subjekt uzatvoril dohody v zmysle §§ 226-228a Zákonníka práce.  
- Kontrolovaný subjekt nakladal s finančnými prostriedkami na uzatvorenie dohôd 

hospodárne, efektívne a účelne.  
 
Pri kontrole som vychádzala z jednotnej sumy 1,40 €.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu viesť podrobnejšiu evidenciu doručených listových 
zásielok a to nielen v členení obyčajná listová zásielka a doporučená listová zásielka do 
vlastných rúk ale aj:   
Doporučená listová zásielka s doručenkou, ktorej doručenie cez poštu je 1,50 €  
Opakované doručenie do vlastných rúk, ktorej doručenie cez poštu stojí 1,70 €.  
Z-ci MsÚ na dohodu doručujú tieto zásielky za 0,60 €. Ak by evidencia bola takto vedená 
aj do ukončenia kontroly rozdiel ušetrených finančných prostriedkov by bol o niečo vyšší 
ako je uvedený vo výsledku kontroly.  

 
2. 
ZPOZ /zbor pre občianske záležitosti – recitácie, spievanie, hudba na občianskych 
obradoch a slávnostiach/.  

Občianskymi obradmi sú: civilné sobáše, uvítanie do života, občianske pohreby. 
V revidovanom období uzatvorilo Mesto Sereď s fyzickými osobami na výkon činností - 
ZPOZ celkom 86 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.   



Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Odmeny týmto z-com boli vyplatené v súlade s Poriadkom odmeňovania účinkujúcich na 
občianskych obradoch a slávnostiach“ ktorý bol schválený uznesením MsZ. č. 77/2007.   
Na vyplatenie mzdy + odvody z-cov bolo z rozpočtu mesta vynaložených celkom 19 411,66 € 
a to:  
V roku 2013 – 8568,67 €  
V roku 2014 – 8 877,74 € 
V ½-roku 2015 – 1965,25 € 

S činnosťou ZPOZ sú spojené okrem vyššie uvedených výdavkov aj výdavky na 
ošatenie a výdavky schválené v rozpočte mesta ako všeobecný materiál / nákup svadobných 
kytíc, svadobných pohárov, šumivého vína na prípitky pri sobášoch, detské tanieriky na 
uvítanie detí, kvetinové výzdoby do obradnej siene a pod./  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
V súlade s poriadkom odmeňovania bola z-com, s ktorými boli uzatvorené vyššie uvedené 
dohody vyplatená naturálna mzda /finančné prostriedky na ošatenie, ktoré neboli vyplatené 
ako súčasť uvedených dohôd/ vo výške 4306 € za roky 2013 a 2014, za rok 2015 nebola zatiaľ 
vyplatená naturálna mzda avšak v rozpočte  na rok 2015 je rozpočtovaná vo výške 2 000 €.   
Z rozpočtu mesta bolo vyčerpaných z položky všeobecný materiál celkom 3 896 € nasledovne: 
V roku 2013 – 1569 €, v roku 2014 – 1608 €, v ½-roku 2015 - 719 €.  
V roku 2013 bolo vykonaných 49 civilných sobášov, 16 uvítaní do života, 19 občianskych 
pohrebov. 
V roku 2014 bolo vykonaných 67 civilných sobášov, 7 uvítaní do života, 15 občianskych 
pohrebov. 
V prvom ½-roku 2015 bolo vykonaných 18 civilných sobášov, 2 uvítania do života, 7 
občianskych pohrebov.  
Ku dňu ukončenia kontroly je nahlásených 21 civilných sobášov k 31.12.2015. 

Odmena z-com ZPOZ vrátane naturálnej mzdy predstavuje ku dňu ukončenia kontroly 
celkom  23 717,66 €. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt nakladal s finančnými prostriedkami /ZPOZ/ hospodárne t.j. v súlade 
so schváleným rozpočtom a účelne.  
Kontrolovaný subjekt postupoval pri uzatváraní dohôd v zmysle § 223 Zákonníka práce.  
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dohody v zmysle §§ 226-228a Zákonníka práce.  
 
 
3/ 
Kontrolovaný subjekt okrem vyššie uvedených dohôd, uzatvoril za kontrolované obdobie 52 
dohôd na zabezpečenie: 
Denného tábora MsP v počte 11 
Projektu umenie bez hraníc - 4 
Protipožiarnej hliadky počas konania SHJ – 6 
Zdravotného dozoru pri akciách, ktorých usporiadateľ bolo Mesto Sereď – 10 
Organizovanie, upratovanie, otváranie Denných Centier, upratovanie MsP, verejných WC, 
centra pomoci na Garbiarskej ulici – 18 
Plnenie úloh skladníka CO – 3 
Ostatné uzatvorené dohody boli uzatvorené napr. na zabezpečenie:  
Pomocných administratívnych prác, Lektorskej činnosti pre žiakov 8. Ročníka, Zabezpečenie 
organizačných úloh pri akciách organizovaných mestom Sereď.  
Kontrolné zistenie: 
Vykonanou kontrolou dohôd uvedených v bode 3 tejto Správy o kontrole nebolo zistené 
porušenie platných právnych predpisov - zákonníka práce, zákona o finančnej kontrole 
a vnútornom audite.  
 
4. 



Kontrolovaný subjekt uzatvoril v roku 2014 dohodu o vykonaní práce s FO za účelom 
vystúpenia hudobnej skupiny Veselí starci. Dohoda bola uzatvorená s členom hudobnej 
skupiny.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem kontrolné zistenie:   

• Porušenie § 223 ods. 1) zákonníka práce,  
kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ neplnil ani nezabezpečoval svoje potreby 
uzatvorením tejto dohody.  

• Porušenie § 223 ods. 4) zákonníka práce, 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dohodu na činnosť, ktorá je predmetom ochrany podľa 
autorského zákona. 

• Finančné prostriedky vo výške 427,53 € /odmena 400 € + odvody 27,53 €/ neboli 
vynaložené kontrolovaným subjektom hospodárne, účelne a efektívne.  

 
5.  
Kontrolovaný subjekt uzatvoril počas revidovaného obdobia okrem vyššie uvedeného 
Dohody v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov, ktorým sa zabezpečuje najmä vytváranie priestoru na podporu legálneho 
zamestnávania ľudí, ktorí v dôsledku globálnej ekonomickej krízy prišli o zamestnanie a zároveň 
zamedzenie negatívnych javov v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním s ÚPSVaR  /Úrad práce/ 
v Galante.  

Kontrolovaný subjekt počas revidovaného obdobia uzatvoril dohody s Úradom práce 
na základe ktorých nevznikne pracovný pomer medzi uchádzačom o zamestnanie a mestom 
Sereď v zmysle:   
§52a) zák. 5/2004 Z.z 
15 dohôd o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre 
obec.  
§ 52 zák. 5/2004 Z.z  
5 dohôd na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach 
poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. 
 
Absolventská prax – 2014 – 4 dohody   
 
Na základe vykonanej kontroly k vyššie uvedenému konštatujem: 
Pri uzatvorení vyššie uzatvorených dohôd nevznikajú kontrolovanému subjektu žiadne 
výdavky súvisiace s odmenou za vykonanú prácu.  Výdavky mesta na úrazové 
poistenie, pracovné ochranné prostriedky a náradie je refundované Úradom práce 
v limitovanej výške na 1 osobu v celom rozsahu.  

 
Kontrolovaný subjekt počas revidovaného obdobia uzatvoril Dohody s úradom práce 

na vytvorenie pracovných miest na základe,  ktorých vznikol pracovný pomer medzi mestom 
Sereď a uchádzačom o zamestnanie v zmysle:   
§ 50j zák. 5/2004 Z.z. 
5 dohôd o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – 
(refundácia nákladov z úradu práce kontrolovanému subjektu je celých  9 mesiacov 80 % 
z Celkovej ceny práce uvedenej v dohode /CCP/ . 
Dohoda (1 prac. miesto, rok 2015) – náklady Mesta Sereď na celkovú cenu práce 1 
zamestnanca za 5 mesiacov predstavovali výšku 3 306,35 €. Úrad práce refundoval čiastku  2 
428,00 €. Skutočné náklady mesta po refundácii – 878,35 € 

 
Dohoda (1 prac. miesto, rok 2015)  - k 30.6.205 žiadne výdavky z rozpočtu kontrolovaného 
subjektu. Náklady vzniknú v druhom polroku 2015. 

 



Dohoda (2 prac. miesta, rok 2015) – náklady Mesta Sereď na celkovú cenu práce 2 
zamestnancov za 3 mesiace predstavujú výšku 4 370,82 €. Úrad práce refundoval čiastku  3 
496,68 €. Skutočné náklady mesta po refundácii – 874,14 €.  

 
Dohoda (1 prac. miesto, rok 2014) - náklady Mesta Sereď na celkovú cenu práce 1 
zamestnanca za 9 mesiacov predstavujú výšku  6 366,16 €. Úrad práce refundoval čiastku 
4 344,10 €. Skutočné náklady mesta po refundácii – 2 022,06 €. 

 
Dohoda (6 prac. miest, rok 2013) - náklady Mesta Sereď na celkovú cenu práce 6 
zamestnancov za 4 mesiace predstavujú výšku  11 809,76 €. Úrad práce refundoval čiastku 11 
128,01 €. Skutočné náklady mesta po refundácii – 681,75 €. 

 
§51a zákona č. 5/2004 Z.z. 
dohodu o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov uzatvorené v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.  
(refundácia 6 mesiacov 70 % z CCP + 3 mes. náklady mesta)           
Dohoda (2 prac. miesta, rok 2015) - náklady Mesta Sereď na celkovú cenu práce 2 
zamestnancov za 3 mesiace predstavujú výšku 3 459,58 €. Úrad práce refundoval čiastku                   
2 296,80 €.  Skutočné náklady mesta po refundácii – 1 162,78 € 

 
§54 zákona č.  5/2004 Z.z 
Dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 
u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci 
národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce 
hospodársku činnosť.  (refundácia 6 celých  mesiacov 95 % z CCP) 
Dohoda (5 prac. miest, rok 2015) - náklady Mesta Sereď na celkovú cenu práce 5 
zamestnancov za 2 mesiace predstavujú výšku 5 487,30 €. Úrad práce refundoval čiastku                            
5 129,12 €. Skutočné náklady mesta po refundácii – 358,18 € 
 
Na základe vykonanej kontroly dohôd v zmysle bodu č. 5 tejto kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt predkladá žiadosť o refundáciu svojich výdavkov do konca 
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom výdavky vznikli pri všetkých dohodách Úradu 
práce v zmysle platnej právnej úpravy.  Dohody sú refundované zo štátneho rozpočtu ako i zo 
európskeho sociálneho fondu. 
 

V súlade s § 13 ods. 2 písm. d/ zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite boli zodpovední zamestnanci oprávnení podať písomné vyjadrenie 
k predloženej správe hlavnej kontrolórke do 10.08.2015. 
Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná 30.07.2015 a primátorovi mesta odovzdaná dňa 
31.07.2015.  
 
Na základe výsledkov kontroly prednosta MsÚ prijal opatrenia, ktoré tvoria prílohu k Správe 
z vykonanej kontroly. 
        
 

Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 



 
 

 
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 

 
Zápisnica 

 zo záverečného prerokovania správy o výsledkoch kontroly 
 
 V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015, 
schváleného mestským zastupiteľstvom bola hlavnou kontrolórkou  
 

v dňoch od 06.07.2015 do  17.08.2015 
 
vykonaná následná finančná kontrola efektívnosti a účelnosti vynaložených verejných 
finančných prostriedkov za práce vykonávané na základe dohôd o vykonávaní práce mimo 
pracovného pomeru  za rok 2013 – ½-rok 2015 . 
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch kontroly sa zúčastnili:  
 
a kontrolovaný subjekt:   
Ing. Martin Tomčányi 
Primátor mesta Sereď                                         _________________________ 
 
Ing. Tibor Krajčovič 
Prednosta mestského úradu     _________________________ 
 
Za kontrolný orgán:  
Mgr.  Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka                  __________________________ 
 
 Zástupcovia kontrolovaného subjektu boli v potrebnom rozsahu oboznámení so 
správou o výsledku kontroly dňa 31.07.2015. K správe o výsledku kontroly zodpovední 
zamestnanci nepodali hlavnej kontrolórke písomné vyjadrenie preto sa rozsah a obsah správy 
nemení.  
Záver: 
Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa v zmysle § 13 ods. 
2 písm. h/  ukladá kontrolovanému subjektu: 
a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou,  
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke. 
         T: 20.08.2015 
         Z: prednosta MsÚ 
b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich príčin 
hlavnej kontrolórke.  
         T: 31.10.2015  
         Z: prednosta MsÚ 
 
c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 
a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.  

T: 15.09.2015  
Z: prednosta MsÚ 

 
 V Seredi dňa : 17.08.2015                             Mgr. Zuzana Horváthová 

       Hlavná kontrolórka mesta  



Opatrenia prijaté mestom Sereď                        Príloha č. 1  

k Správe z následnej finančnej kontroly efektívnosti a účelnosti vynaložených verejných 
finančných prostriedkov za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce mimo 

pracovného pomeru za rok 2013 – ½-rok 2015 

 

Kontrolné zistenie: 

Kontrolovaný subjekt uzatvoril v roku 2014 dohodu o vykonaní práce s FO za účelom 
vystúpenia hudobnej skupiny Veselí starci. Dohoda bola uzatvorená s členom hudobnej 
skupiny. 

• Porušenie § 223 ods. 1) zákonníka práce, kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ 
neplnil ani nezabezpečoval svoje potreby uzatvorením tejto dohody. 

• Porušenie § 223 ods. 4) zákonníka práce, kontrolovaný subjekt uzatvoril dohodu na 
činnosť, ktorá je predmetom ochrany podľa autorského zákona. 

• Finančné prostriedky vo výške 427,53 € (odmena 400 € + odvody 27,53 €) neboli 
vynaložené kontrolovaným subjektom hospodárne, účelne a efektívne. 

 

Na základe výsledkov kontroly bolo prijaté nasledovné opatrenie: 

Zodpovední zamestnanci mesta nebudú uzatvárať dohody o vykonaní práce s hudobnými 
skupinami ani inými umelcami, ktorí sú fyzickými osobami. Na vystúpenia na kultúrnych 
podujatiach organizovaných mestom sa s fyzickými osobami, ktoré budú realizovať umeleckú 
produkciu,  budú uzatvárať zmluvy o dielo podľa autorského zákona. 

 

Plnenie opatrení: 

Prednosta úradu upozornil zamestnancov na povinnosť uzatvárať s fyzickými osobami, ktoré 
budú realizovať umeleckú produkciu na akciách organizovaných mestom Sereď, zmluvu 
o dielo podľa autorského zákona. 

 

V Seredi, dňa 20.08.2015 

 

                                                                               Ing. Tibor Krajčovič 
                                                                                   prednosta úradu 
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