Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2022
Pre: Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“), podľa ktorého hlavný kontrolór
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí, predkladám mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ“)
správu o výsledku kontroly.
V zmysle ustanovenia § 18d ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra podliehajú aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou.
Číslo kontroly: HK/3/2022
Predkladateľ správy:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):
Základná škola Severná, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly : kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti zamestnávania pracovníkov
formou uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody
o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov) na ZŠ
Severná za rok 2021.
Termín realizácie kontroly: 22.3.2022 – 13.4.2022
Správa z kontroly bola doručená povinnej osobe dňa 13.4.2022, čím bola kontrola ukončená.
Výsledky kontroly:
Na ZŠ Severná boli v roku 2021 cestou dohody o vykonaní práce zamestnaní dvaja zamestnanci,
ktorí zabezpečovali výučbu osobitného predmetu v školskom roku 2020/2021 a 2021/2022.
Možno konštatovať, že dohody sú na ZŠ Severná využívané ako doplnkové formy zamestnávania,
čo sa v kontexte požiadaviek zákonníka práce vyhodnocujeme ako správny prístup.
Kontrolované boli uzatvorené dohody o vykonaní práce (obsahové a formálne náležitosti) a
kontrolovaná bola aj dokumentácia viažuca sa k týmto dohodám (evidencia uzatvorených dohôd
v organizácii, evidencia pracovného času zamestnancov, výplatné pásky, doklady preukazujúce
úhradu odmeny za prácu zamestnancom, podklady preukazujúce vlastníctvo bankových účtov
zamestnancov).
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Táto správa je spracovaná na 1 strane.
V Moldave nad Bodvou, 13.4.2022

............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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