SPRÁVA
z vykonanej následnej finančnej kontroly
pracovno-právnych vzťahov obce Veterná Poruba
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Dátum vykonania kontroly 20.09.2010, 13.10.2010
Miesto vykonania kontroly Obec Veterná Poruba– Obecný úrad.
Kontrolu vykonala Danuša Beláková, hlavná kontrolórka Obce Veterná Poruba
Predmet kontroly pracovné zmluvy, DoPČ, DoVP Obce Veterná Poruba, vrátane
odmeňovania a príslušné vnútorné predpisy.
Cieľ kontroly
− Súlad pracovných zmlúv, dohôd mimopracovnej činnosti so všeobecne záväznými
predpismi a vnútornými predpismi obce.
Za kontrolovaný úsek sa kontroly zúčastnila
− Jana Frianová
K vykonaniu následnej finančnej kontroly boli hlavnej kontrolórke obce predložené
nasledovné doklady
1. Osobný spis Bc. J. Socháň
2. Pracovné zmluvy a osobné spisy zamestnancov: J. Frianová, D. Beláková, V. Hudecová,
V. Komendák, T. Jurčová, E. Sedliaková, I. Rošková, M. Rakytová.
3. Dohody o vykonaní práce: V. Komendák, Z. Komendáková.
4. Pracovný poriadok z 23.06.2005.
5. Poriadok odmeňovania z 23.06.2005

Správu vypracovala hlavná kontrolórka Obce Veterná Poruba Danuša Beláková

NFK bolo zistené nasledovné
1. Pracovný poriadok a Poriadok odmeňovania od svojho vydania nebol novelizovaný.
S poukázaním na legislatívne zmeny v pracovnom práve, na zákony upravujúce práce vo
verejnom záujme a ich odmeňovanie, na právnu úpravu pracovno-právnych vzťahov
pedagogických zamestnancov, legislatívne zmeny upravujúce činnosť obce a jej orgánov
je nevyhnutné novelizovať tieto interné predpisy v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Za posledné roky bol pravidelne upravený v súlade so zákonom plat starostu.
3. Pracovné zmluvy vo viacerých prípadoch obsahujú nepresnosti, nedostatočne uvedenú
pracovnú činnosť zamestnanca, vykazujú absenciu súladu s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, nie sú doložené dohody o hmotnej zodpovednosti
u zamestnancov, ktorým sú zverené hodnoty.
4. Nie je zavedený register pracovných zmlúv a dohôd o vykonaní prác mimo pracovného
pomeru.
5. Odmeny poslancov boli v roku 2010 vyplácané vo výške schválenej OZ a v Zásadách
odmeňovania poslancov OZ.

Závery z vykonanej následnej finančnej kontroly
1. Odporúčam vydať nový pracovný a odmeňovací poriadok v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
2. Odporúčam upraviť pracovné zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a uzatvoriť dohody o hmotnej zodpovednosti v prípadoch, kde to vyplýva zo
zákona.
3. Odporúčam zaviesť register pracovných zmlúv a dohôd vrátane ich zmien a úpravy
mzdových nárokov.

Správa napísaná dňa 29.10.2010
Správu napísala Danuša Beláková, hlavná kontrolórka obce
Správa bola prerokovaná so zúčastnenou zodpovednou osobou PhDr. Desananou
Stromkovou zástupkyňa starostu
Správa bola prerokovaná na zasadnutí OZ vo Veternej Porube dňa 28.01.2011

Správu vypracovala hlavná kontrolórka Obce Veterná Poruba Danuša Beláková

