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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 20. 12. 2018 číslo /2018

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola plnenia povinností pri výkone určených pracovných činností 
a dodržiavanie pracovnej doby aktivačných pracovníkov

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola plnenia povinností pri výkone určených pracovných činností a dodržiavanie pracovnej 

doby aktivačných pracovníkov

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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SPRAVA

O VÝSLEDKU KONTROLY

I. Kontrolný orgán:

PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „HK“) predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš ( ďalej v texte „MsZ)) v súlade s ust. §18f 
ods.1 písm. d) Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. nasledovnú Správu 
o výsledku kontroly.

II. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:

Kontrola plnenia povinností pri výkone určených pracovných činností a dodržiavanie pracovnej 
doby aktivačných pracovníkov.

III. Označenie kontrolovaného subjektu:

Názov: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 

Sídlo: Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 00 183 636

Právna forma: príspevková organizácia mesta

IV. Kontrola bola vykonaná:
na základe žiadosti o vykonanie kontroly podanej dňa 14.08.2018 Ing. Jánom Blcháčom, 
PhD., primátorom mesta podľa § 18f ods.1 písm. h) Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom 
zriadení v z.n.p.

V. Cieľ kontroly:
Dodržiavanie stanovenej pracovnej doby a vykonávanie určených pracovných povinností.

VI. Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 8/KO/2018 (ďalej len „Návrh 
správy“) na oboznámenie kontrolovanému subjektu:

Návrh správy bol doručený kontrolovanému subjektu dňa 28.11.2018

VII. Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky:
a) k zisteným nedostatkom,
b) k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie ich príčin,
c) k odporúčaniu hlavného kontrolóra mesta.

HK v návrhu správy určil kontrolovanému subjektu lehotu na podanie námietok najneskôr do 
10.12.2018.

Kontrolovaný subjekt sa v rámci určenej lehoty HK dňa 03.12.2018 vyjadril, že nepodáva 
námietky k zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení ani 
k odporúčaniu HK.
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VIII. Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené, 
spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku:

Zistené nedostatky:
Kontrolný orgán vykonal priebežne v mesiacoch september a október 2018 kontrolu 

dodržiavania pracovnej doby aktivačných pracovníkov v príspevkovej organizácii mesta 
Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš.

a) Priebežná kontrola vykonaná dňa 12.09.2018 v čase od 09:00 hod. do 12:15 hod.
V tento deň kontrolný orgán nezistil na pracovisku určenom na výkon práce 13 
pracovníkov, z toho, traja pracovníci boli práceneschopní, čo bolo doložené koordinátorom 
potvrdením od lekára. Sedem pracovníkov nebolo prítomných na určenom pracovisku. 
Traja pracovníci v čase výkonu kontroly o 11,10 hod. boli na obedňajšej prestávke. (tabuľka
Č.1)

b) Priebežná kontrola vykonaná dňa 25.09.2018 v čase od 09:00 hod. do 12:15 hod.
V tento deň kontrolný orgán nezistil na pracovisku určenom na výkon práce 6 pracovníkov, 
z toho jeden z pracovník bol vtom čase u lekára, čo bolo doložené koordinátorom 
potvrdením od lekára , traja pracovníci neboli prítomní na určenom pracovisku.
Dvaja pracovníci v čase výkonu kontroly boli na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš (tabuľka č.2).

c) Priebežná kontrola vykonaná dňa 18.10.2018 v čase od 09:00 hod. do 12:15 hod.
V tento deň kontrolný orgán nezistil na pracovisku určenom na výkon práce štyroch 
pracovníkov, z toho dvaja pracovníci boli v tom čase práceneschopní a jeden u lekára, čo 
bolo doložené koordinátorom potvrdením o práceneschopnosti a dokladom od lekára, 
jeden pracovník nebol prítomný na určenom pracovisku.
(tabuľka č.3)

d) Priebežná kontrola vykonaná dňa 23.10.2018 v čase od 09:00 hod. do 12:15 hod.
V tento deň kontrolný orgán nezistil na pracovisku určenom na výkon práce 12 pracovníkov, 
z toho dvaja pracovníci boli v tom čase práceneschopní, jeden pracovník u lekára, čo bolo 
doložené koordinátorom potvrdením o práceneschopnosti a dokladom od lekára. Osem 
aktivačných pracovníkov bolo vyradených z evidencie ÚPSVaR, ale nakoľko boli uvedení 
v zozname na daný kontrolný deň, kontrolný orgán konštatuje ich neprítomnosť, jeden 
pracovník nebol prítomný na určenom pracovisku, (tabuľka č.4)

Odporúčanie:
Kontrolný orgán odporúča prijať systémové opatrenia k zamedzeniu vzniku absencií 

aktivačných pracovníkov vo Verejnoprospešných službách mesta Liptovský Mikuláš.

IX. Zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky:
Príloha č. 1: Krátky opis preverovanej dokumentácie
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Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin 
ich vzniku:

X.

Hlavný kontrolór určuje kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie opatrení najneskôr do 
11.01.2019

V čase vypracovania tejto Správy plynula kontrolovanému subjektu určená lehota HK.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

XI.

Hlavný kontrolór určuje kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení najneskôr do 31.01.2019.

V čase vypracovania tejto Správy plynula kontrolovanému subjektu určená lehota HK.
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Príloha č. 1: SPRÁVA o výsledku kontroly 

Číslo kontroly: 8/KO/2018

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy:

a) Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov(ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“)

2. Dohoda číslo 18/22/052/1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 
formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú 
činnosť formou menších obecných služieb obci (ďalej len „ Dohoda vykonávania 
aktivačnej činnosti“)

Krátky opis kontrolovanej dokumentácie:
Dňa 13.07.2018 bola uzatvorená Dohoda vykonávania aktivačnej činnosti medzi ÚPSVa 
R v Liptovskom Mikuláši a mestom Liptovský Mikuláš.
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku 
na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 Zákona č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti.
Zároveň účelom tejto dohody je o.i.:

• Zabezpečiť po dobu od 01.09.2018 do 28.02.2019 vykonávanie aktivačnej činnosti 
pre 25 uchádzačov o zamestnanie v štruktúre - druh vykonávaných prác podľa 
§52 odst. 2 Zákona o službách zamestnanosti,

• Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania 
aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie

• Koordinovať aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom 3 
vlastných zamestnancov.

II.

Na základe žiadosti o vykonanie kontroly podanej dňa 14.08.2018 Ing. Jánom 
Blcháčom, PhD., primátorom mesta hlavnému kontrolórovi mesta podľa § 18f ods.1 písm. 
h) Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení vz.n.p., hlavný kontrolór vykonal 
priebežne so zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra v mesiacoch september 
a október 2018 kontrolu dodržiavania pracovnej doby aktivačných pracovníkov 
v príspevkovej organizácii mesta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

Priebežná kontrola bola vykonaná kontrolným orgánom v dňoch 12.09.2018, 
25.09.2018, 18.10.2018 a 23.10.2018 v čase od 09:00 hod. do 12:15 hod.

Z každej vykonanej kontroly bol kontrolným orgánom vypracovaný záznam, ktorý bol 
podpísaný kontrolným orgánom a kontrolovaným subjektom.
Kontrola bola vykonaná za účasti koordinátorov aktivačných činností L. Dz. a M. M., 
prevádzkového námestníka Verejnoprospešných služieb a 12.09.2018 za účasti riaditeľa 
Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš.
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Hl. Kontrolné zistenia :
Tabuľka č. 1 Kontrola vykonaná dňa 12.09.2018

Meno a priezvisko Určené pracovisko Dôvod neprítomnosti*
V. M. Kontajner Hlboké neprítomný

S. M. Kontajner Hlboké neprítomný

Z. P. Ul. Pišutová neprítomný

J. M. Zel. bytovka neprítomný

R. P. Ul. Kuzmányho neprítomný

D. P. Ihrisko Hlboké neprítomný

I. B. Palúdzka obed 11,10 hod.

D. V. práceneschopná

I. P. Palúdzka obed 11,10 hod.

V. P. ml. Kontajner Hlboké neprítomný

S. P. Palúdzka obed 11,10 hod.

A. P. práceneschopná

G. Č. práceneschopný

*doklad o neprítomnosti predložený kontrolnému orgánu

V tento deň kontrolný orgán nezistil na pracovisku určenom na výkon práce 13 pracovníkov, 
z toho, traja pracovníci boli práceneschopní, čo bolo doložené koordinátorom potvrdením od 
lekára. Sedem pracovníkov nebolo prítomných na určenom pracovisku.

Traja pracovníci v čase výkonu kontroly o 11:10 hod. boli na obedňajšej prestávke.

V uvedený deň bolo celkom prítomných 76 aktivačných pracovníkov.

Tabuľka č. 2 Kontrola vykonaná dňa 25.09.2018

Meno a priezvisko Určené pracovisko Dôvod neprítomnosti*

J. B. Ondrašová neprítomný

ÚPSVaRJ.P. Tesco

S. P. Kontajner Hlboké UPSVaR

M. K. Komunitné centrum neprítomný

G. B. lekár

J. C. Kontajner Hlboké neprítomný

*doklad o neprítomnosti predložený kontrolnému orgánu

V tento deň kontrolný orgán nezistil na pracovisku určenom na výkon práce 6 pracovníkov, 
z toho jeden pracovník bol vtom čase u lekára, čo bolo doložené koordinátorom potvrdením 
od lekára, traja pracovníci neboli prítomní na určenom pracovisku.

Dvaja pracovníci v čase výkonu kontroly boli na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.
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V uvedený deň bolo celkom prítomných 55 aktivačných pracovníkov.

Tabuľka č. 3 Kontrola vykonaná dňa 18.10.2018

Dôvod neprítomnosti*Určené pracoviskoMeno a priezvisko
práceneschopnáA. P.

práceneschopnýL. J.

Komunitné centrum neprítomnáA. B.

lekárK. K.

*doklad o neprítomnosti predložený kontrolnému orgánu

V tento deň kontrolný orgán nezistil na pracovisku určenom na výkon práce štyroch 
pracovníkov, z toho dvaja pracovníci boli v tom čase práceneschopní a jeden u lekára, čo bolo 
doložené koordinátorom potvrdením o práceneschopnosti a dokladom od lekára, jeden 
pracovník nebol prítomný na určenom pracovisku.

V uvedený deň bolo celkom prítomných 29 aktivačných pracovníkov.

Tabuľka č. 4 Kontrola vykonaná dňa 23.10.2018

Určené pracovisko Dôvod neprítomnosti*Meno a priezvisko
práceneschopnýR. P.

Š. H. vyradený z evidencie

lekárM. D.

vyradený z evidencieĽ. K.

vyradená z evidencieA. K.

vyradený z evidencieK. B.

vyradená z evidencieA. B.

vyradená z evidencieM. M.

vyradený z evidencieI. M.

práceneschopnýJ. B.

neprítomnýKontajner HlbokéV. M.

Š. P. vyradený z evidencie

*doklad o neprítomnosti predložený kontrolnému orgánu

V tento deň kontrolný orgán nezistil na pracovisku určenom na výkon práce 12 pracovníkov, 
z toho dvaja pracovníci boli vtom čase práceneschopní, jeden pracovník u lekára, čo bolo 
doložené koordinátorom potvrdením o práceneschopnosti a dokladom od lekára. Osem 
aktivačných pracovníkov bolo vyradených z evidencie ÚPSVaR, ale nakoľko boli uvedení 
v zozname na daný kontrolný deň, kontrolný orgán konštatuje ich neprítomnosť, jeden 
pracovník nebol prítomný na určenom pracovisku.

V uvedený deň bolo celkom prítomných 44 aktivačných pracovníkov.
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