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S P R Á V A 
MsP o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

 

 

     Na základe uloženej lehoty na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, predložil za kontrolovaný subjekt 

náčelník MsP Bc. Pavel Baláž dokument Splnené opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

vykonanou kontrolou evidencie dochádzky, práce nadčas, vyplácania platu za prácu nadčas a čerpania 

náhradného voľna za prácu nadčas príslušníkmi MsP za I. polrok 2017. 

 

      

     Dokumenty predkladám v prílohe.   

      

 

     V súvislosti s predloženou správou odporúčam MZ prijať nasledujúce uznesenie : 

 

A/ MZ BERIE NA VEDOMIE : 

 

dokument Splnené opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou evidencie 

dochádzky, práce nadčas, vyplácania platu za prácu nadčas a čerpania náhradného voľna za prácu 

nadčas príslušníkmi MsP za I. polrok 2017, predloženú náčelníkom MsP Bc. Pavlom Balážom. 

 

 

 

Vo Fiľakove dňa 29.4.2018  

                                                                                        

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Estefán 

hlavný kontrolór mesta 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:   

 

Splnené opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou evidencie dochádzky, 

práce nadčas, vyplácania platu za prácu nadčas a čerpania náhradného voľna za prácu nadčas 

príslušníkmi MsP za I. polrok 2017   
 

 

 

 

 

 



Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

 

Príloha  

 

 

V e c :  Splnené opatrenia na nápravu nedostatkov zistených  vykonanou kontrolou evidencie                                          

dochádzky, práce nadčas, vyplácania platu za prácu nadčas  a čerpania náhradného voľna za prácu 

nadčas príslušníkmi MsP za I. polrok 2017 

 

K bodu č. 1 :  Bola zavedená kniha dochádzky, kde zamestnanci evidujú opustenie  pracoviska počas 

pracovnej doby.  Bude podaný návrh na doplnenie pracovného poriadku na používanie samostatného 

evidenčného listu dochádzky pre každého zamestnanca MsP zvlášť z dôvodu prehľadnosti 

celomesačnej evidencie.   

Termín:  Trvalý  

Zodpovedný: Náčelník MsP, zamestnanci MsP 

 

 K bodu č. 2 : Bol vypracovaný nový list evidencie neplatených nadčasov od mesiaca januára  2018 

v ktorom je a bude presne  uvádzané časové čerpanie náhradného voľna. 

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP 

 

K bodu č. 3 : Po dohode  so zamestnávateľom boli doplatené príplatky  za  nadčas o 30  % a za 

sviatok o 70 % príplatky podľa nároku a to spätne. Premlčacia doba v zmysle zákona je 3 roky.  

Termín:  Do 15.04.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 4 : Bol vypracovaný nový list evidencie neplatených nadčasov,  v ktorom je presne  

uvádzané časové čerpanie náhradného voľna s tým, že súhlas bude  potvrdený  aj podpisom náčelníka. 

Okrem toho  každý zamestnanec vypíše žiadanku o čerpaní  náhradného voľna.   

Termín: Trvalý  

Zodpovedný: Náčelník MsP, príslušníci MsP 

 

K bodu č. 5 : Na evidovanie  účastí   na telesnej príprave,   pracovnej porade a streleckej príprave 

zamestnancami MsP bola zavedená  kniha dochádzky, tak ako pri bode č. 1  a nebudú  sa tieto  hodiny  

zaznamenávať  v evidenčnom liste nadčasových hodín.  

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP, zamestnanci MsP  

 

K bodu č. 6 :  Po dohode so zamestnávateľom,  bol  pracovný čas stanovený tak, ako je to stanovené 

v pracovnom poriadku pre príslušníkov MsP.  

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP 

 

K bodu č. 7 : Administratívna  chyba v platovom výmere u Príslušníka 1  bola  opravená v termíne  

16.1.2018. 

Zodpovedný: Náčelník MsP 

 

K bodu č. 8 : U Príslušníka 9  a Príslušníka 5 boli nadčasové príplatky za sviatok v počte 4 hodiny 

a nedeľu v počte 3 hodiny  a boli  dopočítané a vyplatené v mesačnej mzde.   

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 9 : Po administratívnej chybe  bol nočný  príplatok v počte 5 hodín dopočítaný a bol 

vyplatený v mesačnej mzde Príslušníka 6. 

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  
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K bodu č. 10 : Po administratívnej chybe  bude nočný  0,5 hod. príplatok dopočítaný a bude 

vyplatený v mzde Príslušníka 5. 

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 11 a č. 13 : Príslušník 1 zabudol  dňa 7.1.2017 a 28.1.2017 vykázať  svoju účasť  v práci  

v evidencii  o dochádzke,  načo bude upozornený na najbližšej pracovnej porade, aby sa to 

neopakovalo.   

Termín:  Do 28.02.2018  

Zodpovedný:  Náčelník MsP, Príslušník 1 

 

K bodu č. 12 : Príslušník 1 dňa 18.1.2017 mal službu uvedenú v mesačnom pláne avšak v  týždennom 

rozpise služieb táto  uvedená nebola, nakoľko došlo k opomenutiu z dôvodu, že vykonával  prácu na 

pracovisku.  

Termín:  Trvalý  

Zodpovedný:  Náčelník MsP  

 

K bodu č. 14 : U Príslušníka 9 došlo  k mylnému uvedeniu v počtu odpracovaných hodín v prehľade  

o odpracovaných  hodinách, ktorý bude následne  opravený, nakoľko došlo len k administratívnej 

chybe.   

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný:  Náčelník MsP  

 

K bodu č. 15 : Príslušník 1 dňa  18.1.2017 mal službu uvedenú v mesačnom pláne avšak v  

týždennom rozpise služieb táto  uvedená nebola  z dôvodu, že bola vykonávaná  práca na pracovisku.  

Zodpovedný:  Náčelník MsP  

 

K bodu č. 16 : Nadčasová 1 hodina za mesiac február 2017 u Príslušníka 9 nebola  vyčerpaná, táto 

bude dočerpaná v prvok polroku 2018. Rozdiel  v nadčasovom príplatku za  sobotu a nedeľu bol 

doplatený.  

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka 

 

K bodu č. 17 : Po administratívnej chybe  bol  u Príslušníka 6 nočný  príplatok v počte 1 hodiny za 

mesiac február 2017 dopočítaný. 

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 18 : Došlo  k administratívne chybe  pri  písaní  týždenného  rozpisu služieb, čo bolo  

následne  opravené. 

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP  

 

K bodu č. 19 : Príslušník 5  mal služby uvedenú v mesačnom pláne služieb avšak v  týždennom 

rozpise služieb tieto  uvedené neboli, nakoľko vykonával  prácu na pracovisku. Tieto služby  boli 

uvedené len v mesačnom pláne, pričom do budúcna budú tieto služby uvádzané aj v týždennom 

rozpise služieb. 

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP  
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K bodu č. 20 : Príslušník 1 mal  plánovanú dňa 7.2.2017 službu od 15,15  do 23,00 hod. hod., avšak 

došlo k pracovnému úrazu a službu ukončil o 19,00 hod. Zvyšnú dobu bol PN a nočný príplatok 1 

hodina, ktorý mu bol pôvodne pripočítaný, tento mu bol odpočítaný.  

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 21 : U Príslušníka 7 a Príslušníka 5 išlo o bežný pracovný deň, kedy im služba končila  už 

v novom mesiaci. Z uvedeného dôvodu boli hodiny  započítané do starého mesiaca z dôvodu 

naplnenia  mesačného fondu odpracovaných hodín. K finančnému preplateniu nedošlo. Do budúcna 

sa takáto služba  nebude plánovať.  

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP 

 

K bodu č. 22 : Po administratívnej chybe  boli u Príslušníka 6 nesprávne vykázané príplatky  za prácu 

v sobotu  a v nedeľu, ktorý bol odpočítaný  - 1,75 hod.  a nočné príplatky, ktoré boli pripočítané  a to 

8,25 hod.. 

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 23 a č. 24 : Príslušník 3 a Príslušník 2 dňa 22.3.2017 nastúpili do práce v čase  od 04,00 

hod., čo však nebolo  pôvodne plánované a preto im neboli započítané 2 hodiny nočného príplatku, 

ktoré im boli doplatené. 

Termín:  Do 28.02.2018  

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 25 : Príslušník 2 zabudol  dňa 23.3.2017  vykázať  svoju účasť  v práci  v evidencii  

o dochádzke. Upozornený nebol, nakoľko k 31.12.2017  rozviazal pracovný pomer.  

   

K bodu č. 26 : Príslušník 1 v evidencii o dochádzke  dňa 9.4.2017 nesprávne vykázal pracovnú  dobu, 

načo bol upozornený. Nesprávne  vyplatený príplatok za nedeľu mu bol, ako aj Príslušníkovi 9,  

v počte 3 hodín  doplatený.  

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, Príslušník 5 , mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 27 : Zo strany  Príslušníka 9 došlo k opomenutiu sa odpísať  v evidencii  o dochádzke pri  

ukončení  práce.  

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP  

 

K bodu č. 28 : Nadčasové 4 hodiny za mesiac apríl 2017 u Príslušníka 9 neboli vyplatené,  tieto budú 

dočerpané v prvom polroku 2018. Rozdiel  v nadčasovom príplatku za  sobotu a nedeľu bol 

doplatený.  

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 29 : Príslušníka 8 a Príslušník 6 dňa 21.4..2017 pracovali do 24,00 hod., čo  nebolo  

pôvodne plánované a preto im neboli započítané 2 hodiny nočného príplatku, ktoré im boli doplatené. 

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  
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K bodu č. 30 : Nadčasové  hodiny v počte 5 hodín za mesiac  apríl 2017 boli Príslušníkom 2 čerpané 

v mesiacoch júl a august 2017, avšak boli  nesprávne  vykazované z dôvodu nepriehľadnosti 

v evidencii nadčasov.  

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, Príslušník 2 

 

K bodu č. 31 : Zo strany Príslušníka 6 došlo dňa 23.4.2017 k opomenutiu sa zapísať a odpísať  

v evidencii  o dochádzke,  ktorej služby sa zúčastnil.  

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP, Príslušník 6 

 

K bodu č. 32 Príslušník 5 v evidencii o dochádzke dňa 12.4.2017, kedy namiesto služby 

poobedňajšej  služby nesprávne vykázal doobedňajšiu službu, načo bude upozornený. Nočný 

príplatok  1 hod. mu bol správne vyplatený. 

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP, Príslušník 5 

 

K bodu č. 33 : U Príslušníka 4  boli nadčasové príplatky za sviatok dňa 14.4.2017 v počte 4 hodiny 

a sobotu v počte 3 hodiny dopočítané a vyplatené v mesačnej mzde.   

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 34 a č. 35 : U Príslušníka 4 vznikol rozdiel z dôvodu, že služba vykonaná dňa 14.4.2017 

nebola  oddelene  počítaná  ako sviatok ale spolu s ostatnými nadčasovými hodinami v počte 14 

hodín, ku ktorým bol dopočítaný 30 % nadčasový príplatok.  

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 36 : U  Príslušníka 2 nebol nadčas za mesiac apríl 2017 v počte 1,25 hodiny odpočítaný 

z dôvodu, že rozviazal pracovný pomer.  

 

K bodu č. 37 : Nadčasová 1 hodina za mesiac máj 2017 u Príslušníka 9 nebola  vyčerpaná táto bude 

dočerpaná v prvok polroku 2018. Rozdiel  v nadčasovom príplatku za  sobotu a nedeľu bol doplatený.  

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 38 : Príslušník 9 a Príslušníka 2 dňa  25.5.2017 mali služby uvedenú v mesačnom pláne 

avšak v  týždennom rozpise služieb táto  uvedená nebola  z dôvodu, že bola vykonávaná práca na 

pracovisku. Príslušník 2 nebol  uvedený v týždennom rozpise služieb aj z dôvodu, že nebolo jasné, či 

príde v ten deň do zamestnania, nakoľko pracoval na polovičný úväzok. Takáto situácia už nevznikne, 

nakoľko Príslušník 1, na vlastnú žiadosť, rozviazal pracovný pomer k 31.1.2017.  

 

K bodu č. 39 : Príslušník 7 zabudol  dňa 4.5.2017  vykázať  svoju účasť  v práci  v evidencii  o 

dochádzke,  hoci riadne službu odpracoval, načo bude upozornený, aby sa to neopakovalo.   

Termín:  Do 28.02.2018  

Zodpovedný:  Náčelník MsP, Príslušník 7 

 

K bodu č. 40 : U Príslušníka 7 a Príslušníka 3  boli nadčasové príplatky za sobotu a nedeľu zo dňa 

6.5.2017 na 7.5.2017 v počte v 11 hodín  dopočítané a vyplatené v mesačnej mzde. Za nevyplatenú 

1 nadčasovú hodinu čerpali náhradné voľno.   

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  
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K bodu č. 41 : Príslušník 3  mal službu uvedenú v mesačnom pláne služieb avšak v týždennom 

rozpise služieb táto  uvedená nebola, nakoľko došlo k opomenutiu z dôvodu, že vykonával  prácu na 

pracovisku.  

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný:  Náčelník MsP, 

 

K bodu č. 42 : Príslušník 7 dňa 9.6.2017  nesprávne  vykázal  svoju účasť  v práci  v evidencii  o 

dochádzke,  kde namiesto nástupu do  služby o 22,00 hod. vykázal nástup o 23,00 hod., načo bude 

upozornený, aby sa to neopakovalo.   

Termín:  Do 28.02.2018  

Zodpovedný:  Náčelník MsP, Príslušník 7 

 

K bodu č. 43 : U Príslušníka 7 a Príslušníka 4 bol za službu dňa 24.6.2017 nesprávne  vypočítaný 

nočný príplatok ako aj príplatok za sobotu v počte   2,75 hod., nakoľko mali posunutú službu, tieto 

vyplatené príplatky  im boli odpočítané v mesačnej mzde.   

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 44 : Príslušník 6 dňa 7.6.2017  nesprávne  vykázal  svoju účasť  v práci  v evidencii  o 

dochádzke,  kde vykázal službu  od  11,00 hod. - 20,00 hod., pričom takáto služba nebola  ani 

vykonávaná, v skutočnosti  pracoval od 15,15 hod. do 23,00 hod. spoločne  s Príslušníkom 7, teda  

nočný príplatok mu bol vyplatený správne. Bol upozornený, aby sa to do budúcna neopakovalo.   

Termín:  Do 28.02.2018  

Zodpovedný:  Náčelník MsP, Príslušník 6    

 

K bodu č. 45 : U Príslušníka 3 bol za službu dňa 17.6.2017 nesprávne  vypočítaný nadčas v počte 

2,5 hodiny  ako aj príplatok za sobotu v počte 7 hod., nakoľko mali posunutú službu, tieto  príplatky  

mu boli  dopočítané.   

Termín:  Do 28.02.2018 

Zodpovedný: Náčelník MsP, mzdová pracovníčka  

 

K bodu č. 46 :  U Príslušníka 3 a Príslušníka 1 išlo o bežný pracovný deň, kedy im služba končila  

už v novom mesiaci. Z uvedeného dôvodu boli hodiny  započítané do starého mesiaca z dôvodu 

naplnenia  mesačného fondu odpracovaných hodín. K finančnému preplateniu nedošlo. Do budúcna 

sa takáto služba  nebude  takto vykazovať. 

Termín:  Trvalý 

Zodpovedný: Náčelník MsP 

 

K bodu č. 47 : U Príslušníka 2 bol za službu dňa 17.6.2017 nesprávne  vypočítaný nadčas v počte 

2,5 hodiny  ako aj príplatok za sobotu v počte 7 hod., nakoľko mal posunutú službu, tieto  príplatky  

mu neboli dopočítané nakoľko rozviazal pracovný pomer.   

  

 

 

 

                                                                                                                                Bc. Pavel Baláž                                                  

    

                                                                                                                                 náčelník MsP      

 


