
Obec    Bačkovík   –  

Terézia  Kinlovičová -   hlavný kontrolór obce   

_________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA    č. 1/2022 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  

v z. n. p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík   

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2021 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac 

Marec   2022  

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola dohôd o pracovnej 

činnosti, resp. o vykonaní 

práce 

Dátum doručenia návrhu správy  kontrolovanému 

subjektu 

Dátum doručenia správy kontrolovanému 

subjektu 

2. 3. 2022  

 

 

2. 3. 2022   

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky 

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, 

opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného 

zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob 

vysporiadania týchto námietok 

 

Kontrolovaný subjekt nepodal 

námietky k zisteným nedostatkom  

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok 

X) 

 

 

 

XX) 

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky 

 

 Neboli zistené nedostatky 

§ 19 zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozp. pravidlách  -  

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku 

 

K ročnej správe o kontrolnej 

činnosti obec  predloží  

informácie  

Dátum vyhotovenia návrhu  správy z kontroly 2. 3. 2022 

Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných 

osôb 

 

Písomné potvrdenie o prevzatí správy 

kontrolovaným subjektom a o odovzdaní 

dokladov (dátum a podpis) 

2. 3. 2022  

Mgr. František  Korečko  

– starosta obce 

 

 



 

 

-  2   - 

X) 

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných 

námietok 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pri kontrole  dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti v obci  

Bačkovík  som vychádzala z povinnosti  zo Zákonníka práce  

1. Evidencia dohôd o vykonaní práce   je zavedená v r. 2021  dohody  
1 ks - dohody o vykonaní práce  

2. Obec  pri dohodách   o vykonaní práce má uvedenú informáciu 
o prevzatí prác  ako podklad  k vyplateniu .  

3. Pri dohodách o pracovnej činnosti je potrebné mesačne  vyhotoviť  
výkaz práce s prevzatím, za účelom  preukaznosti pri výplate  za 

konkrétnu dohodu  

 

Z á v e r   

Pri kontrole  dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti v zmysle 

Zákonníka práce  § 223 – 226 a § 228a je dodržaný tento právny predpis.  

Obec  bola upozornená na zavedenie  - výkazu práce  za konkrétny mesiac pri 

dohodách o pracovnej činnosti, ktorá môže byť uzatvorená najviac na 12 

mesiacov  

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

                       Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Odporúčanie:   

1. Obec v zmysle § 228a ods. (2)  písm. d) Zakonníka práce  zavedie 

výkaz práce na zabezpečenie preukaznosti výplaty za konkrétny mesiac   

pri  dohôdách o pracovnej činnosti. 

 

V Bačkovíku , 2. 3. 2022               Terézia  Kinlovičová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zákonník práce  -  dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti  

§ 223 – 226 a § 228a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 
 § 223 

 

(1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na 

zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými 

osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a 

dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je 

vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o 

príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o 

pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). 

 

(2) Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia 

prvej časti, § 43 ods. 4 druhej vety, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 

91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, 

§ 123 ods. 1 a 2, § 124, šiestej časti a § 173 až 175. Pracovný čas 

zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín 

nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v 

priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, 

ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť 

pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Zamestnancom, ktorí 

vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok 

dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura. Ak ide o 

dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 

a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý 

zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný 

ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas 

zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí. Na splatnosť odmeny, 

výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia 

ustanovenia § 129 až 132. 

 
(3) S mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať, 

len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť 

alebo výchova na povolanie. 

 (4) Tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú 

predmetom ochrany podľa autorského zákona. 

 (5) Spory vyplývajúce z tejto dohody sa prejednávajú rovnako ako 

spory z pracovného pomeru. 



 

(6) Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej 

práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ 

povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z 

odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej 

výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú 

zrážky ďalej vykonávať. 
 § 224 

 (1) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 sú 

zamestnanci povinní najmä 

 a) vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať 

podmienky dohodnuté v dohode, 
 b) vykonávať práce osobne, 

 

c) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi 

vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce 

sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne 

oboznámení, 

 
d) riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a 

ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, 

zničením a zneužitím, 

 

e) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu 

všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a 

súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre 

doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca 

poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej 

banky, aj zmenu bankového spojenia. 

 (2) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 je zamestnávateľ 

povinný najmä 

 

a) utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky 

zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať 

potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné 

ochranné pracovné prostriedky, 

 
b) oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými 

predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s 

predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 

c) 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, 

 
d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom 

boli uzatvorené, 

 e) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí 

vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci 



študentov a dohody o pracovnej činnosti, tak, aby bol 

zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom 

zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce 

u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o 

vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná 

dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala. 

 
(3) Zákazy prác a pracovísk pre tehotné ženy, matky do konca 

deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých platia 

aj pre práce vykonávané na základe týchto dohôd. 
 § 225 

 

(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril 

dohodu podľa § 223, za škodu spôsobenú zavineným porušením 

povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním 

rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody 

spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej 

škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za 

vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185. 

 

(2) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú 

utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej 

súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom 

pomere. 
 § 226 
 Dohoda o vykonaní práce 

 

(1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s 

fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa 

táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom 

roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná 

zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o 

vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť 

najviac na 12 mesiacov. 

 

(2) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je 

neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená 

pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v 

ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah 

nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. 

 

(3) Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak 

môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od 

dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu 

zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. 

Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 

(4) Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po 

dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno 

dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej 

časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po 

prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná 

práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam. 



 

(5) Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a 

zamestnávateľ môže jej výsledky použiť, právo na odmenu 

primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne 

vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. 

 

§ 

228a 
 Dohoda o pracovnej činnosti 

 (1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v 

rozsahu najviac 10 hodín týždenne. 

 

(2) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je 

neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, 

dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, 

na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je 

zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. 

 

(3) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 

mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie 

dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný 

pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju 

skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez 

uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa 

písomná výpoveď doručila. 

 (4) Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca 

kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. 

 

 

 

 

 

 

 

 


