
Hlavný kontrolór Obce Hodejovec 

SPRÁVA
O  VÝSLEDKU  VYKONANEJ  KONTROLY

č.1/2020

Na základe žiadosti starostky
                                 

Kontrolu vykonali:
Meno a priezvisko kontrolóra a prizvaných osôb:
Bc. Andrea Dubovická Šóšiková – HKO 

V Hodejovci – Obecný úrad Hodejovec
              (Označenie  kontrolovaného subjektu – názov a sídlo)                              
k
Predmet kontroly: Kontrola, čerpania mzdových prostriedkov za III. a IV.  štvrť rok 2019

Kontrolované obdobie:       III. – IV. štvrťrok 2019

Miesto a čas vykonania kontroly:  Hodejovec marec 2020
...............................................................................................................................................

Kontrolou bolo zistené:

Kontrola bola zameraná na  čerpanie mzdových prostriedkov obce Hodejovec za III a
IV. štvrťrok 2019. Kontrolou bolo zistené, že Obec Hodejovec za III. a IV. štvrťrok 2019 mal
dvoch zamestnancov a to starosta obce na 0,5 % úväzok a účtovníčka, resp. administratívna
pracovníčka, ktorá je na 0,625% úväzok a hlavného kontrolóra na 0,1 % a poslanecké odmeny
za II. polrok 2019 boli vyplatené pre piatich poslancom. Mzda zamestnancov sa vypočítava
bez používania informačných systémov ručne, prostredníctvom zamestnanca obce, pričom od
marca 2020 obec zakúpila program na výpočet miezd. 

Mzda starostu obce je určená uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 12. 2018
a jeho úväzok bol určení uznesením číslo 2/2018 zo dňa 29.6.2018. Mzda starostu obce je
určený podľa zákona č. 253/1993 Z.z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest. Plat starostu obce sa určuje v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1993
Z.z.  starostovi  patrí  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v
národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa
§ 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas
poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v
sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade neuplatnia. Plat sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor. Na základe uvedených bola určená mzda starostu vo výške
788,- Eur mesačne od  1.1.2019. Od 1.1.2020 bol upravený plat  starostu uznesením číslo
57/2019 zo dňa 13. 12. 2019. Na základe uvedeného uznesenia bol plat starostu zvýšený na
sumu 1003,- Eur.  Mzda účtovníčky je určená  v zmysle prílohy č. 3 zákona č. 553/2003 Z.z.
Platový  dekrét  bol  zamestnancovi  doručený  v zákonom  stanovenej  lehote  a podľa  tohto



platového dekrétu sa vypočítava jej mzda. Plat hlavnej kontrolórky obce je určený v súlade s
§18c zákona č.  369/1990 Zb.  o zákone o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov.
Podľa § 18c citovaného zákona plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca  v  hospodárstve  Slovenskej  republiky  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  a
koeficientu  podľa počtu obyvateľov obce k 31.  decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka  podľa  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky,  ktorý  je  v obci  do   500
obyvateľov je 1,15, ktorý sa určuje v súvislosti s úväzkom hlavného kontrolóra. V roku 2019
to činí 105 Eur mesačne. 

Poslanecká  odmena  poslancom  je  vyplácaná  v súlade  so  zásadami  odmeňovania
poslancov OZ v Hodejovci   vydaného dňa 04.01.2019. Podľa čl. II bod 1 poslancovi patrí za
výkon poslaneckej   práce polročná odmena v sume 75 Eur.   Za rok 2019 bol  poslancom
vyplatená  odmena  v súlade  s týmito  zásadami.  Za  I.  a II.  polrok  2019  bolo  na  základe
priznania poslaneckej odmeny  vyplatená poslanecká odmena. 

Boli prekontrolované zásady odmeňovania  poslancov OZ v Hodejovci. Pri kontrole
nedostatky  zistené  neboli.  V budúcnosti  doporučujem  schváliť  nové  zásady  odmeňovania
poslancov, kde nebude paušálne stanovená suma poslaneckej odmeny, ale napr. za účasť na
zasadnutiach OZ, alebo na iných  aktivitách. Tieto navrhujem v súlade s doporučením ZMOS
– u z roku 2018. 

 
Evidencia miezd je vedená chronologicky podľa mesiacov a je prehľadná. Evidencia

obsahuje sumárnu výplatnú pásku, ktorá obsahuje podrobný prehľad  odvodov na sociálne
poistenie, na daňový úrad a na zdravotné poistenie.

Kontrolou nebolo zistené porušenie zákonov ani vnútorných predpisov obce.  

Správa bola vypracovaná dňa  21. 03.2020

                                                                                                Podpis kontrolóra:

                                                                                        ..........................................................

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa:  .........................................

Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: .....................................

Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:

Zoltán Kovács, starosta obce Hodejovec                                       ..........................................
         (Meno, priezvisko a funkcia zodp. zástupcu)                                                                    (podpis)
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