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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2019

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia §18f, ods. 1, písm. d) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informácie z činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

v znení predloženého materiálu

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami



Útvar hlavnej kontrolórky
k/ — ' ' 1 v

Čiastková správa o výsledku kontrol a z činnosti utvaru HK za obdobie 25.11.2019 - 03.12.2019

V rámci plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 bola ukončená kontrola:
> Kontrola personálnej agendy. Počas výkonu kontroly bola predmetná kontrola 

rozdelená na tri časti: Kontrola osobných spisov p. J.C. a p. M.A. - výsledok kontroly 
bol súčasťou informácií z činnosti ÚHK dňa 21.02.2019; Kontrola personálnej agendy 

MsU - osobné spisy p. R.K. a p. R.G. súčasných zamestnancov v nadväznosti na 
dodržiavanie platných zákonov (vypracovaná Správa o výsledku kontroly) a Kontrola 
osobného spisu p. A.P. (vypracovaná Čiastková správa o výsledku kontroly).

V rámci kontroly osobných spisov p. R.K. a p. R.G. boli identifikované iba formálne 
nedostatky (nedostatočne vyplnené tlačivá, chýbajúce podpisy, chýbajúca informácia 
na fotokópii dokladu, že táto fotokópia súhlasí s originálom). Za tieto nedostatky je 
zodpovedná zamestnankyňa, ktorá už na MsU nepracuje. V rámci kontroly osobného 
spisu p. A.P. bol okrem formálnych nedostatkov (nedostatočne vyplnené tlačivá, 
chýbajúce podpisy, chýbajúca informácia na fotokópii dokladu, že táto fotokópia 
súhlasí s originálom) identifikovaný aj nedostatok, na základe ktorého odporúča ÚHK 

spraviť dodatok k Dohode o zmene pracovnej zmluvy z roku 2014 opierajúc sa aj 
o Rozsudok Krajského súdu z roku 2017, citát: „Pre oblasť pracovnoprávnych 
vzťahov vyplývajú zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie 
predovšetkým z Antidiskriminačného zákona. Podľa § 3 ods. 1 tohto zákona je každý 
povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a 
obdobných vzťahov, pričom k uplatňovaniu tejto zásady dochádza najmä podľa § 6 
ods. 2 písm. b) Antidiskriminačného zákona v oblastiach výkonu zamestnania a 
podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v 
zamestnaní a prepúšťania.“ Ďalej sa ÚHK opiera aj o Zákonník práce, §13, ods. 3: 

„Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v 
súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu 
druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.“

Prijaté podania, podnety, petície:

> Evid. č. 31398/2019; vo veci: sťažnosť na spoločnosť za pravidelné rušenie 
nočného lďudu; ÚHK uvedené podanie vyhodnotilo iba ako podnet, nakoľko 
nespĺňalo zákonom stanovené náležitosti ako sťažnosť; Podnet postúpený na priame 

vybavenie právnemu oddeleniu. Do 03.12.2019 nemá HK informáciu z právneho 
oddelenia o stave vybavenia podnetu.
> Evid. č. 31999; vo veci: sťažnosť na nečinnosť SÚ; Predmetná sťažnosť je v riešení 

u splnomocnenca pre strategický rozvoj; K 03.12.2019 stav nezmenený.
> Evid. č. 32845; vo veci: petícia na úpravu a odstránenie rozkopávky na ulici 
Vajanského Pezinok; Petícia odstúpená na oddeleniu výstavby a životného prostredia;
> Evid. č. 33217; vo veci: podnet v súvislosti s podanou petíciou (pod evid. č. 32845); 
podnet odstúpený na vyjadrenie oddeleniu výstavby a životného prostredia.
> Evid. č. 34966; vo veci: podnet - zlý stav stromov na mestskom pozemku; Podnet 
postúpený na oddelenie výstavby a životného prostredia na stanovisko; K 03.12.2019 
stav nezmenený. Podnet je v riešení;



> Evid. Č. 36194/2019 podnet s.r.o. vo veci parkovania a uloženia priestupku zo dňa 

18.11.2019; Podnet odstúpený na MsP na stanovisko; Podnet je v riešení;

Ing. Anna Taškárová, PhD., hlavná kontrolórka Mesta Pezinok 

Pezinok, 03. 12. 2019
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