O b e c PODKONICE, 976 13 Podkonice č. 178
Hlavný kontrolór

Sp. zn.: 160/2021

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2021
Hlavný kontrolór obce Podkonice v súlade so zákonnými kompetenciami podľa
ustanovenia § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 prijatým uznesením č. 349
zo dňa 16. 12. 2020 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonal od 15. 02. 2021
kontrolu dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov v podmienkach Obce za rok 2020.
Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Podkonice, kontrolované obdobie bol rok
2020. Oznámenie o začatí kontroly bolo kontrolovanému subjektu zaslané listom číslo
94/2021 zo dňa 10. 02. 2021.
Cieľom kontroly bolo preveriť skutočný stav dodržiavania príslušných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť a jej zameraním
bolo overiť dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov v podmienkach Obce Podkonice v roku 2020.
Kontrola bola zameraná na správnosť a úplnosť vyplnenia cestovného príkazu,
povolenia služobnej cesty a odsúhlasenie výsledkov služobnej cesty, vykonanie finančnej
kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Obec Podkonice nemala v dobe kontroly vypracovanú internú smernicu upravujúcu
všeobecné zásady zákona č. 283/2002 Z. z..
Obec rozpočtovala v roku 2020 na cestovné náhrady finančné prostriedky vo výške
200 €, zmenou rozpočtu nebola položka 631 (tuzemské pracovné cesty) upravená, čerpanie
predmetnej rozpočtovej položky k 31. 12. 2020 nebolo realizované.
V roku 2020 neboli v podmienkach Obce Podkonice zaevidované žiadne cestovné
príkazy a neboli zaúčtované s tým súvisiace cestovné náhrady.
V zmysle § 57 zákonníka práce môže zamestnávateľ zamestnanca vyslať na pracovnú
cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne
potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva
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priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť
vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste
zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú
cestu vyslal. T. zn. na pracovnej ceste sa zamestnanec nachádza vždy, ak ho zamestnávateľ v
súvislosti s výkonom pracovných povinností na nevyhnutnú dobu vyšle mimo jeho
dohodnutého miesta výkonu práce.
Skutočnosť, že zamestnanec má vykonať, a že vykonal pracovnú cestu, podlieha
evidenčnej povinnosti, ktorú reguluje zákon 283/2002 Z. z.. V prvom rade je nutné
podotknúť, že zákon o 283/2002 Z. .z chápe pracovnú cestu rozdielne, než zákonník práce.
Podľa zákona 283/2002 Z. z. sa totiž zamestnanec na pracovnej ceste nachádza v prípade, že
svoje pracovné povinnosti plní mimo miesta jeho pravidelného pracoviska.
V praxi to značí, že ak má zamestnanec dohodnuté miesto pravidelného pracoviska
inak než miesto výkonu práce, nemusí jeho pracovná cesta podľa zákonníka práce podliehať
povinnostiam podľa zákona o cestovných náhradách.
Návrh odporúčaní a opatrení na nápravu zistených nedostatkov:
-

zosúladiť v pracovných zmluvách miesto výkonu práce zamestnancov v nadväznosti
na zákon č. 283/2002 Z. z.,
pri uskutočnení pracovných ciest mimo obec dodržiavať § 4 zákona č. 283/2002 Z. z.,
t. j. vyplatiť zamestnancovi prislúchajúcu náhradu.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky, z vykonanej kontroly bola
vyhotovená v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 26. 03. 2021
Správa z kontroly.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly.
.......................................
Ing. Ivan Petrík
hlavný kontrolór obce
V Podkoniciach 31. 03. 2021
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