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Kontrola odstránenia  nedostatkov zistených pri kontrole v roku 2019  v Mestskom divadle 

Actores  bola  vykonaná  na  základe  schváleného  plánu  kontrolnej  činnost hlavnej  

kontrolórky mesta Rožňava na 2. polrok 2020.

V roku 2019 bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce 
a zákona  č.  553/2003  Z.z.  o odmeňovaní  niektorých  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo 
verejnom záujme v z.n.p.  za roky 2018 – 2019 v Mestskom divadle Actores,  príspevkovej 
organizácii mesta Rožňava.
Pri  kontrole  boli  zistené nedostatky  a boli  navrhnuté opatrenia  na  odstránenie  zistených 
nedostatkov:

- Doplatii umeleckým zamestnancom navýšenie tarifného platu o 5% podľa § 7 ods. 6 
bod 7 zákona č. 553/2003 Z.z. od 1. 1. 2019,

- Doplnii do osobných spisov náplne práce zamestnancov, u ktorých chýbajú,
- Vykonávai fnančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z.z.,
- Pri ukončení pracovného pomeru vyhotovii doklad o ukončení pracovného pomeru.

Ku kontrole boli predložené doklady:
1. Oznámenie  o výške  a zložení  funkčného  platu  zamestnancov  kontrolovaného 

subjektu. Všetky dokumenty boli vypracované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., 
vrátane  charakteristiky  platovej  triedy  a katalógu  pracovných  činnost, 
u zamestnancov, ktorých sa to týka boli spätne od 1. 1. 2019 boli priznané príplatky 
vo výške 5 % podľa § 7 ods. 6 písm. c/ bod 7 zákona.

2. Bola  predložená  náplň  práce  zamestnanca,  ktorá  pri  kontrole  osobných  spisov 
chýbala.

3. Bola predložená dohoda o skončení pracovného pomeru u zamestnanca, ktorý nemal 
ukončený pracovný pomer v zmysle zákonníka práce. 

4. Finančná kontrola sa vykonáva podľa zákona č. 357/2015 Z.z.  o fnančnej kontrole 
a audite v z.n.p.

Záver:  Pri  opätovnej  kontrole  neboli  zistené  žiadne  nedostatky  a nedostatky  zistené  pri 
predchádzajúcej  kontrole boli  odstránené, z kontroly bola vypracovaná správa,  ktorá bola 
s riaditeľkou organizácie prerokovaná.


