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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 

 

 

Správa o výsledku kontroly  

 

 

V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2022  schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre uzn. č. 

412/2021-MZ a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 2/2022 zo dňa 07.02.2022 

vykonali Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór a Ing. Michaela Koščová, referent kontrolór 

kontrolu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených 

s Mestom Nitra. 

 

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre 

 

Kontrola bola vykonaná v termíne: 7.2.2022 – 28.4.2022 s prerušeniami 

 

Kontrolované obdobie: od roku 2019 – do obdobia v čase kontroly 

 

Kontrola bola vykonaná z originálov dokladov poskytnutých od kontrolovaného 

subjektu a predmetom kontroly bola kontrola uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, vrátane kontroly plnenia predmetu dohôd a rozsahu vykonaných 

prác. 

 

1. Základná právna úprava 

    

Podľa § 1 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, pracovnoprávne vzťahy 

vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

Podľa § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis 

neustanovuje inak. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce upravuje dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru v § 223 až § 228a. Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na 

zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru : 

 

 Dohoda o vykonaní práce 

 Dohoda o pracovnej činnosti 

 Dohoda o brigádnickej práci študentov 
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Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa uzatvárajú písomne, inak sú 

neplatné. Je možnosť ich uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Tieto dohody nemožno uzatvárať 

na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. 

 

Na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je 

zamestnávateľ okrem iného povinný: 

 

- viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené, 

 

- 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. 

 

Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah 

práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresiahne 350 hodín 

v kalendárnom roku. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, 

dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, rozsah 

práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Odmena za vykonanie 

pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce, možno dohodnúť, že časť 

odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Písomná dohoda 

o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. 

 

Dohodu o pracovnej činnosti možno vykonávať v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. 

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. 

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho 

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

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má 

štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa 

osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody 

o brigádnickej práci študentov možno vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne 

v priemere, priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, 

na ktorú bola dohoda uzatvorená. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá 

odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba na ktorú sa dohoda 

uzatvára. Odmena je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, 

ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. 
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2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v meste Nitra 

v kontrolovanom období 

    

Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta je zamestnávateľom v zmysle zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce. Podľa Organizačného poriadku MsÚ v Nitre, úlohou referátu 

ľudských zdrojov, ktorý je začlenený do kancelárie prednostu, okrem iného je, že spracováva 

agendu pre zabezpečovanie pracovných činností formou dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. 

 Podľa § 2, ods. 2, písm. d) Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Nitry v znení 

dodatkov sa Poriadok odmeňovania mesta Nitry nevzťahuje na odmeňovanie fyzických osôb, 

s ktorými mesto založilo pracovnoprávne vzťahy podľa § 223 a súv. zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce. 

Mesto Nitra ako zamestnávateľ v kontrolovanom období okrem kontrolovaných dohôd 

nižšie uvedených, uzatvoril aj Dohody o vykonaní práce v rámci: 

 Integrovaného regionálneho operačného programu výzvy s kódom IROP-PO2-SC212-

2019-43 pre pozície odborných hodnotiteľov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný 

program (IROP) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

prostriedok (NFP) za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou 

budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného 

mestského rozvoja. Hlavným cieľom operačného programu je zvýšiť dostupnosť a 

kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.  

 Národného projektu „NP PRojekt Inklúzie v MŠ (PRIM)“ realizovaného zo zdrojov 

Operačného programu Ľudské zdroje, ktorého cieľom je zvýšiť vzdelanostnú úroveň 

príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých 

stupňoch vzdelávania s dôrazom na pred primárne vzdelávanie. Aktivity projektu sú 

okrem iného financovanie refundácie finančných prostriedkov obciam 

prostredníctvom finančných transferov (mzdy pre pozície asistentov učiteľa, 

odborných zamestnancov, odmeny pre pozície koordinátora inkluzívneho 

vzdelávania). 

 Národného projektu  Podpora  partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 

verejných politík s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1.2017-13. Projekt bol 

realizovaný zo zdrojov Operačného programu Efektívna verejná správa  a bol 

podporený z Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov 

mesta Nitra. Cieľom projektu je v prospech občanov orientovaná verejná správa, 

poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného 

rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie. 

 

Uvedené dohody neboli predmetom kontroly. 
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Zároveň predmetom kontroly neboli dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, ktoré boli uzatvorené v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy 

a súviseli s prezidentskými voľbami v roku 2019, voľbami do Európskeho parlamentu v roku 

2019, voľbami do Národnej rady SR v roku 2020 a  realizovaným sčítaním obyvateľov, 

domov a bytov v rokoch 2020 až 2021. Dohody, ktoré neboli predmetom kontroly, sú 

kontrolované štátnymi inštitúciami. 

 

Kontrola bola vykonaná z podkladov predložených referátom ľudských zdrojov Mestského 

úradu v Nitre a Strediska mestských služieb, pre kontrolované obdobie. Podklady tvorili 

zoznamy dohôd a spisové dokumenty k uzatvoreným dohodám. Ku kontrole zo strany referátu 

ľudských zdrojov Mestského úradu v Nitre bola predložená evidencia uzatvorených dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v členení: Dohody o vykonaní práce 

v kontrolovanom období, Dohody o pracovnej činnosti v kontrolovanom období, Dohody 

o vykonaní práce – IROP v kontrolovanom období, Dohody o vykonaní práce Ambasádor 

športových aktivít v kontrolovanom období, Dohody o vykonaní práce EHMK 

v kontrolovanom období, Dohody o pracovnej činnosti Kultúra, KD, KZ 2022 a evidencia 

dochádzky a pracovné výkazy za jednotlivé mesiace kontrolovaného obdobia. Všetky dohody 

predložené referátom ľudských zdrojov Mestského úradu v Nitre mali pridelené poradové 

číslo. 

Pri výkone kontroly pracovníci vykonávajúci kontrolu disponovali osobnými údajmi 

fyzických osôb, pričom pri oboznamovaní sa s vyžiadanými dokladmi a písomnosťami 

nakladali s týmito údajmi dôsledne so zachovaním utajenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Tabuľka č. 1 Dohody o pracovnej činnosti za rok 2019 

 

číslo DoPč dohodnutá práca    obdobie dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. 

času 
Predn.-

LZ:1572/2019 

projekčné práce, kreslenie 

architektonickej a stavebnej 

dokumentácie, spracovanie 

vizualizácií, urbanistických štúdií 

a iných architektonických diel 

8.7.2019 - 

19.7.2019 

195 €/za 

vykonanú 

prácu 

9 hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:1808/2019 

projektové práce, kreslenie 

architektonickej a stavebnej 

dokumentácie, spracovanie 

vizualizácií, urbanistických štúdií 

a iných architektonických diel 

7.8.2019 - 

16.8.2019 

195 €/ za 

vykonanú 

prácu 

9 hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:2586/2019 

práce a činnosti na prevádzkach 

kultúrnych zariadení KSC 

Janíkovce, KC Zobor, KD 

Mlynárce, KD Kynek 

25.11.2019 - 

31.12.2019 

3 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

 

 

Kontrolou uvedených dohôd nebol zistený nedostatok.  
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Tabuľka č. 2 Dohody o vykonaní práce za rok 2019  

 

 číslo DoVP DoVP zo 

dňa 

vymedzená pracovná úloha obdobie dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. času 

Predn.PER.2266/2018 25.9.2018 obsluha kotolne v budove dočasného prístrešku Nitra, Štúrova ul. 55 1.10.2018 – 

30.9.2019 

250 €/mes. 200 hod. 

Pred.PER.-

LZ:792/2019 

4.4.2019 asistenčné služby pri vstupe do budovy MsÚ, orientačné informácie a údaje, 

vydávanie návštevníckych kariet pre vstup do budovy 

8.4.2019 - 

31.5.2019 

650 €/mes. 270 hod. 

Predn.PER.-

LZ:794/2019 

4.4.2019 „Sociálne služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa“ bežné úkony 

starostlivosti o konkrétne dieťa 

8.4.2019 - 

14.6.2019 

predĺžená 

do 8.7.2019 

650 €/mes. 345 hod. 

Predn.PER.-

LZ:1571/2019 

1.7.2019 asistenčné služby v oblasti administratívy spojené so spisovou agendou na 

odbore stavebného poriadku 

2.7.2019 - 

31.10.2019 

5 €/ hod. 350 hod. 

Predn.PER.-

ĽZ:2013/2019 

12.9.2019 príprava podkladov pre 100 zápisov v oblasti matričnej agendy matričného 

úradu 

23.9.2019 

31.12.2019 

900 €/mes. 320 hod. 

2328/2019/Predn.-LZ 17.10.2019 vypracovanie dielčích grafických a textových podkladov podľa pokynov 

zamestnávateľa pre spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie 

stavby: "Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom 

vrchu v Nitre pre Centrum kreatívneho priemyslu" v zmysle aktualizácie 

a dopracovania alternatívy 2 architektonickej a zastavovacej štúdie stavby 

„Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu 

v Nitre pre Centrum kratívneho priemyslu“ vypracovanej spoločnosťou San 

Huma ´90 v marci 2019 

18.10.2019 

- 6.12.2019 

40 000 € 

za 

vykonanú 

prácu 

350 hod. 

2329/2019/Predn.-LZ 17.10.2019 vypracovanie dielčích grafických a textových podkladov podľa pokynov 

zamestnávateľa pre spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie 

stavby: "Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom 

vrchu v Nitre pre Centrum kreatívneho priemyslu" v zmysle aktualizácie 

a dopracovania alternatívy 2 architektonickej a zastavovacej štúdie stavby 

„Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu 

v Nitre pre Centrum kreatívneho priemyslu“ vypracovanej spoločnosťou 

San Huma ´90 v marci 2019 

18.10.2019 

- 6.12.2019 

40 000 € 

za 

vykonanú 

prácu 

350 hod. 

2327/2019/Predn.-LZ 17.10.2019 vypracovanie dielčích grafických a textových podkladov podľa pokynov 

zamestnávateľa pre spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie 

stavby: "Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom 

vrchu v Nitre pre Centrum kreatívneho priemyslu" v zmysle aktualizácie 

a dopracovania alternatívy 2 architektonickej a zastavovacej štúdie stavby 

„Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu 

18.10.2019 

- 6.12.2019 

40 000 € 

za 

vykonanú 

prácu 

350 hod. 
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v Nitre pre Centrum kreatívneho priemyslu“ vypracovanej spoločnosťou 

San Huma ´90 v marci 2019 

Predn.-LZ:2734/2019 9.12.2019 úlohy vo výkone prvého stupňa štátnej správy vo veciach ochrany drevín v 

rozsahu ustanovenom z. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

z.n.p.: vydávanie vyjadrení, stanovísk k podnetom na výrob drevín, 

vyznačovanie drevín určených na výrub a spolupráca pri riešení 

občianskych sťažností a žiadostí v sporoch spôsobených drevinami a iné. 

10.12.2019 

- 15.3.2020 

11 €/hod. 350 hod. 

 

Kontrolné zistenie: 

- z  obsahu dohôd o vykonaní práce č. Predn.PER-ĽZ:2266/2018, Predn.-LZ:792/2019, Predn.PER-ĽZ:1571/2019 a Predn.-

LZ:2734/2019, čo sa týka vymedzenia druhu práce je zrejmé, že zamestnanci vykonávajú príležitostnú druhovo opakujúcu sa činnosť, 

takýto charakter prác viac zodpovedá podmienkam ktoré zákon ustanovuje pre výkon prác na základe dohody o pracovnej činnosti (§ 

228a Zákonníka práce) a nie dohody o vykonaní práce, predmetom ktorej má byť práca vymedzená výsledkom.  

- v evidencii dochádzky za mesiace 2/2019 k dohode o vykonaní práce Predn.PER.2266/2018 absentuje podpis zodpovedného 

zamestnanca za prevzatie vykonanej práce 

- v rámci predložených evidencií dochádzky, nie je vo viacerých prípadoch uvedená evidencia vykonanej práce  zamestnanca, tak ako to 

ustanovuje § 224, bod 2, písm. e) Zákonníka práce napr. Pred.PER.-LZ:792/2019,Predn.PER.-LZ:1571/2019, Predn.PER.-

ĽZ:2013/2019, 2328/2019/Predn.-LZ, 2329/2019/Predn.-LZ a 2327/2019/Predn.-LZ 

- k dohode o vykonaní práce č. Predn.PER.-ĽZ:2013/2019 predloženej evidencie dochádzky a pracovného výkazu za mesiace 9-12/2019 

nebolo možne zistiť či bol dodržaný výkon práce( počet zápisov) dojednaný v dohode o vykonaní práce, nakoľko absentovala evidencia 

o vykonanej práci (počte uskutočnených zápisov).  

- Dňa 17.10.2019  uzatvorené Dohody o vykonaní práce č. 2328/2019/Predn.-LZ, 2329/2019/Predn.-LZ a 2327/2019/Predn.-LZ, kde 

dohodnutou prácou bolo vypracovanie dielčích grafických a textových podkladov podľa pokynov zamestnávateľa pre spracovanie 

jednostupňovej projektovej dokumentácie stavby: "Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre 

Centrum kreatívneho priemyslu" neboli v čase podpisu DoVP schválené finančné prostriedky na položke 637027 – Dohody 

zamestnancov mimo pracovného pomeru. (MZ konané dňa 10.10.2019 prijalo uznesenie č. 290/2019-MZ k materiálu „Návrh na 

rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019“, kde sa v rámci schváleného rozpočtu  vyčlenili do samostatnej rozpočtovej 

položky 716  prostriedky súvisiace s prípravou a realizáciou projektu Kreatívne centrum v sume 168 000 € na PD Kasárne. Až 

následné MZ konané dňa 21.11.2019 prijalo uznesenie č. 332/2019-MZ k materiálu „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta 

Nitry na rok 2019“, ktorým boli finančné prostriedky  v sume 168 000 € - PD Kasárne, súvisiace s prípravou a realizáciou  projektu 

Kreatívne centrum prerozdelené podľa funkčného použitia na Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru v sume 120 000 € 

a Poistné a príspevok do poisťovní v sume 17 400 €). Ďalej k uvedeným dohodám o vykonaní práce v rámci 
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základnej finančnej kontroly absentuje podpis pracovníka vo veciach právnych. 

 

ÚHK v liste zo dňa 22.3.2022 vyzval kontrolovaný subjekt k podaniu vyjadrenia k spôsobu 

určenia výšky dohodnutej odmeny v prípade dohôd o vykonaní práce č. 2328/2019/Predn.-

LZ, 2329/2019/Predn.-LZ. a 2327/2019/Predn.-LZ. Kontrolovaný subjekt vo svojom 

vyjadrení uviedol cit.“ Uzatvoreniu vyššie zmienených DoVP predchádzalo VO zverejnené vo 

Vestníku ÚVO č. 152/2019 zo dňa 30.07.2019 pod číslom 20410 – WYS s názvom 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre Centrum kreatívneho priemyslu“, 

v ktorom víťazným uchádzačom bola firma SLOVHOLDING a.s. s ponukou 127 700 € 

(pričom uchádzač uviedol cenu bez DPH ako celkovú cenu). Žiaľ, úspešný uchádzač v určenej 

lehote (do 2.10.2019) mestu Nitra nesplnením svojej zákonnej povinnosti neposkytol riadnu 

súčinnosť k podpisu zmluvy, a tak s ním mesto Nitra nebolo oprávnené uzatvoriť zmluvu.“ 

Kontrolovaný subjekt zároveň konštatoval, že zohľadňujúc lehoty na všetky úkony spojené 

s následným pristúpením k vyhodnoteniu ponuky a splnenia podmienok účasti druhým 

uchádzačom v poradí, tak aby bolo možné včas (do 30.10.2019) podať príslušnú žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorej súčasťou mali byť údaje z projektovej 

dokumentácie, o. i. vrátane rozpočtu plánovanej rekonštrukcie budov, bolo v danom čase 

nereálne.  Kontrolovaný subjekt ďalej uviedol, cit. ̋ na to aby sa mohol uchádzať o získanie 

NFP z Výzvy na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu 

po kreatívnej tvorbe (emerging talents) s kódom IROPPO3-SC31-2019-49 muselo hľadať 

spôsob, ako zabezpečiť potrebné podklady v stanovenej lehote. Z toho dôvodu pristúpilo 

k uzavretiu vyššie zmienených DoVP so subjektmi, ktoré boli schopné dodať podklady 

v potrebnej lehote, a za dohodnutú odmenu, ktorá v súčte nepresahuje najnižšiu ponuku 

z vyššie zmieneného verejného obstarávania.“ Vyjadrenie spoločnosti Apuen Akadémia s.r.o., 

ktoré je prílohou listu zo dňa 22.3.2022 uvádza, cit.: „Keďže mesto Nitra deklarovalo snahu 

zabezpečiť si PD vlastnými kapacitami, rozhodlo sa podľa nám poskytnutých informácií 

uzatvoriť aj dohody o vykonaní práce s odborne zdatnými pracovníkmi, ktorí sa majú 

podieľať na činnostiach súvisiacich s dokumentmi, ktoré mesto Nitra prostredníctvom 

vlastných zamestnancov (zamestnaných na základe pracovných zmlúv) využije na vytvorenie 

projektovej dokumentácie a/alebo na podanie žiadosti o NFP  v rámci IROP.“  

Napriek uvedeným vyjadreniam a predloženým odhadom ceny za projektovú dokumentáciu  

kontrolovaným subjektom máme za to, že dohodnutá výška odmeny vyššie uvedených dohôd 

je v rozpore s § 224 bod 2) písm. c) Zákonníka práce, kde je uvedené cit.: “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“ aj 

vzhľadom ku skutočnosti, že sa na uvedených činnostiach mali podieľať aj zamestnanci 

pracujúci na základe pracovných zmlúv.   

Poznatok ÚHK: 

Dohody o vykonaní práce č. 2328/2019/Predn.-LZ, 2329/2019/Predn.-LZ 

2327/2019/Predn.-LZ majú dojednané rovnaké vykonanie pracovnej úlohy, obdobia kedy 

má byť pracovná úloha vykonaná a odmeny za výkon dohodnutej práce. DoVP  javia znaky 

obchádzania zákona o VO a nie je zrejmé, akým spôsobom bola stanovená výška odmeny 

pri týchto dohodách. Pri dojednaní odmien neboli brané do úvahy všetky náklady 

kontrolovaného subjektu spojené s danými zamestnancami. Celkovú cenu práce  
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predstavujú okrem hrubej odmeny aj odvody zamestnávateľa vo výške 32,55 % z hrubej 

odmeny zamestnanca pri DoVP – nepravidelný príjem. Tieto odvody platí zamestnávateľ na 

sociálne a zdravotné poistenie. 

 

Kontrolovaný subjekt v rámci podaných námietok k dohodám Predn.PER.2266/2018, 

Pred.PER.-LZ:792/2019, Predn.PER.-LZ:1571/2019 a Predn.-LZ:2734/2019 ako vysvetlenie 

uviedol: „Podľa § 226 Zákonníka práce môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o vykonaní 

práce 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. Pri 

uzatvorení dohody podľa § 228 a) Zákonníka práce možno vykonávať pracovnú činnosť 

v rozsahu najviac 10 hodín týždenne, čo nie je pre zamestnávateľa z časového hľadiska 

výhodné.“  

 

Tabuľka č. 3 Dohody o pracovnej činnosti za rok 2020 

 číslo DoPč DoPč zo 

dňa 

dohodnutá práca obdobie dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. času 

Predn.-

LZ:147/2020 

8.1.2020 práce týkajúce sa 

prevádzky 

kultúrnych zariadení 

a iné činnosti 

v objektoch KSC 

Janíkovce, KC 

Zobor, KD 

Mlynárce, KD 

Kynek podľa 

potreby  

zamestnávateľa 

12.1.2020 – 

31.3.2020 

predč. ukonč. 

24.2.2020 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:1452/2020 

5.8.2020 zabezpečovanie 

výkonu odborného 

dozoru v oblasti 

cestnej dopravy 

v Meste Nitra, 

spolupráca, odborná 

konzultácia 

a kontrola pri 

vydávaní rozhodnutí 

o zvláštnom užívaní 

miestnych 

komunikácií a iné 

10.8.2020-

31.12.2020 

330 €/mes. 10 hod./ 

týždenne 

 

Kontrolné zistenie: 

- k dohode o pracovnej činnosti č. Predn.-LZ:1452/2020  predloženom výkaze 

evidencie dochádzky za obdobie 8,9/2020 nie je uvedená evidencia vykonanej práce, 

tak ako to bolo dohodnuté v DoPč  č. Predn.-LZ:1452/2020 zo dňa 5.8.2020, v bode 

8, kde je uvedené cit.“ Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na vedení evidencie 

vykonanej práce so zaznamenaním dĺžky časového úseku, v ktorom sa práca 

vykonávala, na tlačive, ktoré je prílohou tejto dohody. Vyplnené a zamestnancom 
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podpísané tlačivo evidencie odovzdá zamestnanec odbornému referentovi a dočasne 

poverenému výkonom funkcie vedúceho odboru dopravy na schválenie. Následne 

tlačivo bude odovzdané referentovi pre odmeňovanie a bude slúžiť ako podklad pre 

zúčtovanie a úhradu odmeny za príslušný mesiac.“  
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Tabuľka č.4 Dohody o vykonaní práce za rok 2020 

 číslo DoVP DovP zo 

dňa 

vymedzená pracovná úloha obdobie dohodnutá 

odmena 

rozsah prac. 

času 

Predn.PER-

ĽZ:54/2020 

20.12.2019 vykonanie pracovnej úlohy v oblasti prípravy podkladov 

pre 40 zápisov matričnej agendy matričného úradu 

1.1.2020-

31.1.2020, 

dod. č. 1 do 

31.3.2020 

928 €/mes. 150 hod., dod. 1 

max. 180 hod. 

Predn.-LZ:56/2020 20.12.2019 pracovné úlohy v oblasti správy poplatku za komunálne 

odpady – spracovanie oznámení k poplatku za KO, 

vyhotovenie rozhodnutí o vyrubení poplatku za KO a ich 

odosielanie, overovanie  správnosti údajov a iné. 

2.1.2020-

31.1.2020, 

dod. č. 1 do 

31.3.2020 

928 €/mes. 150 hod., dod. 1 

max. 200 hod. 

Predn.PER-

ĽZ:308/2020 

11.2.2020 asistenčné služby v oblasti administratívy spojené so 

spisovou agendou na odbore stavebného poriadku 

13.2.2020-

13.3.2020, 

dod. č. 1 do 

15.4.2020 

800 €/mes. 173 hod., dod. 1 

max. 157 hod. 

Predn.LZ:874/2020 29.5.2020 príprava odborných podkladov pre vyhlásenie VO 

zákazky  na poskytnutie služby „zabezp. služieb vo 

verejnom záujme MAD pre potreby cestujúcej verejnosti 

v meste Nitra a priľahlých obciach“ a spracovanie iných 

materiálov a dokumentov na úseku komunálnych 

činností, životného prostredia a dopravy. 

1.6.2020-

30.6.2020 

2000 €/mes. 165 hod. 

Predn.LZ:875/2020 29.5.2020 spracovanie projektu energetickej optimalizácie budov a 

zariadení v majetku mesta Nitry 

1.6.2020-

31.12.2020, 

predč.ukon. 

30.6.2020 

35 €/hod.  350 hod. na celé 

obdobie 

uzatvorenia 

dohody 

Predn.LZ:1317/2020 10.7.2020 zabezpeč. denného vyčistenia vymedzených plôch a 

zariadení, otvárania a zatvárania hlavnej brány a brány 

pre vjazd vozidiel do objektu Mestskej tržnice v Nitre 

15.7.2020-

31.8.2020 

580 €/mes. max 350 hod. 

Predn.LZ:1894/2020 29.9.2020 napojenie dočasných predajných miest a inej 

infraštruktúry počas jarmokov a trhových akcií 

usporadúvaných Mestom Nitra na potrebné zdroje 

energií 

1.10.2020-

31.12.2020 

7,80 €/hod. max 350 hod. 
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Ambasádori športových aktivít 

 

Predn.LZ:1829/2020 29.9.2020 max. 260 hodín všeobecnej športovej prípravy a 

školského krasokorčuliarskeho programu pre žiakov ZŠ  

- ZŠ Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Tulipánová 

a Zimný štadión v Nitre 

5.10.2020-

23.12.2020 

7,40 €/hod. max. 260 hod. 

(spravidla 

v rozsahu 20 hod. 

týždenne) 

Predn.LZ:1881/2020 29.9.2020 max. 260 hodín všeobecnej športovej prípravy a 

školského krasokorčuliarskeho programu pre žiakov ZŠ  

- ZŠ Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Tulipánová 

a Zimný štadión v Nitre 

5.10.2020-

23.12.2020 

7,40 €/hod. max. 260 hod. 

(spravidla 

v rozsahu 20 hod. 

týždenne) 

Predn.LZ:1880/2020 29.9.2020 max. 260 hodín všeobecnej športovej prípravy a 

školského krasokorčuliarskeho programu pre žiakov ZŠ  

- ZŠ Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Tulipánová 

a Zimný štadión v Nitre 

5.10.2020-

23.12.2020 

7,40 €/hod. max. 260 hod. 

(spravidla 

v rozsahu 20 hod. 

týždenne) 

Predn.LZ:1876/2020 29.9.2020 max. 260 hodín všeobecnej športovej prípravy a 

školského krasokorčuliarskeho programu pre žiakov ZŠ  

- ZŠ Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Tulipánová 

a Zimný štadión v Nitre 

5.10.2020-

23.12.2020 

7,40 €/hod. max. 260 hod. 

(spravidla 

v rozsahu 20 hod. 

týždenne) 

 

Poznámka ÚHK: 

Dohoda o vykonaní práce č. Predn.LZ:875/2020 sa v mesiaci jún 2020 vôbec nerealizovala a v dohode o skončení platnosti dohody o vykonaní 

práce č. Predn.LZ:1140/2020 sa zmluvné strany dohodli, že za mesiac jún 2020 sa odmena nevyplatí. 

 

Dohody o vykonaní práce č. Predn.LZ:1829/2020, Predn.LZ:1881/2020, Predn.LZ:1880/2020 a Predn.LZ:1876/2020 boli uzatvorené v súvislosti 

s Projektom Športové centrum pri základnej škole – rozvoj pohybových aktivít žiakov základných škôl. (MZ prerokovalo dňa 10.9.2020, materiál 

č. 596/2020 – Návrh na pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu o spolupráci pri rozvoji pohybových aktivít žiakov základných škôl). 



12 
 

Kontrolné zistenia: 

- z  obsahu dohôd o vykonaní práce č. Predn.-LZ:56/2020, Predn.PER-ĽZ:308/2020, 

Predn.LZ:1317/2020, Predn.LZ:1894/2020 čo sa týka vymedzenia druhu práce je zrejmé, 

že zamestnanci vykonávajú príležitostnú druhovo opakujúcu sa činnosť, takýto 

charakter práce viac zodpovedá podmienkam ktoré zákon ustanovuje pre výkon prác na 

základe dohody o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce) a nie dohody o vykonaní 

práce, predmetom ktorej má byť práca vymedzená výsledkom.  

- výkazy evidencie dochádzky pri dohodách o vykonaní práce vo väčšine prípadov 

neobsahujú popis vykonaných prác v jednotlivých dňoch, iba dĺžku časového úseku 

odpracovanej doby, napriek tomu, že v bode 9 dohôd o vykonaní práce, je uvedené, cit.: 

“Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na vedení evidencie vykonanej práce so 

zaznamenaním dĺžky časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala, na tlačive, ktoré je 

prílohou tejto dohody.“ napr. č. Predn.-LZ:56/2020, Predn.PER-ĽZ:308/2020,  

Predn.LZ:1317/2020   

-  k dohode o vykonaní práce č. Predn.PER-ĽZ:54/2020 na základe predloženej evidencie 

dochádzky a pracovného výkazu za mesiace 1,2,3 nebolo možne zistiť či bol dodržaný 

výkon práce (počet zápisov) dojednaný v dohode o vykonaní práce, nakoľko absentovala 

evidencia vykonanej práce (počte uskutočnených zápisov)  

- dohoda o vykonaní práce č. Predn.LZ:1829/2020 nemá výkaz evidencie pracovného času 

za mesiac 10/2020 podpísaný ani zamestnancom ani povereným zamestnancom 

zamestnávateľa, resp. iným určeným zamestnancom, tak ako to ustanovuje bod 11 cit. 

“Vyplnené a zamestnancom podpísané tlačivo evidencie práce odovzdá zamestnanec po 

jeho potvrdení zamestnancom základnej školy, pre žiakov ktorej kurzy vykonal, na 

schválenie poverenému zamestnancovi zamestnávateľovi, resp. inému určenému 

zamestnancovi.“  

- výkazy evidencie pracovného času za mesiac 10/2020 k dohodám o vykonaní práce 

Predn.LZ:1881/2020,Predn.LZ:1880/2020,Predn.LZ:1876/2020 nie sú podpísané 

povereným zamestnancom zamestnávateľa, resp. iným určeným zamestnancom   
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Tabuľka č. 5 Dohody o pracovnej činnosti za rok 2021 

Číslo DoPč DoPČ zo 

dňa 

dohodnutá práca obdobie dohodnutá 

odmena 

rozsah prac. 

času 

Predn.-

LZ:199/2021 

29.12.2020 zabezpečovanie výkonu odborného dozoru v oblasti cestnej dopravy v Meste 

Nitra, spolupráca, odborná konzultácia a kontrola pri vydávaní rozhodnutí 

o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a iné 

4.1.2021-

31.5.2021 

330 €/mes. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:477/2021 

29.3.2021 zabezpečenie plynulej prevádzky mestského rozhlasu v Nitre na základe 

požiadaviek OkaP 

1.4.2021-

31.12.2021 

60 €/mes. 3,5hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:1559/2021 

16.8.2021 zabezpečovanie výkonu odborného dozoru v oblasti cestnej dopravy v Meste 

Nitra, spolupráca, odborná konzultácia a kontrola pri vydávaní rozhodnutí 

o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a iné 

25.8.2021-

31.12.2021 

400 €/mes. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:1690/2021 

3.9.2021 kontrolné činnosti v súlade so zákonom č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej 

správe v z.n.p. 

6.9.2021-

31.12.2021 

500 €/mes. 10 hod./ 

týždenne 

 

Kontrolou uvedených dohôd nebol zistený nedostatok. 

 

Tabuľka č. 6 Dohody o vykonaní práce za rok 2021 

Číslo DoVP DovP zo dňa vymedzená pracovná úloha obdobie dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. 

času 

Predn.LZ:192/2021 29.12.2020 Asistenčné služby na úseku ochrany spotrebiteľa na území mesta a 

administratívna činnosť v oblasti archivácie dokumentov, tvorba 

databázy remeselníckych subjektov na účely jarmočných podujatí. 

Príprava fašiangového jarmoku v závislosti od aktuálnych 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou 

COVID 19 

1.1.2021-

28.2.2021 

7,80 €/hod. 230 

hod. 

Predn.LZ:197/2021 21.12.2020 Výkon dozoru a protipožiarnych asistenčných služieb v objekte 

MsÚ vo vybraných dňoch, zatváranie a otváranie budovy MsÚ 

a spustenie Elektrickej požiarnej signalizácie a Poplachového 

systému narušenia vo vybraných dňoch. Preberanie kľúčov od 

kancelárií a ich uchovávanie v priestoroch na to určených. 

4.1.2021-

31.8.2020,  

ukončená 

31.5.2021 

4,50 €/hod. 350 

hod. 

Predn.LZ:198/2021 21.12.2020 Výkon dozoru a protipožiarnych asistenčných služieb v objekte 

MsÚ vo vybraných dňoch, zatváranie a otváranie budovy MsÚ 

a spustenie Elektrickej požiarnej signalizácie a Poplachového 

4.1.2021-

31.8.2020, 

ukončená 

4,50 €/hod. 350 

hod. 
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systému narušenia vo vybraných dňoch. Preberanie kľúčov od 

kancelárií a ich uchovávanie v priestoroch na to určených. 

23.6.2021 

Predn.LZ:244/2021 29.1.2021 Úlohy v súvislosti s procesom verejného obstarávania na stavbu 

kreatívneho centra Martinský vrch a na Kino Palace a v súvislosti 

s kandidatúrou mesta Nitry na EHMK, najmä obhajoba 

kandidatúry mesta Nitry pred komisiou. 

1.2.2021-

31.3.2021, 

ukončená 

28.2.2021 

150 €/celé 

obdobie 

30 hod. 

352/2021/Predn.-LZ 19.2.2021 Vypracovanie stanovísk, vyjadrení a odpovedí mesta voči 

podaniam uplatňovanými uchádzačmi vo verejnej súťaži s 

názvom: Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme MAD pre 

potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra. Príprava a 

zabezpečenie úkonov a postupov potrebných v postupe vedúcom 

k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Zabezpečenie 

informačných povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Analýza a návrhy možných legislatívnych zmien a riešení. Práce 

spočívajúce v administratívnom zabezpečení procesu zadávania 

podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska s názvom: 

Stavebné práce – KC Nitra – kino Palace. 

Doplnené dodatkom č. 1: Administratívne zabezpečenie procesu 

zadávania podlimitnej zákazky bez elektr. trhoviska s názvom: 

Cyklotrasa Nitra-Drážovce III.  

22.2.2021-

31.12.2021 

dodatok č. 1 

(2497/2021/Predn.-

LZ) zo dňa 

23.12.2021 

61 €/hod. 350 

hod. 

351/2021/Predn.-LZ 19.2.2021 Administratívne zabezpečenie procesu verejnej súťaže na 

nadlimitnú zákazku s názvom: Stavebné práce - Kreatívne 

centrum Nitra - Martinský vrch a administratívne zabezpečenie 

procesu zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického 

trhoviska s názvom: Stavebné práce - KC Nitra - kino Palace. 

22.2.2021-

31.12.2021 

61 €/hod. 350 

hod. 

Predn.LZ:376//2021 5.3.2021 Inventarizácia materiálno-technického zabezpeč. vo vlastníctve 

mesta- odboru kultúry, pomocné práce v kultúrnych zriadeniach, 

podklady pre spustenie verejného obstarávania strážnych služieb 

na stráženie techniky a objektov pri podujatiach organizovaných 

mestom.  

8.3.2021-

31.3.2021 

7,80 €/hod. 100 

hod. 

Predn.LZ:1042/2021 4.6.2021 Analýza aktuálneho stavu v oblasti riadenia projektov na MsÚ 

Nitra z pohľadu potenciálu a podmienok zavedenia metodiky 

PRINCE2. 

Vypracovanie harmonogramu implementácie metodiky PRINCE2 

na MsÚ Nitra. Vypracovanie návrhu internej smernice o 

7.6.2021-

31.8.2021 

20 €/hod. 350 

hod. 
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strategickom riadení projektov na MsÚ Nitra. Vypracovanie 

šablón manažérskych nástrojov/dokumentov PRINCE2 pre 

potreby a podmienky MsÚ Nitra. 

Definovanie potrebných zmien pre úspešnú implementáciu 

PRINCE2. 

Predn.LZ:1250/2021 28.6.2021 Príprava návrhov na zmenu dopr. znač. v mestskej časti Staré 

Mesto a Chrenová-Janíkovce. Príprava návrhov na zregulovanie 

premávky, cestnej dopravy a nových parkovacích miest v 

mestskej časti Staré Mesto a Chrenová-Janíkovce. Príprava 

podkladov pre vyhlásenie súťaže na vytvorenie PD potrebných na 

spustenie parkovacej politiky, alebo zvýšenie počtu parkovacích 

miest v Starom Meste a mestskej časti Chrenová-Janíkovce. 

1.7.2021-

30.9.2021 

22 €/hod. 350 

hod. 

Predn.LZ:1269/2021 29.6.2021 Denné vyčistenie vymedzených plôch a zariadení, otváranie a 

zatváranie hlavnej brány a brány pre vjazd vozidiel do objektu 

Mestskej tržnice v Nitre. 

1.7.2021-

31.7.2021 

623 €/mes. 200 

hod. 

Predn.LZ:1358/2021 28.7.2021 Denné vyčistenie vymedzených plôch a zariadení, otváranie a 

zatváranie hlavnej brány a brány pre vjazd vozidiel do objektu 

Mestskej tržnice v Nitre. 

1.8.2021-

30.9.2021 

623 €/mes. 350 

hod. 

Predn.LZ:1437/2021 29.7.2021 Príprava podkladov potrebných k vyhotoveniu Integrovanej 

územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti Nitra na nové 

programové obdobie 2021-2027. Zabezpečiť procesy k tvorbe 

analytickej, strategickej, programovej a implementačnej časti 

strategického dokumentu vo vopred vymedzenej štruktúre. 

Zamestnanec predloží ku koncu svojej činnosti návrh dokumentu 

vo forme potrebnej na ďalšiu administratívu v zmysle platnej 

legislatívy a potrebných schvaľovacích procesov, ktoré 

preberacím protokolom prevezme vedúci odboru projektového 

a strategického riadenia. 

1.8.2021-

30.11.2021 

22 €/hod. 350 

hod. 

 

Ambasádori športových aktivít 

 

Predn.LZ:526/2021 9.4.2021 max. 230 hodín kurzu všeobecnej športovej prípravy a školského 

korčuliarskeho programu pre žiakov základných škôl ZŠ 

Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Cabajská, ZŠ Tulipánová 

a Zimný štadión v Nitre 

12.4.2021-

30.6.2021 

7,40 €/hod. max. 

230 

hod. 
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Predn.LZ:525/2021 9.4.2021 max. 230 hodín kurzu všeobecnej športovej prípravy a školského 

korčuliarskeho programu pre žiakov základných škôl ZŠ 

Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Cabajská, ZŠ Tulipánová 

a Zimný štadión v Nitre 

12.4.2021-

30.6.2021 

7,40 €/hod. max. 

230 

hod. 

Predn.LZ:523/2021 9.4.2021 max. 230 hodín kurzu všeobecnej športovej prípravy a školského 

korčuliarskeho programu pre žiakov základných škôl ZŠ 

Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Cabajská, ZŠ Tulipánová 

a Zimný štadión v Nitre 

12.4.2021-

30.6.2021 

7,40 €/hod. max. 

230 

hod. 

Predn.LZ:560/2021 9.4.2021 max. 230 hodín kurzu všeobecnej športovej prípravy a školského 

korčuliarskeho programu pre žiakov základných škôl ZŠ 

Beethovenova, ZŠ Fatranská, ZŠ Cabajská, ZŠ Tulipánová 

a Zimný štadión v Nitre 

19.4.2021-

30.6.2021 

7,40 €/hod. max. 

230 

hod. 

Predn.LZ:1689/2021 3.9.2021 max. 250 hodín všeobecnej športovej činnosti vrátane prípravy na 

takúto činnosť, odborné poradenstvo pre učiteľov a 

vychovávateľov ZŠ, školského korčuliarskeho programu pre 

žiakov základných škôl v meste Nitra, ukážkové hodiny na ZŠ 

v meste Nitra, prípadne online aktivity, ak si to bude 

epidemiologická situácia vyžadovať 

6.9.2021-

23.12.2021 

ukončená platnosť 

k 30.9.2021 

11 €/hod. max. 

250 

hod. 

Predn.LZ:1688/2021 3.9.2021 max. 250 hodín všeobecnej športovej činnosti vrátane prípravy na 

takúto činnosť, odborné poradenstvo pre učiteľov a 

vychovávateľov ZŠ, školského korčuliarskeho programu pre 

žiakov základných škôl v meste Nitra, ukážkové hodiny na ZŠ 

v meste Nitra, prípadne online aktivity, ak si to bude 

epidemiologická situácia vyžadovať 

6.9.2021-

23.12.2021 

ukončená platnosť 

k 14.11.2021 

11 €/hod. max. 

250 

hod. 

Predn.LZ:1687/2021 3.9.2021 max. 250 hodín všeobecnej športovej činnosti vrátane prípravy na 

takúto činnosť, odborné poradenstvo pre učiteľov a 

vychovávateľov ZŠ, školského korčuliarskeho programu pre 

žiakov základných škôl v meste Nitra, ukážkové hodiny na ZŠ 

v meste Nitra, prípadne online aktivity, ak si to bude 

epidemiologická situácia vyžadovať 

6.9.2021-

23.12.2021 

ukončená platnosť 

k 30.9.2021 

11 €/hod. max. 

250 

hod. 

Predn.LZ:1399/2021 3.9.2021 max. 250 hodín všeobecnej športovej činnosti vrátane prípravy na 

takúto činnosť, odborné poradenstvo pre učiteľov a 

vychovávateľov ZŠ, školského korčuliarskeho programu pre 

žiakov základných škôl v meste Nitra, ukážkové hodiny na ZŠ 

v meste Nitra, prípadne online aktivity, ak si to bude 

6.9.2021-

23.12.2021 

ukončená platnosť 

k 30.9.2021 

11 €/hod. max. 

250 

hod. 
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epidemiologická situácia vyžadovať 

 

Európske hlavné mesto kultúry 

(všetky dohody majú pracovné úlohy súvisiace s 2. kolom kandidatúry mesta na EHMK SR 2026) 

Predn.LZ:359/2021 2.3.2021 prezentovanie kandidatúry, vytváranie medzinárodných a 

regionálnych partnerstiev potrebných pre kandidatúru, 

administratíva spojená so založením právneho subjektu Nitra 

2026 a rozvoj pracovných skupín 

8.3.2021-31.3.2021 2800 €/mes. 80 hod. 

Predn.LZ:358/2021 2.3.2021 nadväzovanie nových medzinárodných programových a 

umeleckých spoluprác, účasť na online meetingoch, 

vypracovanie podkladov pre meetingy so zahraničnými 

spolupracovníkmi a partnermi 

8.3.2021-31.3.2021 1120 €/mes. 40 hod. 

Predn.LZ:357/2021 2.3.2021 nadväzovanie a rozvoj regionálnych partnerstiev so 

zriaďovanými aj nezávislými kultúrnymi inštitúciami, 

organizáciami aj jednotlivcami, rozpracovanie výzvy na 

predkladanie projektových zámerov pre EHMK  

8.3.2021-31.3.2021 850 €/mes. 30 hod. 

Predn.LZ:356/2021 2.3.2021 nadväzovanie nových medzinárodných programových a 

umeleckých spoluprác, účasť na online meetingoch,  

vypracovanie podkladov pre meetingy so zahraničnými 

spolupracovníkmi a partnermi, špeciálne zameranie na 

vizuálne umenie 

8.3.2021-31.3.2021 700 €/mes. 25 hod. 

Predn.LZ:354/2021 2.3.2021 prezentovanie kandidatúry na miestnej úrovni, vytváranie 

medzinárodných a regionálnych partnerstiev potrebných pre 

kandidatúru, administratíva spojená so založením právneho 

subjektu Nitra 2026, príprava podkladov, rozpočtov a 

objednávok pre potreby EHMK Nitra 2026 

8.3.2021-31.3.2021 850 €/mes. 30 hod. 

Predn.LZ:847/2021 14.5.2021 príprava harmonogramu a výber tém online diskusie 

s verejnosťou (témy: Identita, Nitra ako prestupná stanica, Čo 

je to kandidatúra mesta Nitry na EHMK, Kultúrne centrá 

v Nitre), moderovanie diskusií, organizácia a vedenie online 

stretnutí so zahraničnými konzultantmi, vrátane online 

tlmočenia, príprava podcastov pre Záujmové združenie Nitra 

2026, rozširovanie zahraničných partnerstiev mesta, 

koordinácia marketingových aktivít Záujmového združenia 

17.5.2021-

31.5.2021 

2800 €/mes. 80 hod. 
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Nitra 2026, prezentácia kandidatúry mesta na EHMK na 

verejných fórach a online diskusiách organizovaných LÚČom 

a Ministerstvom kultúry SR, organizácia a vedenie 

pravidelných porád súvisiacich s kandidatúrou mesta Nitra 

Predn.LZ:846/2021 14.5.2021 príprava materiálu "Požiadavky na zahraničných partnerov", 

účasť a prezentácia mesta na pravidelných stretnutiach so 

súčasnými aj novými zahraničnými partnermi mesta, 

rozširovanie portfólia zahraničných partnerov mesta a 

špecifikácia spoločných programov pre projekt EHMK, 

vedenie zoznamu medzinárodných partnerov mesta Nitra 

17.5.2021-

31.5.2021 

1120 €/mes. 40 hod. 

Predn.LZ:845/2021 14.5.2021 príprava podkladov pre základné a stredné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra, príprava databázy 

základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nitra, rozvoj partnerstiev s regionálnymi inštitúciami 

a príprava spoločných programov pre projekt EHMK, 

vedenie zoznamu regionálnych partnerov mesta, organizovanie 

a účasť na pravidelných online a osobných stretnutiach 

17.5.2021-

31.5.2021 

850 €/mes. 30 hod. 

Predn.LZ:844/2021 14.5.2021 administratívne a finančné riadenie projektu EHMK, príprava 

materiálov do MZ, príprava podkladov pre partnerov projektu 

a ich koordinácia, príprava finančných podkladov pre 

jednotlivé programy projektu, prezentácia mesta Nitry ako 

kandidáta na EHMK na stretnutiach s Ministerstvom kultúry 

vrátane prípravy podkladov pre schému financovanie projektu 

na štátnej úrovni, príprava podkladov pre regionálne 

samosprávy 

17.5.2021-

31.5.2021 

850 €/mes. 30 hod. 

 

Poznámka k DoVP Ambasádorov športových aktivít: 

Platnosť Dohôd o vykonaní práce Ambasádorov športových aktivít č. Predn.LZ:1689/2021, Predn.LZ:1688/2021, Predn.LZ:1687/2021 a 

Predn.LZ:1399/2021 bola ukončená podpísaním Zmlúv o spolupráci č. 1865/2021/OŠMaŠ, 2141/2021/OŠMaŠ, 1866/2021/OŠMaŠ 

a 1867/2021/OŠMaŠ. 
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Kontrolné zistenia: 

- z  obsahu dohôd o vykonaní práce č. Predn.LZ:192/2021, Predn.PER-ĽZ:197/2021, 

Predn.LZ:198/2021, Predn.LZ:1269/2021, Predn.LZ:1358/2021  čo sa týka vymedzenia druhu 

práce je zrejmé, že zamestnanci vykonávajú príležitostnú druhovo opakujúcu sa činnosť, 

takýto charakter práce viac zodpovedá podmienkam ktoré zákon ustanovuje pre výkon prác na 

základe dohody o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce) a nie dohody o vykonaní práce, 

predmetom ktorej má byť práca vymedzená výsledkom.  

- v evidencii dochádzky k dohodám o vykonaní práce č. Predn.LZ:197/2021, 

Predn.LZ:198/202,1 Predn.LZ:1358/202,1 Predn.LZ:1269/2021je zaznamenaný iba začiatok 

a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, ale nie je uvedená evidencia 

vykonanej práce zamestnanca, tak ako to je dohodnuté v bode 9. Dohody o vykonaní práce. 

- v dohode o vykonaní práce č. Predn.LZ:197/2021  a č. Predn.LZ:198/2021 je nesprávne 

uvedené obdobie platnosti dohody cit. “od 04.01.2021 do vyčerpania 350 hodín práce, 

najdlhšie však do 31.08.2020.“, ide o formálnu chybu.  

- v dohode o vykonaní práce č. Predn.LZ:244/2021 je dátum uzatvorenia dohody 29.02.2021  

prelepený dátumom 29.1.2021, ide o formálnu chybu  

- k dohode o vykonaní práce č. 352/2021/Predn.-LZ predložená evidencia dochádzky za mesiace 

4/2021 nie je podpísaná ani zamestnancom ani povereným zástupcom zamestnávateľa, čím je 

porušený bod 11 dohody, kde je uvedené cit.: “Vyplnené a zamestnancom podpísané tlačivo 

evidencie vykonanej práce bude zamestnanec odovzdávať poverenému zástupcovi 

zamestnávateľa vždy najneskôr do 3. dňa po skončení každého kalendárneho mesiaca.“, ďalej 

k uvedenej dohode bol dňa 23.12.2021 podpísaný dodatok č. 1 (č. j. 2497/2021/Predn.-LZ), ku 

ktorému nebola vykonaná základná finančná kontrola  a evidencia dochádzky za 

obdobie 3,5,6,11,12/2021  nebola podpísaná zo strany nadriadeného, čím nebol dodržaný bod 6 

uvedenej DoVP, kde sa uvádza cit.: „Odmena za vykonanie dojednaných pracovných úloh 

v zmysle tejto dohody o vykonaní práce bude vyplácaná priebežne po skončení každého 

kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k plneniu pracovnej úlohy, a to na základe odovzdanej 

a zamestnávateľom odsúhlasenej evidencie pracovných úloh.“  

 

Ambasádori športových aktivít: 

- evidencia dochádzky za 5/2021 k dohode o vykonaní práce č. Predn.LZ:526/2021 nie je 

podpísaná zo strany zamestnanca, ani zamestnávateľa, čím bol porušený bod 11 dohody 

o vykonaní práce zo dňa 9.4.2021, kde je uvedené, že: „Vyplnené a zamestnancom podpísané 

tlačivo evidencie práce odovzdá zamestnanec po jeho potvrdení zamestnancom základnej 

školy, pre žiakov ktorej kurzy vykonal, na schválenie poverenému zamestnancovi 

zamestnávateľovi resp. inému určenému zamestnancovi.“   

- výkazy evidencie pracovného času za obdobie 9/2021 k dohode o vykonaní práce č. 

Predn.LZ:1399/2021, Predn.LZ:1689/2021, Predn.LZ:1687/2021, Predn.LZ:1688/2021,  za 

obdobie 10/2021  k dohode o vykonaní práce č. Predn.LZ:1688/2021,  za obdobie 6/2021 

k dohode o vykonaní práce č. Predn.LZ:523/2021, Predn.LZ:526/2021, Predn.LZ525/2021 a 

Predn.LZ:560/2021 a za obdobie 5/2021 k dohode o vykonaní práce č. Predn.LZ:560/2021, 

Predn.LZ525/2021a Predn.LZ:523/2021nie sú podpísané/schválené povereným zamestnancom 

zamestnávateľa.  
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       Kontrolný orgán v liste zo dňa 22.3.2022 vyzval kontrolovaný subjekt k podaniu vyjadrenia 

k určeniu výšky dohodnutej odmeny v prípade dohôd o vykonaní práce č. 352/2021/Predn.-

LZ,  351/2021/Predn.-LZ, 1042/2021/Predn.-LZ, 1250/2021/Predn.LZ a 1437/2021/Predn.-LZ.  

Kontrolovaný subjekt ako vysvetlenie k určeniu výšky dohodnutej odmeny v prípade DoVP č. 

352/2021/Predn.-LZ a 351/2021/Predn.-LZ uviedol, cit. „Spoločnosť Apuen Akadémia s.r.o. nám 

zabezpečovala v roku 2020 verejné obstarávania v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb č.j. 

2157/2020. Jednalo sa primárne o veľké alebo eurofondové zákazky, ktoré nedokázali 

zabezpečovať interní zamestnanci. Všetky verejné obstarávania môžeme označiť za zložité 

a v čase podpisu DoVP boli procesy verejného obstarávania rozbehnuté a ukončenie spolupráce 

by znamenalo ohrozenie procesu a získanie úspešného víťaza súťaže aj v ohľade na termíny 

definované zmluvou o NFP, resp. termínmi zmluvy verejného dopravcu. Pre plynulosť 

a kontinuitu procesov sa zazmluvnili priamo osoby, ktoré dané verejné obstarávanie 

zabezpečovali pre spoločnosť Apuen Akadémie s.r.o.  V zmysle uvedených faktov sa cena určila 

na základe zmluvy č.j. 2157/2020, kde bola definovaná osobohodina spoločnosti Apuen 

Akadémie s.r.o. vo výške 51 € bez DPH. Nastavenie sumy do DoVP teda  bolo v zmysle sumy, za 

akú dané služby vykonávali predtým.“  

       Pri akceptovaní dôvodov kontrolovaného subjektu pre uzatvorenie uvedených DoVP kontrolný 

orgán upozorňuje na skutočnosť, že pri dojednaní odmien neboli brané do úvahy všetky 

náklady kontrolovaného subjektu spojené s danými zamestnancami. Celkovú cenu práce 

v prípade dohody o vykonaní práce – pravidelný príjem  predstavujú okrem hrubej odmeny aj 

odvody zamestnávateľa vo výške 34,95 % z hrubej odmeny zamestnanca. Tieto odvody platí 

zamestnávateľ na sociálne a zdravotné poistenie. Tým pádom náklady kontrolovaného 

subjektu spojené so zamestnancami  zamestnanými na DoVP sú vyššie v porovnaní so službu 

zaplatenou spoločnosti Apuen Akadémia s.r.o.  

 

       V prípade DoVP č. 1042/2021/Predn.-LZ kontrolovaný subjekt vychádzal z druhu práce a to  

vysoko odbornej činnosti nastavovania systému projektového riadenia v súlade s metodikou 

PRINCE2, pričom takáto činnosť formou dodávky služieb by podľa vyjadrenia kontrolovaného 

subjektu a ním predloženej mailovej komunikácie so spoločnosťou POTIFOB, s.r.o. v rámci 

online konzultácie predstavovala sumu 78 €/hod. bez DPH.  

       Ďalej výška odmeny v prípade  DoVP č. 1250/2021/Predn.-LZ bola podľa vyjadrenia 

kontrolovaného subjektu stanovená vzhľadom na to, že ide o osobu odborne spôsobilú 

a autorizovanú (autorizovaný stavebný inžinier), kde interný zamestnanec nie je držiteľom 

takého oprávnenia.  

       A výška dojednanej odmeny v prípade DoVP č. 1437/2021/Predn.-LZ bola podľa vyjadrenia 

kontrolovaného subjektu stanovená zo strany zamestnanca, ktorý bol oslovený na základe 

skúseností zo spoluprácou pri tvorbe dokumentu PHSR pre mesto Nitra v roku 

2015. Kontrolovaný subjekt s danou sumou súhlasil vychádzajúc z obstarávania strategického 

dokumentu v meste Zvolen, kde PHZ na obdobný dokument bola stanovená vo výške 15 500 € 

s DPH. Kontrolovaný subjekt považuje výšku dohodnutej odmeny za adekvátnu aj z dôvodu, že 

viaceré činnosti k realizácii dokumentu si nevie zabezpečiť internými zamestnancami.  

 



21 
 

 

 

Tabuľka č. 7 Dohody o pracovnej činnosti za rok 2022 

číslo DoPč DoPČ zo 

dňa 

dohodnutá práca obdobie dohod. 

odmena 

rozsah 

prac. času 

Predn.-LZ:24/2022 5.1.2022 plnenie úloh cestného správneho orgánu, zabezpečenie výkonu 

odborného dozoru v oblasti cestnej dopravy, spolupráca, odborná 

konzultácia a kontrola pri vydávaní rozhodnutí o zvláštnom užívaní 

miestnych komunikácií, odborný dohľad nad zabezpečením podkladov 

k priestupkovému konaniu, poskytovanie odbornej spolupráce 

a podpory v rámci projektov na úseku dopravy Mesta Nitry a iné 

10.1.2022 -

31.5.2022 

400 €/mes. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:177/2022 

28.1.2022 kontrolné činnosti v súlade so zákonom č. 10/1996 Z.z. o kontrole v 

štátnej správe v z.n.p. 

1.2.2022 

30.6.2022 

500 €/mes. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:178/2022 

25.1.2022 analýza súčasného stavu IT na MsÚ v Nitre, nárvh rozvoja IT na MsÚ, 

návrh riešenia pre vytvorenie intranetu pre MsÚ, zabezpečí analýzu 

využívania súčasného informačného systému a navrhne nový model, 

ako konzultant pre prípravu VO na poskytnutie služieb pre prevádzku a 

údržbu informačných systémov Mesta Nitry 

1.2.2022 

31.12.2022 

25 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.-

LZ:247/2022 

21.1.2022 upratovacie práce v KD Nitra - Párovské Háje 24.1.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:246/2022 21.1.2022 upratovacie práce v KD Nitra - Drážovce 24.1.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:245/2022 21.1.2022 upratovacie práce v KD Nitra - Zobor 24.1.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:244/2022 21.1.2022 upratovacie práce v KD Nitra - Mlynárce 24.1.2022 

31.12.2022 

4€/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:243/2022 21.1.2022 upratovacie práce v KD Nitra - Janíkovce a KD Nitra - Kynek 24.1.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:242/2022 21.1.2022 upratovacie práce v KD Nitra - Dolné Krškany 24.1.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:253/2022 28.1.2022 práce súvisiace s prevádzkou KD Nitra - Párovské Háje (pomoc pri 

organizačnom zabezpečení podujatí v objekte, manipulácia 

s inventárom zariadenia podľa charakteru podujatí, dohľad na 

dodržiavaním čistoty, poriadku, bezpečnostných a požiarnych 

predpisov, zabezpečovanie prevzatia a skontrolovanie priestorov po a 

1.2.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 
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počas podujatí, uzamknutie budovy) 

Predn.LZ:252/2022 28.1.2022 práce súvisiace s prevádzkou KD Nitra - Drážovce (pomoc pri 

organizačnom zabezpečení podujatí v objekte, manipulácia 

s inventárom zariadenia podľa charakteru podujatí, dohľad na 

dodržiavaním čistoty, poriadku, bezpečnostných a požiarnych 

predpisov, zabezpečovanie prevzatia a skontrolovanie priestorov po a 

počas podujatí, uzamknutie budovy) 

1.2.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:251/2022 28.1.2022 práce súvisiace s prevádzkou KD Nitra - Zobor (pomoc pri 

organizačnom zabezpečení podujatí v objekte, manipulácia 

s inventárom zariadenia podľa charakteru podujatí, dohľad na 

dodržiavaním čistoty, poriadku, bezpečnostných a požiarnych 

predpisov, zabezpečovanie prevzatia a skontrolovanie priestorov po a 

počas podujatí, uzamknutie budovy) 

1.2.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:250/2022 28.1.2022 práce súvisiace s prevádzkou KD Nitra - Mlynárce (pomoc pri 

organizačnom zabezpečení podujatí v objekte manipulácia 

s inventárom zariadenia podľa charakteru podujatí, dohľad na 

dodržiavaním čistoty, poriadku, bezpečnostných a požiarnych 

predpisov, zabezpečovanie prevzatia a skontrolovanie priestorov po a 

počas podujatí, uzamknutie budovy) 

1.2.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:249/2022 28.1.2022 práce súvisiace s prevádzkou KD Nitra - Janíkovce a Kynek(pomoc pri 

organizačnom zabezpečení podujatí v objekte manipulácia 

s inventárom zariadenia podľa charakteru podujatí, dohľad na 

dodržiavaním čistoty, poriadku, bezpečnostných a požiarnych 

predpisov, zabezpečovanie prevzatia a skontrolovanie priestorov po a 

počas podujatí, uzamknutie budovy)  

1.2.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

Predn.LZ:248/2022 28.1.2022 práce súvisiace s prevádzkou KD Nitra - Dolné Krškany(pomoc pri 

organizačnom zabezpečení podujatí v objekte manipulácia 

s inventárom zariadenia podľa charakteru podujatí, dohľad na 

dodržiavaním čistoty, poriadku, bezpečnostných a požiarnych 

predpisov, zabezpečovanie prevzatia a skontrolovanie priestorov po a 

počas podujatí, uzamknutie budovy) 

1.2.2022 

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

 

Kontrolou uvedených dohôd nebol zistený nedostatok.  
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Kontrolovaný subjekt poukázal na potrebu uzatvorenia DoPč č. Predn.-LZ: 178/2022 

z dôvodu toho, že v roku 2022 končí zmluva so spoločnosťou Cora Geo, ktorá zabezpečuje 

správu informačných systémov a vzniká povinnosť obstarať nového správcu sietí, zároveň 

sa pripravuje spustenie Office 365 ako nástroja na kolaboráciu, kedy opäť zamestnanci 

úradu v tejto oblasti nemajú žiadne skúsenosti. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu 

odmena dohodnutá v DoPč bola navrhnutá zamestnancom a bola mu odsúhlasená, keďže 

tieto aktivity nemá kto na úrade zastrešiť a zazmluvnenie je potrebné pre lepšie fungovanie 

úradu. 

Tabuľka č. 8 Dohody o vykonaní práce za rok 2022 

číslo DoVP DovP zo 

dňa 

vymedzená pracovná 

úloha 

obdobie dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. 

času 

 Č.j. 2498/2021/ 

Pedn.-LZ 

31.12.2021  administratívne 

zabezpečenie procesu 

verejnej súťaže na 

nadlimitnú zákazku 

Stavebné práce - 

Kreatívne centrum Nitra - 

Martinský vrch 

a podlimitnej zákazky 

Stavebné práce - KC Nitra 

- kino Palace a Cyklotrasa 

Nitra – Dražovce III. 

 

1.1.2022 -

30.6.2022 

 61 €/hod. 350 

hod. 

  

 Č.j. 

180/2022/Predn.-

LZ 

25.1.2022  administratívne 

zabezpečenie procesu 

verejnej súťaže na 

nadlimitnú zákazku 

Stavebné práce - 

Kreatívne centrum Nitra - 

Martinský vrch 

a podlimitnej zákazky 

Stavebné práce - KC Nitra 

- kino Palace a Cyklotrasa 

Nitra – Dražovce III. 

 

1.2.2022 -

30.6.2022 

 61 €/hod. 350 

hod.  

Predn.LZ:297/2022 10.2.2022 zabezpeč. denného 

vyčistenia vymedzených 

plôch a zariadení, 

otvárania, zatvárania 

hlavnej brány a brány pre 

vjazd vozidiel do objektu 

Mestskej tržnice v Nitre 

15.2.2022 -

14.4.2022 

646 €/mes. 350 

hod. 
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Kontrolné zistenia: 

- z  obsahu dohody o pracovnej činnosti č. Predn.LZ:297/2022 čo sa týka vymedzenia 

druhu práce je zrejmé, že zamestnanec vykonáva príležitostnú druhovo opakujúcu 

sa činnosť, takýto charakter prác viac zodpovedá podmienkam ktoré zákon 

ustanovuje pre výkon prác na základe dohody o pracovnej činnosti (§ 228a 

Zákonníka práce) a nie dohody o vykonaní práce, predmetom ktorej má byť práca 

vymedzená výsledkom. 

 

Kontrolovaný subjekt v rámci podaných námietok ku kontrolným zisteniam týkajúcim sa 

uzatvárania DoVP na druhovo určené opakované činnosti, ktoré zodpovedajú viac DoPČ ako 

vysvetlenie uviedol cit.: „K týmto druhom DoVP považujeme za potrebné uviesť, že sa týkajú 

prác, kde týždňový limit pre DoPČ – 10 hod. týždenne – je nedostatočný vzhľadom 

k potrebám zamestnávateľa na výkon týchto prác. Vzhľadom na veľmi nízke mzdové 

ohodnotenie zamestnancov v týchto DoVP (spravidla na hranici minimálnej mzdy), považuje 

zamestnávateľ za hospodárnejšie radšej pristúpiť k uzatvoreniu DoVP s plne 

nezodpovedajúcim zadefinovaním charakteru práce ako uvedené riešiť cez iné typy zmlúv 

napr. odplatné zmluvy o spolupráci, kde existuje hrozba pokutovania za nelegálne 

zamestnávanie, alebo cez externé firmy a obchodnoprávne zmluvy, nakoľko pre vykonávanie 

požadovaných pracovných úloh by sme len s veľkými ťažkosťami a za menej výhodných 

cenových podmienok vedeli nájsť firmy, ktoré uvedené služby poskytujú (ak vôbec). Zároveň 

ide o krátkotrvajúce DoVP, ktorými sa často krát rieši zvýšená sezónna potreba prác (obsluha 

kotolne), alebo akútny výpadok zamestnancov (napr. stráženie objektov pri dlhšie trvajúcich 

PN). Jednotlivé vytýkané prípady takýchto DoVP prehodnotíme a pokúsime sa prácu 

vykonávanú na ich základe vymedziť podľa možností čo najviac výsledkovo, alebo zvážime, či 

sa takého dohody nedajú nahradiť kumuláciou, súbehom viacerých DoPČ na viaceré rôzne 

činnosti.“ 

 

Poznámka ÚHK: 

Vzhľadom k tomu, že kontrolovaný subjekt mal už koncom roku 2020 vedomosť o tom, že 

nie je schopný v rámci zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy zabezpečiť 

proces verejného obstarávania v prípade zákaziek obstaranie stavby Martinský vrch, 

obstaranie stavby Kino Palace a obstaranie stavby cyklotrasa Nitra – Drážovce a bolo 

nevyhnutné realizáciu procesov verejného obstarávania realizovať prostredníctvom 

externej spoločnosti mal v dostatočnom časovom období pristúpiť k riešeniu daného 

problému. A predísť tak k uzatváraniu finančne nevýhodných dohôd vykonávaných mimo 

pracovného pomeru opakovane na tú istú dohodnutú prácu, s tými istými zamestnancami aj 

v roku 2022, ale pristúpiť v roku 2021 k zabezpečeniu týchto prác prostredníctvom zmluvy 

o poskytnutí služieb, ktorá by bola výsledkom VO.   

 

Kontrolovaný subjekt v rámci podaných námietok k DoVP č. j. 2498/2021/Predn.-LZ  č.j. 

180/2022/Predn.-LZ a č.j. 352/2021/Predn.-LZ, 351/2021/Predn.-LZ okrem iného uviedol, že 

realizoval VO, ktorého výsledkom bolo  uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb č.j. 
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327/2021/Predn. s dodávateľom Ing. Tomáš Kozlík, IČO: 50 860 704. Zmluva o poskytovaní 

služieb č.j. 327/2021/Predn. bola dňom 20.03.2022 ukončená z dôvodu pretrvávajúcej 

nespokojnosti s kvalitou dodávaných služieb týmto dodávateľom. Ďalej vo svojom vyjadrení 

uvádza, cit.:“ Jednak vecná súvislosť s obstarávaním stavebných prác Martinského vrchu 

a stavebných prác Kina Palace, jednak náročnosť týchto VO a opodstatnená obava jeho 

zvládnutia vysúťaženým dodávateľom, boli dôvodom, pre ktorý sa aj VO na stavebné práce 

Kino Palace stalo predmetom DoVP.“ Zároveň poukazuje na to, že jednotlivé projekty boli 

vo fáze procesu a odobratie agendy a presunutie na inú spoločnosť by mohlo znamenať 

spomalenie až zastavenie procesov VO, príp. sankcionovanie zo strany ÚVO. 

Vo svojich vyjadreniach v súvislosti s DoVP č.j. 352/2021/Predn.-LZ, 351/2021/Predn.-LZ, 

č.j. 2498/2021/Predn.-LZ a č.j. 180/2022/Predn.-LZ zároveň poukázal na, cit.: „VO na 

stavebné práce Martinský vrch boli vyhlásené ešte v roku 2020 (na základe vtedy platnej 

zmluvy so spoločnosťou Apuen Akadémia, s.r.o. na zabezpečovanie procesov VO) a 

zamestnanci tejto spoločnosti, s ktorými boli neskôr uzatvorené DoVP figurovali aj ako 

administrátori a kontaktné osoby v rámci všetkých zverejnených materiálov k verejným 

obstarávaniam pre uchádzačov. Pre plynulosť, bezprieťahovosť, eliminovanie rizík pochybení 

a riadne dodržiavanie lehôt v týchto rozbehnutých procesoch VO bolo nevyhnutné pokračovať 

s osobami, ktoré boli odborne zorientované v danej problematike. „  

   

3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného - Stredisko mestských 

služieb  

 

Stredisko mestských služieb je organizačnou zložkou MsÚ a vykonáva personálnu 

a mzdovú agendu samostatne. Ku kontrole boli predložené Dohody o vykonaní práce 

a Dohody o pracovnej činnosti, evidencia dochádzky za kontrolované obdobie. 

 

Tabuľka č.  9 Dohody o vykonaní práce Stredisko mestských služieb v roku 2019 

číslo 

DoVP 

DovP zo 

dňa 

 

dojednaná pracovná 

úloha 

 

obdobie 

dohodnut

á odmena 

rozsah 

prac. 

času 

1. 28.6.201

9 

natieranie prvkov 

detských ihrísk a 

záhradných prvkov, 

hrabanie trávy 

1.7.2019-31.8.2019 3 €/hod. 350 

hod. 

2. 6.12.201

9 

zimná údržba, odhŕňanie 

snehu z chodníkov, ktoré 

nie sú dostupné technike 

v katastri mesta Nitra 

10.12.2019-

31.3.2020 

5 €/hod. 350 

hod. 

3. 6.12.201

9 

zimná údržba, odhŕňanie 

snehu z chodníkov, ktoré 

nie sú dostupné technike 

v katastri mesta Nitra 

10.12.2019-

31.3.2020 

5 €/hod. 350 

hod. 

4. 6.12.201

9 

zimná údržba, odhŕňanie 

snehu z chodníkov, ktoré 

nie sú dostupné technike 

v katastri mesta Nitra 

10.12.2019-

31.3.2020 

5 €/hod. 350 

hod. 
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5. 9.12.201

9 

zimná údržba, odhŕňanie 

snehu z chodníkov, ktoré 

nie sú dostupné technike 

v katastri mesta Nitra 

16.12.2019-

31.3.2020 

5 €/hod. 350 

hod. 

6. 9.12.201

9 

zimná údržba, odhŕňanie 

snehu z chodníkov, ktoré 

nie sú dostupné technike 

v katastri mesta Nitra 

16.12.2019-

31.3.2020 

5 €/hod. 350 

hod. 

7. 9.12.201

9 

zimná údržba, odhŕňanie 

snehu z chodníkov, ktoré 

nie sú dostupné technike 

16.12.2019-

31.3.2020 

5 €/hod. 350 

hod. 

 

Kontrolné zistenie: 

- v predložených evidenciách dochádzky k dohode o vykonaní práce č. 1. zo dňa 

28.6.2019  je uvedená dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala, ale nie 

je uvedená evidencia vykonanej práce zamestnanca, tak ako to ustanovuje § 224, 

bod 2, písm. e) Zákonníka práce 

- dohoda o vykonaní práce por. číslo 7., zo dňa 9.12.2019 nebola zo strany 

zamestnanca podpísaná, t.j. nie je  platná  

Dohody o vykonaní práce číslo 2.,3.,4.,5.,6., a 7. neboli podľa vyjadrenia kontrolovaného 

subjektu realizované a kontrolou bolo zistené,  že neboli ani vyplatené. 

 

Tabuľka č.  10 Dohody o pracovnej činnosti Stredisko mestských služieb v roku 2019 

číslo 

DoPč 

DoPč zo 

dňa 

 

dojednaný druh práce 

 

obdobie 

dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. 

času 

1. 17.12.2018 otváranie a zatváranie 

brány na Párovskom 

cintoríne 

1.1.2019 - 

31.12.2019 

3 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

2. 18.12.2018 otváranie a zatváranie 

brány na cintoríne 

Mlynárce 

1.1.2019 - 

31.12.2019 

3 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

3. 18.12.2018 otváranie a zatváranie na 

Mestskom cintoríne a 

Kolumbárium 

1.1.2019 - 

31.12.2019 

3,20 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

 

Kontrolu uvedených dohôd neboli zistené nedostatky. 

 

Tabuľka č. 11 Dohody o vykonaní práce za rok Stredisko mestských služieb v roku 2020 

číslo 

DoVp 

DoVP zo 

dňa 

dojednaná pracovná úloha obdobie dohodnut

á odmena 

rozsah 

prac. 

času 

1. 26.6.202

0 

natieranie prvkov detských 

ihrísk a záhradných prvkov, 

hrabanie trávy 

1.7.2020-

31.10.2020 

3,50 €/hod. 350 hod. 

 

Kontrolné zistenie: 
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- v predložených evidenciách dochádzky k dohode o vykonaní práce č. 1. zo dňa 

26.6.2020  je uvedená dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala, ale nie 

je uvedená evidencia vykonanej práce zamestnanca, tak ako to ustanovuje § 224, 

bod 2, písm. e) Zákonníka práce, zároveň výkaz evidencie dochádzky za mesiac 

9/2020 eviduje viac hodín ako sumarizačný list 

 

 

Tabuľka č. 12 Dohody o pracovnej činnosti Stredisko mestských služieb v roku 2020 

číslo 

DoPč  

DoPč zo 

dňa 

dojednaný druh práce obdobie dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. času 

1. 9.12.2019 otváranie a zatváranie 

brány na cintoríne 

Mlynárce 

1.1.2020-

31.12.2020 

3,40 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

2. 9.12.2019 otváranie a zatváranie 

brány na Párovskom 

cintoríne 

1.1.2020-

31.12.2020/predč. 

ukončená 

12.6.2020 

3,40 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

3. 9.12.2019 otváranie a zatváranie 

brány na Mestskom 

cintoríne a Kolumbáriu 

1.1.2020-

31.12.2020 

3,60 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

4. 30.6.2020 otváranie a zatváranie 

brány na Párovskom 

cintoríne 

6.7.2020-

31.12.2020 

3,40 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

5. 27.11.2020 otváranie a zatváranie 

brán na cintorínoch v 

Dolných Krškanoch 

1.12.2020-

30.11.2021, 

zmena od 

1.1.2021 

3,60 €/hod.-zmena 

3,80 €/hod. 

10 hod./ 

týždenne 

 

Kontrolou uvedených dohôd neboli zistené nedostatky. 

Poznámka ÚHK: 

V evidencii dochádzky za mesiac 2/2020 k dohode o pracovnej činnosti č. 2. zo dňa 9.12.2019 

boli vykonané úpravy, bez dátumu a podpisu osoby zodpovednej za úpravy. Kontrolovaný 

subjektu uviedol, že úpravy vykonal sám zamestnanec pri vypĺňaní evidencie dochádzky. 

V prípade zmeny alebo úpravy dochádzky je potrebné doplniť dátum a podpis osoby 

zodpovednej za úpravy.  

 

Tabuľka č. 13 Dohody o vykonaní práce za rok Stredisko mestských služieb v roku 2021 

Číslo DoVp DoVp zo 

dňa 

 

dojednaná pracovná 

úloha 

 

obdobie 

dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. 

času 

1. 24.5.2021 kosenie a údržba 

verejnej zelene na 

cintorínoch 

1.6.2021-

31.7.2021 

4 €/hod. 350 hod. 

2. 

Predn.LZ:1244/2021 

15.6.2021 natieranie prvkov 

detských ihrísk a 

záhradných prvkov, 

hrabanie trávy 

1.7.2021-

30.9.2021 

3,60 €/hod 350 hod. 

3. 8.7.2021 kosenie a údržba 15.7.2021 4 €/hod. 350 hod. 
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verejnej zelene na 

cintorínoch 

30.9.2021 

 

Kontrolné zistenie: 

- kontrolovaným subjektom predložených evidenciách dochádzky k dohode 

o vykonaní práce č. 1. zo dňa 24.5.2021, dohode o vykonaní práce č. 2 

(predn.LZ:1244/2021) zo dňa 15.6.2021 a dohode o vykonaní práce č. 3 zo dňa 

8.7.2021  je uvedená dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala, ale nie je 

uvedená evidencia vykonanej práce zamestnanca, tak ako to ustanovuje § 224, bod 

2, písm. e) Zákonníka práce  

 

Tabuľka č. 14 Dohody o pracovnej činnosti Stredisko mestských služieb v roku 2021 

Číslo 

DoPč 

DoPČ zo 

dňa 

 

dojednaný druh práce 

 

obdobie 

dohodnutá 

odmena 

rozsah prac. 

času 

1. 17.12.2020 otváranie a zatváranie brány 

na Mestskom cintoríne a 

Kolumbáriu 

1.1.2021-

31.12.2021 

3,80 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

2. 17.12.2020 otváranie a zatváranie brány 

na Párovskom cintoríne 

1.1.2021-

31.12.2021 

3,60 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

3. 17.12.2020 otváranie a zatváranie brány 

na cintoríne Mlynárce 

1.1.2021-

31.12.2021 

3,60 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

4. 25.10.2021 otváranie a zatváranie brány 

na Chrenovskom cintoríne 

1.11.2021-

31.10.2022 

3,60 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

5. 12.11.2021 otváranie a zatváranie brán na 

cintorínoch v Dolných 

Krškanoch 

1.12.2021-

30.11.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

 

Kontrolu uvedených dohôd neboli zistené nedostatky. 

 

Tabuľka č. 15 Dohody o pracovnej činnosti Stredisko mestských služieb v roku 2022 

číslo 

DoPč 

DoPČ zo 

dňa 

 

dojednaný druh práce 

 

obdobie 

dohodnutá 

odmena 

rozsah 

prac. 

času 

1. 13.12.2021 otváranie a zatváranie brány na 

Párovskom cintoríne 

1.1.2022-

31.12.2022 

3,80 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

2. 13.12.2021 otváranie a zatváranie brány na 

cintoríne Mlynárce 

1.1.2022-

31.12.2022 

3,80 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

3. 13.12.2021 otváranie a zatváranie brány na 

Mestskom cintoríne a kolumbáriu 

1.1.2022-

31.12.2022 

4 €/hod. 10 hod./ 

týždenne 

 

Kontrolu uvedených dohôd neboli zistené nedostatky. 

 

Kontrolné zistenie k celej evidencii uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru  Strediska mestských služieb v Nitre: 

- ku kontrole predložená evidencia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru bola vedená zvlášť od dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru uzatvorených na MsÚ v Nitre, čím nebolo dodržané ustanovenie zákon č. 
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311/2001 Z.z. Zákonníka práce § 224 ods. 2 písm. d), podľa ktorého je 

zamestnávateľ povinný viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené.  

Záver: 

Kontrolou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených 

s Mestom Nitra bolo  zistené, že kontrolovaný subjekt nemá vypracovanú internú smernicu 

(resp. interné postupy) ktorá by bližšie špecifikovala okruh zamestnancov, ktorí môžu 

vystaviť požiadavku na uzatvorenie dohody, súhlas vedúcich zamestnancov na uzatvorenie 

dohody, vymedzenie zodpovednosti za prevzatie a kontrolu vykonanej práce na konkrétnu 

dohodu, spôsob určenia výšky odmeny za vykonané práce teda konkrétne podmienky pri 

uzatváraní dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru  v podmienkach  Mesta Nitra. 

Zároveň v rámci existujúcich interných predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy 

(Poriadok odmeňovania, Pracovný poriadok zamestnancov mesta a iné) nie je daná 

problematika konkrétnejšie upravená. Pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru sa kontrolovaný subjekt v zásade riadil zákonom č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce. 

Kontrolovaná evidencia dochádzky a pracovné výkazy k dohodám o vykonaní prác 

v mnohých prípadoch v  opise činností neuvádzali žiadnu činnosť, ktorá bola vykonaná, 

alebo uvádzali každý deň rovnaké činnosti, z ktorých ale nebolo dostatočne preukázateľné, 

akú aktivitu vykonávali v daný deň. Evidencie dochádzky a pracovné výkazy neboli 

v niektorých prípadoch podpísané prijímateľom mzdy alebo povereným zamestnancom 

zamestnávateľa pri dohode o vykonaní práce.  

Ďalej bolo zistené, že vo viacerých prípadoch uzatvorených dohôd nebol dodržaný § 224 bod 

2) písm. c) Zákonníka práce, kde je uvedené cit.: “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“. Pri navrhovaní 

výšky mzdy za dohody o vykonaní práce pri pracovných miestach, ktoré v rámci 

organizačnej štruktúry MsÚ nie sú zriadené resp. pracovných miestach s potrebou vyššej 

úrovne odbornej kvalifikácie a spôsobilosti, by mal kontrolovaný subjekt postupovať 

jednotným posudzovaním a  to výškou priemernej hrubej hodinovej mzdy za kalendárny 

rok, zistenej z podkladov Štatistického úradu SR pre konkrétne, resp. obdobné pracovné 

pozície. Opakujúcou sa chybou bolo aj nesprávne zvolený typ dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru uzatvorené Strediskom mestských služieb 

neboli vedené v súlade s § 224 ods. 2) písm. d) Zákonníka práce a v jednom prípade nebola 

Dohoda o vykonaní práce podpísaná zo strany zamestnanca. Okrem toho využívanie 

inštitútu dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v prípadoch kedy kontrolovaný 

subjekt nebol úspešný v procese verejného obstarávania prípadne, nestihol zabezpečiť 

zákonný postup procesu verejného obstarávania z časového hľadiska nie je správne ani 

finančne efektívne a treba predchádzať vzniku daných skutočností plánovaním činností 

v dostatočnom predstihu. Opakovane sa vo vyjadreniach kontrolovaného subjektu ako 

dôvod pre uzatvorenie dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru uvádza, že interní 

zamestnanci pracujúci na pracovné zmluvy nedokážu zabezpečiť viaceré činnosti, nie sú 

odborne spôsobilí prípadne nemajú žiadne skúsenosti. Avšak podľa § 223 ods. 1  

Zákonníka práce má zamestnávateľ na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať tieto dohody 

len výnimočne. 

 

Návrh správy o výsledku kontroly prevzal prednosta MsÚ Mgr. Martin Horák dňa 29.4.2022.  
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Kontrolovaný subjekt  bol oprávnený predložiť v lehote do 6.5.2022 (13.5.2022 - predĺžený 

termín) písomné námietky ku kontrolným zisteniam a odporúčaným opatreniam na nápravu 

zistených nedostatkov. Kontrolovaný subjekt dňa 13.5.2022 na ÚHK podal námietky ku 

kontrolným zisteniam, ktoré Útvar hlavného kontrolóra vyhodnotil a námietky, ktoré boli 

vyhodnotené ako opodstatnené zohľadnil v správe o výsledku kontroly. K odporučeným 

opatreniam na nápravu zistených nedostatkov kontrolovaný orgán podal námietky a tie boli 

zohľadnené v správe o výsledku kontroly.  

 

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 18.05.2022, s jej obsahom bol oboznámený 

Mgr. Martin Horák, prednosta MsÚ dňa 25.05.2022. Správa o výsledku kontroly bola 

prerokovaná dňa 27.05.2022. 

 

Na základe výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom prijaté nasledovné opatrenia na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou: 

            

1. Zapracovať do Pracovného poriadku resp.  iných vnútorných predpisov postupy pre 

uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach 

Mesta Nitra 

 

Termín: do 30.09.2022   

 

Zodpovední:  odborný referent pre ľudské zdroje 

                odborný referent právnik  

 

2. Dodržiavať § 224  ods. 2, písm. d) Zákonníka práce – zosúladiť evidenciu uzatvorených 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli 

uzatvorené so Strediskom mestských služieb v Nitre 

 

Termín: do 30.06.2022 

 

Zodpovední: odborný referent pre ľudské zdroje 

           referent pre ľudské zdroje (PaM – Stredisko mestských služieb) 

 

3. Dodržiavať § 224 ods. 2,  písm. c) a e) Zákonníka práce  

 

Zodpovedný: prednosta Mestského Úradu 

 

 

Táto správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 23.06.2022 na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 292/2022 - MZ. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Darina Keselyová, v.r. 

        hlavná kontrolórka mesta Nitra 

 

 


