
Správa 

 z kontrola dodržiavania zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znp.  

a zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znp. - § 63 ods. 2 a 3 pre vedúcich 

zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v ZŠ a MŠ Leopoldov. 

 

Kontrolovaný subjekt: Mesto Leopoldov  

Kontrolované obdobie: majetkové priznanie vedúcich zamestnancov pri výkone vo 

verejnom záujme – riaditeľka ZŠ a MŠ Leopoldov od roku 2003 do 2018 

Predložené doklady ku kontrole: personálna agenda riaditeľky ZŠ a MŠ Leopoldov  

 

Všetci riaditelia škôl, ako vedúci zamestnanci, sú povinní podľa § 10 ods. 1 zákona č. 

552/2003 Z.z. deklarovať svoje majetkové pomery  

- do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho  

- do 31. marca každého kalendárneho roka  

Majetkové priznanie  obsahuje údaje  v rozsahu   podľa § 63 ods. 2 a 3   zákona   č. 400/2009 

Z,z  o  

-  nehnuteľnom majetku,  

-  hnuteľných veciach, 

-  majetkových právach a iných majetkových hodnotách. 

 
Riaditeľka ZŠ a  MŠ Leopoldov oznamujú údaje o svojich majetkových pomeroch 

štatutárnemu orgánu zriaďovateľa, t.j. primátorovi mesta. 

Podľa § 6 ods. 8 písm. g zo zákona 596/2003 Z.z. zriaďovateľ vedie personálnu agendu 

riaditeľov, tzn., že podané majetkové priznania riaditeľov sú súčasťou personálnych spisov 

riaditeľov škôl a obsahujú oddiel I. údaje o zamestnancovi, oddiel II. nehnuteľný majetok, 

oddiel III. hnuteľné veci a majetkové práva a iní majetkové hodnoty, oddiel IV. vyhlásenie 

zamestnanca, že uvedené údaje sú pravdivé a správne a oddiel V. potvrdenie o vyhodnotení 

MP a preskúmanie úplnosti a pravdivosti MP, ktorý je podpísaný p. primátorkou. 

 

Riaditeľka ZŠ Leopoldov Mgr. Galčíková Oľga podáva majetkové priznanie od roku 2003 

v zmysle platných predpisov. V roku 2009 a  v roku 2014 boli podané dve majetkové 

priznania, a to z dôvodu voľby riaditeľky. Rok 2009 dňa 23.03.2009 a po voľbe dňa 

25.05.2009 a v roku 2014 dňa 07.03.2014 a po voľbe dňa 06.05.2014. 

 

Riaditeľka MŠ Leopoldov Mgr. Antalová Katarína podáva majetkové priznanie od roku 

2017, a to dňa 21.04.2017,  pretože dňa 01.04.2017 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky 

MŠ Leopoldov. Za rok 2018 odovzdala majetkové priznanie dňa 12.03.2018. 

 

Kontrolou dodržiavania zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znp.  

a zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znp. - § 63 ods. 2 a 3 pre vedúcich zamestnancov 

pri výkone vo verejnom záujme v ZŠ a MŠ Leopoldov neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

 

S obsahom správy a o výsledku kontroly dodržiavania zákona č.552/2003 o výkone práce vo 

verejnom záujme v znp.  a zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znp. pre vedúcich 

zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v ZŠ a MŠ Leopoldov bola oboznámená Mgr. 

Terézia Kavuliaková,  primátorka mesta  dňa  15. 05. 2018. 


