Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách NIP u prevádzkovateľov
bezpečnostných a technických služiab za rok 2015
Porušený predpis
Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce
Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestných náhradách
Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
Zákon č. 561/2004 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 o účtovníctve
Nariadenie vlády č. 308/2004 o technických požiadavkách pre elektrické zariadenia
Celkový počet nedostatkov

Počet
339
40
22
13
4
2
2
1
1
1
1
426

Najčastejšie porušenia zákona č. 311/2001 Z.z. - zákonník práce
Porušený predpis
§ 43 pracovná zmluva, podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
§ 99 evidencia prac. času, práce, nadčasov, nočnej práce, pohotovosti
§ 223 dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovnej činnosti
§ 224 dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovnej činnosti
§ 152 stravovanie zamestnancov
§ 120 minimálne mzdové nároky
§ 75 pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
§ 129 splanosť mzdy
§ 130 výplata mzdy

Počet
31
23
21
19
18
16
15
15
15

Najčastejšie porušenia zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP
Porušený predpis
§ 13 bezpečnosť stavieb, prac. priestorov, prac. prostriedkov a prac. postupov
§ 6 všeobecné povinnosti zamestnávateľa
§ 19 zástupca zamestnancov pre bezpečnosť
§ 9 kontrolná činnosť
§ 17 prac. úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná
havária
§ 27 výchova a vzdelávanie
§ 38 spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Počet
14
13
3
2
2
2
2

Najčastejšie porušenia zákona č. 82/2005 Z.z. O nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Porušený predpis
Počet
§ 2 písm.a) nemá pracovnoprávny vzťah
10
§ 2 písm.b) štátny príslušník tretej krajiny
12
Zdroj: NIP, apríl 2016

