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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

1. Všeobecná časť 

Riadenie každej organizácií – obec Nesluša je sa-
mosprávna organizácia – sa opiera o štyri vzá-
jomne previazané piliere a funkcie. Sú nimi plá-
novanie, organizovanie, vedenie (ľudí) a kon-
trolovanie. Návrh tohto nariadenia obce rieši 
problematiku kontrolovania v samospráve, 
ktorá vo všeobecnosti značí kontrolu zámerov 
a cieľov, ktoré orgány samosprávy vytýčili 
najmä funkciou plánovanie, rozviedli v oblasti 
organizačného (a personálneho) zabezpečenia 
činností, ktoré vedú k plneniu zámerov a cieľov.  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uk-
ladá obci pri výkone samosprávy utvárať účinný 
systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, 
finančné, personálne a materiálne podmienky na 
jeho nezávislý výkon (§ 4 ods. 3 písm. e) zákona). 
Pritom samospráva obce je obyvateľmi vykoná-
vaná najmä cez orgány obce (§ 4 ods. 2 zá-
kona). Orgánmi obce sú a) obecné zastupiteľstvo 
a b) starosta obce (§ 10 zákona). Jedine zastupi-
teľstvo je oprávnené zriaďovať a zrušovať or-
gány potrebné na samosprávu obce a určovať ich 
náplň (§ 11 ods. 4 písm. n) zákona). Jedným z ná-
strojov riadenia obce zastupiteľstvom a zabez-
pečovania výkonu kontrolnej činnosti v obci je 
kompetencia zastupiteľstva zriaďovať a rušiť 
(podľa potreby) stále a dočasné výkonné, kon-
trolné a poradné orgány, najmä obecnú radu a 
(odborné) komisie, zriaďovať ďalšie svoje orgány 
a útvary (§ 10 ods. 2 zákona). Špecifické posta-
venie na úseku kontrolnej činnosti v samo-
správe obce má jediná komisia určená zákonom 
a to komisia pre ochranu verejného záujmu. 
Problematikou činnosti tejto komisie sa návrh 
nariadenia nezaoberá. 

Špecifické postavenie v oblasti kontrolnej čin-
nosti v obci má hlavný kontrolór obce, ktorý je 
z hľadiska svojej kontrolnej činnosti podria-
dený zastupiteľstvu (§ 18 a nasl. zákona). 

Podľa názoru niektorých poslancov na rokova-
niach zastupiteľstva a v obci zažitých predstáv 
sa kontrolnou činnosťou, najmä v oblasti dodr-
žiavania zákonnosti, má zaoberať obecný úrad. 
Jedná sa o mylné predstavy lebo obecný úrad za-
bezpečuje organizačné a administratívne veci 
obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgá-
nov zriadených obecným zastupiteľstvom (§ 16 
ods. 1 zákona).  Obecný úrad je oprávnený 

a môže sa zaoberať len tými úkonmi kontrolnej 
činnosti samosprávy, pre ktoré zastupiteľstvo 
vytvorí vhodné finančné, technické/materiálne, 
organizačné a personálne podmienky.  

Podobne mylné sú všeobecne rozšírené názory 
verejnosti orientované na to, že kontrolnou čin-
nosťou napr. v oblasti dodržiavania zákonnosti 
v obci sa zaoberá starosta.  Starosta má svoje 
úlohy a kompetencie určené ustanoveniami § 
13 a nasl. zákona, pričom (vo väčšine prípadov) 
sa nesmie podieľať na úkonoch kontrolnej čin-
nosti samosprávy obce alebo v obci. 

Pre obec a jej obyvateľov je neprijateľné, aby za-
stupiteľstvo v terajšom funkčnom období na 
svojich zasadnutiach neprerokovalo obliga-
tórny bod rokovania, ktorým je kontrola plnenia 
uznesení zastupiteľstva. 

Je neprijateľné, aby zastupiteľstvo napríklad 
schválilo odpredal častí pozemku vo vlastníctve 
obce parcela E-KN 10567 z dôvodu osobitného 
zreteľa (LV obce č. 5128), pritom za osobitný 
zreteľ sa deklaruje „vyrovnanie hranice miestnej 
komunikácie, odpredajom sa prejazd cesty ne-
bude blokovať a zarovnanie hranice komunikácie 
bude mať aj estetický význam. Jedná sa o mini-
málnu a pre Obec Nesluša nepotrebnú časť po-
zemku.“ Skutočnosť je v príkrom rozpore s dek-
laráciou a chráneným verejným záujmom 
a svedčí najmenej o nevykonávaní kontrolnej 
činnosti zastupiteľstvom a jeho komisiami. 

Je neprijateľné, aby obec Nesluša (spoločný sta-
vebný úrad Rudina) verejnou vyhláškou naprí-
klad rozhodla o umiestnení inžinierskej stavby 
Komunikácia a inžinierske siete – rozšírenie vo-
dovodu, dažďovej kanalizácie a plynovodu na 
parcelách č. 3244/187, /200, /229, /230, /231, 
/232 vo vlastníctve obce (LV č. 1244). Pritom 
nie je známe žiadne rozhodnutie zastupiteľstva 
o zámere vybudovania miestnej komunikácie, 
verejného vodovodu a dažďovej kanalizácie 
v danej lokalite. Nie je známy ani spôsob a účel 
nadobudnutia predmetných pozemkov lebo LV 
č. 1244 napr. z 20. 12. 2012 uvedené pozemky 
neobsahoval; nie je známe žiadne rozhodnutie 
zastupiteľstva k nadobudnutiu tohto majetku 
obce. Je teda zrejmé, že zastupiteľstvo a jeho or-
gány si neplnia (okrem iného) kontrolné povin-
nosti vymedzené záväznými právnymi pred-
pismi.  
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Je neprijateľné, aby pracovný úväzok hlavného 
kontrolóra bol vo výške len 20% plného úväzku 
a to vzhľadom na veľkosť obce (viac ako 3000 
obyvateľov, rozloha katastrálneho územia viac 
ako 25 km2, ročný rozpočet prekračujúci 1,5 mil. 
eur, existenciu viacerých organizácií zriadených 
alebo založených obcou, neexistenciu obecnej 
rady, neexistenciu prednostu obecného úradu 
a/alebo hlavného ekonóma obce a neexistenciu 
viacerých odborných útvarov na obecnom 
úrade). 

Je neprijateľné, aby obecný úrad vykonával pl-
nohodnotne činnosti zverené mu ustanove-
niami § 16 zákona o obecnom zriadení v znení n. 
p. a plnil úlohy obce v oblasti prenesených kom-
petencií štátnej správy na obce najmä v oblas-
tiach (integrovanej) starostlivosti o životné pro-
stredie, oblasti cestných komunikácií a zabez-
pečovania zásobovania pitnou vodou. Je dô-
vodné žiadať, aby bez ďalších odkladov zastupi-
teľstvo vytvorilo finančné a organizačné pred-
poklady na zabezpečenie zmienených úloh obce. 

Je neprijateľné, aby napríklad poslanec bez 
akýchkoľvek zmluvných vzťahov s obcou faktu-
roval obci mesačne čiastky pohybujúce sa na 
úrovni okolo 400,- eur za dodávky a rozvoz obe-
dov. Iný poslanec napríklad dlhodobo podnikal 
v oblasti pohrebné služby a sklenárstvo a pri-
tom bol zároveň správcom cintorína a domu 
smútku podľa zmluvy o nájme nebytových 
priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 
116/1990 Zb. zo dňa 1. 6. 1999 v znení neskor-
ších dodatkov a zmien; neoddeliteľnou súčas-
ťou zmluvy je cintorínsky poriadok obce 
z 8.3.1996 v znení neskorších zmien a naria-
dení. Pritom má podnikateľ podľa zmluvy a uz-
nesenia zastupiteľstva č. III/99 nárok na 50%-
nú dotáciu od obce (nákladov vynaložených na 
chod domu smútku za r. 1998). Obecné zastupi-
teľstvo bez kalkulácie nákladov prideľuje v roz-
počte fixnú a nie malú čiastku na prevádzku 
a údržbu cintorína a domu smútku a to bez zvá-
ženia poplatkov za využívanie predmetu nájmu 
na podnikateľské aktivity. Podnikateľ na svoje 
obchodné aktivity využíva/blokuje pritom časť 
domu smútku, ktorý má byť počas obradov 
voľne prístupný verejnosti. Podľa cintorínskeho 
poriadku a zmluvy podnikateľ vyberá poplatky 
za hrobové miesta (samozrejme aj poplatky za 
vykopanie hrobu), no tieto sa dlhodobo vôbec 
neobjavujú v rozpočtových príjmoch obce. 
Drobné stavby (rámy/pomníky) sú budované 

bez právoplatných rozhodnutí/súhlasov obce. 
V súčasnosti podnikateľ a zároveň poslanec 
umiestnil na súkromný pozemok neestetickú 
plechovú garáž s výjazdom na neoznačené ve-
rejné parkovisko obce, pričom poškodil ve-
rejnú/cestnú zeleň. Na margo plnenia kontrol-
ných povinností a úloh zastupiteľstva a jeho or-
gánov, vrátane komisie na ochranu verejného 
záujmu, niet čo dodať. 
 

2. Osobitná časť 

K čl. 1 

Uvádza základné a všeobecné ustanovenia. 

K čl. 2 

Vymenúva jednotlivé kontrolné orgány samo-
správy obce. 

K čl. 3 

Uvádza kontrolné činnosti zastupiteľstva a to 
z pohľadu zastupiteľstva ako najvyššieho sa-
mosprávneho orgánu obce a poslancov ako jed-
notlivcov. 

K článku 4 

Charakterizuje kontrolnú činnosť komisií za-
stupiteľstva a ďalších orgánov zriadených za-
stupiteľstvom. 

K čl. 5 

Charakterizuje kontrolnú činnosť starostu. 

K čl. 6 

Charakterizuje postavenie a kontrolnú činnosť 
hlavného kontrolóra. 

K čl. 7 

Uvádza oprávnenia a povinnosti kontrolného 
orgánu 

K čl. 8 

Špecifikuje oprávnenia a povinnosti kontrolo-
vaného subjektu. 

K čl. 9 

Charakterizuje predpojatosť pri výkone kon-
trolnej činnosti a postup riešenia.  

K čl. 10 

Stručne a prehľadne charakterizuje fázy kon-
trolnej činnosti. 
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K čl. 11 

Zaoberá sa náležitosťami vypracovania a pre-
rokovania protokolu o kontrole. 

K čl. 12 

Uvádza náležitosti záznamu o kontrole. 

*** 

 
V lehote do 10 dní od vyvesenia tohto návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia na úradnej ta-
buli obce Nesluša a webe obce prijíma obec Ne-
sluša doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy a 
pripomienky. Tieto možno predložiť poštou, 
elektronicky, písomne alebo ústne do zápisnice 
v podateľni Obce Nesluša, čs. 978, 023 41 Ne-
sluša alebo priamo na referát ŽP Obecného 
úradu Nesluša (len piatky v dobe od 9:00 do 
15:00 hod). 

  

Návrh nariadenia a dôvodovú správu vypraco-
val: 

Jaroslav Král 

zamestnanec referátu ŽP, Obecný úrad Nesluša 
a občiansky aktivista 

jaroslav.kral@neslusa.sk  

   

mailto:jaroslav.kral@neslusa.sk
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NÁVRH NARIADENIA 

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe 

ustanovení § 11 ods. 4 a § 18e zákona SNR č.  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov a ustanovení § 8 ods. 2 zákona č. 

10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 

n. p., v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3  a § 18 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. a ustanoveniami § 8 

a nasl. zákona č. 10/1996 Z. z. 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie  
č. xx/2016 

o zásadách kontroly v pôsobnosti or-
gánov samosprávy obce  
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Článok 1 - Základné a všeobecné ustanove-
nia 

(1) Tieto zásady upravujú pôsobnosť orgánov 
samosprávy obce na úseku kontroly a pra-
vidlá kontrolnej činnosti; pôsobnosť iných 
orgánov kontroly ustanovená osobitnými 

                                                           
1 Efektívnosťou sa rozumie plnenie úloh súvisiacich s výko-
nom územnej samosprávy a miestnej štátnej správy na poža-
dovanej úrovni a v požadovanom rozsahu a kvalite, vo 
vzťahu k disponibilným zdrojom rozpočtu obce, vyčleneným 
na plnenie úloh obce a vzťahu k skutočným materiálnym 
zdrojom a ľudským zdrojom, pričom minimalizácia zdrojov 

právnymi predpismi nie je týmito zása-
dami dotknutá.  

(2) Samosprávne orgány obce sú povinné ut-
várať účinný systém kontroly a vytvárať 
vhodné organizačné, materiálne a tech-
nické podmienky pre vykonávanie kon-
trolnej činnosti a poskytovať súčinnosť 
zodpovedajúcu oprávneniam orgánov 
kontroly; toto ustanovenie rovnako platí 
pre kontrolované subjekty. 

(3) Samospráva vykonáva kontrolu v týchto 
hlavných oblastiach svojej pôsobnosti 
- plnenia základnej úlohy obce, ktorou je 

starostlivosť o všestranný rozvoj katas-
trálneho územia a o potreby obyvateľov 
obce, 

- účelnosť, účinnosť, efektívnosť a hospo-
dárnosť výkonu úloh súvisiacich s riad-
nym hospodárením s hnuteľným a ne-
hnuteľným majetkom obce, ktorý slúži 
na plnenie úloh obce a ktorý je nevy-
hnutné zveľaďovať a zhodnocovať a vo 
svojej celkovej hodnote zásadne ne-
zmenšený zachovať, 

- plnenie všetkých úloh súvisiacich s výko-
nom samosprávnej pôsobnosti obce a pl-
nenie všetkých úloh súvisiacich s  výko-
nom pôsobnosti štátnej správy prenese-
nej na obec,  

- efektívnosť1 výkonu samosprávnej pô-
sobnosti a výkonu štátnej správy prene-
senej na obec, 

- hospodárenie a činnosť príspevkových 
organizácií a rozpočtových organizácií 
založených alebo zriadených obcou 
okrem kontroly činností podľa osobit-
ných predpisov vykonávanej inými or-
gánmi štátnej správy, 

- plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení 
zastupiteľstva, 

- vybavovanie petícií a sťažností, 
- dodržiavanie všeobecne záväzných práv-

nych predpisov a interných nariadení a 
predpisov obce a vybavovanie priestup-
kov2. 

 

nesmi byť na úkor kvality plnenia úloh. Kontrolou efektív-
nosti je aj kontrola spôsobu riadenia územnej samosprávy 
a miestnej štátnej správy. 
2 Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení n. p. 
Podľa § 1 zákona obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali 
zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spo-
luobčanov. 
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(4) Účelom kontroly je zistiť 
- objektívny stav kontrolovaných skutoč-

ností a ich súlad so stavom predpokla-
daným všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a internými predpismi alebo 
nariadeniami obce, 

- príčiny a škodlivé dôsledky nedostat-
kov zistených kontrolou, 

- zodpovednosť kontrolovaných subjek-
tov a ich zamestnancov za zistené ne-
dostatky, 

- splnenie opatrení prijatých na odstrá-
nenie zistených nedostatkov a účinnosť 
týchto opatrení. 

(5) Kontrolná činnosť je všeobecne zame-
raná na zákonnosť, účelnosť, účinnosť, 
efektívnosť a hospodárnosť plnenia úloh 
samosprávy vyplývajúcich zo zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení n. p.3, zákona č. 416/2001 Z. z. 
o prechode niektorých pôsobností štátnej 
správy na obce a VÚC4 v znení n. p., zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

(7) Orgány kontroly sú povinné postupovať 
tak, aby neboli dotknuté práva a právom 
chránené záujmy kontrolovaných  sub-
jektov, pričom sú povinné rešpektovať 
právne predpisy na úseku ochrany utajo-
vaných skutočností  a ochrany osobných 
údajov v rozsahu osobitných predpisov 
a týchto zásad  obce a povinnosť zachová-
vať mlčanlivosť5. 

(8) Orgány kontroly vykonávajú vonkajšiu 
kontrolu v rozsahu pôsobnosti alebo 
oprávnení obce vymedzenú osobitnými 
právnymi predpismi a vnútornú kon-
trolu, ako súčasť plnenia úloh obce a fun-
govania vnútorných mechanizmov samo-
správy obce.  

(9) Vnútorná kontrola v samospráve je uce-
lený systém, ktorý preveruje plnenie úloh 
samosprávy a jej funkčnosť na všetkých 
stupňoch riadenia obce. Tvorí ju kontrolná 
činnosť vedúcich zamestnancov obce, za-
stupiteľstva, jednotlivých poslancov a za-
stupiteľstvom zriadených komisií alebo 
iných orgánov. 

                                                           
3 Tiež značí „výkon samosprávnej pôsobnosti obce“. 
4 Tiež značí „výkon prenesenej štátnej správy na obec“. 

(10) Orgány kontroly v rámci vnútornej kon-
troly a v rozsahu svojej pôsobnosti kon-
trolujú  
- plnenie úloh samosprávnej pôsobnosti 

obce a plnenie úloh prenesených na obec 
zo štátnej správy,  

- dodržiavanie všeobecne záväzných práv-
nych predpisov a nariadení vydaných na 
ich základe obcou, 

- hospodárenie s prostriedkami rozpočtu 
obce, prostriedkami pridelenými obci zo 
štátneho rozpočtu alebo zo štrukturál-
nych fondov Európskej únie, 

- vybavovanie petícií a sťažností, 
- plnenie opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov kontrolovaných subjektov, 
- vyššie uvedenými ustanoveniami nie je 

dotknutá kontrolná činnosť zamestnan-
cov obce vyplývajúca zo zákona č. 
552/2003  Z. z. o výkone prác vo verej-
nom záujme v znení n. p. 

(11) Úrad vlády SR a organizácie ústrednej 
štátnej správy sú povinné poskytnúť obci 
na základe jej žiadosti odbornú pomoc 
v oblasti kontroly v zmysle ustanovení § 4 
ods. 2 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kon-
trole v štátnej správe a § 24 zákona č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v 
znení n. p. 

Článok 2 - Orgány kontroly 

(1) Orgánmi kontroly v podmienkach miest-
nej samosprávy sú 
a) obecné zastupiteľstvo, 
b) komisie obecného zastupiteľstva 

a ďalšie orgány zriadené zastupiteľ-
stvom, 

c) starosta obce. 
(2) Osobitné postavenie kontroly prislúcha 

v zmysle § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 
Zb. hlavnému kontrolórovi obce. 

(3) Podľa § 1 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme sa čin-
nosť člena komisie obecného zastupiteľ-
stva (alebo iného orgánu zriadeného za-
stupiteľstvom) nevykonáva v pracovno-
právnom vzťahu s obcou. 

5 Napríklad v zmysle  zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov v znení neskorších právnych predpisov a zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení n. p. 
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Článok 3 - Obecné zastupiteľstvo 

(1) Obecné zastupiteľstvo je najvyšším samo-
správnym orgánom obce. Zastupiteľstvo  
rozhoduje podľa ustanovení § 11 a nasl. 
zákona o obecnom zriadení a Štatútu obce 
o základných otázkach života obce o 
ďalších zastupiteľstvu vyhradených ve-
ciach. 

(2) Na úseku kontroly zastupiteľstvo vyko-
náva tieto činnosti 
- zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na 

samosprávu obce, vrátane kontrolných 
orgánov rozpočtových organizácií a prí-
spevkových organizácií zriadených ob-
cou, a určuje náplň ich práce, 

- kontroluje čerpanie programového roz-
počtu obce a jeho zmeny v súlade s plat-
nými právnymi predpismi a Zásadami 
hospodárenia s finančnými prostriedkami 
obce; kontroluje úvery alebo pôžičky 
obce a  dodržiavanie úverových podmie-
nok, 

- kontroluje hospodárenie a nakladanie 
s majetkom obce a majetkom štátu do-
časne zvereným obci podľa osobitných 
predpisov v súlade s platnými právnymi 
predpismi a Zásadami hospodárenia 
s majetkom obce, 

- kontroluje hospodárenie a výkon čin-
ností  obcou založených alebo zriade-
ných organizácií v súlade s ich zaklada-
teľskými alebo zriaďovateľskými listi-
nami a v súlade s platnými právnymi 
predpismi; kontrola sa vykonáva spra-
vidla komisiami zastupiteľstva v súčin-
nosti s hlavným kontrolórom, 

- kontroluje plnenie tých úloh obce, ktoré 
vyplývajú zastupiteľstvu z všeobecne zá-
väzných nariadení a ďalších interných 
predpisov alebo nariadení obce, 

- kontroluje plnenie úloh vykonávaných 
komisiami zastupiteľstva a ďalšími or-
gánmi zriadenými zastupiteľstvom, 

- kontroluje plnenie zákonných podmie-
nok realizácie špecifických rozhodnutí 
samosprávy obce (uplatnenie petičného 
práva, hlasovanie obyvateľov obce 
v miestnom referende), 

- kontroluje plnenie koncepcií rozvoja jed-
notlivých oblastí života obce, Programu 

                                                           
6 § 4 ods. 3 písm. c) zákona o obecnom zriadení. 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, 
Územného plánu a jeho častí, Programu 
odpadového hospodárstva, Dokumentu 
územnej ekologickej stability a ďalších zá-
väzných dokumentov obce,  

- kontroluje plnenie úloh vykonávaných 
hlavným kontrolórom obce. 

(3) Poslanci ako jednotliví členovia kolektív-
neho orgánu (zastupiteľstva) vykonávajú 
tieto kontrolné činnosti 
- interpelujú starostu vo veciach týkajú-

cich sa jeho pôsobnosti a výkonu jeho 
práce, 

- požadujú vysvetlenia od vedúcich za-
mestnancov organizácií založených ob-
cou vo veciach týkajúcich sa ich činnosti, 

- požadujú informácie a vysvetlenia od fy-
zických osôb a právnických osôb, ktoré 
vykonávajú v obci podnikateľskú čin-
nosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov 
ich podnikania na obec a jej obyvateľov6, 

- zúčastňujú sa na kontrolách, previerkach 
a auditoch, ktoré uskutočňujú samo-
správne orgány obce a orgány štátnej 
správy v zmysle osobitnej právnej 
úpravy, 

- zúčastňujú sa konaní pri vybavovaní 
sťažností, 

- na požiadanie poskytujú obyvateľom 
obce, fyzickým osobám a právnickým 
osobám pôsobiacim v obci informácie 
o svojej kontrolnej (a inej) činnosti, čin-
nosti zastupiteľstva a ním zriadených ko-
misií a orgánov, do ktorých boli zvolení, 

- požadujú vysvetlenia od štátnych orgá-
nov vo veciach potrebných pre riadny vý-
kon poslaneckej funkcie. 

Článok 4 - Komisie obecného zastupiteľstva 

(1) Na úseku kontroly vykonávajú komisie 
alebo iné orgány zriadené obecným zastu-
piteľstvom tieto činnosti 
- kontrolujú plnenie úloh samosprávy 

obce, ktoré vyplývajú zo záverov roko-
vaní zastupiteľstva (uznesení), 

- kontrolujú úlohy, ktoré vyplývajú 
z  náplne ich činnosti a sú v súlade s usta-
noveniami § 15 ods. 3 zákona o obecnom 
zriadení v znení n. p., ustanoveniami § 2 
zákona o prechode pôsobností štátnej 
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správy na obce a VÚC v znení n. p., Šta-
tútu obce a interných predpisov a naria-
deniami obce. 

(2) Komisie pravidelne oboznamujú zastupi-
teľstvo s výkonom a výsledkami svojej 
kontrolnej činnosti, spravidla na každom 
zasadnutí zastupiteľstva. 

(3) Kontrolná činnosť komisií nesmie prekra-
čovať kompetencie určené zastupiteľ-
stvom a musí byť v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení v znení n. p., zákonom 
o prechode pôsobností štátnej správy na 
obce v znení n. p. a Štatútom obce. 

(4) Komisie zastupiteľstva nepôsobia navo-
nok obce samostatne s výnimkou prípa-
dov, kde to vyplýva z osobitnej právnej 
úpravy (vybavovanie sťažností, riešenie 
konfliktu záujmov).  

Článok 5 - Starosta obce 

(1) Starosta je najvyšším výkonným orgánom 
obce, vykonáva obecnú správu v zmysle 
ustanovení § 13 zákona o obecnom zria-
dení v znení n. p. Ďalej rozhoduje vo všet-
kých veciach správy obce, ktoré nie sú oso-
bitnými zákonmi a Štatútom obce vyhra-
dené zastupiteľstvu. Starosta je štatutár-
nym orgánom obce vrátane rozhodovania 
v pracovnoprávnych vzťahoch vedúcich 
zamestnancov príspevkových organizácií 
a účelových organizácií a zamestnancov 
obecného úradu. 

(2) Starosta na úseku kontroly vykonáva tieto 
úlohy vo vzťahu k 
a) všeobecne 

- priebežne kontroluje rozpočtové 
hospodárenie obce ako právneho 
subjektu, 

- v súčinnosti s poverenými zamest-
nancami obecného úradu kontroluje 
dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných na-
riadení a záväzných dokumentov 
obce, 

b) zamestnancom obce  
- kontrolu  dodržiavania podmienok vy-

plývajúcich z pracovnoprávnych vzťa-
hov; jedná sa o predbežnú, priebežnú 
a následnú kontrolu, 

                                                           
7 Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite. 

- kontroluje plnenie úloh zo strany ve-
dúcich zamestnancov obcou zriade-
ných príspevkových organizácií a roz-
počtových organizácií; starostovi ne-
prislúcha kontrolovať vlastný výkon 
činností príspevkových organizácií a 
rozpočtových organizácií obce,  

- kontroluje výkon práce organizačných 
zložiek obecného úradu a ich zamest-
nancov, 

c) obecnému zastupiteľstvu 
- kontroluje rozhodovaciu pôsobnosť 

zastupiteľstva z hľadiska zákonnosti a 
zjavnej nevýhodnosti pre obec, 

- priebežne kontroluje plnenie podmie-
nok výkonu funkcie poslancov (kon-
flikt záujmov, dochádzka na zasadnu-
tia zastupiteľstva a zasadnutia komi-
sií, do ktorých boli zvolení), 

d) navonok obce 
- vykonáva kontrolu dodržiavania plat-

ných zákonov a platných právnych ak-
tov obce, 

(3) ukladá pokuty v súlade s platnými právnymi 
predpismi; nie je oprávnený vykonávať 
úkony súvisiace s vybavovaním priestupkov 
a úkony súvisiace s konaniami podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení n. 
p. a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov v znení n. p. 

Článok 6 - Hlavný kontrolór obce 

(1) Hlavný kontrolór je univerzálnym kontrol-
ným orgánom samosprávy obce. Kon-
trolnú činnosť vykonáva hlavný kontrolór 
nezávisle na orgánoch samosprávy obce a 
nestranne v súlade so základnými pravid-
lami kontrolnej činnosti7. Za svoju činnosť 
sa priamo zodpovedá zastupiteľstvu. 
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce 
s právami a povinnosťami vedúceho za-
mestnanca8. Za dodržiavanie náležitostí 
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťa-
hov sa zodpovedá starostovi. 

(2) Kontrolnou činnosťou hlavného kontro-
lóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účin-
nosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
hospodárení a nakladaní s majetkom a ma-

8 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom zá-
ujme. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/
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jetkovými právami obce, ako aj s majet-
kom, ktorý obec užíva podľa osobitných 
predpisov9, kontrola príjmov, výdavkov a 
finančných operácií obce, kontrola vyba-
vovania sťažností10 a petícií11, kontrola 
dodržiavania všeobecne záväzných práv-
nych predpisov vrátane nariadení a inter-
ných predpisov obce, kontrola plnenia uz-
nesení obecného zastupiteľstva a kontrola 
plnenia ďalších úloh ustanovených osobit-
nými predpismi12. 

(3) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra 
podľa ods. 2 sa nevzťahuje na konanie, 
v ktorom v oblasti verejnej správy obec 
rozhoduje o právach a právom chráne-
ných záujmoch a povinnostiach fyzických 
osôb a právnických osôb, tzn. v konaniach 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení n. p. a zákona SNR č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 
v znení n. p. 

(4) Na návrh hlavného kontrolóra schvaľuje 
zastupiteľstvo Plán hlavných úloh hlav-
ného kontrolóra na príslušný polrok (sú-
časť vnútornej kontroly obce). Správy o 
výsledku kontroly predkladá hlavný kon-
trolór priamo zastupiteľstvu. Na požiada-
nie je hlavný kontrolór povinný bezod-
kladne sprístupniť výsledky kontrol pos-
lancom a starostovi.  

(5) Na požiadanie zastupiteľstva, poslancov 
a starostu zaujíma stanoviská k zákon-
nosti postupu obce. 

(6) Kontrolnej činnosti alebo vzťahom ku 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
podlieha  
a) obecný úrad 

- kontroluje výkon nariadení obce, pl-
nenie uznesení obecného zastupiteľ-
stva zo strany jednotlivých organizač-
ných zložiek obecného úradu, ktoré sú 
podľa platných právnych predpi-
sov, Štatútu obce a organizačného po-
riadku výkonom činností obecného 
úradu; bezodkladne upozorňuje na 
nedostatky a porušenia právnych 

                                                           
9 Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v 
znení n. p. 
10 Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.  
11 Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 
242/1998 Z. z. 

predpisov starostu; týmto ustanove-
ním nie je dotknutá kontrolná a ria-
diaca činnosť obecného úradu staros-
tom, 

- kontroluje, ako obecný úrad zabezpe-
čuje, vedie a archivuje písomnú 
agendu orgánov samosprávy obce, 

- kontroluje ako obecný úrad zabezpe-
čuje písomné vyhotovenia rozhodnutí 
orgánov samosprávy, uznesenia za-
stupiteľstva, všeobecne záväzné na-
riadenia a ďalšie interné predpisy 
a nariadenia obce, 

- kontroluje finančnú a ekonomickú 
agendu obce podľa ustanovení ods. 2, 
zabezpečovanú obecným úradom, 

- kontroluje náležitosti vybavovania 
sťažností, ktoré došli do podateľne 
obecného úradu okrem sťažností 
a podnetov na hlavného kontrolóra; 
tieto podľa povahy veci rieši zastupi-
teľstvo alebo starosta, 

b) obecné zastupiteľstvo 
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho 

o to zastupiteľstvo požiada; výsledok 
kontroly predkladá na najbližšom za-
sadnutí zastupiteľstva, 

- vykonáva nezávislú kontrolu činnosti 
zastupiteľstva z hľadiska rešpektova-
nia platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných pred-
pisov a rozhodnutí obce a kontroluje 
v spolupráci so starostom zákonnosť 
rozhodnutí (uznesení) zastupiteľstva, 

- kontroluje súlad právnych aktov za-
stupiteľstva s už prijatými a platnými 
právnymi aktami, 

- v prípade zistenia porušenia všeo-
becne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov obce zastu-
piteľstvom navrhuje starostovi bezod-
kladne na rokovaní zastupiteľstva po-
užitie sistačného práva, 

- zisťuje, či komisie alebo iné orgány 
zriadené zastupiteľstvom neprekra-
čujú svoje kompetencie vyplývajúce 

12 Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/278/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/152/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/
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z platných právnych predpisov, inter-
ných predpisov, nariadení a rozhod-
nutí zastupiteľstva, ak ho o to zastupi-
teľstvo požiada; zistenia predkladá 
zastupiteľstvu na jeho najbližšom za-
sadnutí, 

c) rozpočtové organizácie a príspevkové 
organizácie zriadené obcou podľa usta-
novení ods. 2 a v rozsahu určenom zastu-
piteľstvom, 

d) právnické osoby, v ktorých má obec ma-
jetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakla-
dajú s majetkom obce alebo ktorým bol 
majetok obce prenechaný na užívanie, a 
to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto ma-
jetku, 

e) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu 
obce účelové dotácie alebo návratné fi-
nančné výpomoci, či nenávratné fi-
nančné výpomoci podľa osobitného 
predpisu13 v rozsahu nakladania s tý-
mito prostriedkami, 

f) navonok obce 
- vykonáva nezávislú kontrolu plnenia 

úloh pri výkone samosprávnej pôsob-
nosti obce a výkone pôsobností štát-
nej správy prenesených na obec 
v zmysle platných právnych predpi-
sov, 

- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo 
veciach kontroly hospodárenia s pro-
striedkami pridelenými obci zo štát-
neho rozpočtu alebo zo štrukturál-
nych fondov Európskej únie, 

- plní si oznamovaciu povinnosť k štát-
nym orgánom pri zistení závažných 
nedostatkov. 

Článok 7 - Oprávnenia a povinnosti kontrol-
ného orgánu  

(1) Pracovníci (alebo členovia) orgánu kon-
troly sú v súvislosti s výkonom kontroly 
oprávnení v nevyhnutnom rozsahu 

                                                           
13 Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
14 Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. 
15 Zákon č. 215/2007 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. Zákon 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení n. p. 

a) vstupovať do objektov, zariadení a pre-
vádzok, na pozemky a do iných priesto-
rov kontrolovaných subjektov, ak bez-
prostredne súvisia s predmetom kon-
troly,  

b) vyžadovať od kontrolovaného subjektu 
a jeho zamestnancov, aby im v určenej 
lehote poskytovali doklady14, iné pí-
somnosti, vyjadrenia a informácie vrá-
tane technických nosičov údajov po-
trebné na výkon kontroly, prvopisy do-
kladov; pri vyžiadaní dokladov a infor-
mácií obsahujúcich utajované skutoč-
nosti alebo osobné údaje sú povinní do-
držať postup ustanovený osobitnými 
predpismi15, 

c) vyžadovať súčinnosť kontrolovaného 
subjektu, jeho zamestnancov, ako aj 
ďalších štátnych orgánov potrebnú na 
riadne vykonanie kontroly; od právnic-
kých osôb a od fyzických osôb možno 
vyžadovať súčinnosť zamestnancov s 
ich súhlasom, 

d) na účely dokumentácie k protokolu o 
výsledku kontroly vyhotovovať fotokó-
pie odobratých materiálov; v odôvod-
nených prípadoch odoberať a aj mimo 
priestorov kontrolovaného subjektu na 
zabezpečenie dôkazov premiestňovať 
prvopisy dokladov, ktorých vydanie nie 
je všeobecne záväzným právnym pred-
pisom zakázané, písomné dokumenty a 
iné materiály a vykonať ďalšie nevy-
hnutné úkony súvisiace s kontrolou. 

(2) Orgán  kontroly je ďalej povinný 
a) vopred oznámiť kontrolovanému sub-

jektu predmet, účel a dobu trvania kon-
troly a preukázať sa poverením na vy-
konanie kontroly spolu s dokumentom 
preukazujúcim totožnosť, ak to oso-
bitný predpis neustanovuje inak16; ak 
by oznámenie pred začatím kontroly 
mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, 

16 Napríklad zákon Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. v znení 
n. p., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení n. p., zákon č. 128/2002 Z. z. o štát-
nej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebi-
teľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p., 
zákon č. 534/2003 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane 
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení n. p. (zákon o 
ovzduší), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/
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treba tak urobiť najneskôr pri začatí 
kontroly, 

b) oboznámiť vedúceho kontrolovaného 
subjektu s protokolom o výsledku kon-
troly pred jeho prerokovaním a v pri-
meranej lehote určenej orgánom kon-
troly vyžiadať od neho písomné vyjad-
renia ku všetkým kontrolným ziste-
niam; písomné vyjadrenia predložené v 
určenej lehote, ktorými vedúci kontro-
lovaného subjektu spochybňuje kon-
trolné zistenia, sú námietky; k námiet-
kam predloženým po určenej lehote sa 
neprihliada, 

c) preveriť opodstatnenosť námietok ku 
kontrolným zisteniam, opodstatnené 
námietky zohľadniť v dodatku k proto-
kolu a oboznámiť s ním vedúceho kon-
trolovaného subjektu; neopodstatne-
nosť námietok písomne zdôvodniť ve-
dúcemu kontrolovaného subjektu naj-
neskôr do termínu prerokovania proto-
kolu, 

d) prerokovať protokol o výsledku kon-
troly vrátane jeho súčastí, priebežného 
protokolu, čiastkového protokolu a do-
datku k protokolu s vedúcim kontrolo-
vaného subjektu; pred prerokovaním 
protokolu upozorniť vedúceho kontro-
lovaného subjektu na dôsledky poruše-
nia právnej povinnosti dostaviť sa 
na prerokovanie protokolu,  

e) v zápisnici o prerokovaní protokolu 
uložiť vedúcemu kontrolovaného sub-
jektu, aby v určenej lehote po skončení 
kontroly predložil orgánu kontroly 
opatrenia prijaté na odstránenie ziste-
ných nedostatkov, príčin ich vzniku, ur-
čil zamestnancov zodpovedných za 
kontrolou zistené nedostatky a v urče-
nej lehote predložil orgánu kontroly pí-
somnú správu o splnení prijatých opat-
rení a uplatnení právnej zodpovednosti,  

f) odovzdať vedúcemu kontrolovaného 
subjektu protokol o výsledku kontroly, 
priebežný protokol, čiastkový protokol, 

                                                           

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení n. p., 
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Sloven-
skej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení n. 
p. (vodný zákon), zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej pre-
vencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. 

dodatok k protokolu a zápisnicu o pre-
rokovaní protokolu alebo záznam o 
kontrole, 

g) oznámiť orgánom činným v trestnom 
konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, 
že bol spáchaný trestný čin, ďalším or-
gánom oznámiť skutočnosti podľa oso-
bitných predpisov17; na tieto účely je 
orgán kontroly oprávnený vykonať 
opatrenia na zabezpečenie dôkazných 
materiálov pred ich stratou alebo zne-
hodnotením, 

h) v odôvodnených prípadoch informovať 
o výsledkoch kontroly starostu obce a 
príslušný nadriadený orgán štátnej 
správy, 

i) zachovávať mlčanlivosť o skutočnos-
tiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone 
kontroly, ak ich od tejto povinnosti pí-
somne neoslobodí ten, v záujme koho 
túto povinnosť majú alebo vo verejnom 
záujme vedúci orgánu kontroly; tým nie 
je dotknutá povinnosť zachovávať ml-
čanlivosť o utajovaných skutočnostiach 
a osobných údajoch18 

(3) Na výkon kontroly nemôže orgán kontroly 
prizývať zamestnancov obce, zamestnan-
cov iných orgánov, iné právnické alebo fy-
zické osoby. 

(4) Ustanovenia ods. 1, 2 a 3 platia v plnom 
rozsahu pre výkon vonkajšej kontroly. Na 
výkon vnútornej kontroly sa primerane 
vzťahujú ustanovenia týchto zásad s tý-
mito odchýlkami: 
a) výkon kontroly sa oznamuje vždy vo-

pred starostovi s uvedením účelu 
a predmetu kontroly, 

b) výkon kontroly sa zásadne nerealizuje 
v období plnenia informačných, ozna-
movacích alebo iných dôležitých úloh 
obce alebo organizácií obce vyplývajú-
cich z osobitných právnych predpisov 
a interných predpisov obce. 

(5) Pri výkone vnútornej kontroly sa povin-
nosti určené v ods. 2 môžu upraviť ďalším 
interným predpisom obce. 

17 Napríklad zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
n. p., zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch v znení n. p. 
18 Zákon č. 215/2007 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. Zákon 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení n. p. 
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Článok 8 - Oprávnenie a povinnosti kontro-
lovaného subjektu 

(1) Vedúci kontrolovaného subjektu je opráv-
nený sa počas výkonu kontroly písomne 
vyjadrovať ku kontrolným zisteniam. V 
čase oboznámenia sa s protokolom a do 
termínu určeného pracovníkmi kontroly, 
je oprávnený podať ku kontrolným ziste-
niam námietky.  

(2) Vedúci kontrolovaného subjektu je po-
vinný orgánu kontroly poskytnúť požado-
vanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávne-
niam orgánu kontroly podľa ustanovenia § 
10 ods. 1 týchto zásad. 

(3) Vedúci kontrolovaného subjektu je po-
vinný 
a) oboznámiť pracovníkov alebo členov 

orgánu kontroly a prizvané osoby s oso-
bitnými bezpečnostnými predpismi, 
ktoré sa vzťahujú na priestory kontro-
lovaného subjektu najneskôr v deň za-
čatia kontroly, 

b) predložiť pracovníkom alebo členom 
orgánu kontroly na požiadanie vý-
sledky kontrol vykonaných inými or-
gánmi a ktoré majú vzťah k predmetu 
kontroly,  

c) vydať pracovníkom orgánu kontroly 
potvrdenie o prevzatí vrátených dokla-
dov a o ich úplnosti,  

d) vytvárať vhodné materiálne a technické 
podmienky na vykonanie kontroly. 

(4) Vedúci kontrolovaného subjektu je po-
vinný na požiadanie kontrolného orgánu 
sa dostaviť na prerokovanie protokolu.  

(5) Vedúci kontrolovaného subjektu je v urče-
nej lehote povinný na základe výsledku 
kontroly 
a) prijať opatrenia na odstránenie ziste-

ných nedostatkov a príčin ich vzniku a 
predložiť ich v požadovanej lehote or-
gánu kontroly,  

b) predložiť orgánu kontroly písomnú 
správu o splnení opatrení prijatých na 
odstránenie zistených nedostatkov a o 
vyvodení dôsledkov voči zamestnan-
com zodpovedným za tieto nedostatky. 

                                                           
19 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poria-
dok) v znení n. p. 

Článok 9 - Predpojatosť 

(1) Pracovníci alebo členovia kontrolného or-
gánu a prizvané osoby, ktorí vedia o sku-
točnostiach zakladajúcich pochybnosti o 
ich nepredpojatosti, sú povinní tieto sku-
točnosti bez zbytočného odkladu písomne 
alebo do záznamu oznámiť vedúcemu or-
gánu kontroly vykonávajúceho kontrolu 
alebo ním splnomocnenému zástupcovi.  

(2) Ak majú zamestnanci kontrolovaného 
subjektu pochybnosti o nepredpojatosti 
pracovníkov kontroly alebo prizvaných 
osôb so zreteľom na ich vzťah k predmetu 
kontroly, ku kontrolovaným subjektom 
alebo k ich zamestnancom, môže vedúci 
kontrolovaného subjektu proti ich účasti 
na kontrole podať písomné námietky ve-
dúcemu orgánu kontroly s uvedením dô-
vodu. Podanie námietok nemá odkladný 
účinok.  

(3) Pracovníci alebo členovia kontrolného or-
gánu a prizvané osoby, ktorí oznámili ve-
dúcemu orgánu kontroly alebo ním splno-
mocnenému zástupcovi pochybnosti o 
svojej nepredpojatosti alebo proti ktorým 
podal vedúci kontrolovaného subjektu ná-
mietky zakladajúce pochybnosti o ich ne-
predpojatosti, sú oprávnení vykonať pri 
kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú 
odklad.  

(4) Vedúci orgánu kontroly alebo ním splno-
mocnený zástupca je povinný rozhodnúť o 
oznámených skutočnostiach alebo o ná-
mietkach najneskôr do piatich pracovných 
dní od ich uplatnenia a písomne obozná-
miť s rozhodnutím toho, kto námietku 
uplatnil. 

(5) Na rozhodovanie o nepredpojatosti sa ne-
vzťahujú všeobecné právne predpisy o 
správnom konaní19. 

Článok 10 - Výkon kontroly 

Výkon kontroly pozostáva z týchto fáz 
- zaisťovanie a sumarizovanie podkladov 

preukazujúcich skutočný stav,  
- preverovanie a prerokovanie skutočností 

dôležitých pre rozhodovanie o kontrolných 
zisteniach, 

- vypracovanie a prerokovanie protokolu 
o výsledku kontroly, 
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- vypracovanie záznamu o kontrole, 
- vypracovanie správy o kontrolnej činnosti 

pre zastupiteľstvo, ak kontrolu vykonáva 
hlavný kontrolór. 

Článok 11 - Protokol o kontrole 

(1) Ak sa kontrolou zistili nedostatky, ktoré 
nasvedčujú, že došlo k porušeniu záväz-
ných právnych predpisov alebo interných 
predpisov obce, vypracuje orgán kontroly 
protokol o výsledku vykonanej kontroly. 

(2) Protokol obsahuje 
- označenie kontrolného orgánu, ktorý 

kontrolu vykonal; meno, priezvisko, titul 
pracovníkov alebo členov kontrolného 
orgánu, 

- označenie kontrolovaného subjektu a ur-
čenie kontrolovaných osôb v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi (pre-
ukaz totožnosti, živnostenské oprávne-
nie a pod.), 

- miesto a čas vykonania kontroly, 
- predmet a rozsah kontroly a kontrolo-

vané obdobie, 
- preukázané a podložené kontrolné ziste-

nia na poklade a s citáciou právneho 
predpisu alebo vnútorného predpisu 
obce, 

- dátum vypracovania protokolu, 
- dátum oboznámenia vedúceho kontrolo-

vaného subjektu s protokolom, 
- vlastnoručné podpisy pracovníkov alebo 

členov kontrolného orgánu, 
- podpis vedúceho kontrolovaného sub-

jektu, ktorý bol s protokolom obozná-
mený,  

- prílohy k protokolu; ku protokolu musia 
byť pripojené písomnosti a materiály po-
tvrdzujúce kontrolné zistenia (kópie 
týchto písomností sú súčasťou spisu). 

(3) Súčasťou protokolu musí byť 
- spôsob a rozsah oboznámenia kontrolo-

vaného subjektu s protokolom pred jeho 
prerokovaním, 

- vyžiadanie písomného vyjadrenia ku 
všetkým skutočnostiam uvedeným 
v protokole. 

(4) Pri kontrole, ktorej predmet je osobitý 
alebo náročný a vyžaduje zaznamenať 
a) stav predmetu kontroly priamo na 

mieste v určenom čase, vypracujú pra-
covníci kontroly za účasti zamestnan-

cov, ktorí sú za príslušný úsek zodpo-
vední, alebo ďalších zamestnancov 
priebežný protokol,  

b) stav časti predmetu kontroly z dôvodu 
potreby osobitného postupu pri kon-
trole alebo osobitného spôsobu rieše-
nia zistených nedostatkov, vypracujú 
pracovníci kontroly čiastkový proto-
kol. 

(5) Pri vypracovaní priebežného protokolu a 
čiastkového protokolu sa postupuje rov-
nako ako pri vypracovaní protokolu o vý-
sledku kontroly. 

(6) O prerokovaní protokolu spisuje orgán 
kontroly zápisnicu, ktorá je súčasťou pro-
tokolu o výsledku kontroly a ktorá musí 
obsahovať 
- dátum oboznámenia sa s protokolom, 
- dátum prerokovania protokolu,  
- stanovisko vedúceho kontrolovaného 

subjektu,  
- vlastnoručné podpisy prítomných. 

(7) V zápisnici sa uloží povinnosť vedúcemu 
kontrolovaného subjektu v určenej lehote 
a) prijať opatrenia na odstránenie ziste-

ných nedostatkov,  
b) určiť zamestnancov zodpovedných za 

zistené nedostatky, 
c) predložiť orgánu kontroly správu o spl-

není opatrení na odstránenie nedostat-
kov a ich príčin a uplatnení právnej zod-
povednosti,  

d) uplatniť právnu zodpovednosť za zis-
tené nedostatky voči zamestnancom 
zodpovedným za zistené nedostatky. 

(8) Kontrola je skončená prerokovaním 
protokolu. Protokol sa považuje za prero-
kovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolova-
ného subjektu bezdôvodne nedostaví na 
prerokovanie protokolu alebo odmietne 
podpísať zápisnicu o prerokovaní proto-
kolu. Tieto skutočnosti pracovníci kon-
troly uvedú v zápisnici o prerokovaní pro-
tokolu. 

Článok 12 - Záznam o kontrole 

(1) Ak sa kontrolou nezistí porušenie práv-
nych predpisov alebo interných predpi-
sov obce, vypracuje sa záznam o kon-
trole. Pritom sa primerane použijú usta-
novenia o protokole uvedené v čl. 11. 

(2) Kontrola je skončená podpísaním zá-
znamu pracovníkmi alebo členmi orgánu 
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kontroly a odovzdaním záznamu vedú-
cemu kontrolovaného subjektu. 

Článok 13 - Spoločné a záverečné ustanove-
nia 

(1) Pokiaľ nie je v týchto zásadách podrobnej-
šia úprava, vzťahuje sa na výkon kontroly 
v podmienkach samosprávy obce prime-
rane postup podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
o kontrole v štátnej správe v znení n. p. 

(2) Obec vykonáva dohľad na úseku ochrany 
spotrebiteľov podľa ustanovení § 19 a 22 
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotre-
biteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení n. p. V týchto 
prípadoch majú príslušné orgány obce po-
stavenie orgánov štátnej kontroly podľa 
zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole 
v štátnej správe. 

(3) Návrh nariadenia o zásadách kontroly 
v pôsobnosti orgánov samosprávy obce 
bol vyvesený na verejné pripomienkova-
nie dňa 5. septembra 2016 a zvesený dňa 
2. septembra 2016.  

(4) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné za-
stupiteľstvo v Nesluši, dňa xx.xx.2016 uz-
nesením  č. xx/2016. 

(5) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvese-
ním na úradnej tabuli Obce Nesluša dňa 
xx.xx.2016 a zvesené dňa yy.yy.2016 a na-
dobúda účinnosť dňa yy.yy.2016. 

  
V Nesluši, dňa zz.zz.2016 

 
 

Ing. Zuzana Jancová  
starostka 


