
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2012 
o kontrole v podmienkach obce vykonávanej hlavným kontrolórom 

 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach na základe  pôsobnosti podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 4 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní 
tohto všeobecne záväzného nariadenia: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Toto VZN upravuje postavenie, úlohy a výkon kontroly vykonávanej hlavným kontrolórom a prizvanými 
osobami v podmienkach samosprávy obce. 

2. Toto VZN sa nevzťahuje sa na kontrolnú činnosť vykonávanú na základe interných predpisov obce. 
 

§ 2 
Postavenie hlavného kontrolóra 

1. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra 
potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. 

2. Plat hlavného kontrolóra je daný zákonom a predstavuje súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve a 
koeficientu podľa počtu obyvateľov. K tomuto platu môže obecné zastupiteľstvo schváliť mesačnú odmenu 
v rozsahu určenom právnym predpisom. 

3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: 
a) poslanca obecného zastupiteľstva 
b) starostu obce 
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec 
d) iného zamestnanca obce 
e) podľa osobitného predpisu  

4. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo 
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich alebo dozorných orgánov právnických osôb, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

5. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 
 

§ 3 
Úlohy hlavného kontrolóra 

1. Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu polročne plán kontrolnej činnosti, ktorý obsahuje: 
a) predmet kontroly 
b) termín vykonania kontroly 
c) kontrolované obdobie. 

2. Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce 
pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom. 

3. Hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho 
najbližšom zasadnutí a predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti 
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. 

4. Hlavný kontrolór spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

5. Hlavný kontrolór vybavuje  sťažnosti týkajúce sa  starostu obce. 
6. Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo. 
7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje s hlasom poradným zasadnutí obecného zastupiteľstva . 
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej 

činnosti. 
9. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie sprístupniť bezodkladne výsledky kontrol poslancom obecného 

zastupiteľstva alebo starostovi obce. 
10. Hlavný kontrolór pri výkone finančnej kontroly a kontrole postupov kontrolnej činnosti postupuje podľa 

pravidiel ustanovených osobitnými právnymi predpismi. 
 

§ 4 
 Hlavný kontrolór a jeho pôsobnosť 

1. Obec má voleného hlavného kontrolóra. 
2. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva 



podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania 
sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne 
záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania 
interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

3. Kontrolnej činnosti podľa tohto VZN podlieha 
a) obecný úrad, 
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce 

alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či 

nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach sa uznieslo na vydaní VZN č. 1/2012 o kontrole v podmienkach obce 
vykonávanej  hlavným kontrolórom dňa 25. 04. 2012, uznesením č. IV/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť   
15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Príbelciach. Dňom účinnosti tohto VZN sa 
zrušuje VZN obce č.2/2010 zo dňa 28.01.2010 o kontrole v podmienkach obce vykonávanej hlavným 
kontrolórom. 
 
 
 
 
 
             Ing. Pavel Kollár 
                                                                                                             starosta obce  
  
 
Vyvesené : dňa 26. 04. 2012 
Zvesené:    dňa 15. 05. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


