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Karol Tylka
Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá stanovuje zákon SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vsťahujú sa na neho všetky
povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca, podľa zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom zaujme.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
-poslanec obecného zastupiteľstva
-starostu obce
-člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ je obec
-iného zamestnanca obce
-podľa osobitného zákona
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti, podľa zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárnom nakladaní s majetkovými právami obce, ako aj s majetkom,
ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov.
Kontrolnej činnosti podlieha:
-obecný úrad, všetky jeho zložky
-rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
-právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný na užívanie.
-osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, alebo návratné
finančne výpomoci.
Úlohy hlavného kontrolóra:
1.-vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti, podľa z.369/1990 Zb o obec .zriadení
§18f:(odst. 1.4)
-predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh ½ ročného plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí
byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve, zverejnený spôsobom
v obci obvyklom.
-vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce, záverečnému účtu obce, pred ich
schválením v obecnom zastupiteľstve obce.

-predkladá správu o výsledku kontrolnej činnosti na najbližšom obecnom zastupiteľstve.
-predkladá správu z kontrolnej činnosti najmenej 1x ročne a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka.
-spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veci kontroly hospodárnosti s prostriedkami
pridelenými zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov EÚ.
-vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.(č.307/2014Z.z a 9/2010Z.z)
-je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo.
-plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.(583/2004Z.z)
2.-hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadaniach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
a môže sa zúčastňovať zasadania komisii, zriadených obecným zastupiteľstvom.
3.-hlavný kontrolór je oprávnený nahliadnuť do dokladov, ako i do iných dokumentov
v rozsahu kontrolnej činnosti.(z.369/1990§18)
4.-hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontroly
starostovi, alebo poslancom! (dôležitá je mlčanlivosť!)
5.vykonáva kontrolu :-podľa z.552/2003Z.z. §3, §8, §10 - výkon práce vo verejnom zaujme
–predpoklad na výkon funkcie.(tieto povinnosti nepriamo vyplývajú aj z ust.§18a odst.9
pism.c zákona 369/1990Zb)
-podľa z. 502/2001Z.z o finančnej kontrole
-podľa z. 583/2004Z.z §17,ods.9,10 a 19 o rozpočtových pravidlách v územnej
samospráve
-podľa z.25/2006Z.z. §147 ods.1 a 2 –verejné obstarávanie

