
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
 

o výkone kontrolnej činnosti 
v podmienkach samosprávy obce 

 
 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dulove na základe ustanovení § 11 

a 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení 

neskorších úprav a zmien, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a usmernení vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2003, sa 

uznieslo na tomto VZN: 

 

 

 

Časť prvá 
Základné ustanovenia 

 
1. Toto VZN upravuje pôsobnosť samosprávy obce Dulov na 

úseku kontroly a základné pravidlá kontrolnej činnosti v obci. 

 2. Pôsobnosť iných orgánov kontroly upravená osobitnými 

predpismi nie je týmito zásadami dotknutá. 

 

 

 

Časť druhá 
Všeobecné pojmy 

 

1. Kontrolnou činnosťou v oblasti samosprávy obce sa 

zisťuje: 

a.) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich  

     súlad so všeobecne záväznými normami, 

b.) príčiny a následky vyplývajúce zo zistených  

  nedostatkov, 

c.) zodpovednosť kontrolovaných subjektov a ich 

zamestnancov za zistené nedostatky. 

2. Kontrolná činnosť sa zameriava na formálnu a vecnú  
správnosť, účelnosť hospodárenia a plnenia úloh samosprávy. 

 

 

 

Časť tretia 
Orgány kontroly 

 

1. Orgány kontroly v podmienkach samosprávy obce sú: 
a. Obecné zastupiteľstvo 



b. Komisie obecného zastupiteľstva 
c. Starosta obce 

 

Osobitné postavenie má obecný kontrolór. 

 

 

2. Orgány kontroly samosprávy obce sú povinné rešpektovať: 
a. predpisy na úseku ochrany štátneho a služobného 

tajomstva v rozsahu osobitných predpisov 

a všeobecne záväzné nariadenia obce 

b. povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, ktoré nie sú verejné a zachovávať 

daňové tajomstvo. 

3. Orgány kontroly vymedzené v týchto zásadách vykonávajú  
vonkajšiu a vnútornú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 

 V rámci vnútornej kontroly kontrolujú najmä: 

a.) plnenie úloh samosprávy a plnenie úloh prenesených na 

obec zo štátnej správy 

b.) hospodárenie s prostriedkami obecného rozpočtu 

a prostriedkami štátu poskytnutých obci formou dotácii, 

c.) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem, 

d.) vybavovanie oznámení, sťažností a podnetov, 

e.) plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov. 

 

Vonkajšiu kontrolu orgány samosprávy obce uskutočňujú 

u organizácii obce v súlade s ich zakladateľskými alebo 

zriaďovacími listinami a pri dodržovaní VZN obce. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 
 

 Na úseku kontroly vykonáva najmä tieto činnosti: 

a. kontroluje hospodárenie s majetkom obce, 
b. kontroluje čerpanie rozpočtu obce, 
c. kontroluje obcou založené alebo zriadené subjekty, 
d. kontroluje plnenie koncepcie rozvoja obce, 
e. kontroluje, ako si plní úlohy obecný kontrolór. 

 

 
Komisie obecného zastupiteľstva 

 

 Na úseku kontroly vykonávajú najmä tieto činnosti: 

a. vykonávajú kontrolu úloh, ktoré vyplývajú zo záverov 

rokovaní obecného zastupiteľstva, 

b. vykonávajú kontrolu, ktoré im vyplývajú z náplne 

činnosti. 

 

 

 

 



Starosta obce 
 

 Starosta obce je výkonným orgánom obce a vykonáva obecnú 

správu. Rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú 

vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 Na úseku kontroly vykonáva najmä tieto úlohy: 

a. vykonáva kontrolu predbežnú, priebežnú a následnú, 
b. kontroluje plnenie úloh jednotlivými pracovníkmi obce, 
c. kontroluje hospodárenie obce. 

 

Vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu: 

a. vykonáva kontrolu uznesení rozhodovacej činnosti obecného 
zastupiteľstva z hľadiska zákonnosti a zjavnej 

nevýhodnosti, 

b. kontroluje priebežné plnenie podmienok existencie mandátu 
poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

Obecný kontrolór 
 

 Obecný kontrolór obce Dulov je zamestnancom obce na 

čiastočný úväzok, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh obce 

vyplývajúcich z platnej právnej úpravy, v svojej práci sa 

riadi predovšetkým zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a ďalšími normami súvisiacimi s kontrolnou 

činnosťou všeobecne. 

 Obecný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle na 

orgánoch a útvaroch obce a výsledky kontroly predkladá priamo 

obecnému zastupiteľstvu. 

 Osobitné postavenie kontrolóra obce vyplýva z toho, že je 

univerzálnym kontrolným orgánom obce. 

 Kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce, pritom 

vykonáva následovné činnosti: 

1. Vo vzťahu k obecnému úradu: 
a. kontroluje ako jednotlivé organizačné útvary obce 

plnia úlohy vyplývajúce z platnej právnej úpravy. 

Tým nie je dotknutá kontrolná a riadiaca úloha 

starostu obce. 

b. kontroluje ako jednotliví zamestnanci obce 

zabezpečujú písomnú agendu z funkcie im vyplývajúcu 

a tiež zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

c. kontroluje ako obecný úrad vykonáva uznesenia 

obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu 

obce, 

d. upozorňuje na nedostatky a prípadné porušenia 

platných právnych noriem 

e. vybavuje sťažnosti a oznámenia na zamestnancov obce 

a starostu obce, s výnimkou sťažností a oznámení na 

kontrolóra obce. 

 



2. Vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu: 
a. vykonáva kontrolu činnosti obecného zastupiteľstva 

najmä z pohľadu rešpektovania všeobecne platných 

právnych noriem, 

b. kontroluje zákonnosť rozhodnutí obecného 

zastupiteľstva. 

3. Navonok: 
a. vykonáva kontrolu plnenia úloh na úseku samostatnej 

a prenesenej pôsobnosti obce a kontrolu úloh 

organizácii v obci v rozsahu účasti obce na ich 

činnosti. 

 

Kontrolór obce nie je oprávnený vykonávať úkony v správnom 

konaní a úkony vyplývajúce zo zákona SNR č. 511/1992 Zb. 

o správe daní a poplatkov v znení neskorších úprav a zmien. 

 

 

 

Časť štvrtá 
Základné pravidlá kontrolnej činnosti v obci 

 

 Kontrolór obce je povinný pri výkone kontroly vopred 

oznámiť účel kontroly, predmet kontroly a rozsah kontroly, 

preukázať sa svojim oprávnením, t.j. preukazom kontrolóra 

obce. 

 Oznámiť bezodkladne podozrenie z porušenia právnych 

predpisov a podozrenie z trestnej činnosti príslušným orgánom. 

 O výsledku kontroly sa spracuje zápisnica (záznam 

o kontrole) alebo protokol. Pokiaľ bol spracovaný protokol, 

o jeho prejednaní sa vyhotoví zápisnica. 

 O výsledkoch činnosti informuje obecný kontrolór obecné 

zastupiteľstvo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Časť piata 
Finančná kontrola 

 

 V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite, cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť 

hospodárny a efektívny výkon verejnej správy a dodržiavanie 

všeobecných právnych noriem. 

 Finančná kontrola sa vykonáva ako predbežná, priebežná 

a následná: 

a. predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy 

overuje každú finančnú operáciu, 

b. priebežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy 

overuje finančné operácie vybrané jeho vedúcim 

zamestnancom, 



c. následnú finančnú kontrolu vykonáva orgán verejnej 

správy v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej 

osobitnými predpismi. 

O výsledkoch finančných kontrol, kontrolných zisteniach  

a opatreniach na odstránenie nedostatkov je orgán verejnej 

správy povinný vypracovať ročnú správu a zaslať ju na 

ministerstvo financií. 

 

Toto VZN o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach obce 

Dulov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dulove dňa  30. mája 

2003 na zasadnutí obecného zastupiteľstva a nadobudlo účinnosť 

dňa 16.6.2003. 

 

 

 

Vyvesené: 2.6.2003 

 

 

 

 

             v.r. 

        Stanislav Dobrodenka 

           starosta obce 

 
 


