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Výňatok zo Štatútu mesta Rožňava § 21

Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu
na uznesenie vykonala :

JUDr. K. Balážová

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
štvrtok 26.marca 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rožňava
2. u r č u j e
a/ požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra :
Kvalifikačné predpoklady :
Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Iné predpoklady :
.......................................................
b/ náležitosti prihlášky :
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj /mail, telefón/
• súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania
voľby hlavného kontrolóra na rokovaní MZ
• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní, resp. iné doklady o ďalšom vzdelávaní
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej
pozície
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
c/ Termín doručenia prihlášky : 12.3.2015 do 15.00 hod.
poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením : „Voľba hlavného
kontrolóra – neotvárať“ na adresu :
Mestský úrad
Kancelária 1. kontaktu – podateľňa
Šafárikova 29
Rožňava
Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave v časovom rozsahu maximálne 5 minút
3. u s t a n o v u j e
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Rožňava
a/ tajným hlasovaním
b/verejným hlasovaním
4. u k l a d á
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Mesta Rožňava
• na úradnej tabuli
• internetovej stránke mesta
• infotexte Rožňavskej televízie
Zodpovedná : prednostka mestského úradu
Termín
: 30.1.2015

Dôvodová správa :
V zmysle § 18 a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov :
•
•

„hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie
sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce
„výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia“

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením číslo 76 zo dňa 26.3.2009 zvolilo za
hlavného kontrolóra Mesta Rožňava p. JUDr. Katarínu Balážovú.
Jej funkčné obdobie sa začalo dňa 1.4.2009 a zanikne 31.3.2015.
Z dôvodu, že výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká uplynutím funkčného
obdobia
predkladáme návrh na :

I.
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Rožňava
§ 18 a ods. 2 ZoOZ
„Deň konania voľby vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v
mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas
posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.“
Vyhlásenie :
Deň voľby :

29.1.2015 /termín konania MZ v 01/2015/
26.3.2015 /termín konania MZ v 03/2015/

II.
Schválenie postupu a vykonania voľby hlavného kontrolóra
§ 18 a odst. 3 ZoOZ
„Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti
hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a
vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením“
Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave v časovom rozsahu maximálne 5 minút
Spôsob hlasovania :
alternatíva 1/ Tajné hlasovanie
• Predsedajúci určí volebnú komisiu o ktorej dá hlasovať v zmysle rokovacieho
poriadku

•

Volebná komisia zabezpečuje priebeh tajného hlasovania a dozerá na dodržiavanie
pravidiel tajného hlasovania
• Volebná komisia zvolí zo svojho radu predsedu komisie
• Predseda komisie odovzdá prítomným poslancom jeden hlasovací lístok, na ktorom
sú kandidáti uvedení podľa abecedného zoznamu
• Na hlasovacom lístku udelí poslanec mestského zastupiteľstva hlas najviac jednému
kandidátovi a to zakrúžkovaním poradového čísla pred priezviskom a menom
kandidáta. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou Mesta Rožňava
• /Neplatný hlasovací lístok :
v prípade nezakrúžkovania ani jedného z kandidátov, zakrúžkovaním viacerých ako
jedného kandidáta, alebo iným spôsobom upravený, preškrtnutý či dopísaný hlasovací lístok/
• Zakrúžkovaný hlasovací lístok každý poslanec mestského zastupiteľstva vloží osobne
do označenej volebnej schránky
Po ukončení tajného hlasovania volebná komisia otvorí volebnú schránku a zistí
výsledky hlasovania
• Predseda volebnej komisie prednesie správu volebnej komisie, ktorá musí obsahovať
informácie :
o počte rozdaných hlasovacích lístkov, o počte odovzdaných hlasovacích lístkov,
o počte platných a neplatných hlasovacích lístkov, o počte odovzdaných hlasov „Za“,
výsledok hlasovania a uznesenie, ktoré bolo hlasovaním prijaté
V prípade rovnosti hlasov žrebovanie riadi predseda volebnej komisie.
alternatíva 2/ Verejné hlasovanie
Verejné hlasovanie poslancov sa vykoná spôsobom obvyklým prostredníctvom hlasovacieho
zariadenia, prípadne zdvihnutím ruky. Hlasuje sa postupne o každom kandidátovi samostatne
v abecednom poradí. Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a prednesie uznesenie, ktoré
bolo hlasovaním prijaté.
V prípade rovnosti hlasov žrebovanie riadi predsedajúci.
III.
Schválenie náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
§ 18 a odst. 2
„Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do 14. dní
pred dňom konania voľby na mestskom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní“
Kvalifikačné predpoklady :
Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Iné predpoklady :
......................................................................

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať :
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj /mail, telefón/
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného
kontrolóra v zastupiteľstve

•
•
•

údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní, resp. iné doklady o ďalšom vzdelávaní
profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej
pozície
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Termín a miesto doručenia prihlášky : 12.3.2015 do 15.00 hod.
Platí odtlačok prezentačnej pečiatky podateľne
Mestského úradu v Rožňave
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú
prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením : „Voľba hlavného
kontrolóra – neotvárať“ na adresu :
Mestský úrad
Kancelária 1. kontaktu – podateľňa
Šafárikova 29
Rožňava
• otvorenie obálok
• kontrolu požadovaných dokladov
vykoná komisia v zložení :
...............................................
...............................................
...............................................
dňa 13.3.2015 o 13.00 hod.
Komisia spracuje správu pre MZ o podaných prihláškach.

Výňatok zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 11
Obecné zastupiteľstvo
(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný
predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona.10b)
(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie
s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný
účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa §
20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže
zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce,
d) d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať
o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na
návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah

výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Hlavný kontrolór
§ 18
Postavenie hlavného kontrolóra
(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a
povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór
nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť,
pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo
správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v
súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)
(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)
§ 18a
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie
(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne
úplné stredné vzdelanie.
(2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v
prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb
je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v

druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
(4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo
d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60
dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, 16b) ktorého dĺžku určí obecné
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú
zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho
hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
(8) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin
alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.
(9) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho
zamestnanca, 16)
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň
raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch
o svojich majetkových pomeroch.
(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov.
(11) Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.
§ 18b
Hlavný kontrolór viacerých obcí
Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Ak hlavný kontrolór
vykonáva činnosti pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel
uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v
každej z obcí, ktorá je účastníkom zmluvy. Starosta každej zúčastnenej obce uzavrie s
hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu v lehote podľa § 18a ods. 7.
§ 18c
Plat hlavného kontrolóra
(1) Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach
a)
do 500 obyvateľov
1, 15
b) od 501

do 1 000 obyvateľov

1, 28

c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov

1, 54

d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov

1, 68

e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1, 82
f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1, 96
g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2, 24
h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov 2, 47
i)

nad 100 000 obyvateľov 2, 78

(2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat
sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.
(3) Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat
podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.
(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.
(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do
výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.
(6) Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému
kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30 % z jeho
mesačného platu určeného podľa odseku 3.
§ 18d
Rozsah kontrolnej činnosti
(1) 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, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a
finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií, 16e) kontrola
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)
(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona 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 predpisu10) v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom
chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb
rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

§ 18e
Pravidlá kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje
osobitný zákon.16a) Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec
uznesením.
§ 18f
Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v
obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do
60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s
hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom.
(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v
rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi.
§ 18g
Útvar hlavného kontrolóra
(1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu.
(2) Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.
(3) Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci
súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

Výňatok zo Štatútu mesta Rožňava

§ 21
Hlavný kontrolór mesta
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva o povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca. Vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti
mesta a na základe zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kontrolná
činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo
o povinnostiach právnických a fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní podľa
§27 zákona.
2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
všetkých poslancov. Volený je na obdobie 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom,
ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Po zvolení mu vzniká nárok na uzavretie pracovnej
zmluvy s mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku
určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. Pracovný pomer sa uzatvára s
právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia
funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
3. Hlavný kontrolór nesmie podnikať bez súhlasu mestského zastupiteľstva alebo vykonávať
inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje
na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo
správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v
súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, primátora mesta, člena
orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta, a
podľa osobitného zákona.
5. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom,
ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov, finančných
operácií mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrolu
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta
a
kontrolu
plnenia
ďalších
úloh
ustanovených
osobitnými
predpismi.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v
rozsahu kontrolnej činnosti
6. Kontrolnej činnosti podlieha : mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie
zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby,
ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté
z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné
finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami

7. Mestskému zastupiteľstvu predkladá
- výsledky kontroly
- raz za šesť mesiacov predkladá plán kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15
dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mieste
obvyklým
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta
pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.
- raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
- kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení komisií mestského zastupiteľstva

8. Hlavný kontrolór spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov
Európskej únie
9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s
hlasom poradným Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom
10. Výkon funkcie hlasného kontrolóra zaniká:
- vzdaním sa funkcie
- odvolaním z funkcie, na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
- uplynutím jeho funkčného obdobia
- smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
- dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne
odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa osobitného zákona.
Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie:
- ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo
vedúceho zamestnanca, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho
funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom, uvedie
nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 odst. 1 zákona o obecnom
zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

