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Organizácie obcí (RO, PO, NO a OS) z hľadiska ich 
otvorenosti voči verejnej kontrole

1

 Ústredná správa

 Štátne RO a PO, štátne fondy, verejné VŠ, 

 Územná samospráva

 obce a VÚC, nimi zriadené RO a PO, 

 Fondy sociálneho a zdravotného poistenia

 Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne

2

 Obec je samostatný územný samosprávny a 
správny celok Slovenskej republiky; združuje 
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt

 Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok 
ustanovených zákonom samostatne hospodári s 
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami

 Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o 
potreby jej obyvateľov

 Obci pri výkone samosprávy možno ukladať 
povinnosti a obmedzenia len zákonom a na 
základe medzinárodnej zmluvy

3

 Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným 
orgánom obce je starosta

 Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca, 
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie 
alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, 
v ktorej bol zvolený, 
d) predsedu samosprávneho kraja, 
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy

4

 Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce 
zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi obce na štyri roky

 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

5

 Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné 
zastupiteľstvo, hlavný kontrolór je 
zamestnancom obce

 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
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 Je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho 
územného celku, ktorá je svojimi príjmami a 
výdavkami zapojená na štátny rozpočet, 
rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho 
územného celku

 Hospodári samostatne podľa schváleného 
rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí 
zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu

7

 Je právnická osoba štátu, obce a vyššieho 
územného celku, ktorej menej ako 50 % 
výrobných nákladov je pokrytých tržbami a 
ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce 
alebo na rozpočet vyššieho územného celku 
zapojená príspevkom

 Platia pre ňu finančné vzťahy určené 
zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu

8

 Možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce 
alebo vyššieho územného celku

 Rozpočtové organizácie alebo príspevkové 
organizácie nemožno zriadiť na výkon 
rozhodovacích právomocí, ktoré pre 
zriaďovateľa vyplývajú z osobitných 
predpisov

9

a) označenie zriaďovateľa 
b) názov rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej 

organizácie vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných 
právnických osôb, jej sídlo a identifikačné číslo

c) formu hospodárenia
d) dátum zriadenia rozpočtovej organizácie alebo 

príspevkovej organizácie
e) vymedzenie predmetu činnosti
f) označenie štatutárneho orgánu
g) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý rozpočtová 

organizácia alebo príspevková organizácia spravuje
h) určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia alebo 

príspevková organizácia zriaďuje
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 Rozpočtová organizácia a príspevková 
organizácia s výnimkou rozpočtovej 
organizácie, ktorou je ministerstvo, nemôžu
byť zakladateľom ani zriaďovateľom inej 
právnickej osoby
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Zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju 
zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že

a) tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej 
výrobné náklady v súlade s odsekom 2 počas 
najmenej dvoch po sebe bezprostredne 
nasledujúcich rokov alebo
b) príspevková organizácia nespĺňa podmienky 
podľa odseku 3

12
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 RO hospodári s rozpočtovými prostriedkami 
a s prostriedkami prijatými od iných 
subjektov

 RO zostavuje svoj rozpočet príjmov a 
výdavkov

 RO sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu 
na svojom príjmovom rozpočtovom účte a 
realizuje všetky svoje výdavky zo svojho 
výdavkového rozpočtového účtu

13

 RO sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky 
výdavky prostredníctvom účtov vedených v 
Štátnej pokladnici

 RO môže uzatvárať zmluvu o nájme veci s 
právom kúpy prenajatej veci, ak nájomné bude 
uhrádzať z prostriedkov EÚ a z prostriedkov 
štátneho rozpočtu určených na financovanie 
spoločných programov SR a EÚ

14

 PO hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, 
výnosov a výsledku hospodárenia

 Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu 
zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných 
subjektov

 Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade 
s ich určením

 PO je povinná dosahovať výnosy určené svojím 
rozpočtom

 PO sústreďuje všetky príjmy a realizuje všetky 
výdavky prostredníctvom účtov vedených v 
Štátnej pokladnici

15

 PO môže uzatvárať zmluvu o nájme veci s 
právom kúpy prenajatej veci, ak nájomné bude 
uhrádzať z vlastných zdrojov alebo z 
prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho 
rozpočtu určených na financovanie spoločných 
programov SR a EÚ

 Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a 
príspevkovou organizáciou je určený záväznými 
ukazovateľmi štátneho rozpočtu a záväznými 
ukazovateľmi určenými zriaďovateľom

16

 PO uhrádza náklady na prevádzku, opravy a údržbu 
hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a 
nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z 
príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje 
používa prednostne

 Zriaďovateľ poskytuje PO príspevok na prevádzku v 
takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný; to neplatí, 
ak je PO zdravotníckym zariadením, ktorému patrí 
úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa 
osobitného predpisu

 Zriaďovateľ môže PO krátiť alebo zvýšiť príspevok pri 
nedodržaní alebo zmene podmienok, za ktorých bol 
určený finančný vzťah medzi zriaďovateľom a PO

17

 PO vykoná po uplynutí rozpočtového roka 
zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom 
zriaďovateľa alebo so štátnym rozpočtom

 Ak je výsledok hospodárenia kladný, tento 
nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, 
obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality 
služieb, alebo zmenou podmienok, za 
ktorých boli záväzné limity PO určené

18
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 Rezervný fond PO sa tvorí z výsledku 
hospodárenia príspevkovej organizácie

 Rezervný fond PO možno použiť na 
vysporiadanie straty príspevkovej organizácie

19

 RO a PO poskytujú svoje výkony odplatne
 Štátne rozpočtové organizácie si navzájom 

poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti 
bezplatne

 RO zriadené obcou si navzájom poskytujú 
výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, ak o tom 
rozhodne obecné zastupiteľstvo tejto obce

 RO zriadené vyšším územným celkom si 
navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti 
bezplatne, ak o tom rozhodne zastupiteľstvo 
tohto vyššieho územného celku
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 RO a PO vedú účtovníctvo, zostavujú a 
predkladajú účtovnú závierku

 Štátne RO a PO organizácie sú povinné na 
žiadosť MF SR alebo správcu kapitoly predložiť aj 
ďalšie údaje z účtovníctva

 RO nemôže tvoriť osobitné fondy, iba ak tak 
ustanoví osobitný predpis

 PO tvorí osobitné fondy (rezervný fond)
 Zostatky osobitných fondov koncom roka 

neprepadajú

21

 RO a PO môže združovať prostriedky podľa 
osobitného predpisu, ak týmto združením 
prostriedkov nevznikne iná právnická osoba

 Združené prostriedky sa vedú na 
samostatnom účte

22

 RO nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak

 Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi 
z nej. 

 Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi po zdanení 
zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj 
ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti RO

 Výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť sa 
nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 
mimorozpočtovom účte

23

 PO môže vykonávať so súhlasom 
zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad 
rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola 
zriadená, iba ak plní úlohy určené 
zriaďovateľom

 Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť 
kryté výnosmi z nej

 Výnosy a náklady na túto činnosť sa 
nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 
účte

24
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 Ak je hospodárskym výsledkom 
podnikateľskej činnosti k 30. septembru 
rozpočtového roka strata, je vedúci RO alebo 
PO povinný zabezpečiť, aby bola do konca 
rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť 
také opatrenia na ukončenie podnikateľskej 
činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku 
už nevykonávala

25 26

 Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť 
vykonávaná samostatne podnikateľom vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za 
účelom dosiahnutia zisku

27

 Obchodná spoločnosť je právnickou osobou 
založenou za účelom podnikania

 Spoločnosťami sú verejná obchodná 
spoločnosť, komanditná spoločnosť, 
spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová 
spoločnosť

 Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová 
spoločnosť môžu byť založené aj za iným 
účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje

28

 VOS je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby 
podnikajú pod spoločným obchodným 
menom a ručia za záväzky spoločnosti 
spoločne a nerozdielne všetkým svojím 
majetkom

 VOS zodpovedá za svoje záväzky celým 
svojím majetkom

 Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti 
všetkým svojím majetkom spoločne a 
nerozdielne

29

 KS je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac 
spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do 
výšky svojho nesplateného vkladu 
zapísaného v obchodnom registri 
(komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov 
celým svojím majetkom (komplementári)

 Na obchodné vedenie spoločnosti sú 
oprávnení iba komplementári

30
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 SRO je spoločnosť, ktorej základné imanie 
tvoria vopred určené vklady spoločníkov

 Spoločnosť môže založiť jedna osoba
 Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov
 SRO zodpovedá za porušenie svojich 

záväzkov celým svojím majetkom
 Spoločník ručí za záväzky SRO do výšky 

svojho nesplateného vkladu zapísaného v 
obchodnom registri

31

 Hodnota základného imania spoločnosti musí byť 
aspoň 5 000 eur

 Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur. 
Na založení SRO sa môže každý spoločník zúčastniť 
iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre 
jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne

 Ak sa spoločník zaväzuje vložiť do SRO nepeňažný 
vklad, musí spoločenská zmluva obsahovať určenie 
predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej 
sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad 
spoločníka, ku ktorému sa zaviazal

32

 Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším 
orgánom spoločnosti

 Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac 
konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v 
mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak 
spoločenská zmluva neurčuje inak

 Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba
 Obmedziť konateľské oprávnenia môže iba 

spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie
 Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov 

spoločníkov alebo iných fyzických osôb

33

 Dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje spoločenská 
zmluva
 dohliada na činnosť konateľov
 nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a 

kontroluje tam obsiahnuté údaje
 preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná 

vyhotovovať a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a 
predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu

 podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej 
spoločenskou zmluvou, inak raz ročne

 Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie
 Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti
 Dozorná rada musí mať aspoň troch členov

34

 AS je spoločnosť, ktorej základné imanie je 
rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou 
menovitou hodnotou

 Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich 
záväzkov celým svojím majetkom

 Akcionár neručí za záväzky spoločnosti

35

 AS môže založiť jeden zakladateľ, ak je 
zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo 
viacerí zakladatelia

 Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí 
zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu

 Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, 
nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská 
listina. Zakladateľská zmluva alebo 
zakladateľská listina musí sa vyhotoviť vo forme 
notárskej zápisnice o právnom úkone

 Hodnota základného imania spoločnosti musí 
byť aspoň 25 000 eur

36
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 Najvyšším orgánom spoločnosti je valné 
zhromaždenie

 Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za 
rok v lehote určenej stanovami a zvoláva ho 
predstavenstvo

37

 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom 
spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a 
koná v jej mene

 Predstavenstvo rozhoduje o všetkých 
záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto 
zákonom alebo stanovami vyhradené do 
pôsobnosti valného zhromaždenia alebo 
dozornej rady

 Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať 
v mene spoločnosti každý člen predstavenstva

 Členov predstavenstva volí a odvoláva valné 
zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb

38

 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti 
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej 
činnosti spoločnosti

 Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať 
do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 
činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné 
záznamy sú riadne vedené v súlade so 
skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť 
spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi 
predpismi, stanovami a pokynmi valného 
zhromaždenia

39

 Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným 
za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, 
sociálnych alebo iných potrieb svojich členov

 Družstvo musí mať najmenej päť členov; to neplatí, ak sú jeho 
členmi aspoň dve právnické osoby

 Družstvo je právnickou osobou
 Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom
 Členovia neručia za záväzky družstva
 Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na 

ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva
 Stanovy určujú výšku základného imania družstva, ktoré sa 

zapisuje do obchodného registra
 Zapisované základné imanie musí byť najmenej 1 250 eur

40

 Najvyšším orgánom družstva je schôdza členov družstva
 Členská schôdza sa schádza v lehotách určených stanovami, 

najmenej raz za rok
 Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých 

záležitostiach družstva, ktoré tento zákon alebo stanovy 
nevyhradili inému orgánu

 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva
 Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť 

družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov
 Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných 

orgánov družstva
 Kontrolná komisia má najmenej troch členov

41 42
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 NO je právnická osoba, ktorá poskytuje 
všeobecne prospešné služby za vopred 
určených a pre všetkých používateľov 
rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie 
použiť v prospech zakladateľov, členov 
orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí 
použiť v celom rozsahu na zabezpečenie 
všeobecne prospešných služieb

43

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna 

starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných 

a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné 

služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 

bytového fondu

44

 Správna rada je najvyšší orgán neziskovej 
organizácie, prvých členov správnej rady 
vymenúva zakladateľ

 Správna rada má najmenej troch členov
 Členom správnej rady môže byť iba fyzická 

osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je 
bezúhonná

 Členom správnej rady nemôže byť člen 
dozornej rady (revízor) a riaditeľ

45

 Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi 
činnosť neziskovej organizácie a koná v jej 
mene

 Rozhoduje o všetkých záležitostiach 
neziskovej organizácie, ak nie sú týmto 
zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom 
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov

 Riaditeľa volí a odvoláva správna rada

46

 Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, 
ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie

 Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej 
organizácie je vyšší ako 165 969 eur 

 V ostatných prípadoch môže byť zriadená, ak tak upraví štatút
 Ak nie je zriadená dozorná rada, jej pôsobnosť vykonáva revízor
 Dozorná rada má najmenej troch členov
 Revízorom alebo členom dozornej rady môže byť iba fyzická 

osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná
 Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ
 Členov dozornej rady (revízora) volí a odvoláva správna rada

47

 Je neziskovou právnickou osobou, ktorá 
združuje peňažné prostriedky určené na 
plnenie všeobecne prospešného účelu alebo 
individuálne určenej humanitnej pomoci pre 
jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa 
ocitli v ohrození života alebo potrebujú 
naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou 
pohromou

48
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a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana ľudských práv,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
e) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
f) rozvoj sociálnych služieb

49

 Správna rada je najvyšším orgánom fondu
 Členom správnej rady môže byť len fyzická 

osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a 
bezúhonná

 Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej 
sa poskytujú prostriedky fondu

 Členov správnej rady vymenúva a odvoláva 
zriaďovateľ, ak štatút neurčuje inak

 Počet členov správnej rady, ich funkčné obdobie 
a spôsob vymenovania a odvolania ustanoví 
štatút

50

 Správca je štatutárnym orgánom fondu, 
ktorý riadi jeho činnosť

 Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, 
ak nie sú týmto zákonom, zriaďovacou 
zmluvou alebo štatútom vyhradené do 
pôsobnosti iných orgánov fondu

 Správcu volí a odvoláva správna rada; jeho 
funkčné obdobie určí štatút

51

 Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý 
slúži na podporu verejnoprospešného účelu

 Nadácia je právnická osoba; zapisuje sa do 
registra nadácií, ktorý vedie MV SR

52

 Správna rada je najvyšší orgán nadácie
 Správna rada má najmenej troch členov
 Členom správnej rady môže byť len fyzická 

osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na 
právne úkony

 Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s 
funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej 
istej nadácie

 Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej 
sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku 
nadácie

53

 Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, 
ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene

 Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, 
ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou 
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov

 Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada
 Prvého správcu nadácie určí zakladateľ v 

nadačnej listine pri založení nadácie

54
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 Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán 
nadácie

 Členov dozornej rady (revízora) volí a 
odvoláva správna rada

 Funkčné obdobie revízora je trojročné

55

 Združenie môžu zakladať výlučne len právnické 
osoby, a to bez ohľadu na ich charakter

 Združenie je organizačno - právnou formou, 
ktorú môžu združené právnické osoby využiť na 
realizáciu svojich spoločných záujmov

 Účelom združovania právnických osôb môže byť 
ochrana ich záujmov alebo iný zákonom bližšie 
nevymedzený účel, ktorý však musí byť v súlade 
so zákonom a nesmie byť v rozpore s dobrými 
mravmi

56

 Združenie je právnickou osobou
 Právnu subjektivitu nadobúda dňom registrácie 

príslušným registrovým úradom (obvodným 
úradom v sídle kraja, v územnom obvode 
ktorého sa nachádza sídlo združenia)

 Predmetom činnosti združenia je najmä oblasť 
sociálnych vecí, starostlivosť o životné 
prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, 
odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna 
doprava, oblasť školstva, kultúra a miestny 
cestovný ruch

57

 Predmet činnosti združenia nie je taxatívne 
vymedzený, tzn., predmetom činnosti 
združenia môžu byť aj ďalšie činnosti, avšak 
len za podmienok, že tieto budú vytvárať 
podmienky na plnenie úloh obcí a vyššieho 
územného celku

 Zakladateľmi združenia, resp. pristupujúcimi 
členmi združenia môžu byť len obce a mestá 

58

59

 Vnútorná: hlavný kontrolór
 Vonkajšia: NKÚ SR, ÚV SR, MF SR, správne 

súdy a prokuratúra, ombudsman, 
 Verejná: občania, prostredníctvom zákona o 

slobodnom prístupe k informáciám

60
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 Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné 
zastupiteľstvo na šesť rokov

 Hlavný kontrolór je zamestnancom obce
 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

61

 Kvalifikačným predpokladom na funkciu 
hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie

 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

62

 Kontrolnou činnosťou sa rozumie: 
 kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a 
majetkovými právami obce, 

 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií 
obce, 

 kontrola vybavovania sťažností a petícií, 

 kontrola dodržiavania VZN, zákonov, 

 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

 kontrola dodržiavania interných predpisov obce

63

 Kontrolnej činnosti podlieha:

a) obecný úrad, 
b) RO a PO 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,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu 
obce účelové dotácie alebo návratné finančné 
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

64

 „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“

65

 Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú 
radu, ktorá je zložená z poslancov, ktorých volí 
obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie

 Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu 
počtu poslancov, v jej zložení sa prihliada na 
zastúpenie politických strán, politických hnutí a 
nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve

 Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a 
kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva

66
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 Účasť napr. na valnom zhromaždení???
 Členstvo v dozornej rade
 Konatelia, riaditelia, členovia 

predstavenstva... zriadených a založených 
subjektov, RO a PO nie, OS áno

 Nemôžu byť zamestnancami obce, ale
 Môžu byť zamestnancom zriadeného alebo 

založeného subjektu

67

 Sú pomerne často v dozorných orgánoch 
založených subjektov, kvôli kontrole

 Tieto subjekty by však mali byť riadené 
skúsenými manažérmi (riaditeľ školy – učiteľ, 
riaditeľ nemocnice – lekár, riaditeľ domova 
dôchodcov – sociálny pracovník...)

 Kontrola vs. konflikt záujmov
 Súčinnosť starostu a poslancov (príklad 

upozornenia prokurátora)

68
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