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Dôvodová správa 
 

 

 

 Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle § 18f citovaného zákona hlavný kontrolór pri 
výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný predpis. Týmto 
osobitným prepisom bol zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p.  
 Tento zákon bol s účinnosťou od 1. januára 2016 zrušený a od tohto termínu nadobudol 
účinnosť nový zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Nadobudnutím účinnosti nového zákona však nebola zmenená v zákone o obecnom zriadení 
odvolávka na - už neplatný zákon č. 502/2001 Z. z. V zákone nie je upravená povinnosť pre hlavných 
kontrolórov postupovať podľa pravidiel nového zákona. Vzhľadom k tomu, že nový zákon o finančnej 
kontrole vo svojich pravidlách kontrolnej činnosti neobsahuje všetky ustanovenia z pôvodného zákona 
č. 502/2001 Z. z. a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. v § 18e pripúšťa možnosť 
ustanoviť podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti uznesením zastupiteľstva, predkladám uvedený 
materiál na schválenie. 
 Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Spišská Nová Ves schválené 
uznesením MsZ č. 502/2009 dňa 23. 04. 2009 zostávajú v platnosti naďalej.  
 Návrh týchto pravidiel kontrolnej činnosti vychádza už z osvedčeného postupu vykonávania 
následných kontrol a zohľadňuje niektoré náležitosti nového zákona o finančnej kontrole. 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 29. 03. 2016  
 
 
 
        Ing. Peter Biskup 
             hlavný kontrolór mesta, v. r. 
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Článok 1 

Nový zákon o finančnej kontrole a audite 

 

 Hlavný kontrolór Mesta Spišská Nová Ves /ďalej len „hlavný kontrolór“/ má svoje postavenie, 
svoje práva a povinnosti upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o 
obecnom zriadení“). V citovanom zákone je upravený aj rozsah kontrolnej činnosti, ktorú hlavný 
kontrolór vykonáva, subjekty, ktoré spadajú do jeho kontrolnej pôsobnosti, úlohy, ktoré hlavný kontrolór 
pri svojej činnosti plní, nakoniec aj možnosť obce zriadiť útvar hlavného kontrolóra, jeho kompetencie a 
úlohy.  

 V citovanom zákone nie sú vymedzené konkrétne pravidlá kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra; podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, hlavný kontrolór pri 
výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je zákon 
č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
finančnej kontrole“). 

 S účinnosťou od 1. 1. 2016 nastáva pre hlavného kontrolóra zmena v uplatňovaní základných 
pravidiel pri výkone kontrolnej činnosti. Po 1. 1. 2016 hlavný kontrolór postupuje podľa základných 
pravidiel finančnej kontroly a auditu (§ 20 až § 27) ustanovených novým zákonom o finančnej kontrole a 
audite. 

 V novom zákone o finančnej kontrole a audite sú základnými pravidlami finančnej kontroly 
a auditu určené oprávnenia a povinnosti oprávnenej osoby a povinnej osoby. 

 Oprávnenou osobou je orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finančnú kontrolu 
alebo finančnú kontrolu na mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu, ak 
vykonáva vnútorný audit alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“), Úrad 
vládneho auditu – § 4 alebo iná právnická osoba, ktorá je poverená výkonom auditu. 

 Povinnou osobou je orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba, ak sa 
u nich vykonáva alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste, 
vnútorný audit alebo vládny audit. 

Článok 2 

Dokumentácia z následnej kontroly kontrolovaného subjektu 

 
 Výsledky kontroly hlavného kontrolóra sú zdokumentované v dokumentácii z kontroly, ktorej 
obsah a náležitosti upravujú od 1. 1. 2016 základné pravidlá finančnej kontroly a auditu: 
1. SPRÁVA z kontroly – ak neboli zistené nedostatky. 
2. NÁVRH SPRÁVY z kontroly a následne SPRÁVA z kontroly – ak boli zistené nedostatky 

 

Článok 3 

Obsah a náležitostí dokumentácie z kontroly, pri ktorej hlavný kontrolór zistil nedostatky 

 

 Podľa nových pravidiel finančnej kontroly a auditu o zistených nedostatkoch z kontroly hlavný 
kontrolór vypracuje návrh správy/čiastkovej správy a následne správu/čiastkovú správu.  
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 NÁVRH SPRÁVY 

 

SPRÁVA 

 

 
Obsah: Obsah: 

 

označenie oprávnenej osoby, ktorá vykonala 
kontrolu, ktorou je hlavný kontrolór 

označenie oprávnenej osoby, ktorá vykonala kontrolu, ktorou je 
hlavný kontrolór 

 

mená, priezviská a podpisy zamestnancov útvaru 
hlavného kontrolóra a prizvanej osoby 

mená, priezviská a podpisy zamestnancov útvaru hlavného 
kontrolóra a prizvanej osoby 

 
označenie kontrolovaného subjektu označenie kontrolovaného subjektu 

 
cieľ kontroly cieľ kontroly 

 
  

dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie kontrolovanému 
subjektu 

 
  

informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným 
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k 
lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 
ich vzniku uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob 
vyrovnania týchto námietok 

 

opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných 
predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je 
Slovenská republika viazaná, označenie konkrétnych 
ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi 
odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov 
alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené 
spolu s odporúčaniami alebo opatreniami navrhnutými na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so 
zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok 

 
zoznam príloh preukazujúcich nedostatky zoznam príloh preukazujúcich nedostatky 

 

dátum vyhotovenia návrhu správy 

  

lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 
ich vzniku 

 

lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k 
lehote na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

dátum vyhotovenia správy 

 

lehota na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
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Článok 4 

Obsah a náležitostí dokumentácie z kontroly, pri ktorej hlavný kontrolór nezistil nedostatky 

 Podľa nových pravidiel finančnej kontroly, ak neboli zistené nedostatky, hlavný kontrolór 
vypracuje správu/čiastkovú správu. 

 

SPRÁVA 

 
Obsah: 

 
Označenie oprávnenej osoby, ktorou je hlavný kontrolór, ktorá vykonala kontrolu: 

 
Mená, priezviská a podpisy útvaru hlavného kontrolóra: 

 
Označenie kontrolovaného subjektu: 

 
Cieľ kontroly: 

 
Dátum vyhotovenia správy: 

 Základné pravidlá následnej finančnej kontroly upravovali oprávnenia a povinnosti kontrolného 
orgánu, nové základné pravidlá finančnej kontroly a auditu upravujú oprávnenia a povinnosti 
oprávnenej osoby, ktorou je hlavný kontrolór. 

 

Článok 5 

Oprávnenia oprávnenej osoby, ktorou je hlavný kontrolór 

 

 
OPRÁVNENIA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

 

- v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch vstupovať do objektu, zariadenia, 
prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok kontrolovaného subjektu alebo tretej osoby... 

 

- vyžadovať a odoberať od kontrolovaného subjektu alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti 
dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné 
podklady, ktoré sú potrebné pre výkon kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej len „tretia osoba“), 
v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách 
prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace 
s kontrolou 

 
- vyžadovať od kontrolovaného subjektu alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona 

 

- vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin 
ich vzniku, ak hlavný kontrolór odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú 
účinné 

- vyžadovať predloženie nového písomného zoznamu opatrení v lehote určenej hlavným kontrolórom 
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Článok 6 

Povinnosti oprávnenej osoby, ktorou je hlavný kontrolór 

 

 
POVINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

 

- vopred oznámiť kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe termín a cieľ výkonu následnej kontroly alebo auditu; ak by 
oznámením o výkone kontroly mohlo dôjsť k zmareniu cieľa kontroly alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú 
znehodnotené, zničené alebo pozmenené, je povinná oznámenie urobiť najneskôr pri vstupe do objektu.... 

 
- preukázať sa oprávnením  na vykonanie kontroly a umožniť nahliadnuť do preukazu totožnosti alebo služobného preukazu 

 

- potvrdiť kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií 
dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, 
vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s kontrolou 

- zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím, tieto veci hlavný kontrolór vráti 
bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa Občianskeho súdneho poriadku, Trestného 
poriadku alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov 

 

- oboznámiť kontrolovaný subjekt s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy, jeho doručením, ak boli 
zistené nedostatky, vyžiadať od povinnej osoby v určenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy 

 

- preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na 
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy 

- zohľadniť opodstatnené námietky v správe/čiastkovej správe 

 

- neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť kontrolovanému subjektu 
v správe/čiastkovej správe 

 
- zaslať správu/čiastkovú správu kontrolovanému subjektu 

 

- oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom 
príslušným podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov, pričom tieto podozrenia sa v návrhu 
správy/čiastkovej správy, správe/čiastkovej správe neuvádzajú 

 

Článok 7 

Oprávnenia povinnej osoby, ktorou je kontrolovaný subjekt 

 

 
OPRÁVNENIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU 

 
- vyžadovať od hlavného kontrolóra alebo od prizvanej osoby preukázanie sa písomným poverením na vykonanie kontroly 
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a vyžadovať nahliadnutie do preukazu totožnosti alebo služobného preukazu 

 

- vyžadovať od hlavného kontrolóra alebo od prizvanej osoby potvrdenie o odobratí poskytnutých originálov alebo úradne 
osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 
výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s kontrolou 

 

- podať v lehote určenej hlavným kontrolórom písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam 
alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy 

 
- vyžadovať od hlavného kontrolóra zaslanie správy/čiastkovej správy 

 

Článok 8 

Povinnosti povinnej osoby, ktorou je kontrolovaný subjekt 

 

 
POVINNOSTI KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU 

 
- vytvoriť podmienky na vykonanie kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh 

 

- oboznámiť pri začatí kontroly hlavného kontrolóra alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú 
na priestory, v ktorých sa vykonáva kontrola 

 

- predložiť hlavnému kontrolórovi alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými 
orgánmi, ktoré súvisia s kontrolou 

 

- umožniť hlavnému kontrolórovi alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, 
na pozemok 

 

- predložiť v lehote určenej hlavným kontrolórom alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené 
kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 
výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s kontrolou 

- vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti 

- poskytnúť súčinnosť hlavnému kontrolórovi alebo prizvanej osobe 

 

- prijať v lehote určenej hlavným kontrolórom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v správe/čiastkovej správe 
a odstrániť príčiny ich vzniku 

 

- predložiť hlavnému kontrolórovi v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

 

- prepracovať a predložiť v lehote určenej hlavným kontrolórom písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v správe/čiastkovej správe, ak hlavný kontrolór vyžadoval ich 
prepracovanie a predloženie písomného zoznamu prepracovaných opatrení 
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Článok 9 

Povinnosti hlavného kontrolóra pri ukončení následnej kontroly  

 Po vykonaní následnej kontroly je hlavný kontrolór povinný doručiť kontrolovanému subjektu 
návrh správy/čiastkovej správy a vyžiadať si od neho v lehote ním určenej písomné námietky: 
-  k zisteným nedostatkom, 
-  k navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam, 
- k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy. 
 Návrh správy/čiastkovej správy sa považuje za doručený, aj ak ho kontrolovaný subjekt 
odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia.  
  Ak návrh správy/čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu kontrolovaného 
subjektu, tieto návrhy sa považujú za doručené uplynutím troch dní od ich neúspešného doručenia 
kontrolovanému subjektu.  
 Ak kontrolovaný subjekt k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam a k lehote na 
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy:  
1. V lehote určenej hlavným kontrolórom nevznesie námietky - považujú sa zistené nedostatky, 
navrhnuté opatrenia a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu 
správy/čiastkovej správy za akceptované. 
2. V lehote určenej hlavným kontrolórom vznesie písomné námietky - má hlavný kontrolór 
povinnosť preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 
k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy:  
- zohľadniť opodstatnené námietky v správe/čiastkovej správe alebo 
- neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť povinnej osobe 
v správe/čiastkovej správe. 
 Následná kontrola je ukončená dňom zaslania správy alebo dňom prevzatia správy. Zaslaním 
čiastkovej správy alebo dňom prevzatia čiastkovej správy je skončená tá časť, ktorej sa čiastková 
správa týka. 
 Ak sú po skončení kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, 
správa/čiastková správa sa opraví a časť správy/čiastkovej správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle 
povinnej osobe a všetkým, ktorým bola pôvodná správa/čiastková správa zaslaná. 
 


