Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Prašice
Kontrolná pôsobnosť
Čl. 1
Základné ustanovenia
1/ Pravidlá upravujú pôsobnosť samosprávy na úseku kontroly a základné pravidlá kontrolnej činnosti
obce Prašice. Obsahujú ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa zákona a osobitných predpisov pri nakladaní
s verejnými prostriedkami a pri správe majetku obce a majetku zvereného do správy a činností spojených
s takouto správou v pôsobnosti samosprávy na základe uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu
obce.
2/ Pôsobnosť iných orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi nie je týmto dotknutá.
Čl.2
Obsah a zameranie kontrolnej činnosti
1/ Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom a majetkovými právami obce ako aj majetkom,
ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Ďalej kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce, finančná
kontrola, kontrola vybavovania sťažností a petícií, ako aj kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola vnútorných riadiacich noriem a kontrola
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi ( napr. zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy).
2/ Kontrole podľa týchto zásad nepodliehajú rozhodnutia vydané v správnom konaní a rozhodnutia
štátnych orgánov.
3/ Vnútornú kontrolu vymedzenú osobitnými predpismi a v súlade so svojim organizačným poriadkom
vykonávajú riadiaci zamestnanci ako neoddeliteľnú súčasť riadenia pracovných činností na jeho všetkých
stupňoch. Táto kontrolná činnosť sa neriadi podľa týchto zásad.
Čl. 3
Kontrolné orgány
Kontrolu plnenia úloh v pôsobnosti obce Prašice vymedzených zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vykonávajú tieto orgány obce:
a/ poslanci obecného zastupiteľstva
b/ starosta obce
c/ hlavný kontrolór obce
d/ komisie zriadené obecným zastupiteľstvom
Čl. 4
Kontrolované subjekty
Kontrolovanými subjektmi podľa týchto zásad sú:
a/ obecný úrad
b/ rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obecným zastupiteľstvom
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 podľa osobitného predpisu ( napr. zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
Čl.5

Kontrolná činnosť poslancov
Poslanci obecného zastupiteľstva uskutočňujú kontrolnú činnosť prostredníctvom zasadaní obecného
zastupiteľstva alebo ako predsedovia odborných komisií, prípadne jednotlivo na základe uznesení obecného
zastupiteľstva ako i uplatňovaním svojich oprávnení, vymedzených
v § 25 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. 6
Kontrolná činnosť starostu
1/ Starosta vykonáva kontrolu, ktorej výkon mu je zverený do pôsobnosti zákonom,
alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
2/ Na vykonanie kontroly starosta môže písomne poveriť inú osobu v určenom
rozsahu.
3/ Na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva vykonáva kontrolu plnenia uznesení
tohto orgánu.
4/ Starosta uplatňuje opatrenia voči zamestnancovi kontrolovaného subjektu za nedostatky zistené
kontrolou podľa osobitného predpisu ( napr. Zákonník práce ).
5/ Kontrola, vykonaná podľa ods. 1 je súčasťou riadiacej činnosti starostu. Opatrenia na odstránenie
nedostatkov určí starosta v rámci svojej kompetencie.
Čl. 7
Kontrolná činnosť komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
1/ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje odborné komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány. Zloženie, úlohy, pôsobnosť a spôsob ukončenia činnosti
komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo ( § 15 zákona č. 369/1990 Zb v znení neskorších predpisov).
2/ Komisie sa v rámci svojej kontrolnej funkcie, v oblastiach a na úsekoch, pre ktoré boli zriadené,
podieľajú na výkone kontroly sledovaním najmä realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, vybavovania
sťažností, petícií a podnetov obyvateľov obce.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce
Čl. 8
Hlavný kontrolór
Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra obce upravuje § 18 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 9
Rozsah kontrolnej činnosti
1/ Hlavný kontrolór obce podľa §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vykonáva:
- kontrolu 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 ( zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov),
- kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
- kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, pokiaľ túto nevykonáva starosta,
- kontrolu dodržiavania interných predpisov a zásad obce,
- kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi ( napr. zákonom NR SR č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ).
2/ Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo
o povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona
o obecnom zriadení.
Čl. 10
Úlohy hlavného kontrolóra obce
-

1/ Hlavný kontrolór obce :
vykonáva kontrolu v rozsahu ako je uvedené v článku 9,
predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť
najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve,
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí,

-

predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti , a to do 60 dní po
uplynutí kalendárneho roku,
spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo
štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
vybavuje sťažnosti, pokiaľ nie je zriadená Komisia verejného poriadku,
je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2/ Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a môže sa zúčastňovať
aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Čl. 11
Pravidlá kontrolnej činnosti
1/ Hlavný kontrolór obce pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa základných pravidiel následnej
finančnej kontroly, ktoré ustanovuje § 13 až § 25 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2/ Následnou finančnou kontrolou sa overuje:
a/ objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a vnútornými aktmi riadenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení,
b/ vykonanie predbežnej finančnej kontroly,
c/ dodržanie postupu pri výkone priebežnej finančnej kontroly,
d/ splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou
a odstránenie príčin ich vzniku.

Osobitné ustanovenia
Čl. 12
Prizvané osoby
Kontrolný orgán môže na vykonanie kontroly prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy, alebo
iných právnických osôb, alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou, prípadne
významom kontrolnej úlohy. Iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám za ich účasť na kontrolnej úlohe
patrí odmena, dohodnutá so starostom obce pri začatí kontroly.
Čl. 13
Spolupráca kontrolných orgánov
1/ Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone kontrolnej činnosti vzájomne spolupracujú,
vrátane vykonávania spoločných kontrolných úloh a poskytujú si navzájom informácie , súvisiace s kontrolnou
činnosťou.
2/ Kontrolné orgány upozorňujú príslušné orgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie patrí
do pôsobnosti týchto orgánov.

Prechodné a záverečné ustanovenia
Čl. 14
1/ Pokiaľ nie je v týchto pravidlách podrobnejšia úprava, vzťahujú sa na výkon kontrolnej činnosti
ustanovenia Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
2/ Na týchto Pravidlách kontrolnej činnosti sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Prašice dňa 17.3.2011
Uznesením č.6/2011.
3/ Pravidlá kontrolnej činnosti nadobúdajú účinnosť 18.3.2011.
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