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1 Postavenie hlavného 
kontrolóra

Obec je povinná pri výkone samosprávy vytvoriť účinný systém kontroly 
a zabezpečiť vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky 
na jeho nezávislý výkon; táto povinnosť jej vyplýva z § 4 ods. 3 zákona o obec-
nom zriadení.

Za základný pilier obecného systému kontroly možno považovať funkciu 
hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór je kontrolným orgánom obecného zastu-
piteľstva a starostu obce. Ide o volenú funkciu, pričom hlavného kontrolóra volí 
obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je kontrolným orgánom obce, zároveň je však aj zamest-
nancom obce. Práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú vymedzené v zákone 
o obecnom zriadení a aj v zákone o výkone práce vo verejnom záujme. Na hlav-
ného kontrolóra ako na zamestnanca obce sa vzťahujú všetky práva a povinnosti 
ostatného vedúceho zamestnanca.

Otázka č. 1: hlavný kontrolór ako zamestnanec obce

Aké sú povinnosti hlavného kontrolóra ako zamestnanca obce?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec vo výkone práce vo verejnom záujme je 
povinný dodržiavať všetky zákonné povinnosti a obmedzenia, a to najmä:
 – dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú 
dôstojnosť a ľudské práva,

 – konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť ko-
nania a rozhodovania,

 – zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone 
práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno ozna-
movať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru,

 – zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,
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 – nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamest-
nania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fy-
zických osôb, alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení 
pracovného pomeru,

 – zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky 
zaväzujúce zamestnávateľa,

 – oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činné-
mu v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo 
v správe zamestnávateľa,

 – oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 
čin alebo že bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spô-
sobilosť na právne úkony bola obmedzená.

Hlavný kontrolór ako zamestnanec vo výkone práce vo verejnom záujme 
nesmie:
 – vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť 

vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť,
 – sprostredkúvať pre seba alebo inú fyzickú osobu, alebo právnickú osobu ob-

chodný styk so štátom, s obcou, vyšším územným celkom, so štátnym pod-
nikom, štátnym účelovým fondom, s Fondom národného majetku Slovenskej 
republiky a s inou právnickou osobou zriadenou štátom, s rozpočtovou orga-
nizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou zriade-
nou obcou, s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou 
právnickou osobou zriadenou vyšším územným celkom alebo s inou právnic-
kou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej 
republiky, obce alebo vyššieho územného celku; samozrejme, to neplatí, ak ta-
káto činnosť vyplýva zamestnancovi z výkonu práce vo verejnom záujme,

 – požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na posky-
tovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme; to neplatí, ak ide o dary alebo iné výhody poskytované obvykle pri výko-
ne práce vo verejnom záujme alebo na základe zákona alebo zamestnávateľom,

 – nadobúdať majetok od štátu, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu ná-
rodného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo 
verejnej dražbe, to sa vzťahuje aj na osoby blízke zamestnancovi,

 – používať symboly spojené s výkonom práce vo verejnom záujme na osobný 
prospech,

 – zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme, a to ani 
po skončení výkonu týchto prác,

 – poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verej-
nom záujme.
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Otázka č. 2: obmedzenia hlavného kontrolóra 
pri výkone podnikania, inej zárobkovej 
činnosti a členstva v riadiacich, kontrolných 
alebo dozorných orgánoch

Má hlavný kontrolór obmedzenia aj pri výkone podnikania, inej zárobkovej 
činnosti a členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch? Ak 
áno, ktorý zákon upravuje tieto obmedzenia?

Obmedzenia aj pri výkone podnikania, inej zárobkovej činnosti a členstva 
v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch pre hlavného kontrolóra 
upravuje nielen zákon o obecnom zriadení, ale aj zákon o výkone práce vo verej-
nom záujme, keďže podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení hlavný kon-
trolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti 
ostatného vedúceho zamestnanca.

Podľa zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obec-
ného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť čle-
nom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú 
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, pre-
kladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť 
a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

Rovnakým spôsobom sú upravené obmedzenia a výnimky z obmedzení pod-
ľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Otázka č. 3: hlavný kontrolór ako člen dozornej rady 
spoločnosti s ručením obmedzeným

Môže hlavný kontrolór mesta vykonávať funkciu člena dozornej rady spoloč-
nosti s ručením obmedzeným, ktorá je založená vyšším územným celkom?

Podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór nesmie bez 
súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú čin-
nosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

V tomto prípade, keď je hlavný kontrolór mesta člen dozornej rady spoloč-
nosti s ručením obmedzeným, ktorá je založená vyšším územným celkom, na le-
gitimizovanie jeho členstva je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.
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Otázka č. 4: Živnostník, ako uchádzač o funkciu 
hlavného kontrolóra

Môže sa osoba, ktorá podniká (má živnosť), uchádzať o funkciu hlavného 
kontrolóra? Čo sa stane v prípade, keď bude zvolená?

Osoba, ktorá podniká (má živnosť), sa môže uchádzať o funkciu hlavného 
kontrolóra, nebráni jej v tom žiadny právny predpis. Po zvolení do funkcie ako 
nevyhnutný právny predpoklad výkonu tejto funkcie potrebuje súhlas obecného 
zastupiteľstva s jej podnikaním.

Otázka č. 5: Žiadosť o súhlas s podnikaním

Osoba, ktorá podniká (má živnosť), bola zvolená do funkcie hlavného kontro-
lóra obce a požiadala obecné zastupiteľstvo o súhlas s podnikaním. Tento sú-
hlas jej nebol zo strany obecného zastupiteľstva udelený. Ako má postupovať 
zvolený hlavný kontrolór vo vzťahu k svojmu podnikaniu?

Zvolený hlavný kontrolór, ak chce podnikať, potrebuje súhlas obecného za-
stupiteľstva. Ak tento súhlas nemá, nie sú splnené zákonné podmienky na vý-
kon funkcie hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór sa musí vzdať podnikateľskej 
činnosti, resp. pozastaviť jej vykonávanie, alebo ak chce naďalej podnikať, musí 
sa vzdať funkcie hlavného kontrolóra.

Otázka č. 6: Povinnosť deklarovať majetkové pomery

Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra povinnosť deklarovať svoje majetkové 
pomery?

Podľa § 10 ods. 1 zákona o výkone práce vo verejnom záujme vedúci zamest-
nanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do:
a) 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,
b) 31. marca každého kalendárneho roka.

Hlavný kontrolór obce má povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery do 
30 dní od ustanovenia do funkcie a následne do 31. marca každého kalendárneho 
roka. Hlavný kontrolór obce podáva majetkové priznanie starostovi obce. Úda-
je o svojich majetkových pomeroch oznamuje v rozsahu podľa zákona o štátnej 
službe.
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Otázka č. 7: Povinnosť deklarovať majetkové pomery

Hlavný kontrolór nemá zriadený svoj útvar, t. j. nie je vedúcim zamestnancom. 
Vzťahuje sa aj na neho povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery?

Podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór je zamestnancom 
obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamest-
nanca v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. Zákon o obecnom 
zriadení priamo označuje odkazom na osobitný zákon (zákon o výkone práce vo 
verejnom záujme) hlavného kontrolóra za vedúceho zamestnanca, a to bez ohľadu 
na skutočnosť, či má alebo nemá svoj útvar a svojich podriadených zamestnancov. 
Hlavný kontrolór obce v postavení vedúceho zamestnanca podľa § 18 ods. 1 zákona 
o obecnom zriadení má povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od 
ustanovenia do funkcie a následne do 31. marca každého kalendárneho roka.

Otázka č. 8: Majetkové priznanie

Hlavný kontrolór podáva majetkové priznanie. V akom rozsahu má povinnosť 
deklarovať svoje majetkové pomery?

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme ustanovuje lehoty pre podávanie 
majetkových priznaní, ako aj subjekt, ktorému sa majetkové pomery deklarujú. Zá-
kon o výkone práce vo verejnom záujme ustanovuje v § 3 ods. 1, že vedúci zamest-
nanec oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch v rozsahu podľa osobitné-
ho predpisu, ktorým je zákon o štátnej službe. Zákon o výkone práce vo verejnom 
záujme teda neuvádza konkrétny spôsob deklarovania majetkových pomerov a ani 
obsah majetkových priznaní. V tomto zmysle slova nás odkazuje na § 114 ods. 2 
a 3 zákona o štátnej službe. Podľa cit. ustanovenia sa majetkové pomery deklaru-
jú formou majetkového priznania, ktoré by malo obsahovať údaje o nehnuteľnom 
majetku, hnuteľnom majetku a majetkových právach a iných majetkových hodno-
tách. V majetkovom priznaní sa nehnuteľný majetok neoceňuje a hnuteľný maje-
tok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa na účely majetkového priznania 
ocenia bežnou cenou. Za hnuteľný majetok sa považujú najmä peňažné prostriedky 
v mene euro a v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk 
v mene euro a v cudzej mene a vklady v zahraničných bankách. Hnuteľný majetok 
a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa v majetkovom priznaní uvedú len 
vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur. Nehnuteľný majetok, hnu-
teľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty v bezpodielovom spo-
luvlastníctve manželov sa na účely majetkového priznania delia rovnakým dielom.
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Otázka č. 9: sankcie za nesplnenie povinnosti deklarovať 
majetkové pomery

Aké sú sankcie za nesplnenie povinnosti deklarovať majetkové pomery zo stra-
ny hlavného kontrolóra?

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme neupravuje sankcie za nesplnenie 
povinnosti deklarovať majetkové pomery vedúceho zamestnanca ani za neúplné 
či nepravdivé informácie obsiahnuté v podanom majetkovom priznaní.

Zákon o obecnom zriadení považuje nesplnenie povinnosti deklarovať majet-
kové pomery zo strany hlavného kontrolóra za vážne pochybenie.

Podľa § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže 
odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, keď:
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca 

alebo vedúceho zamestnanca, odvolanie musí byť zdôvodnené,
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 

zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
Z uvedeného vyplýva, že ak si hlavný kontrolór opakovane nesplní povinnosť 

deklarovať majetkové pomery alebo uvedie nepravdivý údaj v údajoch o svojich 
majetkových pomeroch, môže to byť zo strany obecného zastupiteľstva považo-
vané za dôvod jeho odvolania.

Otázka č. 10: hlavný kontrolór ako člen rady školy
Hlavný kontrolór je členom rady školy pri základnej škole v meste, v ktorom 
vykonáva funkciu kontrolóra. Je to v súlade so zákonom?

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení je funkcia hlavného 
kontrolóra obce nezlučiteľná s funkciou člena orgánu právnickej osoby, ktorej 
zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.

Základná škola je rozpočtová organizácia zriadená obcou, pri ktorej sa v súla-
de s § 24 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďu-
je rada školy, ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 
vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 
zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rada školy má kompetencie, ktoré nie sú kompatibilné s výkonom nezávis-
lej a nestrannej kontrolnej činnosti zo strany hlavného kontrolóra voči základnej 
škole, v ktorej je členom rady školy.
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Rovnako treba dať do pozornosti aj skutočnosť, že hlavný kontrolór obce je 
zamestnancom obce, na ktorého sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom 
záujme, ktorý ustanovuje obmedzenia voči všetkým vedúcim zamestnancom pri 
výkone práce vo verejnom záujme, a teda aj voči hlavnému kontrolórovi obce 
tak, aby nedochádzalo k rozporu verejných a osobných záujmov. Hlavný kontro-
lór obce je podľa § 8 ods. 1 písm. b) a písm. d) a ods. 2 písm. a) zákona o výkone 
práce vo verejnom záujme povinný konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri 
výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v ne-
strannosť a objektívnosť konania a rozhodovania, zdržať sa konania, ktoré by 
mohlo viesť k rozporu záujmov a vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou 
mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa 
ohrozovala jeho nestrannosť.

Na základe uvedenej právnej úpravy zastávame názor, že hlavný kontrolór by 
nemal byť členom rady školy pri základnej škole, ktorú zriaďuje mesto, v ktorom 
pôsobí ako hlavný kontrolór.

Otázka č. 11: hlavný kontrolór ako člen dozornej rady 
mestskej obchodnej spoločnosti

Môže byť hlavný kontrolór členom dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti?

Podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 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, napríklad podľa zákona č. 154/2001 Z. z. o pro-

kurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedeného ustanovenia hlavný kontrolór nemôže vykonávať 

funkciu člena dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti.

Otázka č. 12: hlavný kontrolór ako zamestnanec 
príspevkovej organizácie obce

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným 
kontrolórom tej istej obce?


