
Obec    Bačkovík  –  

Terézia  Kinlovičová -   hlavný kontrolór obce   

_________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA    č. 5/2022 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  

v z. n. p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík  

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2018-2022 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac 

september  2022  

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola  uznesení OZ 

volebné obdobie 2019 - 

2022 

Dátum doručenia návrhu správy  kontrolovanému 

subjektu 

Dátum doručenia správy kontrolovanému 

subjektu 

4. 10. 2022  

 

 

4. 10. 2022   

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 

vysporiadania týchto námietok 

 

Kontrolovaný subjekt nepodal 

námietky k zisteným nedostatkom  

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok 

X) 

 

 

 

XX) 

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky 

 

 Neboli zistené nedostatky  

pri kontrole zmysle Zák. 

č. 369/1990 Zb. 

a Rokovacieho poriadku OZ    

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku 

 

K ročnej správe o kontrolnej 

činnosti obec  predloží  

informácie  

Dátum vyhotovenia návrhu  správy z kontroly 4. 10. 2022 

Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných 

osôb 

 

Písomné potvrdenie o prevzatí správy 

kontrolovaným subjektom a o odovzdaní 

dokladov (dátum a podpis) 

4. 10. 2022  

Mgr. František  Korečko   

– starosta obce 
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X) 

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných 

námietok 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pri kontrole platných uznesení  OZ Bačkovík   som vychádzala zo zákonných 

povinností  obecného zastupiteľstva a to   v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a  § 9 Rokovacieho poriadku OZ   

V zmysle § 11 ods. (4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života 

obce. 

V rámci prijímaných uznesení vo volebnom období r. 2018 – 2022 obec 

rozhodovala  najmä o schvaľovaní rozpočtu obce  v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v platnom 

znení, ďalej  schválenie  „Záverečného účtu obce za konkrétne roky“.  

Povinnosťou obecného zastupiteľstva je aj schvaľovanie všeobecne záväzných 

nariadení obce, ktoré mu ukladá  § 4 zák. č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení.  

V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  obecné zastupiteľstvo v tomto 
volebnom období  rozhodovalo o usporiadaní majetkových vzťahov  obce 

a obyvateľov najmä z dôvodu vysporiadania pozemkov, ktoré boli vo 

vlastníctve občanov a opačne obec užívala  nehnuteľný majetok, ktorý nebol 

majetkovoprávne usporiadaný.  

Uznesenia, ktoré zostávajú v platnosti:  

Uznesenie č. 27/2019 - B1 - trvá, 

Uznesenie č. 98/2019 - B1 - trvá,  

Uznesenie č. 49/2020 - trvá, 

Uznesenie č. 36/2021 - B1 b,c,d - trvá, 

Uznesenie č. 6/2022 - A3 - trvá, 

Uznesenie č. 28/2022 - B2 - trvá, 

  

Niektoré uznesenia uvádzam informatívne z dôvodu preukaznosti konania 

orgánu obce Bačkovík  – obecného zastupiteľstva.  

Na každom rokovaní OZ bola vykonávaná kontrola prijatých uznesení starostom 

obce ústne.  

Prijaté uznesenia  OZ Bačkovík  zverejnené na internetovej stránke obce  

v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom 

znení. 
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Obecné zastupiteľstvo Bačkovík  vo volebnom období zasadalo   nasledovne 

a prijímalo nasledovné uznesenia. Z dôvodu informatívneho uvádzam :  

 

OZ  10. 12. 2018  

Ustanovujúce rokovanie OZ  

Schválené   uznesenie  o úprave rozpočtu obce 2018 

 

OZ  22. 1. 2019  

Uznesenie : 

č. 5 – Program odpadového hospodárstva – 2016 – 2020  

č. 8 – Schválenie členov školskej  rady  

č. 10 – Úpravy rozpočtu  

č. 17 – Paušálne výdavky – dopravné -  starosta  250 € 

 

OZ 11. 4. 2019 2019 

Uznesenia č. 20 – 32/ 2019 

č. 22 – Záverečný účet obce   2018 – prebytok  20 468 € 

                                   - nedočer. dotácioe  8 956 € 

                                   - odvod do RF      17 664  € 

č. 25 – Prerokovanie žiadosti  záujemcov o výstavbu   v lokalite   - 

záhumnie, za ihriskom , Pod vodárkou – na rozhodnutie v ďalších rokoch 

č. 27 –  návrh  na schvaľovanie  odkúpenia  pre verejné priestranstvo  

         vo vlastníctve súk. osôb 

         A/ p. č. 80/1 – 445 m2, p. č. 80/3 – záhrady – 204 m2 z LV 268 

            Za cenu  500 € - celok- priamym predajom 

č. 29 –  uznesenie bolo zrušené uz. č. 38/2022 

č. 31 –  úprava rozpočtu 2019  

 

OZ 13. 5. 2019  

Uznesenia č. 33 – 53/2019  

Č. 37 – VZN o činnostiach, ktoré sú na území obce  zakázané  - schválenie  

Č. 38 – VZN  o udržiavaní čistoty a poriadku v obci  

Č. 39 – VZN o pravidlách času predaja v prevádzkach v obci 

Č. 40 – VZN o trhovom poriadku  

Č. 41 – VZN o príspevku  pre školské zariadenia  

Č. 44 – Zásady o hospodárení s majetkom obce 

Č. 47 – Zmena ÚP – skup.  Vodovod – podmienky predaja pre obec za 1 € za 

účelom výstavby miestnej komunikácie časť obce „Poddubiny“ po schválení UP  

Č. 50 – Schválenie žiadosti o získanie dotácie na zatepľovanie  OcÚ  a KD 

Č. 52 – úloha preveriť p. č. 1982/5 a 2242/2 kto je vlastníkom domu 

 

OZ 28. 6. 2019  

Uznesenia č. 55 – 71/2019 

Č. 58 – VZN o názvoch ulíc  a verej. priestranstvách 

Č. 59 – Úprava rozpočtu r. 2019 

Č. 62 -  schválenie ceny  za dodávku vody  0,90 €/m3 od 1. 7. 2019  

         Schválenie ceny  za odvod kanaliz. Splaškov  0,51 €/m3 

         Dlžníci na vode do 31. 12 2019 – budú  odpojení 

Č. 64 – info o celej výstavbe na parcelách cudzích vlastníkov (rómska     

        osada) 

č. 68 – neschválené uznesenie  na obstaranie PD na výstavbu MŠ  

č. 70 – schválenie  zámeru na obst. pozemkov darovaním na miestnu  

        komunikáciu  

 

OZ 27. 8. 2019  

Uznesenia č. 72 – 88/2019  

 

Č. 78 – výstavba kanal. žľabu na odvádzanie  povrhch. vôd –  v rómskej  

        osade zrušené  uznesením č. 38/2022  
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č. 79 – schválenie nájomnej zmluvy medzi obcou a Urbárskou spoločnosťou 

        prenájom p. č. 1980/1 na domu 11 rokov na kanal.  Žľab a jeho  

        výstavbu 

č. 83 – VZN č. 10/2019 – o náhradnom  zásobovaní vodou a likvidácii  obsahu  

        žump na území obce  

č. 84 – OZ schvalilo prijatie daru  z LV – 354  p. č. 361/20  orná pôda-  

       2566 m2 na cestu pre lokalitu  „Poddubiny“  za účelom zmeny UP  

       Kde by sa mala schváliť   výstavbu RD  

č. 86 – Návrh na úpravu štatútu na rozvoj rómskej osady- zrušené uznesením  

        č. 38/2022 

 

OZ 23. 10. 2019  

Uznesenia č. 89 – 105/2019  

Č. 93 – VZN o príspevku na úhradu nákladov pre škol. zariadenia  

Č. 95 – Schválenie zadania Zmien a doplnkov č. 2 UP – nová ulica 

Č. 98 – vytvorenie fondu opráv – nesplnené  

Č. 101 – schválenie vyčistenia studne v rómskej osade 

Č. 103 – schválenie správ o výchovnovzdelávacom procese v ZŠ a MŠ šk. r.  

         2018/2019  

 

 

OZ 10. 12. 2019 

Uznesenia č. 106 – 127/2019  

č. 111 – info o audite dlhov z pohľadávok - dohodnúť splatkové  

          kalendáre 

č. 113 – VZN  o poplatkoch za TKO nar. 2020  

č. 114 – VZN o dani z nehnuteľností a daň za psa na rok 2020 

č. 116 – VZN o soc.pomoci  - nebolo schválené  

č. 118 – Úprava rozpočtu r. 2019  

č. 120 – audit účtovnej závierky r. 2018  a výročná správa  

 

OZ 14. 1. 2020  

Uznesenia č. 1 – 11/2020  

Č. 3 -  OZ súhlasí  s obstaraním zmien  a doplnkov UP č. 02  

 

OZ 10. 2. 2020  

Uznesenie č. 12 – 18/2020  

 

OZ 14. 5. 2020  

Uznesenie 19 – 32/2020  

Č. 23 – Úprava rozpočtu   2020  

Č. 24 – Záverečný  účet  2019 , schodok -  1 353,35 € 

                                Príjmové fin. operácie  9 242,19 € 

Č. 26 – VZN – TKO – schválenie 

Č. 30 – Schválenie dodatku č. 2 – náj. zmluva p. č. 1363 

Č. 31 – vecné bremeno – VSE – distribúcia   na LV č. 1 – p.č.   2247/2 zas.   

        plocha 036 m2 a č. 865/2 TTP 45 m2 

 

OZ 20. 7. 2020  

Uznesenia  č. 33 – 51/2020  

Č. 39 – schválenie  žiadosti n vybud. multifunkč. ihriska  

Č. 40 – Schválenie úpravy  verej. priest. – z rezervného fondu  

Č. 41 – schválenie PD na prístavbu  kotolne   ZŠ 

Č. 42 – informácia o možnosti  zriadenia soc. podniku 

Č. 49 – schválenie  vyhotovenia PD  na kanal. a vodovod „Kapusťanky“   

        z rezervného fondu vo výške  5 000 € – uznesenie  nesplnené  

Č. 50 – Úprava rozpočtu r. 2020 
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OZ 17. 9. 2020  

Uznesenia č. 52 – 58/2020  

Č. 56 – Zmeny a doplnky k ÚP stanovisko Okr. Úradu – schválenie  spolu  

        s VZN č. 4/2020 – Zmeny a doplnky č. 2 

č. 57 – Úpravy rozpočtu r. 2020  

OU  10. 12. 2020  

Uznesenia č. 59 – 77/2021 

Č. 62 – audit za r. 2019 – a výročná správa -  informácia  

Č. 67 – úprava rozpočtu  r. 2020 

Č. 68 – schválenie  rozpočtu na r. 2021 – 2023 

Č. 70 – VZN o miest. Daniach  č. 3/2021 

Č. 72 – schválenie správ o výchovnovzdelávacom systéme za ZŠ a MŠ 

Č. 75 – informácia o možnosti  majetkoprávneho vysporiadania na pozemkoch  

        v rómskej osade 

č. 77 – dotácia pre Ev. cirkev  - nebola schválená  

 

 

r. 2021  

OZ 18. 3. 2021  

  

č.1 – RF na rekonš. OcÚ 6 000 € - schválenie  

č. 4 – sľub nového poslanca Ernesta Gábora z dôvodu odchodu  z trvalého  

       pobytu doterajšieho poslanca  

č. 6 – Záverečný účet  2020 , schodok  7 254 € , odvod do RF  FO  14 618,74  

č. 10 – Úprava rozpočtu r. 2021  

č. 11 – informácia o exekuovaní  pohľadávky  - žalovaný Mgr.Hricko – obec  

        bola úspešná  

č. 12 – č. 13 -  súhlas   na čerpanie RF  - chodník  2 500 € a 1 500 €  

                 kuchynka  OcÚ 

č. 14 -  schválenie RF na PD – KOTOLŇA ZŠ -  3 140 € 

č. 15 – schválenie zámeru výstavby ul. Kapusťanky  - 10 000 € z rezervného  

        fondu 

č. 16 – schválenie vstupu obce do MAS  

 

OZ  16. 6. 2021  

Uznesenia č. 18 – 22/2021 

 

Č. 19 – PD na vykurovanie -tepelné čerpadlo  ZŠ   - spoluúčasť z RF  -  

        6 000 € 

Č. 20 – VZN  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Č. 21 – Plán  hosp. a soc. rozvoja  2021 – 2025 – schválenie   

 

 

OZ 29. 7. 2021  

Uznesenie Č. 23 – 30/2021  

č. 25  - zmluva o budúcej zmluve o pripojení sa do distr. siete  

           a vyplatenie zábezpeky  na tento účel z prostriedkov rezervného  

           fondu 

č. 26 – zriadenie komisie verejného poriadku  -predseda Martin Bajus a člen   

        Martin Boboňko  

č. 27 – VZN o činnostiach ktoré sú v obci obmedzené, resp. zakázané 

 

OZ 17. 9. 2021  

Uznesenia č. 31 – 33/2021 

č. 33 – schválenie investičného zámeru na obnovu budovy ZŠ  a MŠ 
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OZ 21. 10. 2021 

Uznesenia č. 34 – 40/2021 

č. 36  nedoplatky  obyv. k 30. 9. 2021 -  zamedzenie zvyšovania dlhov –  

       vypracovať  systém paušál. splácania k 31. 12., odporúča sa vyradiť  

       zamestnania dlžníkov na menšie obecné služby 

č. 38 – schválenie podania žiadosti  na rozšírenie  kapacít MŠ  s 5 %-tnou  

        spoluúčasťou 

č. 39 – Úprava rozpočtu  

 

OZ 16. 12. 2021  

Uznesenia č. 41 – 53/2021  

Č. 44 – vykonanie  auditu   za r. 2020 a výročná správa  

Č. 45 – schválenie rozpočtu 2022 – 2024  

Č. 47 – Úprava rozpočtu  r. 2021  

Č. 48 – Správa  o výchovno-vzdelávacom systéme  2020/2021  

Č. 50 – VZN  o poplatkoch za TKO 

Č. 51 – VZN o miestnych daniach  

 

OZ 2. 3. 2022  

Uznesenie č. 1 – 14/2022 

Č. 3 – schválenie zámennej  a darovacej  zmluvy  od p. Goduša   pre  

       výstavbu miestnej komunikácie v lokalite „Kapusťanky“  

č. 5 – schválenie žiadosti na dotáciu s spoluúčasťou 5 % - PD  6 500 € 

       a za vypracovanie žiadosti  vo výške 3 400 € 

č. 6 – schválenie vypracovania  PD na výstavbu parkoviska  pri cintoríne   

       2 000 €, vypracovanie GP   vo výške 400 €, jednanie s existujúcimi  

       vlastníkmi  

č. 8 – schválenie  zvolania verejného zhromaždenia pre časť obce v rómskej  

       osade 

č. 9 – vytvorenie mediálnej komisie , štatút mediálnej komisie pre  

       s finančnými zdrojmi ý900 € 

č. 10 – Zásady odmeňovania poslancov  

č. 11 – Záverečný účet  r. 2021 – ukončenie schodok  4 672 € a odvod do  

        rezervného fondu – zostatok príjmových finančných operácií 10 937 € 

č. 14 – Úprava rozpočtu  

 

OZ  24. 5. 2022  

Uznesenie č. 15 –32/2022 

Č. 19 – Úprava rozpočtu  2022  

Č. 22 – schválenie rozsahu výkonu starostu obce  100 %  na ďalšie volebné  

        obdobné  

č. 23 – schválenie  počtu poslancov  5 – na ďalšie volebné obdobie  

č. 26 – Rokovací poriadok    obecného zastupiteľstva – schválenie 

č. 27 – VZN  č. 1/2022  - poplatok za TKO  

č. 28 – schválenie použitia RF  na obstaranie mobiliára  pre oddychov zónu  

        obce  

č. 29 – schválenie použitia RF  vo výške 12 000 €  na úpravu  výdajne  

        školskej jedálne MŠ  - nebolo realizované – zrušené uznesením .  

        38/2022 

Č. 30 – schválenie žiadosti vlastníkov časť „Záhumnie“ na výstavbu  

        v zmenách a doplnkoch k UP ak vlastníci darujú časť svojho pozemku  

        na zrealizovanie výstavby miestnej komunikácie  

Č. 31 – Rekonštrukcia obecného rozhlasu  v sume  5 417,83 €  - informácia 

Č. 32 – informácia o výstavbe podložia cesty  „Kapusťanky“ zo zdrojov  

        vlastníkov vo výške  19 167 € 
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OZ  23. 8. 2022  

Uznesenia č.33 – 46/2022 

Č. 38 -  kontrola uznesení OZ  r. 2018 – august 2022  s uvedením uznesení,  

         ktoré neboli splnené, resp. sa schválilo ich zrušenie  

 

B. schvaľuje následné zmeny uznesení:  
Uznesenie č. 27/2019 - B1 - trvá, 

Uznesenie č. 29/2019 - zrušené, 

Uznesenie č. 62/2019 - A3 - zrušené,  

Uznesenie č. 68/2019 - zrušené, 

Uznesenie č. 78/2019 - zrušené, 

Uznesenie č. 86/2019 - zrušené, 

Uznesenie č. 98/2019 - B1 - trvá,  

Uznesenie č. 49/2020 - trvá, 

Uznesenie č. 36/2021 - B1 b,c,d - trvá, 

Uznesenie č. 6/2022 - A3 - trvá, 

Uznesenie č. 28/2022 - B2 - trvá, 

Uznesenie č. 29/2022 - zrušené,  

Uznesenie č. 30/2022 - trvá. 

 

č. 39 – odstúpenie od zámeru rekonštrukcie  výdajne  stravy v MŠ 

č. 40 – schválenie účasti obce  4 622,79 €  z RF na podložie cesty  v časti  

        obce „Kapusťanky“  

č. 44 – informácia o nebezpečenstve zosuvu pôdy v časti obce rómskej osady  

        a tým aj poškodenie  -stavby – vodovod a kanalizácia – OZ schválilo  

        na opravu – spevnenie svahu  1 505 € 

č. 46 – schválenie výšky nájmu za KD – záloha predom  350 €  s ďalšími  

        podmienkami.   

 

      

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

 

Z á v e r   

Pri kontrole platných uznesení  OZ Bačkovík   vo volebnom období 2018 – 

2022 konštatujem  plnenie  zákonných povinností  obecného zastupiteľstva, 

a to   v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení a   Rokovacieho poriadku OZ Bačkovík   

V zmysle § 11 ods. (4)  zákona o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo 

rozhoduje o základných otázkach života obce. 

 

Odporúčanie: 

Kontrolou uznesení  vo volebnom období  2018 – 2022   

Zostávajú v platnosti uznesenia, ktoré boli rekapitulované v uznesení č. 

38/2022 z 23. 8. 2022  

   

 

                       Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 



Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

§ 12 

Rokovanie obecného zastupiteľstva 

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak 

požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta 

zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia 

žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta 

zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od 

vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. 

(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom 

programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca 

právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak 

zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

(7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak 

je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného 

zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov,ak časť vety 

za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo 

osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej 

väčšiny prítomných poslancov. 

(8) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási 

rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené 

podľa osobitných zákonov;12a) to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného 

zastupiteľstva 

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom 

funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré 

vykonávajú za odplatu činnosť pre obec, 

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo 

vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce 

do užívania iným osobám. 

(9) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec 

Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. 

Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. 

(10) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní 

od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. 

(11) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

  

 



§ 11 ods. (4) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

(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, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, 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) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a) 

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku, 

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, 

q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1. 

 


