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                                         Hlavná kontrolórka Obce Zemné 
 
 
 
                                                        Z á z n a m  
             z kontroly platnosti a dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia obce.  
 
     Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 97/260615-Z som previedla kontrolu 
platnosti a dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo  3/2009 o vyhradení 
miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase  volebnej kampane. 
 
     Uvedené VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom 30.3.2009 uznesením 
116/300309-OZ.  Účinnosť nadobudlo 15. apríla 2009.  
Všeobecne záväzné nariadenie  sa v čase volebnej kampane dodržiava . Sú vymedzené miesta 
kde sa môžu vylepovať plagáty počas volebnej kampane. 
 Sú to nasledovne určené miesta:  

- Informační tabuľa pri autobusovej zastávke č. l 
- Informačná tabuľa oproti Hostinca Szabó 
- Informačná tabuľa pri obecnom úrade 

 
Počas kontroly, ktorú som vykonala 14. januára 2016 som zistila, že všetky tabule sú 
v prevádzke. Pri autobusovej zastávke č. l sú dve informačné tabule,  l veľkoplošná a druhá je  
uzamknuteľná sklenená. 
 Informačná tabuľa oproti Hostinca Szabó bola veľkoplošná, ktorá nie je daná na miesto, 
pri výstavbe ju bolo nutné odstrániť.   
Pri obchode Korona  a je umiestnená  uzamknuteľná tabuľa trojhranná. Pri Obecnom úrade sú 
dve informačné veľkoplošné tabule  na jednej strane a pri autobusovej zastávke je jedna  
Veľkoplošná tabuľa a uzamknuteľná tabuľa.  Celkove je viac informačných tabúľ ako bolo 
doteraz. 
     V uvedenom Všeobecne záväznom nariadení sa uvádza, že každý kandidujúci subjekt má 
nárok na rovnako veľkú plochu na určených plochách na vylepovanie plagátov. Na iných 
miestach nie je dovolené vylepovať plagáty.  Ďalej sa uvádza, že kandidujúca politická strana, 
hnutie je povinná po uplynutí volebnej kampane odstrániť svoje volebné plagáty do 14 dní.  
 
     Nakoľko som kontrolou zistila, že uvedené  Všeobecne záväzné nariadenie je v platnosti  
a dodržiava sa , nie je potrebné prepracovať uvedené VZN  
 
Záznam z kontroly bol so starostom obce prerokovaný  dňa   18.januára  2016 a mu 
odovzdaný. 
 
 
 
               
––––––––––––––  
podpis starostu 
 
                                                                                   Mária Kocsisová 
                                                                                   hlavná kontrolórka                                                                       



 
                                Hlavná kontrolórka OBCE   Z e m n é 
 
 
 
                                                         Z á z n a m  
           z kontroly platnosti a dodržiavania  Všeobecne záväzného nariadenia obce.  
 
       Vychádzajúc  z uznesenia obecného zastupiteľstva  ďalšie VZN obce Zemné, ktoré som 
prekontrolovala je  Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemné č. 2/2007 o ochrane ovzdušia  
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.  Uvedené VZN je v platnosti od 15.05.2007. 
 
     Zaoberá sa povinnosťami právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia, stanovuje 
poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
pričom poplatková povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie. Uvádza sa v ňom čo je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia . Taktiež je vo  
VZN uvedené, že prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. 
februára Obci Zemné úplné a pravdivé údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej 
znečisťujúcej  látky, ako aj povinnosť platiť poplatok. 
  
       Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja na spaľovanie palív s tepelným výkonom 
nižším ako 0,3 MW je  ešte v slovenských korunách, podľa rozpísanej spotreby  od hnedého 
uhlia až po plyn.  
 
       Poplatky neplatia za malé zdroje , ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch – ak 
sa  nevyužívajú na podnikanie, na malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec  a školské zariadenia. 
 
       Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemné č. 2/2007  bolo vypracované podľa zákona  
č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon 401/l998 Z. z.  o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia.  Zákon o ochrane ovzdušia č. 478/2002 Z.  z.   bol  novelizovaný 
zákonom    137/2010 Z. z.  o ovzduší , ktorý bol menený a doplnený zákonom č. 318/2012 Z. 
z.  , bude potrebné uvedené všeobecne záväzné nariadenie prepracovať, ako aj poplatky 
uviesť v Eur.   
 
      Uvedené VZN je zatiaľ v platnosti ale nie v každom bode sa dodržiava, nie všetky 
právnické a fyzické osoby nahlasujú spotrebu .     
 
 
 
 
Záznam z kontroly bol so starostom prerokovaný 16. februára 2016  a odovzdaný.  
 
 
 
 
 
 
 
 –––––––––––––––––                                                         Mária Kocsisová 
       podpis starostu                                                              hl. kontrolórka  



                                Hlavná kontrolórka obce  Z E M N É 
 
 
 
                                             Z á z n a m  
                          Z kontroly vnútorného predpisu  obce Zemné.  
 
     Previedla som aj kontrolu  dodržiavania a platnosti   „ Vnútorného predpisu  o cestovných 
náhradách „ ,  č. 15/2008 účinného od 1.1.2009. 
 
Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách  
v znení neskorších predpisov.   
 
    Tento vnútorný predpis obsahuje vymedzenie pôsobnosti a pojmov. Ďalej je uvedené, kto 
je oprávnený povoliť pracovnú cestu, za akých podmienok, miesto jej nástupu, miesto výkonu 
práce, čas trvania, spôsob dopravy. Môže určiť aj ďalšie podmienky. Ďalej sa uvádza čo patrí  
zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu. Sú rozpísané aj vedľajšie výdavky, stravné ako 
aj stravné pri zahraničných cestách. 
    Základné sadzby stravného ustanoví opatrenie, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí  a rodiny SR. 
Pre pracovné zahraničné cesty základné sadzby stravného ustanoví všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií SR.  
    Vnútorný predpis sa zaoberá aj náhradami za používanie cestných motorových vozidiel, 
okrem vozidla zamestnávateľa. Použitie týchto vozidiel je možné na základe dohody a so 
súhlasom starostu. Ďalej je uvedené aj vyúčtovanie pracovnej cesty. 
 
     K vnútornému predpisu o cestovných náhradách sú priložené aj vzory tlačív – a to 
-Cestovný príkaz  , Vyúčtovanie pracovnej cesty,, Správa o vykonanej pracovnej ceste, 
  Žiadosť o povolenie k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú. 
 
     Konštatujem, že pri prevádzaných kontrolách pokladničných dokladov do počas roka som 
zistila, že Obecný úrad  má pri zúčtovaní cestovných náhrad doložené všetky potrebné 
náležitosti a vnútorný predpis sa dodržiava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Mária Kocsisová 
                                                                                         hlavná kontrolórka    
 
 
V Zemnom 16. 2.2016 


