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1. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, konaného dňa  

22.02.2019 k bodu: „ Správa z kontroly - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

obce Zemné za roky 2014 – 2018. 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom  

- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      Kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 

jún – november 2018. Účelom kontroly bolo preverenie plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva obce Zemné za roky 2014 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Záznam z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce 

Zemné za roky 2014 – 2018. 

 

Kontrolované obdobie: roky 2014 – 2018 uznesenia č. 01/051214 Z  -  č. 531/121018-Z 

Miesto vykonania kontroly:  Obecný úrad Zemné 

Čas výkonu kontroly: 01. august 2018 – 30. december 2018 

Dátum oboznámenia so správou:   

Dátum prerokovania správy: 22.02.2019 

Dátum predloženia námietok:  

Dátum predloženia prijatých opatrení:  

Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení:   

 

Účel a cieľ kontroly: Zistenie objektívneho stavu a skutočnosti plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva obce Zemné za kontrolované obdobie rokov 2014-2018, čo predstavuje jedno 

volebné obdobie.  

Predmet kontroly: uznesenia obecného zastupiteľstva obce Zemné č. 01/051214 Z  -  č. 

531/121018-Z 

Druh kontroly: administratívna kontrola na mieste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Kontrola plnenia uznesení.  

 

Cieľom tejto kontroly bolo v prvom rade spätné preverenie uznesení prijatých obecným 

zastupiteľstvom obce Zemné, za účelom zistenia ich splnenia resp. stavu v akom sa nachádzajú. 

Kontrola uznesení taktiež slúžila pre mňa ako kontrolóra na vytvorenie si prehľadu v tomto 

smere. 

  

Obecným zastupiteľstvom bolo prijatých celkovo 531 uznesení1 v nasledujúcom členení:  

- schválené      310 

- berie na vedomie   142 

- odročuje         15 

- ruší         10 

- neschvaľuje          9 

- zamieta          8 

- odporúča          6 

- súhlasí          6 

- navrhuje          3 

- volí           3 

- poveruje          2 

- žiada           2 

- určuje          2 

- ukladá          2 

- zriaďuje          2 

- odkladá          1 

- vypovedá          1 

- konštatuje          1 

- vyhovuje          1 

- menuje          1 

- odvoláva          1 

                                                           
1 Celkový počet uznesení korešponduje s číslovaním jednotlivých uznesení, treba však podotknúť, že niektoré 
uznesenia pozostávajú z viacerých častí (bod A, B, C).  



- zvoláva          1 

- vyhlasuje          1 

- neodhlasované       1   

SPOLU      531 

 

 

 

Záver 

 

Z dôvodu, že ku kontrole plnenia uznesení dochádza pred resp. počas každého 

zasadnutia obecného zastupiteľstva boli nedostatky a prípadné otázky riešené priebežne. Tým 

pádom je možné konštatovať, že väčšina kontrolovaných uznesení bola priebežne počas 

volebného obdobia  splnená, prípadne sa nachádzajú už v štádiu riešenia. 

 

Z predchádzajúceho volebného obdobia tým pádom zostalo otvorené len uznesenie č. 

476/230218-Z. kde obecné zastupiteľstvo odporučilo  starostovi obce začať rokovanie s 

miestnym poľnohospodárskym družstvom o výmene pozemkov v ich vlastníctve za pozemky 

vo vlastníctve obce v rovnakej bonite a výmere. Jedná sa o pozemky pod strelnicou a vedľa 

strelnice v kat. území obce Zemné parc.č. 5560/12, 5560/14, 5560/23, 5560/24, 5567/1 a 

5567/2.   Tu boli začaté rokovania s miestnym poľnohospodárskym družstvom a stále sa čaká 

na ich vyjadrenie.  Tu by som však podotkol, že výmena týchto pozemkov by bola pre obec 

Zemné značne ekonomicky nevýhodná a vzhľadom na to, že táto výmena je skôr v záujme istej 

skupiny ľudí a pre obec neprinesie žiadne pozitíva, ja osobne túto výmenu neodporúčam, bližšie 

sa však budem venovať tejto problematike pri kontrole zmlúv a kontrole ktorá sa týka vzťahov 

obce a miestnej poľovníckej spoločnosti.  

 

Jediné možné pochybenie, ktoré bolo pri uzneseniach zistené sa týka hlavného 

kontrolóra obce a vyplýva z §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého 

hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť.  Z mojej strany bolo v dokumentoch týkajúcich sa výberového konania na 

hlavného kontrolóra uvedené, že vykonávam aj iné zárobkové činnosti, teda k možnému 

pochybeniu došlo zo strany obecného zastupiteľstva. Názory sa v tomto smere rôznia 

a pripadajú do úvahy 2 možnosti:  



1) Obecné zastupiteľstvo ma zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra a nakoľko bolo 

z mojej strany upovedomené o tejto skutočnosti  zároveň súhlasilo aj s tým, že popri 

tejto funkcii môžem vykonávať aj inú zárobkovú činnosť.  

2) Obecné zastupiteľstvo malo po mojom zvolení prijať uznesenie a súhlasiť, že popri 

funkcii hlavného kontrolóra môžem vykonávať aj iné zárobkové činnosti.  

          

       Po preverení týchto skutočností sa ja osobne, ako aj väčšina opýtaných sa prikláňame 

k druhej možnosti, teda že v tomto smere bolo potrebné prijať uznesenie, kde by obecné 

zastupiteľstvo súhlasilo, že popri funkcii hlavného kontrolóra môžem vykonávať aj inú 

zárobkovú činnosť, čo by bolo vzhľadom na 25% úväzok hlavného kontrolóra logickým 

krokom. Konečné rozhodnutie v tomto smere však ponechávam na obecné zastupiteľstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zemnom 20.12.2018                                                                       Ing. Tomáš Hegedüš 

                                                                                                      Hlavný kontrolór obce Zemné 


