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Dôvodová správa 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou 

 
 

 Mestskému zastupiteľstvu je uvedené VZN predkladané z nasledovných dôvodov: 
 

Z Protokolu o výsledku kontroly zo dňa 30.10.2012, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný 
úrad SR v čase od 02.08.2012 do 31.10.2012  v kontrolovanom subjekte: Mesto Zlaté 
Moravce za kontrolované obdobie roka 2011 vyplýva: 
 
„Kontrolou obsahu VZN o kontrole vykonávanej samosprávou bolo zistené, že čl. 6 ods. 1, 2 
a 3 HK obmedzoval a zužoval rozsah kontrolnej činnosti a úlohy HK vymedzené v zákone o 
obecnom zriadení, keď text nariadenia neobsahoval kontrolu nakladania s majetkovými 
právami, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce. Z VZN o kontrole 
vykonávanej samosprávou nevyplývala hlavnému kontrolórovi mesta povinnosť predkladať 
MsZ správu o výsledku kontroly, predkladať najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, 
spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia a pod. Z tohto dôvodu 
kontrolná skupina NKÚ SR odporučila mestu novelizovať VZN o kontrole vykonávanej 
samosprávou.“ 
 
 Na základe uvedeného odporúčania NKÚ sme prijali nasledovné opatrenie: 
Opatrenie č. 22: 
Zabezpečiť súlad všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce o kontrole 
vykonávanej samosprávou, a to prijatím dodatku alebo úplne nového nariadenia tak, aby bolo 
v súlade so všetkými  dotknutými právnymi predpismi.  
 
 
 Predkladaný Dodatok č. 1 k VZN č. 3/1999 bol pripravený tak, aby predmetné VZN 
bolo v súlade so všetkými  dotknutými právnymi predpismi.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole 
vykonávanej mestskou samosprávou  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole 
vykonávanej mestskou samosprávou  
s ch v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou v predloženom znení/v znení pozmeňujúcich návrhov 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                    prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 
 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou 

 
 

Mesto Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento  Dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta č. 3/1999 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou 

 
 

 
I.  

Predmet dodatku 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/1999 o kontrole vykonávanej mestskou 
samosprávou (ďalej len „VZN“) sa mení nasledovne: 
 
 
1) V článku 1 ods. 1 písm. a) znie: „a) stále alebo dočasné kontrolné orgány zriadené 
mestským zastupiteľstvom, najmä komisie“ a v písm. b) sa vypúšťajú slová „zástupca 
primátora,“ 
 
2) Článok 2 vrátane nadpisu znie:   
 

„Článok 2 
Mestské zastupiteľstvo 

1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné 
výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a určuje im náplň práce.  
2. Za účelom kontrolnej činnosti mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach zriaďuje 
komisiu kontroly. 
3. Mestské zastupiteľstvo za účelom kontrolnej činnosti je oprávnené zriaďovať aj stále 
alebo dočasné kontrolné orgány, pričom je oprávnené určovať ich zloženie a určovať im náplň 
práce a kontrolnej činnosti.  
4. Komisie a iné kontrolné orgány zriadené mestským zastupiteľstvom vykonávajú 
kontrolu plnenia úloh  v oblastiach, pre ktoré boli zriadené a v rozsahu určeným mestským 
zastupiteľstvom. O výsledku kontroly informujú mestské zastupiteľstvo formou predloženia 
materiálu spracovaného podľa kontrolného poriadku tohto VZN. 
5. Mestské zastupiteľstvo prerokováva správy o výsledkoch kontrolnej činnosti svojich 
kontrolných orgánov a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.“ 
 
3) Článok 6 vrátane nadpisu znie:   
 

„Článok 6 
Hlavný kontrolór 

1.    Hlavný kontrolór mesta Zlaté Moravce vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu 
stanovenom v § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
2.  Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré 
ustanovuje zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 



predpisov. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť mesto Zlaté 
Moravce uznesením. 
3.  Hlavný kontrolór vykonáva úlohy a plní povinnosti stanovené v § 18f zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“ 
 
4) V článku 7 ods. 1 a 2 znejú: 
„1.  Tento kontrolný poriadok sa vzťahuje na kontrolnú činnosť,  ktorú vykonávajú orgány 
a komisie zriadené mestským zastupiteľstvom v kontrolovaných subjektoch. 
2.  Za kontrolované subjekty sa považujú: 
a)  Mestský úrad v Zlatých Moravciach,  
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom Zlaté Moravce,  
c) právnické osoby, v ktorých má mesto Zlaté Moravce majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré 
nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v 
rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,  
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta Zlaté Moravce účelové dotácie alebo 
návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu  v 
rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.“ 
 
5) V článku 8 ods. 1 písm b) sa vypúšťajú slová „prvopisy dokladov, vrátane dokladov, 
ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace predmet hospodárskeho a služobného tajomstva, a ak sa 
preukážu osobitným písomným poverením aj doklady, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace 
predmet štátneho tajomstva, pri vyžadovaní dokladov a informácií obsahujúcich predmet 
štátneho, hospodárskeho a služobného  tajomstva je potrebné dodržať postup stanovený 
osobitnými predpismi.“ 
 
6) V článku 8 ods. 1 písm d) sa vypúšťajú slová „súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by 
tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo by bola porušená zákonom stanovená 
povinnosť mlčanlivosti, ak nedošlo k jej zbaveniu oprávneným orgánom. Právo odmietnuť 
súčinnosť na vykonanie kontroly majú osoby, ktoré by jej splnením uviedli do 
nebezpečenstva trestného stíhania seba, alebo osoby blízke.“ 
 
 
7) Zrušujú sa všetky odkazy pod čiarou. 

 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 na 

............... zasadnutí dňa ……………..  
 
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta. 
 
 
 

 
                                                                                      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                             primátor mesta 
 



 
 
 


