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Vec 

Odpoveď na žiadosť o stanovisko ohľadom poslaneckých prieskumov 

V nadväznosti na Vašu žiadosť, ktorá bola ministerstvu vnútra doručená dňa 30.12.2019 ohľadom 

poslaneckých prieskumov, si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné vyjadrenie.  

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“) v § 25 ods. 4 písm. e) ustanovuje, že poslanec obecného zastupiteľstva je 

oprávnený najmä zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, 

ktoré uskutočňujú orgány obce. Z uvedenej formulácie podľa nášho právneho názoru vyplýva, že 

poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený byť prítomný, keď napríklad hlavný kontrolór vykonáva 

kontrolu, avšak sám poslanec na vykonanie kontroly oprávnený nie je.  

Rozsah oprávnení poslanca obecného zastupiteľstva ustanovených v zákone o obecnom zriadení 

je síce iba demonštratívny, avšak ako zákon o obecnom zriadení, tak aj iné platné zákony ustanovujú 

formy kontroly, ktoré v obci môžu prebiehať a akým spôsobom sa majú realizovať. Subjektami, ktoré sú 

oprávnené vykonávať alebo zabezpečovať vnútornú kontrolu v obci, sú štatutár (zabezpečuje finančnú 

kontrolu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších 

predpisov) a hlavný kontrolór (podľa zákona o obecnom zriadení).  

Vzhľadom na uvedené zastávame názor, že oprávnenie vykonávať kontrolu v obci nie je možné 

rozširovať na ďalšie orgány inak ako zákonom, nakoľko aj subjekty, ktoré podliehajú kontrolným 

mechanizmom, musia mať právnu istotu, že sú kontrolované zákonným spôsobom a oprávneným 

orgánom. Poslanci obecného zastupiteľstva majú jednak možnosť požiadať hlavného kontrolóra 

o vykonanie kontroly, pričom ten je povinný ju vykonať (§ 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom 

zriadení), a zároveň majú právo zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách ako aj na vybavovaní 

sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce. V závislosti od charakteru konkrétnych podozrení 

sa môžu poslanci obrátiť aj na ďalšie kontrolné orgány, ktorým obce podliehajú, ako napríklad Najvyšší 

kontrolný úrad Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo prokuratúra.  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad 

zákonov. Môže v konkrétnom prípade ich aplikácie vysloviť len svoj právny názor. 

S pozdravom 

 

                                                                           Mgr. Zuzana Tarabíková 

                                                                           riaditeľka odboru              

Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy 

a zahraničných vzťahov 

SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY 

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.minv.sk/

