
Z M L U V A   

o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí,

ktorú v zmysle ustanovení § 18b a  § 20a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uzavreli medzi sebou :  

1.   Obec: Danišovce
Sídlo: Danišovce 33, 053 22 Odorín
Zastúpená: Mgr. Jánom Olekšákom, starostom obce
IČO: 00689556

2.   Obec: Domaňovce
Sídlo: Domaňovce 92, 053 02 Domaňovce
Zastúpená: Ing. Martinou Bednárovou, starostkou obce
IČO: 00329037

3.  Obec: Jamník
Sídlo: Jamník 101, 053 22 Odorín
 Zastúpená: Ing. Františkom Pavolom, starostom obce
 IČO: 00329215

4. Obec: Lieskovany
  Sídlo: Lieskovany 50, 053 21 Markušovce

Zastúpená: Marcelou Kapustovou, starostkou obce
IČO: 00695386

5.  Obec: Matejovce nad Hornádom
Sídlo: Matejovce n/Hornádom 97, 053 21 Markušovce
Zastúpená: Mgr. Ivanou Hrebenárovou, starostkou obce
IČO: 00329363

6.  Obec: Odorín
  Sídlo: Odorín 266, 053 22 Odorín

Zastúpená: Ing. Máriou Goduľovou, starostkou obce
IČO: 00329428

7. Obec: Olcnava
  Sídlo: Jarná 2, 053 61 Olcnava

Zastúpená: Jaroslavom Salajom, starostom obce
IČO: 00329436

8. Obec: Poráč
Sídlo: Poráč 61, 053 23 Rudňany

    Zastúpená: Ing. Petrom Volčkom, starostom obce    
    IČO:              00329509
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9. Obec: Rudňany
Sídlo: Rudňany 234, 053 23 Rudňany

    Zastúpená: Bc. Rastislavom Neuvirthom, starostom obce    
    IČO:               00329533

10.  Obec: Spišský Hrušov
Sídlo: Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov
Zastúpená: Mgr. Marekom Filipom,  starostom obce
IČO:  00329606   

  

za nasledovných podmienok:

I.
Úvodné ustanovenia

1. Touto  zmluvou  sa  zabezpečuje  koordinovaným  a  koncepčným  spôsobom výkon  kontrolnej
činnosti jednotlivých zúčastnených obcí a to v súlade s platnou právnou úpravou.

2. Táto zmluva nenahrádza voľbu hlavného kontrolóra v tej  –  ktorej  obci  a  nezakladá sa ňou
pracovný pomer k jednotlivým obciam.

3. Táto  zmluva  vyjadruje  vôľu  jednotlivých  obcí  spoločne  zabezpečovať  výkon  zákonných
povinností na svojom území prostredníctvom jednej a tej istej osoby Ing. Františka Stanislava,
hlavného kontrolóra viacerých obcí.

II.
Účel zmluvy

1. Účelom  tejto  zmluvy  je  zabezpečenie  výkonu  kontrolnej  činnosti  hlavným  kontrolórom
viacerých  obcí  (ďalej  len  „hlavný kontrolór“)  v  súlade  s  platnou  právnou úpravou,  pričom
jednou z hlavných priorít je efektívnosť a racionálnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami
nevyhnutnými na financovanie osoby hlavného kontrolóra tej – ktorej obce.

2. Plat  hlavného  kontrolóra  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v  národnom
hospodárstve,  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  za
predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obcí.

3. Počet  obyvateľov  je  súčtom  obyvateľov  jednotlivých  obcí  k  31.12.2021  podľa  údajov
zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky, t.j. 12.695.

4. Plat  hlavného  kontrolóra  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom
hospodárstve,  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  za
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obcí v súlade s § 18c ods.
1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb..

5. Rozsah úväzku sa stanovuje rozhodnutím jednotlivých obcí.
6. Pri stanovení úväzku sa vychádza z 37,5 hodinového pracovného týždňa.
7. Obecné  zastupiteľstvá  jednotlivých  obcí  môžu  schváliť  mesačnú  odmenu  hlavnému

kontrolórovi až do výšky 30 % z jeho mesačného platu určeného podľa odseku 4.
8. Hlavný  kontrolór  má  nárok na päť týždňov riadnej dovolenky.
9. Hlavnému kontrolórovi zároveň patrí ďalší týždeň dovolenky v prípade, že tento nárok patrí aj

zamestnancom zmluvných obcí.
10. Čerpanie dovolenky nahlási hlavný kontrolór dopredu obci príslušnej podľa harmonogramu, na

ktorom as dohodnú starostovia všetkých zmluvných obcí (ďalej len „harmonogram“).
11. Čerpanie dovolenky sa súčasne zaznamená v každej zmluvnej obci.
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12. Neprítomnosť hlavného kontrolóra v práci z dôvodu dôležitej osobnej prekážky v práci nahlási
hlavný kontrolór  obci  príslušnej podľa  harmonogramu.

13. Neprítomnosť  hlavného  kontrolóra  v  práci  z  dôvodu  dôležitej  osobnej  prekážky  v  práci
ospravedlní na každý takto vykázaný deň každá zmluvná obec.

14. Evidenciu čerpania dovolenky a evidenciu dôležitých osobných prekážok v práci  budú obce
viesť na základe  mesačného výkazu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

III.
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  6 rokov od 01.01.2023 do 31.12.2028.
2. V prípade vzdania sa, resp. zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra, má sa za to, že táto

obec ako zmluvná strana odstupuje od tejto zmluvy. 

IV.
Rozvrhnutie pracovného času

1. Hlavný  kontrolór  bude  vykonávať  prácu  pre  jednotlivé  obce  na  základe  samostatných
pracovných  zmlúv. Kratší pracovný čas bude rozvrhnutý na všetky pracovné dni, pričom dni
výkonu kontrolnej činnosti sa určujú podľa harmonogramu. 

2. Harmonogram môže byť po súhlase dotknutých obcí v jednotlivých dňoch upravený vzhľadom
na prípady podľa ods. 3 až 5 tohto článku.

3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva každej zmluvnej obce.
V prípade súbehu zasadnutí obecných zastupiteľstiev bude akceptovaná neprítomnosť hlavného
kontrolóra, vopred ohlásená starostovi dotknutej obce.

4. V prípade súbehu zasadnutí obecných zastupiteľstiev sa ako kritérium prednostnej účasti bude
brať  do  úvahy  pracovný  úväzok,  dôležitosť  prerokovávanej  problematiky  s  akcentom  na
predkladanie odborných stanovísk a správ z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra, dátum
doručenia pozvánky a vzájomná dohoda starostov obcí.

5. Okrem toho hlavný kontrolór bude prizývaný na rokovanie orgánov tej – ktorej obce v súlade s
platnou právnou úpravou alebo ak to bude potrebné z pohľadu obsahu a dosahu prejednávanej
problematiky.

6. Hlavného  kontrolóra  môže  prizývať  za  účelom  konzultácií  ku  konkrétnej  problematike  aj
starosta obce.

7. Do týždenného pracovného času sú zahrnuté činnosti vykonávané v rámci odsekov 1. až 6. tohto
článku.

8. Evidenciu pracovného času budú obce viesť na základe mesačného výkazu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra. 

V.
Spôsob spolufinancovania 

1. Účastníci zmluvy sa zaväzujú, že vo svojich rozpočtoch a prostredníctvom nich budú vytvárať
účinný systém kontroly vo svojej obci a budú tiež vytvárať vhodné organizačné, finančné a
materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon (§ 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení), najmä tým, že budú zohľadňovať nasledovné skutočnosti:

- rozsah úväzku hlavného kontrolóra v jednotlivých obciach,
- rozsah pracovnej a kontrolnej činnosti vykonávaný v jednotlivých obciach.

2. Účastníci zmluvy sa zaväzujú  schváliť výšku príspevku pre výkon kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra, najmä na:
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- vzdelávanie,  nákup  odbornej  literatúry,  školenia,  cestovné  výdavky,  prístup  na  internet
 a pod.,

- náhrady za používanie vlastného náradia,  zariadenia a predmetov potrebných na výkon  
práce podľa osobitného predpisu (§ 145 Zákonníka práce), ak výška náhrady bude určená 
na základe skutočných výdavkov alebo kalkulácie skutočných výdavkov.

3. Účastníci  tejto zmluvy sa na nákladoch spoločného hlavného kontrolóra podieľajú pomerne,
podľa rozsahu úväzku.

4. Príspevok každého účastníka zmluvy bude ročne spravidla vo výške 5 % (percent)  z  výšky
základného ročného platu hlavného kontrolóra.

5. Každá obec sa zaväzuje vyčleniť dohodnutý rozsah finančných prostriedkov a tieto použiť na
základe dohody so spoločným  hlavným kontrolórom v súlade s § 145 Zákonníka práce a v
súlade s § 5 ods. 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

6. Príspevok podlieha zúčtovaniu k 31.12. kalendárneho roka v každej zúčastnenej obci.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára v 11 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 exemplár a 1
vyhotovenie obdrží hlavný kontrolór.

2. Zmluvné  strany  si  zmluvu  prečítali,  súhlasia  s jej  obsahom  a  na  dôkaz  svojho  súhlasu  ju
podpisujú.

3. Na platnosť zmluvy, okrem podpisov starostov jednotlivých obcí,  je potrebné jej  schválenie
nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  poslancov  obecného zastupiteľstva  každej  obce,  ktorá  je
účastníkom tejto zmluvy. 

4. Táto  zmluva  sa  uzatvára  v písomnej  forme,  pričom  všetky  jej  zmeny  možno  vykonať  iba
v písomnej  forme  na  základe  úplného  a  vzájomného  konsenzu  zmluvných  strán  v podobe
očíslovaného  dodatku,  ktorý  takisto,  okrem  podpisu  starostov  jednotlivých  obcí,  musí  byť
schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce,
ktorá je účastníkom tejto zmluvy. 

5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Od tejto zmluvy, s výnimkou čl. III. ods. 2,  nie je možné jednostranne odstúpiť a vypovedať ju

pred uplynutím dohodnutej doby.

V Danišovciach 

dňa                     Mgr. Ján Olekšák, starosta obce Danišovce

V Domaňovciach 

dňa                   Ing. Martina Bednárová, starostka obce Domaňovce

V Jamníku

dňa Ing. František Pavol, starosta obce Jamník
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V Lieskovanoch  

dňa Marcela Kapustová, starostka obce Lieskovany

V Matejovciach nad Hornádom

dňa Mgr. Ivana Hrebenárová, starostka obce Matejovce 
      nad Hornádom

V Odoríne

dňa Ing. Mária Goduľová,starostka obce Odorín

V Olcnave

dňa Jaroslav Salaj, starosta obce Olcnava

V Poráči  

dňa Ing. Peter Volčko, starosta obce Poráč

V Rudňanoch

dňa Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce Rudňany

V Spišskom Hrušove

dňa Mgr. Marek Filip, starosta obce Spišský Hrušov
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