SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY NA ZÁKLADE POSTÚPENIA POZNATKU Z OKRESNEJ
PROKURATÚRY LEVICE

Cieľ kontroly: Kontrola dodržania zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“) a zákona č.
211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o slobode informácií“) pri rokovaní Obecného zastupiteľstva konaného dňa
23.6.2021.
Kontrolovaný subjekt: Obec Čaka
Kontrola bola vykonaná na základe postúpenia podnetu v samosprávnej veci Okresnou
prokuratúrou Levice , spis. zn. Pd121/21/4402-10 zo dňa 7.9.2021.
Dňa 13.9.2021 mi bol doručený podnet z Okresnej prokuratúry Levice, týkajúci sa porušenia
viacerých zákonov pri prejednaní upozornenia prokurátora spis. č. Pd. 62/21/4402-4 zo dňa
18.5.2021 (ďalej len „Upozornenie prokurátora“). Na základe postúpeného podnetu bola
vykonaná kontrola s nasledovnými zisteniami.
Obecné zastupiteľstvo na ktorom bolo prejednané Upozornenie prokurátora sa konalo
dňa 23.6.2021. Upozornenie prokurátora bolo obci doručené dňa 24.5.2021. V zmysle § 29
ods. 3 zákona o prokuratúre je orgán verejnej správy povinný vybaviť upozornenie
prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia. Vzhľadom na termín
konania obecného zastupiteľstva 23.6.2021 možno považovať lehotu na vybavenie
Upozornenia prokurátora za zachovanú. Výsledkom prejednania Upozornenia prokurátora
bolo prijatie uznesenia č. 96 zo dňa 23.6.2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo vyhovelo
upozorneniu prokurátora v plnom rozsahu.
Návrh programu obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.6.2021 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce dňa 16.6.2021 a teda v súlade s § 12 ods. 4
zákona o obecnom zriadení. Obec pri zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa
23.6.2021 však nedodržala lehotu stanovenú v § 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva v Čake zo dňa 16.2.2007 v znení zmeny z 15.10.2010 (ďalej len „Rokovací
poriadok“), nakoľko návrh programu bol zverejnený 16.6.2021 t. j. v lehote sedem dní pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva a nie v lehote 10 dní ako ukladá Rokovací poriadok.
V danom prípade však ide o vec, ktorá je explicitne upravená v § 12 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení a preto zastávam názor, že nie je možné sa v Rokovacom poriadku od zákonnej
úpravy odchýliť a lehotu si upraviť v Rokovacom poriadku rozdielne.
Zároveň bola preverená aktuálnosť aj ostatných častí platného a účinného Rokovacieho
poriadku. Možno skonštatovať, že Rokovací poriadok obsahuje časti, ktoré vzhľadom na
novelizáciu zákona o obecnom zriadení už nie sú aktuálne napr. mimoriadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva na ktoré odkazuje Rokovací poriadok (§ 5 ods. 1, § 6 ods. 1 a 3) bolo
v zákone o obecnom zriadení zrušené, rovnako aj zverejnenie programu 24 hod. po jeho
zvolaní je v rozpore s § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Ďalej Rokovací poriadok

obsahuje úpravu ktorá je v rozpore s § 12 ods. 1 až 3, nakoľko zákon o obecnom zriadení
zveruje vedenie obecného zastupiteľstva starostovi, alebo v prípade naplnenia zákonných
predpokladov zástupcovi starostu, resp. poverenému poslancovi, pričom v Rokovacom
poriadku je v § 7 ods. 9 uvedené, že o neudelení slova rozhodujú poslanci hlasovaním. V § 9
ods. 5 Rokovacieho poriadku je uvedené, že uznesenie je prijaté ak zaň hlasuje nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov a na prijatie VZN trojpätinová väčšina prítomných poslancov.
Zákon o obecnom zriadení však v § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5
ustanovuje aj rozdielne kvóra na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva. Ďalej úprava
týkajúca sa Všeobecne záväzných nariadení obce uvedená v § 10 Rokovacieho poriadku je
nepresná a nezodpovedá § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, kde je upravené prijímanie
VZN vo veciach územnej samosprávy. Vzhľadom na uvedené ako aj mnohé iné nepresnosti
a rozpory so zákonom o obecnom zriadení navrhujem, aby bol Rokovací poriadok nahradený
novým, ktorý bude rešpektovať zákonnú úpravu uvedenú v zákone o obecnom zriadení.
Kontrolné zistenie: Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Čake zo dňa 16.2.2007 v
znení zmeny z 15.10.2010 je neaktuálny a obsahuje časti, ktoré sú v rozpore so zákonom
o obecnom zriadení, tak ako je vyššie uvedené.

Návrh správy bol doručený na oboznámenie dňa 20.09.2021.
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam bola do
27.09.2021. Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým
odporúčaniam a ani k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení.
Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení je do 1.11.2021.
Lehota na splnenie opatrení je do 15.11.2021.

V Leviciach dňa 27.09.2021

...................................................
Hlavný kontrolór obce Čaka JUDr. Marek Keller

