


                      


         




          



369

Z Á K O N

zo 14. mája 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb.
o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb.
o obec nom zria de ní v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod -
nej rady č. 96/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 130/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 421/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 500/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 564/1991 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 11/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 295/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 43/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 252/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 287/1994 Z. z., zá ko na
č. 229/1997 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko na
č. 233/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 185/1999 Z. z., zá ko na č. 389/1999 Z. z.,
zá ko na č. 6/2001 Z. z., zá ko na č. 453/2001 Z. z., zá ko -
na č. 205/2002 Z. z. a zá ko na č. 515/2003 Z. z. sa mení 
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 4 ods. 3 sa za pís me no d) vkla dá nové pís me -
no e), kto ré znie:
„e) utvá ra účin ný sys tém kon tro ly a vy tvá ra vhod né or -

ga ni zač né, fi nanč né, per so nál ne a ma te riál ne pod -
mien ky na jeho ne zá vis lý vý kon,“.

Do te raj šie pís me ná e) až r) sa ozna ču jú ako pís me -
ná f) až s).

2. V § 6 sa za od sek 2 vkla da jú nové od se ky 3 až 7,
kto ré zne jú:

„(3) Ná vrh na ria de nia, o kto rom má ro ko va� obec né
za stu pi te¾ stvo, zve rej ní obec jeho vy ve se ním na úrad -
nej ta bu li v obci naj me nej 15 dní pred ro ko va ním obec -
né ho za stu pi te¾ stva o ná vr hu na ria de nia. Ná vrh na ria -
de nia sa zve rej ní aj na in ter ne to vej ad re se obce v tej
is tej le ho te, ak ju má obec zria de nú, ale bo iným spô so -
bom v obci ob vyk lým.

 (4) Dňom vy ve se nia ná vr hu na ria de nia za čí na ply -
nú� naj me nej de sa�dňo vá le ho ta, po čas kto rej môžu fy -
zic ké oso by a práv nic ké oso by uplat ni� pri po mien ku k
ná vr hu na ria de nia v pí som nej for me, elek tro nic ky ale -
bo úst ne do zá pis ni ce na obec nom úra de. Pri po mien -
kou mož no v ur če nej le ho te na vrh nú� nový text ale bo
od po ru či� úpra vu tex tu, a to do pl ne nie, zme nu, vy pus -
te nie ale bo spres ne nie pô vod né ho tex tu. Z pri po mien -

ky musí by� zrej mé, kto ju pred kla dá. Na ostat né pod -
nety ne mu sí na vr ho va te¾ na ria de nia pri hlia da�, a to
naj mä vte dy, ak nie sú zdô vod ne né.

(5) V prí pa de ži vel nej po hro my, vše obec né ho ohroz e -
nia, od stra ňo va nia ná sled kov ži vel nej po hro my, ak
práv ny pred pis, na zá kla de kto ré ho sa na ria de nie pri jí -
ma, ne bol včas zve rej ne ný v Zbier ke zá ko nov ale bo ak
je pot reb né za brá ni� ško dám na ma jet ku, pos tup pod ¾a
od se kov 3 a 4 sa ne po u ži je.

(6) Vy hod no te nie pri po mie nok usku toč ní na vr ho va -
te¾ na ria de nia s prí sluš nou ko mi siou, ak je zria de ná.
Vy hod no te nie ob sa hu je struč ný ob sah pri po mien ky,
úda je o tom, kto pred lo žil pri po mien ku, kto rým pri po -
mien kam sa vy ho ve lo ale bo ne vy ho ve lo a z akých dô vo -
dov.

(7) Vy hod no te nie pri po mie nok sa musí pred lo ži� pos -
lan com obec né ho za stu pi te¾ stva v pí som nej for me naj -
ne skôr tri dni pred ro ko va ním obec né ho za stu pi te¾ stva
o ná vr hu na ria de nia.“.

Do te raj šie od se ky 3 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 8 až
10.

3. V § 11 ods. 4 sa za pís me no i) vkla dá nové pís me no
j), kto ré znie:
„j) zria ïo va� funk ciu hlav né ho kon tro ló ra a ur čo va�

mu roz sah pra cov né ho úväz ku,“.

Do te raj šie pís me ná j) až o) sa ozna ču jú ako pís me -
ná k) až p).

4. V § 11 ods. 4 písm. k) sa za slo vá „zá stup cov obce
do ich“ vkla da jú slo vá „šta tu tár nych a kon trol ných“.

5. § 18 a 18a vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„Hlav ný kon tro lór

§ 18

Pos ta ve nie hlav né ho kon tro ló ra

(1) Hlav né ho kon tro ló ra volí a od vo lá va obec né za stu -
pi te¾ stvo. Vo¾ bu a od vo la nie hlav né ho kon tro ló ra po tvr -
dzu je obec né za stu pi te¾ stvo for mou uzne se nia. Bez
schvá le nia uzne se nia sú vo¾ ba ale bo od vo la nie hlav né ho 
kon tro ló ra ne plat né. Hlav ný kon tro lór je za mest nan com 
obce a ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, vz�a hu jú sa
na neho všet ky prá va a po vin nos ti ostat né ho ve dú ce ho
za mest nan ca pod ¾a oso bit né ho pred pi su.16) Hlav ný
kon tro lór ne smie pod ni ka� ale bo vy ko ná va� inú zá rob -
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ko vú čin nos� a by� čle nom ria dia cich, kon trol ných ale -
bo do zor ných or gá nov práv nic kých osôb, kto ré vy ko ná -
va jú pod ni ka te¾ skú čin nos�. Toto ob me dze nie sa
ne vz�a hu je na ve dec kú čin nos�, pe da go gic kú čin nos�,
lek tor skú čin nos�, pred ná ša te¾ skú čin nos�, pre kla da -
te¾ skú čin nos�, pub li cis tic kú čin nos�, li te rár nu ale bo
ume lec kú čin nos� a na sprá vu vlast né ho ma jet ku ale bo 
sprá vu ma jet ku svo jich ma lo le tých detí. Kon trol nú čin -
nos� vy ko ná va ne zá vis le a ne stran ne v sú la de so zá -
klad ný mi pra vid la mi kon trol nej čin nos ti.16a)

(2) Funk cia hlav né ho kon tro ló ra je ne zlu či te¾ ná s funk -
ciou
a) pos lan ca obec né ho za stu pi te¾ stva,
b) sta ros tu,
c) čle na or gá nu práv nic kej oso by, kto rej zria ïo va te ¾om 

ale bo za kla da te ¾om je obec,
d) iné ho za mest nan ca obce,
e) pod ¾a oso bit né ho zá ko na.10b)

§ 18a

Pred po kla dy na vý kon funk cie,
vo¾ ba a skon če nie vý ko nu funk cie

(1) Kva li fi kač ným pred po kla dom na funk ciu hlav né -
ho kon tro ló ra je ukon če né mi ni mál ne úpl né stred né
vzde la nie.

(2) Deň ko na nia vo¾ by hlav né ho kon tro ló ra vy hlá si
obec né za stu pi te¾ stvo na úrad nej ta bu li a spô so bom
v mies te ob vyk lým naj me nej 40 dní pred dňom ko na nia
vo¾ by tak, aby sa vo¾ ba vy ko na la po čas po sled ných
60 dní funk čné ho ob do bia do te raj šie ho hlav né ho kon -
tro ló ra. Kan di dát na funk ciu hlav né ho kon tro ló ra musí 
odo vzda� svo ju pí som nú pri hláš ku naj ne skôr 14 dní
pred dňom ko na nia vo¾ by na obec nom úra de. Sú čas �ou 
pri hláš ky je aj od pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri
me sia ce a do klad o vzde la ní.

(3) Na zvo le nie hlav né ho kon tro ló ra je pot reb ný sú -
hlas nad po lo vič nej väč ši ny všet kých pos lan cov obec -
né ho za stu pi te¾ stva. Ak ani je den z kan di dá tov ta kú
väč ši nu ne zís kal, obec né za stu pi te¾ stvo ešte na tej is tej
schô dzi vy ko ná dru hé kolo vo lieb, do kto ré ho po stú pia
dva ja kan di dá ti, kto rí zís ka li v pr vom kole vo lieb naj -
väč ší po čet plat ných hla sov. V prí pa de rov nos ti hla sov
do dru hé ho kola vo lieb po stu pu jú vše tci kan di dá ti
s naj väč ším poč tom plat ných hla sov. V dru hom kole
vo lieb je zvo le ný ten kan di dát, kto rý zís kal naj väč ší po -
čet plat ných hla sov. Pri rov nos ti hla sov v dru hom kole
vo lieb sa roz ho du je žre bom. Ďal šie po dro bnos ti o spô -
so be a vy ko na ní vo¾ by hlav né ho kon tro ló ra a ná le ži tos -
ti pri hláš ky usta no ví obec uzne se ním.

(4) Ak vý kon funk cie hlav né ho kon tro ló ra za ni ká
spô so bom pod ¾a od se ku 8 písm. a), b) ale bo d), vy hlá si
za stu pi te¾ stvo nové vo¾ by hlav né ho kon tro ló ra tak, aby
sa ko na li naj ne skôr do 60 dní odo dňa skon če nia vý ko -
nu funk cie hlav né ho kon tro ló ra.

(5) Hlav né ho kon tro ló ra volí obec né za stu pi te¾ stvo
na šes� ro kov. Jeho funk čné ob do bie sa za čí na dňom,
kto rý je ur če ný ako deň ná stu pu do prá ce.

(6) Hlav né mu kon tro ló ro vi vzni ká po zvo le ní ná rok

na uzav re tie pra cov nej zmlu vy s ob cou. Pra cov ný po -
mer mož no do hod nú� aj na krat ší pra cov ný čas,16b)
kto ré ho dĺž ku určí obec né za stu pi te¾ stvo pred vy hlá se -
ním vo¾ by kon tro ló ra.

(7) Sta ros ta je po vin ný s prá vo plat ne zvo le ným hlav -
ným kon tro ló rom uzav rie� pra cov nú zmlu vu naj ne skôr
v deň na sle du jú ci po dni skon če nia funk čné ho ob do bia 
pred chá dza jú ce ho hlav né ho kon tro ló ra. Deň ná stu pu
do prá ce sa určí na deň na sle du jú ci po dni skon če nia
funk čné ho ob do bia pred chá dza jú ce ho hlav né ho kon -
tro ló ra.

(8) Vý kon funk cie hlav né ho kon tro ló ra za ni ká
a) vzda ním sa funk cie,
b) od vo la ním z funk cie,
c) uply nu tím jeho funk čné ho ob do bia, 
d) smr �ou ale bo vy hlá se ním za mŕt ve ho,
e) dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz sud ku, kto -

rým bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny
ale bo kto rým bola jeho spô so bi los� na práv ne úko ny
ob me dze ná,

f) dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz sud ku, kto -
rým bol od sú de ný za úmy sel ný trest ný čin ale bo prá -
vo plat ne od sú de ný za trest ný čin, ak vý kon tres tu
od ňa tia slo bo dy ne bol pod mie neč ne od lo že ný,

g) dňom, keï za čal vy ko ná va� funk ciu pod ¾a § 18
ods. 2.

(9) Obec né za stu pi te¾ stvo môže od vo la� hlav né ho
kon tro ló ra z funk cie, ak
a) opa ko va ne ale bo zvláš� hru bým spô so bom po ru ší

po vin nos ti za mest nan ca ale bo ve dú ce ho za mest -
nan ca,16)

b) hru bo ale bo opa ko va ne za ne dbá va po vin nos ti vy plý -
va jú ce z jeho funk cie a bol na to as poň raz pí som ne
upo zor ne ný obec ným za stu pi te¾ stvom,

c) uve die ne prav di vý údaj v čest nom vy hlá se ní po dá va -
nom pod ¾a § 18 ods. 1 ale bo v úda joch o svo jich ma -
jet ko vých po me roch.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 16, 16a a 16b zne -
jú:
„16) Zá kon č. 552/2003 Z. z. o vý ko ne prá ce vo ve rej nom zá uj me.
16a) Zá kon č. 502/2001 Z. z. o fi nanč nej kon tro le a vnú tor nom

au di te.
16b) § 49 a 50 Zá kon ní ka prá ce.“.

6. Za § 18a sa vkla da jú nové § 18b až 18g, kto ré vrá -
ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 18b

Hlav ný kon tro lór via ce rých obcí

Hlav ný kon tro lór môže vy ko ná va� kon trol nú čin nos�
pre via ce ré obce. Ak hlav ný kon tro lór vy ko ná va čin nos -
ti pre via ce ré obce, dotk nu té obce o tom to uza tvo ria
zmlu vu na účel usku toč ne nia kon krét nej úlo hy pod ¾a
§ 20a. Hlav né ho kon tro ló ra volí obec né za stu pi te¾ stvo
v kaž dej z obcí, kto rá je účast ní kom zmlu vy. Sta ros ta
kaž dej zú čast ne nej obce uzav rie s hlav ným kon tro ló -
rom pra cov nú zmlu vu v le ho te pod ¾a § 18a ods. 7.
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§ 18c

Plat hlav né ho kon tro ló ra

(1) Plat hlav né ho kon tro ló ra je sú či nom prie mer nej
me sač nej mzdy za mest nan ca v ná rod nom hos po dár -
stve, vy čís le nej na zá kla de úda jov Šta tis tic ké ho úra du
Slo ven skej re pub li ky za pred chá dza jú ci ka len dár ny
rok, a ko efi cien tu pod ¾a poč tu oby va te ¾ov obce, kto rý je
v ob ciach
a)                   do        500 oby va te ¾ov          1,15
b) od 501        do       1 000 oby va te ¾ov          1,28
c) od 1 001     do       3 000 oby va te ¾ov          1,54
d) od 3 001     do       5 000 oby va te ¾ov          1,68
e) od 5 001     do     10 000 oby va te ¾ov          1,82
f) od 10 001   do     20 000 oby va te ¾ov          1,96
g) od 20 001   do     50 000 oby va te ¾ov          2,24
h) od 50 001   do    100 000 oby va te ¾ov          2,47
i)                    nad 100 000 oby va te ¾ov          2,78.

(2) Ak má hlav ný kon tro lór obce do hod nu tý pra cov ný 
po mer na krat ší pra cov ný čas, jeho plat sa určí pod ¾a
od se ku 1 v zá vis los ti od dĺž ky pra cov né ho času.

(3) Ak hlav ný kon tro lór obce vy ko ná va čin nos� pre
via ce ré obce, kaž dá obec mu určí plat pod ¾a od se ku 1
v zá vis los ti od dĺž ky do hod nu té ho pra cov né ho času.

(4) Plat hlav né ho kon tro ló ra obce je za ok rúh ¾o va ný
na celé stov ky ko rún sme rom hore.

(5) Obec né za stu pi te¾ stvo môže hlav né mu kon tro ló -
ro vi schvá li� me sač nú od me nu až do výš ky 30 % z me -
sač né ho pla tu hlav né ho kon tro ló ra pod ¾a od se ku 1.

(6) Na zá kla de do ho dy obcí môžu obec né za stu pi te¾ -
stvá schvá li� me sač nú od me nu hlav né mu kon tro ló ro vi, 
kto rý vy ko ná va kon trol nú čin nos� pre via ce ré obce, až
do výš ky 30 % z jeho me sač né ho pla tu ur če né ho pod ¾a
od se ku 3.

§ 18d

Roz sah kon trol nej čin nos ti

(1) Kon trol nou čin nos �ou sa ro zu mie kon tro la zá -
kon nos ti, účin nos ti, hos po dár nos ti a efek tív nos ti pri
hos po dá re ní a na kla da ní s ma jet kom a ma jet ko vý mi
prá va mi obce, ako aj s ma jet kom, kto rý obec uží va  po -
d¾a oso bit ných pred pi sov,16c) kon tro la príj mov, vý dav -
kov a fi nanč ných ope rá cií obce, kon tro la vy ba vo va nia
s�ažností16d) a pe tí cií,16e) kon tro la do dr žia va nia vše -
obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vrá ta ne na ria -
de ní obce, kon tro la pl ne nia uzne se ní obec né ho za stu -
pi te¾ stva, kon tro la do dr žia va nia in ter ných pred pi sov
obce a kon tro la pl ne nia ïal ších úloh usta no ve ných
oso bit ný mi pred pis mi.16f)

(2) Kon trol nej čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na pod lie ha
a) obec ný úrad,
b) roz poč to vé a prí spev ko vé or ga ni zá cie zria de né ob -

cou,
c) práv nic ké oso by, v kto rých má obec ma jet ko vú

účas�, a iné oso by, kto ré na kla da jú s ma jet kom obce
ale bo kto rým bol ma je tok obce pre ne cha ný na uží va -
nie, a to v roz sa hu do tý ka jú com sa toh to ma jet ku,

d) oso by, kto rým boli pos kyt nu té z roz po čtu obce úče -

lo vé do tá cie ale bo ná vrat né fi nanč né vý po mo ci, či
ne ná vrat né fi nanč né vý po mo ci pod ¾a oso bit né ho
predpisu10) v roz sa hu na kla da nia s tý mi to pros tried -
ka mi.

(3) Kon trol ná čin nos� pod ¾a od se ku 1 sa ne vz�a hu je
na ko na nie, v kto rom o prá vach, prá vom chrá ne ných
zá uj moch ale bo o po vin nos tiach práv nic kých osôb ale -
bo fy zic kých osôb roz ho du je sta ros ta v správ nom ko na -
ní pod ¾a § 27.

§ 18e

Pra vid lá kon trol nej čin nos ti

Hlav ný kon tro lór pri vý ko ne kon trol nej čin nos ti po -
stu pu je pod ¾a pra vi diel, kto ré usta no vu je oso bit ný zá -
kon.16a) Ďal šie po dro bnos ti o pra vid lách kon trol nej čin -
nos ti môže usta no vi� obec uzne se ním.

§ 18f

Úlo hy hlav né ho kon tro ló ra

(1) Hlav ný kon tro lór
a) vy ko ná va kon tro lu v roz sa hu usta no ve ní § 18d,
b) pred kla dá obec né mu za stu pi te¾ stvu raz za šes� me -

sia cov ná vrh plá nu kon trol nej čin nos ti, kto rý musí
by� naj ne skôr 15 dní pred pre ro ko va ním v za stu pi -
te¾ stve zve rej ne ný spô so bom v obci ob vyk lým,

c) vy pra cú va od bor né sta no vi ská k ná vr hu roz po čtu
obce a k ná vr hu zá ve reč né ho účtu obce pred jeho
schvá le ním v obec nom za stu pi te¾ stve, 

d) pred kla dá sprá vu o vý sled koch kon tro ly pria mo
obec né mu za stu pi te¾ stvu na jeho naj bliž šom za sad -
nu tí,

e) pred kla dá obec né mu za stu pi te¾ stvu naj me nej raz
roč ne sprá vu o kon trol nej čin nos ti, a to do 60 dní po
uply nu tí ka len dár ne ho roku,

f) spo lu pra cu je so štát ny mi or gán mi vo ve ciach kon -
tro ly hos po dá re nia s pros tried ka mi pri de le ný mi obci 
zo štát ne ho roz po čtu ale bo zo štruk tu rál nych fon -
dov Eu róp skej únie,

g) vy ba vu je s�až nos ti, ak tak usta no vu je oso bit ný zá -
kon,16g)

h) je po vin ný vy ko na� kon tro lu, ak ho o to po žia da
obec né za stu pi te¾ stvo.

(2) Hlav ný kon tro lór sa zú čas tňu je na za sad nu tiach
obec né ho za stu pi te¾ stva a obec nej rady s hla som po -
rad ným; môže sa zú čas tňo va� aj na za sad nu tiach ko -
mi sií zria de ných obec ným za stu pi te¾ stvom.

(3) Hlav ný kon tro lór je opráv ne ný na hlia da� do do -
kla dov, ako aj do iných do ku men tov v roz sa hu kon trol -
nej čin nos ti pod ¾a § 18d.

(4) Hlav ný kon tro lór je po vin ný na po žia da nie bez od -
klad ne sprí stup ni� vý sled ky kon trol pos lan com obec -
né ho za stu pi te¾ stva ale bo sta ros to vi.

§ 18g

Út var hlav né ho kon tro ló ra

(1) Obec si môže zria di� út var hlav né ho kon tro ló ra.
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(2) Út var hlav né ho kon tro ló ra ria di a za jeho čin nos�
zod po ve dá hlav ný kon tro lór.

(3) Út var hlav né ho kon tro ló ra za bez pe ču je od bor né,
ad mi nis tra tív ne a or ga ni zač né veci sú vi sia ce s pl ne ním 
úloh hlav né ho kon tro ló ra.

(4) Or ga ni zá ciu út va ru hlav né ho kon tro ló ra usta no -
vu je obec né za stu pi te¾ stvo v or ga ni zač nom po riad ku.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 16c, 16d, 16e, 16f
a 16g zne jú:
„16c) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z.

o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16d) Zá kon č. 152/1998 Z. z. o s�až nos tiach.
16e) Zá kon č. 85/1990 Zb. o pe tič nom prá ve v zne ní zá ko na

č. 242/1998 Z. z.
16f) Na prí klad § 32a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16g) § 11 ods. 3 zá ko na č. 152/1998 Z. z.“.

7. Za § 30 sa vkla dá § 30a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 30a

Pre chod né usta no ve nia
k úpra vám účin ným od 1. júla 2004

(1) V ob ciach, v kto rých je zvo le ný hlav ný kon tro lór
pod ¾a pred pi sov plat ných a účin ných do 30. júna 2004, 
sa vy ko ná nová vo¾ ba hlav né ho kon tro ló ra pod ¾a toh to
zá ko na po uply nu tí jeho funk čné ho ob do bia.

(2) Obce, v kto rých hlav ný kon tro lór nie je zvo le ný,
ale bo obce, v ktorých ne vy ko ná va čin nos� hlav ný kon -
tro lór via ce rých obcí, zvo lia hlav né ho kon tro ló ra pod ¾a
toh to zá ko na v le ho te do 1. ja nu ára 2005. Sta ros ta je
po vin ný s prá vo plat ne zvo le ným hlav ným kon tro ló rom
uzav rie� pra cov nú zmlu vu v le ho te 14 dní odo dňa vo¾ -
by.

(3) V ob ciach, kde je zvo le ný hlav ný kon tro lór, sa
jeho pla to vé po me ry upra via pod ¾a toh to zá ko na do
1. ja nu ára 2005.

(4) Hlav ný kon tro lór, kto rý je zvo le ný do funk cie  po -
d¾a pred pi sov plat ných do 30. júna 2004 a ne spĺ ňa
pod mien ku do siah nu té ho vzde la nia pod ¾a § 18a ods. 1, 
zos tá va na ïa lej vo funk cii. Vzde la nie pod ¾a § 18a ods. 1 
je ten to hlav ný kon tro lór po vin ný do siah nu� naj ne skôr
do 30. júna 2009, inak sa má za to, že sa v ten to deň
svo jej funk cie vzdal.

(5) Hlav ný kon tro lór, kto rý ne spĺ ňa po vin nos ti ostat -
né ho ve dú ce ho zamestnanca16) ale bo kto rý ne spĺ ňa
pod mien ky pod ¾a § 18 ods. 1 tretej vety a ods. 2, je po -
vin ný ich spl ni� do 1. ok tób ra 2004, inak sa má za to, že
sa v ten to deň svo jej funk cie vzdal.

(6) Hlav ný kon tro lór, kto rý je čle nom po li tic kej stra -
ny ale bo hnu tia, je po vin ný vzda� sa toh to člen stva ale -
bo uro bi� práv ne re le vant ný úkon sme ru jú ci k vzda niu
sa člen stva do 1. ok tób ra 2004, inak sa má za to, že sa
v ten to deň svo jej funk cie vzdal.“.

Čl. II

Zá kon č. 302/2001 Z. z. o samo sprá ve vyš ších územ -
ných cel kov (zá kon o samo správ nych kra joch) v zne ní

zá ko na č. 445/2001 Z. z. a zá ko na č. 553/2003 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 4 sa do te raj ší text ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ -
ňa sa od sekom 2, kto rý znie:

„(2) Samo správ ny kraj je po vin ný utvá ra� v rám ci
svo jej pô sob nos ti účin ný sys tém kon tro ly, zria di� funk -
ciu hlav né ho kon tro ló ra samo správ ne ho kra ja (ïa lej
len „hlav ný kon tro lór“) a vo li� hlav né ho kon tro ló ra.
Samo správ ny kraj je tiež po vin ný vy tvá ra� vhod né or -
ga ni zač né, fi nanč né, per so nál ne a ma te riál ne pod -
mien ky na ne zá vis lý vý kon kon tro ly.“.

2. V § 8 sa za od sek 2 vkla da jú nové od se ky 3 až 8,
kto ré zne jú:

„(3) Ná vrh na ria de nia, o kto rom má ro ko va� za stu pi -
te¾ stvo samo správ ne ho kra ja, zve rej ní úrad samo -
správ ne ho kra ja jeho vy ve se ním na úrad nej ta bu li a na
in ter ne to vej ad re se samo správ ne ho kra ja naj me nej
15 dní pred ro ko va ním za stu pi te¾ stva samo správ ne ho
kra ja.

 (4) Dňom vy ve se nia ná vr hu na ria de nia za čí na ply -
nú� naj me nej  desa�dňo vá le ho ta, po čas kto rej môžu fy -
zic ké oso by a práv nic ké oso by uplat ni� pri po mien ku k
ná vr hu na ria de nia v pí som nej for me, elek tro nic ky ale -
bo úst ne do zá pis ni ce na úra de samo správ ne ho kra ja.
Pri po mien kou mož no v ur če nej le ho te na vrh nú� nový
text ale bo od po ru či� úpra vu tex tu, a to do pl ne nie, zme -
nu, vy pus te nie ale bo spres ne nie pô vod né ho tex tu.
Z pri po mien ky musí by� zrej mé, kto ju pred kla dá. Na
ostat né pod nety (ná zo ry, ná me ty a od po rú ča nia) ne -
mu sí na vr ho va te¾ na ria de nia pri hlia da�, a to naj mä
vte dy, ak nie sú zdô vod ne né.

 (5) V prí pa de ži vel nej po hro my, vše obec né ho  ohro -
zenia, od stra ňo va nia ná sled kov ži vel nej po hro my ale bo 
ak je pot reb né za brá ni� ško dám na ma jet ku, pos tup
pod ¾a od se kov 3 a 4 sa ne po u ži je.

 (6) Vy hod no te nie pri po mie nok usku toč ní na vr ho va -
te¾ na ria de nia s prí sluš nou ko mi siou, ak je zria de ná.
Vy hod no te nie ob sa hu je struč ný ob sah pri po mien ky,
úda je o tom, kto pred lo žil pri po mien ku, kto rým pri po -
mien kam sa vy ho ve lo ale bo ne vy ho ve lo a z akých dô vo -
dov.

 (7) Vy hod no te nie pri po mie nok sa musí pred loži�
pos lan com za stu pi te¾ stva samo správ ne ho kra ja v pí -
som nej for me naj ne skôr tri dni pred ro ko va ním za stu -
pi te¾ stva samo správ ne ho kra ja o ná vr hu na ria de nia.

 (8) Fy zic ké oso by a práv nic ké oso by, kto ré majú tr -
va lý po byt ale bo síd lo na úze mí samo správ ne ho kra ja,
môžu za sla� spo loč nú pri po mien ku. Za spo loč nú pri po -
mien ku sa po va žu je kaž dá ob sa ho vo to tož ná pri po -
mien ka za sla ná samo stat ne, ak je jej sú čas �ou spl no -
moc ne nie tej is tej fy zic kej oso by na za stu po va nie
pri po mien ku jú cich osôb. Ak spo loč nú pri po mien ku za -
sla lo as poň 200 fy zic kých osôb ale bo práv nic kých
osôb, ude lí za stu pi te¾ stvo samo správ ne ho kra ja spl no -
moc ne né mu zá stup co vi slo vo na ro ko va ní za stu pi te¾ -
stva v tej čas ti ro ko va nia, kto ré ho sa pri po mien ka tý ka. 
Ča so vý li mit na vy stú pe nie spl no moc ne né ho zá stup cu
je naj me nej desa� mi nút.“.
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Do te raj šie od se ky 3 až 6 sa ozna ču jú ako od se ky 9
až 12.

3. § 19 vrá ta ne nad pi su znie:

„Hlav ný kon tro lór

§ 19

Pos ta ve nie hlav né ho kon tro ló ra

(1) Hlav né ho kon tro ló ra volí a od vo lá va za stu pi te¾ -
stvo. Hlav ný kon tro lór je za mest nan com samo správ ne -
ho kra ja a ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, vz�a hu jú
sa na neho všet ky po vin nos ti ostat né ho ve dú ce ho za -
mest nan ca pod ¾a oso bit né ho pred pi su.18a) Hlav ný kon -
tro lór ne smie pod ni ka� ale bo vy ko ná va� inú zá rob ko vú
čin nos� a by� čle nom ria dia cich, kon trol ných ale bo do -
zor ných or gá nov práv nic kých osôb, kto ré vy ko ná va jú
pod ni ka te¾ skú čin nos�. Toto ob me dze nie sa ne vz�a hu je 
na ve dec kú čin nos�, pe da go gic kú čin nos�, lek tor skú
čin nos�, pred ná ša te¾ skú čin nos�, pre kla da te¾ skú čin -
nos�, pub li cis tic kú čin nos�, li te rár nu ale bo ume lec kú
čin nos� a na sprá vu vlastného ma jet ku ale bo sprá vu
ma jet ku svo jich ma lo le tých detí. Kon trol nú čin nos� vy -
ko ná va ne zá vis le a ne stran ne a ne pri hlia da na prí ka zy, 
kto ré sú v roz po re so zá klad ný mi pra vid la mi kon trol nej 
čin nos ti.18b) Po čas vý ko nu funk cie ne mô že by� čle nom
po li tic kej stra ny ale bo hnu tia. Túto sku toč nos� do lo ží
čest ným vy hlá se ním v deň pod pi su pra cov nej zmlu vy.

(2) Funk cia hlav né ho kon tro ló ra je ne zlu či te¾ ná
s funk ciou
a) pos lan ca za stu pi te¾ stva samo správ ne ho kra ja,
b) pred se du,
c) čle na or gá nu práv nic kej oso by, kto rej zria ïo va te ¾om 

ale bo za kla da te ¾om je samo sprá vy kraj,
d) iné ho za mest nan ca samo správ ne ho kra ja.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 18a a 18b zne jú:
„18a) Zá kon č. 552/2003 Z. z. o vý ko ne prá ce vo ve rej nom zá uj me.
18b) § 13 až 25 zá ko na č. 502/2001 Z. z. o fi nanč nej kon tro le

a vnú tor nom au di te.“.

4. Od kaz 17 vrá ta ne po znám ky pod čia rou sa vy púš -
�a.

5. Za § 19 sa vkla da jú pa ra gra fy 19a až 19f, kto ré
vrá ta ne nad pi sov zne jú:

„§ 19a

Pred po kla dy na vý kon funk cie,
vo¾ ba a skon če nie vý ko nu funk cie

(1) Kva li fi kač ným pred po kla dom na funk ciu hlav né -
ho kon tro ló ra je ukon če né vy so ko škol ské vzde la nie
 prvého stup ňa eko no mic ké ho, práv nic ké ho ale bo tech -
nic ké ho sme ru.

(2) Deň ko na nia vo¾ by hlav né ho kon tro ló ra vy hlá si
za stu pi te¾ stvo na úrad nej ta bu li a spô so bom v mies te
ob vyk lým naj me nej 40 dní pred dňom ko na nia vo¾ by
v za stu pi te¾ stve tak, aby sa vo¾ ba vy ko na la po čas po -
sled ných 60 dní funk čné ho ob do bia do te raj šie ho hlav -
né ho kon tro ló ra. Kan di dát na funk ciu hlav né ho kon -
tro ló ra musí odo vzda� svo ju pí som nú pri hláš ku
naj ne skôr 14 dní pred dňom ko na nia vo¾ by na úra de

samo správ ne ho kra ja. Sú čas �ou pri hláš ky je aj od pis
z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce a do klad
o vzde la ní.

(3) Na zvo le nie hlav né ho kon tro ló ra je pot reb ný sú -
hlas nad po lo vič nej väč ši ny plat ných hla sov prí tom -
ných pos lan cov za stu pi te¾ stva. Ak ani je den z kan di dá -
tov ta kú väč ši nu ne zís kal, ešte na tej is tej schô dzi
za stu pi te¾ stvo vy ko ná dru hé kolo vo lieb, do kto ré ho po -
stú pia dva ja kan di dá ti, kto rí zís ka li v pr vom kole vo lieb
naj väč ší po čet hla sov. V prí pa de rov nos ti hla sov do
dru hé ho kola vo lieb po stu pu jú vše tci kan di dá ti s naj -
väč ším poč tom hla sov. V dru hom kole vo lieb je zvo le ný
ten kan di dát, kto rý zís kal naj väč ší po čet plat ných hla -
sov. Pri rov nos ti hla sov v dru hom hla so va ní sa roz ho -
du je žre bom. Ďal šie po dro bnos ti o spô so be a vy ko na ní
vo¾ by hlav né ho kon tro ló ra a ná le ži tos ti pri hláš ky usta -
no ví samo správ ny kraj uzne se ním.

(4) Ak vý kon funk cie hlav né ho kon tro ló ra za ni ká
spô so bom pod ¾a od se ku 8 písm. a), b) ale bo d), vy hlá si
za stu pi te¾ stvo nové vo¾ by hlav né ho kon tro ló ra tak, aby
sa ko na li naj ne skôr do 60 dní odo dňa skon če nia vý ko -
nu funk cie hlav né ho kon tro ló ra.

(5) Hlav né ho kon tro ló ra volí za stu pi te¾ stvo na šes�
ro kov. Jeho funk čné ob do bie za čí na dňom vo¾ by. Ak
hlav ný kon tro lór vy ko ná va jú ci funk ciu v deň vo¾ by je
kan di dá tom na funk ciu hlav né ho kon tro ló ra a ne bol
za stu pi te¾ stvom opä� zvo le ný do funk cie, jeho pra cov -
nop ráv ny vz�ah k samo správ ne mu kra ju kon čí dňom
skon če nia jeho funk čné ho ob do bia a hlav ný kon tro lór
má ná rok na od stup né v sume dvoch me sač ných pla -
tov. Do výš ky pla tu sa na ten to účel ne za po čí ta od me na 
pri zna ná pod ¾a § 19b ods. 2.

(6) Hlav né mu kon tro ló ro vi vzni ká po zvo le ní ná rok
na uzav re tie pra cov nej zmlu vy so samo správ nym kra -
jom.

(7) Pred se da je po vin ný s prá vo plat ne zvo le ným hlav -
ným kon tro ló rom uzav rie� pra cov nú zmlu vu naj ne skôr
v deň na sle du jú ci po dni skon če nia funk čné ho ob do bia 
pred chá dza jú ce ho hlav né ho kon tro ló ra. Deň ná stu pu
do prá ce sa určí na deň na sle du jú ci po dni skon če nia
funk čné ho ob do bia pred chá dza jú ce ho hlav né ho kon -
tro ló ra.

(8) Vý kon funk cie hlav né ho kon tro ló ra za ni ká
a) vzda ním sa funk cie,
b) od vo la ním z funk cie,
c) uply nu tím jeho funk čné ho ob do bia,
d) smr �ou ale bo vy hlá se ním za mŕt ve ho,
e) dňom prá vo plat nos ti roz sud ku, kto rým bol zba ve ný

spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo kto rým bola jeho 
spô so bi los� na práv ne úko ny ob me dze ná,

f) dňom prá vo plat nos ti roz sud ku, kto rým bol od sú de -
ný za úmy sel ný trest ný čin ale bo prá vo plat ne od sú -
de ný za trest ný čin, ak vý kon tres tu od ňa tia slo bo dy
ne bol pod mie neč ne od lo že ný,

g) dňom, keï za čal vy ko ná va� funk ciu pod ¾a § 19
ods. 2.

(9) Za stu pi te¾ stvo môže od vo la� hlav né ho kon tro ló ra
z funk cie, ak
a) po ru ší po vin nos ti za mest nan ca ale bo ve dú ce ho za -

mest nan ca,18a)
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b) hru bo ale bo opa ko va ne za ne dbá va po vin nos ti vy plý -
va jú ce z jeho funk cie a bol na to as poň raz pí som ne
upo zor ne ný za stu pi te¾ stvom samo správ ne ho kra ja,

c) uve die ne prav di vý údaj v čest nom vy hlá se ní po dá va -
nom pod ¾a § 19 ods. 1 ale bo v úda joch o svo jich ma -
jet ko vých po me roch.

§ 19b

Plat hlav né ho kon tro ló ra

(1) Plat hlav né ho kon tro ló ra je 70 % pla tu pred se du
vrá ta ne pa u šál nych ná hrad.

(2) Za stu pi te¾ stvo môže schvá li� hlav né mu kon tro ló -
ro vi od me nu až do výš ky 30 % sú hrnu pla tov usta no ve -
ných pod ¾a od se ku 1.

§ 19c

Roz sah kon trol nej čin nos ti

(1) Kon trol nou čin nos �ou sa ro zu mie kon tro la zá kon -
nos ti, účin nos ti, hos po dár nos ti a efek tív nos ti pri hos po -
dá re ní a na kla da ní s ma jet kom a ma jet ko vý mi prá va mi
samo správ ne ho kra ja, ako aj s ma jet kom, kto rý samo -
správ ny kraj uží va pod ¾a oso bit ných pred pi sov,18c) ïa lej
kon tro la príj mov a vý dav kov samo správ ne ho kra ja,
kon tro la vy ba vo va nia s�ažností18d) a pe tí cií,18e) kon tro la
do dr žia va nia vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov 
vrá ta ne na ria de ní samo správ ne ho kra ja, kon tro la pl -
ne nia uzne se ní za stu pi te¾ stva, kon tro la do dr žia va nia
in ter ných pred pi sov samo správ ne ho kra ja a kon tro la
pl ne nia ïal ších úloh usta no ve ných oso bit ný mi pred -
pis mi.18f)

(2) Kon trol nej čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na pod lie ha
a) úrad samo správ ne ho kra ja,
b) roz poč to vé, prí spev ko vé a ne zis ko vé or ga ni zá cie

zria de né samo správ nym kra jom,
c) práv nic ké oso by, v kto rých má samo správ ny kraj

ma jet ko vú účas�, a iné oso by, kto ré na kla da jú s ma -
jet kom samo správ ne ho kra ja ale bo kto rým bol ma je -
tok samo správ ne ho kra ja pre ne cha ný na uží va nie,
a to v roz sa hu do tý ka jú com sa toh to ma jet ku,

d) oso by, kto rým boli pos kyt nu té z roz po čtu samo -
správ ne ho kra ja úče lo vé do tá cie ale bo ná vrat né fi -
nanč né vý po mo ci pod ¾a oso bit né ho predpisu13)
v roz sa hu na kla da nia s tý mi to pros tried ka mi.

(3) Kon trol ná čin nos� pod ¾a od se ku 1 sa ne vz�a hu je
na ko na nie, v kto rom o prá vach, prá vom chrá ne ných
zá uj moch ale bo o po vin nos tiach práv nic kých osôb ale -
bo fy zic kých osôb roz ho du je pred se da v správ nom ko -
na ní pod ¾a § 16.

§ 19d

Pra vid lá kon trol nej čin nos ti

Hlav ný kon tro lór pri vý ko ne kon trol nej čin nos ti po -
stu pu je pod ¾a pra vi diel, kto ré usta no vu je oso bit ný zá -
kon.18b) Ďal šie po dro bnos ti o pra vid lách kon trol nej
čin nos ti môže usta no vi� samo správ ny kraj uzne se -
ním.

§ 19e

Úlo hy hlav né ho kon tro ló ra

(1) Hlav ný kon tro lór
a) vy ko ná va kon tro lu v roz sa hu usta no ve ní § 19c,
b) pred kla dá za stu pi te¾ stvu raz za šes� me sia cov ná vrh 

plá nu kon trol nej čin nos ti, kto rý musí by� naj ne skôr
15 dní pred pre ro ko va ním v za stu pi te¾ stve zve rej ne -
ný spô so bom v mies te ob vyk lým,

c) vy pra cú va od bor né sta no vi ská k ná vr hu roz po čtu
samo správ ne ho kra ja a k ná vr hu zá ve reč né ho účtu
samo správ ne ho kra ja pred jeho schvá le ním v za stu -
pi te¾ stve,

d) na po žia da nie za stu pi te¾ stva ale bo pred se du pred -
kla dá sprá vu o vý sled koch kon tro ly za stu pi te¾ stvu
na jeho naj bliž šom za sad nu tí,

e) pred kla dá za stu pi te¾ stvu naj me nej raz roč ne sprá vu 
o kon trol nej čin nos ti, a to do 60 dní po uply nu tí ka -
len dár ne ho roku,

f) spo lu pra cu je so štát ny mi or gán mi vo ve ciach kon -
tro ly hos po dá re nia s pros tried ka mi pri de le ný mi
samo správ ne mu kra ju zo štát ne ho roz po čtu ale bo
zo štruk tu rál nych fon dov Eu róp skej únie,

g) je po vin ný vy ko na� kon tro lu, ak ho o to po žia da za -
stu pi te¾ stvo.

(2) Hlav ný kon tro lór samo správ ne ho kra ja sa zú čas -
tňu je na za sad nu tiach za stu pi te¾ stva s hla som po rad -
ným; môže sa zú čas tňo va� aj na za sad nu tiach ko mi sií
zria de ných za stu pi te¾ stvom.

§ 19f

Út var hlav né ho kon tro ló ra

(1) Samo správ ny kraj zria ïu je út var hlav né ho kon -
tro ló ra.

(2) Út var hlav né ho kon tro ló ra ria di a za jeho čin nos�
zod po ve dá hlav ný kon tro lór.

(3) Út var hlav né ho kon tro ló ra za bez pe ču je od bor né,
ad mi nis tra tív ne a or ga ni zač né veci sú vi sia ce s pl ne ním 
úloh hlav né ho kon tro ló ra.

(4) Or ga ni zá ciu út va ru hlav né ho kon tro ló ra usta no -
vu je za stu pi te¾ stvo v or ga ni zač nom po riad ku.

(5) Út var hlav né ho kon tro ló ra je po vin ný na po žia da -
nie bez od klad ne sprí stup ni� vý sled ky kon trol pos lan -
com za stu pi te¾ stva ale bo pred se do vi.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 18c, 18d, 18e a 18f
zne jú:
„18c) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z.

o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších pred pi sov.
18d) Zá kon č. 152/1998 Z. z. o s�až nos tiach.
18e) Zá kon č. 85/1990 Zb. o pe tič nom prá ve v zne ní zá ko na

č. 242/1998 Z. z.
18f) Na prí klad § 32a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

6. V § 20 sa za od sek 5 vkla dá od sek 6, kto rý znie:
„(6) Čle no vi ko mi sie, kto rý nie je pos lan com, pat rí

ná hra da vý dav kov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,16) kto ré
mu vznik li v sú vis los ti s vý ko nom funk cie.“.

Čiastka 156 Zbierka zákonov č. 369/2004 Strana 3615



7. Za § 23 sa vkla dá nový § 23a, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie:

„§ 23a

Pre chod né usta no ve nia
k zme nám účin ným od 1. júla 2004

(1) V samo správ nych kra joch, v kto rých je zvo le ný
hlav ný kon tro lór pod ¾a pred pi sov plat ných do 30. júna
2004, sa vy ko ná nová vo¾ ba hlav né ho kon tro ló ra pod ¾a
toh to zá ko na po uply nu tí jeho funk čné ho ob do bia.

(2) Samo správ ne kra je, v kto rých hlav ný kon tro lór
zvo le ný nie je, zvo lia hlav né ho kon tro ló ra pod ¾a toh to
zá ko na v le ho te do 1. ja nu ára 2005. Pred se da samo -
správ ne ho kra ja je po vin ný s prá vo plat ne zvo le ným
hlav ným kon tro ló rom uzav rie� pra cov nú zmlu vu v le -
ho te 14 dní odo dňa vo¾ by.

(3) V samo správ nych kra joch, v kto rých je zvo le ný
hlav ný kon tro lór, sa jeho pla to vé po me ry upra via pod ¾a 
toh to zá ko na do 1. ok tób ra 2005.

(4) Hlav ný kon tro lór, kto rý je usta no ve ný vo funk cii
pod ¾a pred pi sov plat ných do 30. júna 2004 a ne spĺ ňa
pod mien ku do siah nu té ho vzde la nia pod ¾a § 19a ods. 1, 
zos tá va na ïa lej vo funk cii. Vzde la nie pod ¾a § 19a ods. 1 
je ten to hlav ný kon tro lór po vin ný do siah nu� naj ne skôr
do 30. júna 2009, inak sa má za to, že sa v ten to deň
svo jej funk cie vzdal.

(5) Hlav ný kon tro lór, kto rý ne spĺ ňa po vin nos ti ostat -
né ho ve dú ce ho za mest nan ca18a) ale bo kto rý ne spĺ ňa
pod mien ky pod ¾a § 19 ods. 1 tre tej vety a ods. 2, je po -
vin ný ich spl ni� do 1. ok tób ra 2004, inak sa má za to, že
sa v ten to deň svo jej funk cie vzdal.

(6) Hlav ný kon tro lór, kto rý je čle nom po li tic kej stra -
ny ale bo hnu tia, je po vin ný vzda� sa toh to člen stva ale -
bo uro bi� práv ne re le vant ný úkon sme ru jú ci k vzda niu

sa člen stva do 1. ok tób ra 2004, inak sa má za to, že sa
v ten to deň svo jej funk cie vzdal.“.

Čl. III

Zá kon č. 552/2003 Z. z. o vý ko ne prá ce vo ve rej nom
zá uj me sa mení tak to:

V § 9 od sek 2 znie:
„(2) Ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak, ostat ní

ve dú ci za mest nan ci môžu pod ni ka�, vy ko ná va� inú zá -
rob ko vú čin nos� a by� čle nom ria dia cich, kon trol ných
ale bo do zor ných or gá nov práv nic kých osôb, kto ré vy -
ko ná va jú pod ni ka te¾ skú čin nos� len s pred chá dza jú -
cim pí som ným sú hla som za mest ná va te ¾a.“.

 Čl. IV

Zá kon č. 553/2003 Z. z. o od me ňo va ní nie ktorých za -
mest nan cov pri vý ko ne prá ce vo ve rej nom zá uj me
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení tak -
to:

V § 1 od sek 4 znie:
„(4) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na

a) hlav né ho kon tro ló ra obce a hlav né ho kon tro ló ra
vyš šie ho územ né ho cel ku,

b) za mest nan cov vyš šie ho územ né ho cel ku a obce, ak
vyš ší územ ný ce lok ale bo obec pri od me ňo va ní za -
mest nan cov ok rem za mest nan cov, kto rí sú za ra de ní 
v ško le a v škol skom za ria de ní bez práv nej sub jek ti -
vi ty, po stu pu je pod ¾a po riad ku od me ňo va nia upra -
ve né ho pod ¾a Zá kon ní ka prá ce a schvá le né ho za stu -
pi te¾ stvom samo správ ne ho kra ja ale bo obec ným
za stu pi te¾ stvom; mzdo vé pod mien ky za mest nan cov
obce a vyš šie ho územ né ho cel ku pod ¾a po riad ku od -
me ňo va nia ne smú by� niž šie ako ich po sled ný pri -
zna ný funk čný plat pod ¾a toh to zá ko na.“.

Čl. V

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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370

O Z N Á  M E  N I E  
Ná rod nej ban ky Slo ven ska

Ná rod ná ban ka Slo ven ska vy da la pod ¾a § 75 ods. 2 písm. f) a g) zá ko na č. 510/2002 Z. z. o pla tob nom sty ku
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 604/2003 Z. z.  

opat re nie z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlast ných zdro joch fi nan co va nia a in ves tí ciách in šti tú cie elek tro nic -
kých pe ňa zí. 

Tým to opat re ním sa usta no vu je,
a) čo tvo rí vlast né zdro je fi nan co va nia in šti tú cie elek tro nic kých pe ňa zí, a spô sob ich vý po čtu, 
b) čo tvo rí in ves tí cie, ak tí va a vy me dze né ri zi ko vo vá že né ak tí va in šti tú cie elek tro nic kých pe ňa zí,
c) spô sob a pos tup ria de nia ri zík a po dro bnos ti o sys té me ria de nia ri zík a o vnú tor nom kon trol nom sys té me in šti tú -

cie elek tro nic kých pe ňa zí,
d) štruk tú ra, ob sah, čle ne nie, ter mí ny, for ma, spô sob, pos tup a mies to pred kla da nia hlá se ní in šti tú cie elek tro nic -

kých pe ňa zí a za hra nič nej in šti tú cie elek tro nic kých pe ňa zí.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. júla 2004.

Opat re nie je uve rej ne né v čiast ke 24/2004 Ves tní ka Ná rod nej ban ky Slo ven ska a mož no doň na zrie� vo všet kých
or ga ni zač ných zlož kách Ná rod nej ban ky Slo ven ska. 
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