
  
Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi viacerých obcí 

 
uzavretá v zmysle §18b a §20a zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, o refundácií niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného 
kontrolóra viacerých obcí. 

 
Účastníkmi zmluvy sú obce, v ktorých bola za hlavného kontrolóra obce zvolená tá istá fyzická 
osoba – Mgr. Anna Kosánová, J.Jánošíka 15, Michalovce 071 01. 
 
 
Podľa č.VI. Zmluvy, v prípade ak osoba hlavného kontrolóra identifikovaná v záhlaví tejto 
zmluvy bude zvolená do funkcie hlavného kontrolóra aj v ďalšej obci, je táto obec oprávnená 
pristúpiť do tejto zmluvy ako ďalšia zmluvná strana. 
Pristúpenie ďalšej obce sa uskutoční písomným dodatkom prerokovaným a schváleným všetkými 
účastníkmi zmluvy. V takomto písomnom dodatku sa najmä nanovo upraví a prepočíta nový 
koeficient dohodnutý v rámci č.II  zmluvy. 
 
 

čl.I 
Účastníci zmluvy 

 
 
 Obec Horovce, zastúpená starostom obce: Erik Timko 

IČO: 325198, adresa: Horovce 25, 072 02 
 

 Obec Kačanov, zastúpená starostom obce: Michal Tomko 
IČO: 325287, adresa: Kačanov 66, 072 05 
 

 Obec Jovsa, zastúpená starostkou obce: Mgr. Ľubica Čornejová 
IČO: 325279, adresa: Jovsa 73, 072 32 
 

 Obec Staré, zastúpená starostom obce: Ing. Michal Bereznanin  
IČO: 325805, adresa: Staré 208, 072 23 
 

 Obec Oreské, zastúpená starostkou obce: Bc. Agnesa  Stričková 
IČO: 325554, adresa: Oreské 129, 072 23 
 

 Obec Moravany, zastúpená starostom obce: Mgr. Vladimír Čeklovský 
IČO: 325503, adresa: Moravany 98, 072 03 
 

 Obec Závadka, zastúpená starostkou obce: Jana Dziaková 
IČO: 326054, adresa: Závadka 36, 072 33 
 

 Obec Kaluža, zastúpená starostom obce: Ing. Marek Misár 
IČO: 325295, adresa: Kaluža 4, 072 36 
 
Pristupujúci účastníci: 
 

 Obec Markovce, zastúpená starostkou obce: PhDr. Valéria Eľková 
IČO: 325481, adresa: Markovce 48, 072 06 
 

 
 



 
čl.II 

Vymedzenie predmetu zmluvy 
 

     V zmysle ustanovenia §4, ods.3, písm.e) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, je obec povinná utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné 

organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon. 

     V záujme kvalitného, efektívneho a nestranného výkonu funkcie spoločného hlavného 

kontrolóra viacerých obcí v zmysle §18b a §20a zák.č.369/1990 z.z. o obecnom zriadení sa 

dotknuté obce dohodli na nasledovnom: 
 

 Predmetom tejto zmluvy nie je vznik právnickej osoby. 

 Pred podpisom zmluvy musí byť v pristupujúcej obci za hlavného kontrolóra obce zvolená tá 

istá fyzická osoba ako u ostatných účastníkov zmluvy. 

 Každá obec musí mať so zvoleným hlavným kontrolórom uzavretú pracovnú zmluvu. 

 Cieľom tejto zmluvy je zabezpečiť, aby spoločný hlavný kontrolór mohol nezávisle vykonávať 

kontrolnú činnosť v rozsahu stanovenom v §18d zák.č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a plniť si úlohy v zmysle §18f citovaného zákona, a to vo 

všetkých zúčastnených obciach. 

 Spoločný hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré 

ustanovuje zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. 

 Umožniť v zmysle zákona o obecnom zriadení spoločnému hlavnému kontrolórovi účasť na 

zasadnutiach obecných zastupiteľstiev v príslušnej obci. 

 Umožniť v rámci pracovnej doby spoločnému hlavnému kontrolórovi jeho ďalšie vzdelávanie 

a rozvoj kontrolných zručností, a to jeho účasťou na vzdelávacích aktivitách, pri zohľadnení 

jeho potrieb a požiadaviek (max.2x ročne špeciálne celoslovenské školenie a konferencia 

hlavných kontrolórov, v ostatných prípadoch využívať školenia organizované RVC).  

 Po vzájomnej dohode starostov zmluvných obcí je možné riešiť aj ďalšie spoločné náklady 

súvisiace s činnosťou spoločného hlavného kontrolóra, ktoré budú využívané na činnosť pre 

všetky zúčastnené strany. 

 Dohodnutý koeficient na refundáciu nákladov podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí (zdroj 

štatistický úrad): 
 
Obec Počet 

obyvateľov k   
31.10.2021 

Koeficient na refundáciu spoločných nákladov 

Markovce 1061 16 
Moravany 1015 16 
Horovce 871 13 
Jovsa 841 13 
Staré 756 12 
Kačanov 512 8 
Oreské 496 8 
Závadka 451 7 
Kaluža 452 7 
Spolu                      6455                                                 100 
 

Tento koeficient sa bude prepočítavať vždy k prvému dňu nasledujúceho mesiaca, keď dôjde 



k odstúpeniu niektorej obce, alebo k pristúpeniu novej obce k tejto zmluve. Inak len keď 

vzrastie alebo poklesne počet obyvateľov za predchádzajúci rok o viac ako 5%. Zmena 

koeficientu na základe zmeny počtu obyvateľov sa uskutoční od 1.1. nasledujúceho 

kalendárneho roka. Zmena koeficientu z dôvodu pristúpenia  alebo odstúpenia obce od zmluvy 

môže byť riešená v osobitných písomných dodatkoch k tejto zmluve. 
 

čl.III 
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 

 

 Tento zmluvný vzťah je dobrovoľný a obce doň môžu vstupovať a vystupovať z neho podľa 

vlastného uváženia, predovšetkým však pri vzniku a zániku funkčného obdobia spoločného 

hlavného kontrolóra. Ostatní účastníci zmluvy sú povinní písomne oznámiť novú skutočnosť 

do 30 dní od jej vzniku. 

 Starostovia dotknutých obcí budú vzájomne alebo prostredníctvom spoločného hlavného 

kontrolóra koordinovať zasadnutia obecných zastupiteľstiev tak, aby sa ich mohol v zmysle 

zákona zúčastňovať ich spoločný hlavný kontrolór. 

 Refundácie nákladov súvisiacich s kontrolnou činnosťou spoločného hlavného kontrolóra 

(okrem miezd, odvodov) budú ostatným obciam po vzájomnej dohode starostov dotknutých 

obcí fakturované OcÚ Markovce. 

čl.IV 
Materiálne vybavenie 

 

Účastníci zmluvy sa zaväzujú umožniť spoločnému hlavnému kontrolórovi využívať počas jeho 

pracovného úväzku kancelárske potreby a výpočtovú techniku na výkon jeho činnosti. 

 

čl.V 
Odstúpenie od zmluvy 

 

 

 Odstúpenie od zmluvy sa vykonáva na základe písomného oznámenia ostatným zmluvným 

stranám a to bez zbytočného odkladu. Odstúpenie nadobudne účinnosť od 1.dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení oznámenia o odstúpení všetkým ostatným 

zúčastneným stranám. 

 Ostatné finančné záväzky (napr. náklady na školenia a s tým súvisiace cestovné výdavky, 

a iné výdavky ako nákup odbornej literatúry a pod.) vzniknuté v období pred odstúpením od 

zmluvy, sú zúčastnené obce povinné uhradiť do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od zmluvy na účet obce, ktorej tieto náklady vznikli. Táto obec je povinná vystaviť 

odstupujúcej obci faktúru na refundáciu týchto nákladov do 15 dní od nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od zmluvy. 

 Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia 

konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú každý vo výške svojho podielu 



podľa vyššie uvedeného koeficientu. 

čl.VI 
Pristúpenie ďalších obcí 

 

 V prípade ak osoba hlavného kontrolóra identifikovaná v záhlaví tejto zmluvy bude zvolená 

do funkcie hlavného kontrolóra aj v ďalšej obci, je táto obec oprávnená pristúpiť do tejto 

zmluvy ako ďalšia zmluvná strana. 

 Pristúpenie ďalšej obce sa uskutoční písomným dodatkom prerokovaným a schváleným 

všetkými účastníkmi zmluvy. V takomto písomnom dokumente sa najmä nanovo upraví 

a prepočíta nový koeficient dohodnutý v rámci č.II  tejto zmluvy. 

 

 
čl.VII 

  Záverečné ustanovenia 
 

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platnosť nadobúda dňom jej podpisu štatutárnymi 

zástupcami všetkých účastníkov zmluvy,  po ich predchádzajúcom schválení v obecných 

zastupiteľstvách a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle zákona. 

 Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov. Zmluva je 

vyhotovená v deviatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie je 

určené pre každého účastníka zmluvy a jedno pre spoločného hlavného kontrolóra.                    
       

                 za Obec Horovce, dňa:                              Erik Timko, starosta obce  

 

 

                 za Obec Kačanov, dňa:                              Michal Tomko, starosta obce  

 

 

                 za Obec Jovsa, dňa:                                   Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce  

 

 

                 za Obec Staré, dňa:                                    Ing. Michal Bereznanin, starosta obce  

 

                

                 za Obec Oreské, dňa:                                 Bc. Agnesa Stričková, starostka obce  



 

 

                 za Obec Moravany, dňa:                           Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce  

 

       

   za Obec Závadka, dňa:                              Jana Dziaková, starostka obce  

 
 
 

 

    za Obec Kaluža, dňa:                                 Ing. Marek Misár, starosta obce  

 
 
 
 

   za Obec Markovce, dňa:                           PhDr. Valéria Eľková, starostka obce  

 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


