
Dôvodová správa 
 
Zrušenie oznámenia o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce 
 

Na základe schváleného zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 a 

novým doplneným § 30f zákona o obecnom zriadení s názvom „Prechodné ustanovenia súvisiace 
s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19“, ktorého účinnosť je od 9.4.2020,  počas 
krízovej doby neplynú lehoty pri §18a ods. 2 prvá veta a ods. 4 (lehoty na vyhlásenie, podanie 
prihlášky a voľbu hlavného kontrolóra obce).  
 
Lehoty vo vzťahu k voľbe HK obce: 
 
Podľa § 18a ods. 2 prvá veta zákona o obecnom zriadení 
.... deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a 
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala 
počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra .... 
 Tieto lehoty neplynú podľa §30f ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 
 
Podľa § 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení 
.... ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie alebo 
smrťou/vyhlásením za mŕtveho vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa 
konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra... 
Tieto lehoty neplynú podľa §30f ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 
 
Podľa § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré 
uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania 
krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona 
- 9.4.2020. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho 
hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór 
zvolený. 
 
Keďže neplynú lehoty na vyhlásenie, podanie prihlášky a voľbu hlavného kontrolóra, podľa § 
30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo 
alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej 
situácie. 
 

Na základe vyššie uvedených zmien a v snahe predísť vzniku nezákonného stavu je 

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra až do uplynutia obdobia krízovej situácie zrušené.   

 

Ing. Ľubica Jančoková 
Hlavná kontrolóra Obce Hamuliakovo 
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