
Príloha č. 8 

Kvíz: Kompetencie obecného zastupiteľstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kto určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
2. Kto vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór  
 
3. Kto schvaľuje rozpočet obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
4. Kto schvaľuje územný plán obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
 
 
 

Vašou úlohou je odpovedať správne 
na kvízové otázky, ktoré sa týkajú 
kompetencií orgánov samosprávy. 
Odpoveď môžete vybrať zo štyroch 
možností, pričom správna je vždy 

len jedna odpoveď. V dolnej časti sa 
nachádza kľúč správnych odpovedí. 
 



5. Kto predkladá správu o výsledku kontroly obecnému zastupiteľstvu? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
6. Kto rozhoduje o zavedení alebo zrušení daní a poplatkov? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
7. Kto riadi prácu obecného úradu? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór  
 
8. Kto schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
9. Kto spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia 
s prostriedkami obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
10. Kto udeľuje čestné občianstvo, obecné vyznamenania a ceny? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
 
 
 



11.Kto môže pozastaviť uznesenie obecného zastupiteľstva? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór  
 
12. Kto vyhlasuje referendum? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
13. Kto vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór  
 
14. Kto je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
15. Kto ustanovuje erb, vlajku a pečať obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
16. Kto určuje plat starostu? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
 
 
 
 



17. Kto zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór  
 
18. Kto zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
19. Kto vykonáva obecnú správu? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór  
 
20. Kto volí a odvoláva hlavného kotrolóra obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
21. Kto zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým 
osobám? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór  
 
22. Kto schvaľuje štatút obce? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór 
 
 
 
 



23. Kto vymenúva a odvoláva prednostu? 
a) obecné zastupitelstvo           
b) starosta obce        
c) prednosta úradu      
d) hlavný kontrolór  
 
 
 
 
KĽÚČ SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ 

1. a 
2. d 
3. a 
4. a 
5. d 
6. a 
7. c 
8. a 
9. d 
10. a 
11. b 
12. a 
13. b 
14. d 
15. a 
16. a 
17. b 
18. a 
19. b 
20. a 
21. b 
22. a 
23. b 

 
 
 
 
 
 
 


