
Cena ZOMOS 2022 – obec Vzorová 
 
V obci Vzorová fungujú orgány obce a všetky kontrolné inštitúcie. Navzájom sa rešpektujú, 
nevstupujú si do zákonných právomocí, spolupracujú. Obec Vzorová pred verejnosťou nič netají. 
 
Obec Vzorová zverejňuje rôznymi spôsobmi (kanálmi) informácie o orgánoch obce, najmä:  

• Starosta  
o meno, priezvisko a kontaktné údaje; 
o profesijný životopis, z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie, pracovná minulosť 

a angažovanie sa v inej ako verejnej sfére súvisiacej s výkonom verejnej 
funkcie; 

o majetkové priznanie. 

• zloženie obecnej rady resp. informácia, že obec radu nemá  

• Poslanci - meno, priezvisko a kontaktné údaje  

• zloženie komisií OcZ  

• Zasadnutia OcZ 
o zápisnice zo zasadnutí; 
o v dobrej informačnej kvalite ; 
o uznesenia prijaté na zasadnutiach. 

• Hlavný kontrolór  
o meno, priezvisko a kontaktné údaje; 
o výstupy z práce hlavného kontrolóra - plán práce, stanoviská k úverom, 

informácie z vykonaných kontrol.  
 

Obec Vzorová využíva aj formy informovania o činnosti orgánov obce – napr. videozáznam z 
priebehu zasadnutia OcZ. 
 
Obec Vzorová dodržiava platné zákony vo vzťahu k hospodáreniu. Jej ekonomická kondícia 
je dobrá, obec je finančne zdravá. Pre verejnosť ponúka (najmä na svojej internetovej stránke) 
informácie o svojom hospodárení  

• obec má zverejnený rozpočet na aktuálny rok v aktuálnej (nie schválenej na konci 
predchádzajúceho roka) podobe;  

• obec má zverejnený rozpočet za predchádzajúce 2 roky; 

• obec má zverejnený záverečný účet za predchádzajúce 2 roky;  

• obec má zverejnené zásady hospodárenia s majetkom. 
 
Obec Vzorová zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní - obec má zverejnenú smernicu o 
verejnom obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou resp. informáciu že takú smernicu nemá. 
 
Obec Vzorová zverejňuje svoje zmluvy a informácie o faktúrach a objednávkach užívateľsky 
príjemným spôsobom. 
 
Obec Vzorová sa usiluje o podporu komunitného života  a zapájanie obyvateľov do 
rozhodovania. Obec má zriadenú a využívanú elektronickú úradnú tabuľu aj s archívom. Obec 
má zverejnený štatút obce  a rokovací poriadok OcZ so zakotvenými právami obyvateľov obce 
na účasť na samospráve obce, kam patrí právo obyvateľa obce vystúpiť na zasadnutí OcZ bez 
predchádzajúceho schvaľovania poslancami OcZ. Obec má prijaté VZN / zásady o verejnom 
zhromaždení obyvateľov obce (ako sa iniciuje, ako sa koná a ako sa naloží s jeho výsledkom). 
Obec Vzorová realizuje aj iné formy inštitucionálneho zapojenia obyvateľov do samosprávy 
(napr. ankety, získavanie spätnej väzby na služby obce a pod.). 
 
Obec Vzorová využíva pri komunikácii nielen bežné prostriedky ako telefón a elektronickú poštu, 
ale bežne prijíma podania cez slovensko.sk a komunikuje cez svoju elektronickú schránku. 
 
Obec Vzorová pred verejnosťou nič netají, zdravo hospodári a využíva moderné spôsoby 
zapájania obyvateľov do rozhodovania a komunikácie. Preto si zaslúži ocenenie ZOMOS 
určené pre Zdravú, Otvorenú a Modernú obecnú samosprávu. 
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