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Predhovor 
 
 

Územná samospráva tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického 

a právneho štátu. Je vyjadrením snahy o realizáciu úloh na zabezpečenie potrieb 

územného spoločenstva občanov na tej úrovni, ktorá je im najbližšia. Jedným 

z dôležitejších nástrojov, ktorými disponujú územné samosprávne celky pri výkone 

zverených úloh, je právomoc vydávať vo veciach územnej samosprávy a na 

zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre územnú samosprávu zo zákona všeobecne 

záväzné nariadenia. Tvorba práva na úrovni miest a obcí, resp. vyšších územných 

celkov je tak integrálnou súčasťou výkonu územnej samosprávy a v konečnom 

dôsledku vyjadruje jej špecifický charakter ako podstatnej súčasti verejnej správy. 

Cieľom vedeckej konferencie organizovanej Katedrou verejnoprávnych 

disciplín, Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach dňa 27. novembra 2015 bola 

snaha prezentovať dosiahnuté výsledky vedeckovýskumnej činnosti z oblasti tvorby 

práva na úrovni miest a obcí, resp. vyšších územných celkov. V rácmci konferencie 

bol poskytnutý široký priestor pre diskusiu o aktuálnych otázkach komunálnej 

normotvorby za účasti zástupcov odbornej verejnosti, ako aj prestaviteľov miestnej 

štátnej správy a územnej samosprávy. 

Vedecká konferencia a recenzovaný zborník príspevkov z nej boli realizované 

ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0683/13 pod názvom 

„Normotvorba obcí vo veciach územnej samosprávy. 

Predkladaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie je vyjadrením 

dlhodobého úsilia Katedry verejnoprávnych disiplín, Fakulty verejnej správy UPJŠ 

v Košiciach o riešenie aktuálných otázok realizácie verejnej správy s osobitným 

zameraním na problematiku územnej samosprávy.  

 

 

V Košiciach, december 2015                    JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.  

                                                                         vedúci riešiteľského kolektívu  

                                                                         projekt VEGA č. 1/0683/13   
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Normotvorba obcí vo veciach ochrany verejného poriadku 

v obci

 

Law making of municipality in the sphere of protection of 

public order in the municipality 

 

Michal Jesenko 

 

Abstract:  

The municipality law-making is one of its major forms of its activities, in 

which the specific nature of territorial self-government execution is 

demonstrated. The power of a municipality to issue generally binding 

regulations results directly from the Constitution of the Slovak Republic (Art. 68 

and Art. 71 (2)). The base of the constitutional regulation is a distinction 

between the power to issue general binding regulations within the independent 

competence (execution of territorial self-government) and within transferred 

competence (execution of delegated state government). The paper deals with 

constitutional basis of municipality law-making as well as municipality law–

making in the sphere of protection of public order in the municipality. 

 

Keywords: municipality, self-government, public order, law making  

 

Úvod 

 

Územná samospráva ako súčasť moderného ponímania demokratického a 

právneho štátu je vyjadrením snahy realizovať úlohy na zabezpečenie záujmov 

územného spoločenstva relatívne samostatne a bez priamej ingerencie štátu a 

štátnych orgánov. Štát prenecháva správu vlastných záležitostí na nezávislom a 

autonómnom rozhodovaní územných samosprávnych celkov, avšak na druhej strane 

si ponecháva významné dozorné a kontrolné oprávnenia, a to predovšetkým v 

záujme zabezpečenia ústavnosti a zákonnosti v ich konaní. Neoddeliteľnou 

a integrálnou  súčasťou výkonu územnej samosprávy je aj právomoc územných 

                                      

 Príspevok je publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0683/13 „Normotvorba obcí vo veciach 
územnej správy“. 
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samosprávnych celkov vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Normotvorba obcí 

vo veciach územnej (miestnej) samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich 

pre samosprávu zo zákona je jedným z podstatných prejavov ústavou zaručeného 

práva obce na samosprávu. 

Cieľom príspevku je analyzovať súčasný stav normotvorby obcí so zameraním 

na oblasť ochrany verejného poriadku v obci, keďže práve táto oblasť sa dlhodobo 

ukazuje ako problémová prinajmenšom z dvoch hľadísk, a to dodržiavania 

požiadaviek, ktoré sú kladené na normotvorbu obcí zo strany dozorných a 

kontrolných orgánov, ako aj samotných možností miest a obcí pri vydávaní 

všeobecne záväzných nariadení v tejto oblasti. Vzhľadom na stanovený cieľ je 

príspevok  rozdelený do dvoch základných častí. Obsahom prvej časti je analýza 

ústavnoprávnych východísk normotvorby obcí, ktorej súčasťou je aj analýza právnej 

povahy všeobecne záväzných nariadení obcí ako osobitných prameňov práva. Druhá 

časť príspevku je venovaná analýze súčasného stavu normotvorby obcí so 

zameraním na vybrané oblasti ochrany verejného poriadku v obci, ktoré tvoria 

integrálnu súčasť výkonu miestnej samosprávy a v ktorých sa najzreteľnejšie 

prejavujú negatívne dôsledky súčasného reštriktívneho prístupu k problematike 

tvorby práva na úrovni miest a obcí v podmienkach Slovenskej republiky.  

 

1. Ústavné východiská normotvorby obce a právna povaha všeobecne 

záväzných nariadení obce 

 

Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia je upravená v čl. 68 a 

čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Východiskom ústavnej úpravy je 

rozlišovanie medzi právomocou vydávať všeobecne záväzné nariadenia v oblasti 

samostatnej pôsobnosti (výkon územnej samosprávy) a v oblasti prenesenej 

pôsobnosti (výkon štátnej správy). Na základe čl. 68 ústavy vo veciach územnej 

samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže 

obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Podľa čl. 71 ods. 2 pri výkone štátnej 

správy môže obec vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe 

splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné  nariadenia. Tým je 

daná zásadná odlišnosť z hľadiska zamerania, resp. účelu medzi ústavným 
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základom pre vydávanie všeobecne záväzných nariadení obce pri výkone územnej 

samosprávy a pri výkone prenesenej štátnej správy.  

Na základe ústavnej úpravy (čl. 68 a čl. 71 ods. 2) môžeme jednoznačne 

rozlišovať dva druhy všeobecne záväzných nariadení obce, a to v závislosti od druhu 

pôsobnosti obce, ktorú vykonáva, a to samosprávne nariadenia (podľa čl. 68 ústavy) 

a správne nariadenia (podľa čl. 71 ods. 2 ústavy). Pokiaľ ide o klasifikáciu všeobecne 

záväzných nariadení územných samosprávnych celkov, je potrebné doplniť, že 

niektorí autori hovoria o troch, resp. štyroch druhoch všeobecne záväzných nariadení 

obce, a to v závislosti od kritéria, ktoré si zvolia.1  Pokiaľ ide o delenie všeobecne 

záväzných nariadení do troch skupín zvýrazňuje sa predovšetkým tá skutočnosť, že 

v prípade samosprávnych všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 ústavy 

môžeme rozlišovať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obce vydávajú „vo veciach 

územnej samosprávy“ a všeobecne záväzné nariadenia, ktoré vydávajú na 

„zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona“. Uvedené rozlišovanie 

všeobecne záväzných nariadení územných samosprávnych celkov bolo zavedené 

novelizáciou ústavy ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. Dôvodom doplnenia 

ustanovenia čl. 68 ústavy o možnosť obcí a vyšších územných celkov vydávať 

všeobecne záväzné nariadenia nielen vo veciach územnej samosprávy (pôvodne 

znenie čl. 68 ústavy), ale aj na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo 

zákona, boli nezrovnalosti, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Dôvodová správa k 

uvedenej novele ústavy uviedla, že v praxi vznikali spory najmä v dôsledku toho, že 

zákony ustanovujú pre obce určité úlohy aj v oblasti územnej samosprávy, pričom 

dozorové orgány štátu (orgány prokuratúry) tieto zákonné úlohy často automaticky 

považovali za zákonné splnomocnenia podľa čl. 71 ods. 2 ústavy a posudzovali 

stupeň ich prekročenia v normotvornej aktivite obcí. V  záujme odstránenia resp. 

obmedzenia výkladových sporov ústavodarca upravil čl. 68 ústavy.2    

Všeobecne záväzné nariadenia obce sú výsledkom normotvornej činnosti 

obce. Pod normotvornou činnosťou obce sa rozumie činnosť obce, ktorá spočíva v 

tvorbe právnych noriem, v ich zdokonaľovaní, zmene a rušení. Z hľadiska práva sú 

                                      

1
 A. Bröstl kombinuje viacero kritérií a klasifikuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú prijímané: a) 

obecným zastupiteľstvom na plnenie úloh samosprávy obce, b) obecným zastupiteľstvom na plnenie 
úloh samosprávy obce, ak to ustanovuje osobitný zákon, c) obyvateľmi obce miestnym referendom, d) 
obecným zastupiteľstvom v prípadoch, v ktorých plní úlohy štátnej správy. Pozri: BRÖSTL, A. a 
kolektív. Teória práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 57. 
2
 Dôvodová správa k ústavnému zákonu NR SR č. 90/2001 Z. z., ktorým sa menila a dopĺňala Ústava 

Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 



8 
 

všeobecne záväzné nariadenia obcí normatívnymi právnymi aktmi a sú formálnym 

prameňom práva v Slovenskej republike. Ich obsah tvoria právne normy, ktoré sú 

záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa zdržiavajú na území 

príslušnej obce. Ich pôsobnosť je teda obmedzená predovšetkým územne, platia na 

území, ktoré je územným obvodom obce. Ide o osobitný prameň práva, ktorý štát, 

resp. štátne orgány priamo nevytvorili, ale napriek tomu štát ich uznáva ako formálne 

pramene práva. Neoddeliteľnou súčasťou štátom uznanej formy je samotný proces 

ich prijímania, ako aj výsledok tohto procesu a jeho publikácia.  

Všeobecne záväzné nariadenia obce sú normatívnymi právnymi aktmi a ako 

také sa vyznačujú predovšetkým normatívnosťou. To znamená, že ich obsahom sú 

právne normy, ktoré určujú, normujú správanie jednotlivcov, resp. regulujú 

spoločenské vzťahy najmä pomocou príkazov, zákazov alebo dovolení ako 

základných normatívnych modalít.  V prípade, ak právna norma obsahuje príkaz 

alebo zákaz určitého správania, vo vzťahu k adresátovi právnej normy stanovuje 

právnu povinnosť, a pokiaľ obsahuje dovolenie, tak z hľadiska adresáta právnej 

normy vytvára jeho subjektívne právo. Okrem normatívnych časti, súčasťou 

všeobecne záväzných nariadení môžu byť aj nenormatívne časti, tie, ktoré nemajú 

povahu právnych noriem. 

Pokiaľ ide o povahu všeobecne záväzných nariadení ako právnych predpisov 

vydávaných obcami  v oblasti samostatnej pôsobnosti, v právnej teórii a praxi 

nepanuje jednotný názor.3  Východiskom rozdielnych názorov je odpoveď na otázku, 

či právne predpisy obcí pri výkone územnej samosprávy majú povahu originárnych 

alebo odvodených normatívnych právnych aktov a v nadväznosti na uvedené aj 

možnosť obcí pri výkone územnej samosprávy vo všeobecne záväzných 

nariadeniach určovať právne povinnosti. Najmä v právnej teórii sa často pripisuje 

samosprávnym nariadeniam povaha originárnych právnych predpisov, pričom k 

odlišnému názoru na právnu povahu všeobecne záväzných nariadení výrazným 

podielom prispieva v podmienkach Slovenskej republiky najmä postoj orgánov 

vykonávajúcich nad normotvorbou obcí dozor (prokuratúra SR), ako aj rozhodovacia 

činnosť Ústavného súdu SR a po roku 2008 najmä všeobecných súdov.  

                                      

3
 Pokiaľ ide o prehľad názorov jednotlivých domácich autorov k tejto problematike, pozri: OROSZ, L., 

MAZÁK, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pred ústavným súdom. Mayor  group s.r.o.. Košice 
2004, s. 81. Zhodnotenie povahy právnych predpisov obcí vydávaných v rámci samostatnej 
pôsobnosti v Českej republike  (všeobecne záväzné vyhlášky) českou právnou vedou ponúka S. 
Kadečka (pozri: KADEČKA, S. Právo obcí a krajů v České republice. Praha C. H. Beck 2003, s. 87 
a nasl.). 
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Vzhľadom na skutočnosť, že v právnej teórii a najmä aplikačnej praxi nie je 

jednotný pohľad na povahu samosprávnych nariadení obcí, je potrebné uviesť aspoň 

stručný teoretický úvod k problematike právneho predpisu, resp. normatívneho 

právneho aktu z hľadiska právnej sily. Následne sa budeme snažiť aplikovať tieto 

všeobecné poznatky v súlade s ústavnoprávnou úpravou na problematiku všeobecne 

záväzných nariadení ako takých a špeciálne normotvorbu obcí v oblasti ochrany 

verejného poriadku v obci. 

  Právna sila ako základná vlastnosť právneho predpisu zaväzovať svojich 

adresátov, t.j. ukladať im právne povinnosti, určuje miesto právneho predpisu v 

hierarchii práva, resp. prameňov práva. V súvislosti s právnou silou sa v teórii práva 

rozlišuje medzi absolútnou právnou silou a relatívnou právnou silou. 

Absolútna právna sila je chápaná ako rôzne úrovne právnych predpisov, 

vyššej a nižšej právnej sily, pričom platí základné pravidlo, že právny predpis nižšej 

právnej úrovne nesmie odporovať právnemu predpisu úrovne vyššej. Z hľadiska 

absolútnej právnej sily potom rozoznávame primárne (zákonné) a sekundárne 

(podzákonné) právne predpisy. V právnom poriadku Slovenskej republiky je 

postavenie jednotlivých prameňov práva z hľadiska absolútnej právnej sily možné 

vyvodiť z čl. 125 ods. 1 ústavy.  

Právna sila chápaná relatívne vyjadruje vzájomný vzťah medzi právnymi 

predpismi, pričom platí, že právny predpis nižšej právnej sily nesmie odporovať 

právnemu predpisu vyššej právnej sily. Z hľadiska relatívnej právnej sily členíme 

právne predpisy na originárne (pôvodné) a derivatívne (odvodené). Odvodené 

právne predpisy sú a môžu byť vydávané len na základe právnej normy pôvodnej 

(originárnej), a to len na jej vykonanie.  Pôvodné právne predpisy môžu obsahovať 

novú právnu úpravu, to znamená môžu upravovať aj vzťahy doteraz neupravené 

inými právnymi predpismi (úprava praeter legem). Na rozdiel do toho odvodené 

právne predpisy neobsahujú novú právnu úpravu, ide len o konkretizáciu, resp. 

podrobnejšiu úpravu obsiahnutú primárne v pôvodnom právnom predpise (úprava 

secundum et intra legem).  

Pri výkone prenesenej štátnej správy môže obec vydávať v rámci svojej 

územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach 

všeobecne záväzné nariadenia (čl. 71 ods. 2). V právnej teórii a ani v právnej praxi 

nevznikajú žiadne pochybnosti, že správne nariadenia majú povahu odvodených a 

podzákonných normatívnych právnych aktov. Základným predpokladom na ich 
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vydanie je zákonné splnomocnenie, pričom splnomocňovacie ustanovenie sa musí 

formulovať tak, aby z jeho znenia jednoznačne vyplývalo, že obec je splnomocnená  

na vydanie vykonávacieho predpisu, aké skutočnosti a v akom rozsahu sa majú v 

ňom upraviť, pričom sa dbá na zabezpečenie súladu vykonávacieho právneho 

predpisu so zákonom. Pokiaľ ide o postavenie správnych nariadení v hierarchii 

právnych predpisov v Slovenskej republike, všeobecne záväzné nariadenia obcí vo 

veciach, v ktorých plnia úlohy štátnej správy, nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, s 

ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná 

rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými 

predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.  

Samosprávne nariadenia obcí z hľadiska absolútnej právnej sily majú povahu 

podzákonných právnych predpisov. V zmysle ústavnej a zákonnej úpravy 

samosprávne nariadenie obce nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, s ústavnými 

zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a 

ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi.  

Ako sme už uviedli, z hľadiska relatívnej právnej sily sa najmä v právnej teórii 

prisudzuje všeobecne záväzným nariadeniam obce pri výkone samostatnej 

pôsobnosti (samosprávne nariadenia) povaha originárnych právnych predpisov. Na 

základe analýzy čl. 68 ústavy môžeme identifikovať nasledujúce znaky, ktoré 

poukazujú na originárnu povahu samosprávnych nariadení. Predovšetkým čl. 68 

ústavy zakladá priame ústavné splnomocnenie pre obce na vydávanie všeobecne 

záväzných nariadení vo veciach územnej samosprávy. Z konštrukcie predmetného 

ustanovenia nevyplýva, že ústava stanovuje pre obec ako predpoklad na prijatie 

samosprávneho nariadenia zákonné splnomocnenie. Ak by ústavodarca takúto 

požiadavku chcel stanoviť, pravdepodobne by použil analogickú úpravu, s akou sa 

môžeme stretnúť pri tzv. správnych nariadeniach obcí v čl. 71 ods. 2 ústavy „na 

základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach“. Domnievame sa, že práve 

naopak, ústavodarca chcel tieto dva druhy všeobecne záväzných nariadení odlíšiť, a 

to z hľadiska ich účelu, povahy, ako aj právnej sily. Z tohto pohľadu oprávnenie na 

vydanie samosprávnych nariadení má ústavný charakter, resp. ide o ústavné 

splnomocnenie. Tento záver nie je spochybňovaný ani v rozhodovacej činnosti 

Ústavného súdu SR, resp. všeobecných súdov. Rovnako z dikcie čl. 68 ústavy 

vyplýva právomoc, a súčasne aj oprávnenie, resp. právo obcí na vydanie všeobecne 
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záväzných nariadení. V zásade závisí len na príslušnom samosprávnom celku, či na 

zabezpečenie vecí územnej samosprávy využije formu nariadenia alebo prípadne 

využije iné formy a prostriedky, ktoré má k dispozícii, pričom voľba najvhodnejšieho 

je plne na rozhodnutí obce. V súvislosti najmä s formuláciou splnomocnení v 

osobitných zákonoch možno usudzovať na povinnosť obce v niektorých prípadoch 

vydať všeobecne záväzné nariadenie. Napriek snahe ústavodarcu reagovať na 

interpretačné nejasnosti najmä z hľadiska aplikačnej praxe cestou doplnenia 

ustanovenia čl. 68 novelou ústavy v roku 2001 o text „a na zabezpečenie úloh 

vyplývajúcich zo zákona“, situáciu sa nepodarilo vyriešiť. Pokiaľ ide o orgány dozoru 

nad normotvorbou obcí, tieto interpretujú špeciálne zákonné splnomocnenia ako 

povinnosť obce prijať všeobecne záväzné nariadenia, a v tomto duchu aj konajú. 

A napokon z hľadiska pôsobnosti je právomoc vydávať všeobecne záväzné 

nariadenia obmedzená vecne. Môže sa uplatniť len „vo veciach územnej samosprávy 

a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona“. Vecná pôsobnosť 

je tak obmedzená na samostatnú  pôsobnosť obcí. Obsah samostatnej pôsobnosti vo 

všeobecnosti tvoria záležitosti, ktoré obce vykonávajú vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. Samostatná pôsobnosť obce predstavuje samosprávu obce v pravom 

slova zmysle. To znamená, že obce si spravujú svoje vlastné záležitosti relatívne 

samostatne a autonómne. Z hľadiska práva obce na  samosprávu na výkon 

záležitostí spadajúcich do samostatnej pôsobnosti majú obce  právny nárok. V rámci 

samostatnej pôsobnosti obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony 

súvisiace so správou obce a jej majetku, ako aj všetky záležitosti, ktoré ako jej 

samosprávnu pôsobnosť upravujú osobitné zákony, ak takéto úkony podľa zákona 

nevykonáva štát alebo iná právnická, resp. fyzická osoba. Demonštratívny výpočet 

najdôležitejších samosprávnych úloh, ktoré obec pri výkone samosprávy realizuje, je 

obsiahnutý v § 4 ods. 3 zákon o obecnom zriadení. Zákonodarca tým, že stanovil 

samostatnú pôsobnosť obce generálnym spôsobom (všetky úkony súvisiace so 

správou obce a jej majetku), doplneným o demonštratívny výpočet a v nadväznosti 

na negatívne vymedzenie vo vzťahu k štátnej správe, tak ju vymedzil vhodným 

spôsobom. Taxatívny spôsob vymedzenia vecí patriacich do miestnej  samosprávy 

(samostatnej pôsobnosti) by popieral samotnú podstatu územnej samosprávy. 

Rovnako taxatívne vymedzenie je z hľadiska legislatívno - technického len veľmi 

ťažko predstaviteľné, keďže samotný obsah samostatnej pôsobnosti, ak ho vnímame 

vo väzbe na miestne záujmy, ktoré sú determinujúcim faktorom pre pojmové 
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vymedzenie miestnej samosprávy, nie sú konštantné a z hľadiska času sa menia. 

Univerzálny charakter samosprávnej pôsobnosti územných celkov umožňuje, aby sa 

verejné úlohy mohli plynule meniť a prispôsobovať potrebám rozvoja miest a obcí 

pružnejšie, ako to dokáže zákonodarstvo.  

 

2. Verejný poriadok a normotvorba obcí 

 

Ochrana verejného poriadku v obci, resp. miestne záležitosti týkajúce sa 

verejného poriadku v obci je súčasťou samostatnej, samosprávnej pôsobnosti obce. 

Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy 

okrem iných samosprávnych úloh zabezpečuje aj verejný poriadok v obci, pričom  

nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. Napriek zvereniu ochrany 

verejného poriadku v obci do samostatnej pôsobnosti, zákon o obecnom zriadení 

bližšie nevymedzuje jej obsah. Vzhľadom na uvedené, ako aj skutočnosť, že 

normotvorba obcí vo veciach verejného poriadku vyvoláva vážne teoretické 

a aplikačné problémy, je potrebné pokúsiť sa o vymedzenie samotného pojmu 

verejný poriadok v nadväznosti na miestne záležitosti ako súčasť výkonu miestnej  

samosprávy. 

Verejný poriadok patrí medzi pojmy, ktoré označujeme ako tzv. právne 

neurčité pojmy, pričom tento pojem nie je v právnom poriadku jednoznačne 

definovaný. Neurčitosť čiastočne súvisí aj so všeobecnou povahou právnych noriem 

a je objektívne podmienená tým, že  všeobecná právna norma je vždy aplikovaná na 

jedinečnú skutkovú podstatu.4  Pod verejným poriadkom si môžeme predstaviť 

pravidlá správania na verejnosti, ktoré sú vyjadrené v právnych predpisoch, ale aj v 

prevládajúcich predstavách určitej spoločnosti (napr. morálnych). Verejný poriadok 

predstavuje teda právne neurčitý pojem, ktorého obsah nie je jednoznačne legálne 

definovaný pre celú oblasť práva, napriek tomu, že právne predpisy ho používajú.5 

                                      

4
 SVÁK, J. a kolektív. Teória a prax legislatívy, 3. rozšírené vydanie. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. 

o., 2012, s. 231. 
5
 S definíciou verejného poriadku sa v právnom poriadku SR môžeme stretnúť v § 36  zákona č. 

97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa 
ktorého právny predpis cudzieho štátu nemožno použiť, pokiaľ by sa účinky tohto použitia priečili 
takým zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, na 
ktorých je potrebné bez výhrady trvať. Definícia pojmu verejného poriadku, resp. presnejšie ohrozenia 
verejného poriadku je obsiahnutá aj v § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 404/2001 Z. z. o pobyte cudzincov 
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Vo všeobecnom zmysle môžeme povedať, že predstavuje súhrn pravidiel alebo 

zásad správania sa na verejnosti6, a to tak právnych, ako aj mimoprávnych, ktoré sú 

na určitom mieste a čase všeobecne akceptované. Rovnako však pojem verejný 

poriadok predstavuje aj faktický stav spoločnosti, ku ktorému je dodržiavanie týchto 

noriem nasmerované.7   

Z povahy pojmu verejný poriadok rovnako vyplýva, že tento pojem ani 

nemožno plnohodnotne pozitívnoprávne definovať, pretože obsah tohto pojmu je 

determinovaný nielen vzhľadom na miesto, ale jeho obsah je určovaný aj s ohľadom 

na čas. Preto aj pojem verejný poriadok nemá stabilnú právnu definíciu, vždy záleží 

na tom, ako je vnímaný určitým spoločenstvom, ktoré vytvára pravidlá a hodnoty 

tvoriace jeho obsah, ako aj na spôsobe ich vynucovania a tým zabezpečenia určitej 

rovnováhy v spoločnosti a nerušeného spolužitia jej členov. Z tohto pohľadu 

narušenie, resp. ohrozenie verejného poriadku vystupuje ako stav, ktorý znamená 

nerovnováhu v spoločnosti, resp. v pokojnom spolunažívaní jej členov, a preto 

predstavuje spoločensky nežiadúce správanie, ktoré je potrebné sankcionovať a 

odstrániť, napraviť, resp. opätovne dosiahnuť stav rovnováhy. 

V naznačených súvislostiach  a pri rešpektovaní skutočnosti, že obsah pojmu  

verejný poriadok nemožno jednoznačne definovať, resp. že ide o neurčitý právny 

pojem, pristupuje k vymedzeniu verejného poriadku a jeho ochrane aj zákon č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o 

priestupkoch“). Podľa § 47 ods. 1  zákona o priestupkoch, priestupku proti verejnému 

poriadku sa dopustí ten, kto poruší povinnosti v tomto ustanovení výslovne uvedené 

                                                                                                                    

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého na účely uvedeného zákona sa ohrozením verejného 
poriadku rozumie porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom týkajúceho sa základných 
ľudských práv a slobôd, ochrany maloletých a iných zraniteľných osôb alebo opakované porušovanie 
záujmu chráneného zákonom týkajúceho sa riadneho výkonu verejnej správy, životného prostredia, 
verejného poriadku alebo občianskeho spolunažívania. Najvyšší súd Slovenskej republiky v tejto 
súvislosti vo svojom rozhodnutí z 22. januára 2013, sp. zn. 1 Sža 26/2012 uviedol: „Pri rešpektovaní 
požiadaviek stanovených smernicou 2004/38/ES a judikatúrou Súdneho dvora je možné zhrnúť, že 
verejný poriadok ako pomerne zložito konštruovaný neurčitý právny pojem zahŕňa vo všeobecnej 
rovine základné normy, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre fungovanie demokratického štátu a 
spoločnosti. Popri normách právnych sa jedná o normy morálne, sociálne, politické, prípadne 
náboženské“.    
6
 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. Praha : C. H. Beck, 2009. 

7
 Podľa Najvyššieho súdu Českej republiky verejný poriadok je „normatívní systém, na nemž je 

založeno fungování společnosti v danem míste a čase a jenž v sobě zahrnuje ty normy právní, 
politické, mravní, morální a v některých společenstvích i náboženské, které jsou pro fungování dané 
spoločnosti nezbytné. Nadto je možné pod pojmem věrejného pořádku rozumět také faktický stav 
společnosti, k němuž je dodržování tohoto heterogenního normativního systému zacíleno. Narušení 
veřejného pořádku je proto zároveň narušením normy a zároveň narušením optimálního stavu 
společnosti, který je účelem a dispozicí této normy“. Pozri: rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR 
zo dňa 16. 5. 2007, sp. zn. 2 As 78/2006. 



14 
 

(napr. neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, poruší 

nočný kľud, vzbudí verejné pohoršenie, znečistí verejné priestranstvo, verejne 

prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, 

komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania 

verejného priestranstva alebo použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi). Avšak rovnako je priestupkom proti verejnému 

poriadku aj  porušenie iných povinností než taxatívne uvedených v § 47 ods. 1, ak sú 

ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne 

záväzných nariadení obcí, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný 

poriadok. Z uvedeného vyplýva, že zákon o priestupkoch pri vymedzení obsahu 

priestupku proti verejnému poriadku počíta aj s možnosťou, že obce vo svojich 

všeobecne záväzných nariadeniach za podmienok stanovených ústavou a právnym 

poriadkom SR môžu určovať povinnosti, ktorých porušenie budú považovať za 

naplnenie skutkovej podstaty priestupku proti verejnému poriadku v zmysle 

uvedeného zákona.  

V nadväznosti na uvedené právny poriadok SR zabezpečuje aj ochranu 

verejného poriadku, a to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí. 

Medzi základné úlohy Policajného zboru SR patrí okrem iného spolupôsobenie pri 

zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho 

obnovenie.8 Pokiaľ ide ochranu verejného poriadku v obci, obecná polícia ako 

poriadkový útvar obce pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, 

ale aj ochrany životného prostredia v obci a plnení úlohy vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí 

starostu obce.9 Medzi základné úlohy obecnej polície patrí zabezpečovanie 

verejného poriadku v obci, pričom obecná polícia spolupôsobí pri ochrane jej 

obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, dbá o 

dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a 

verejne prístupných miestach.  Medzi základné povinnosti príslušníka obecnej polície 

potom patrí povinnosť zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach 

zákona, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že 

bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným 

spôsobom rušený verejný poriadok a je oprávnený vyzvať osobu, aby upustila od 

                                      

8
 § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 

9
 § 2 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov. 
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konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania.10 

Ak nie je obec schopná zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a 

prostriedkami, môže požiadať o pomoc útvar Policajného zboru SR, ktorý je povinný 

v rozsahu svojej pôsobnosti túto pomoc poskytnúť. Policajný zbor SR a obecná 

polícia vo veciach verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku 

spolupracujú.11 Obecná polícia podáva starostovi obce správy o situácii na úseku 

obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti obecnej polície; o 

závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že problematika ochrany 

verejného poriadku v obci, resp. problematika miestnych záležitostí verejného 

poriadku je súčasťou samostatnej pôsobnosti obce a je výkonom územnej 

samosprávy (§ 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení), pričom pri 

zabezpečení obecných vecí verejného poriadku pôsobí najmä obecná polícia. A tak, 

ako úlohy samostatnej pôsobnosti nie sú a ani nemôžu byť taxatívne určené 

zákonodarcom, rovnako je len veľmi ťažko legislatívne určiť jednotlivé povinnosti, 

ktorých porušenie je v rozpore s verejným poriadkom v obci, keďže v obidvoch 

prípadoch je potrebné reflektovať predovšetkým miestne osobitosti, resp. zvláštnosti, 

ako aj záujmy miestnej komunity. Keďže oblasť ochrany verejného poriadku v obci 

tvorí súčasť samostatnej pôsobnosti, možno usudzovať, že obce pri regulácii 

verejného poriadku sú oprávnené v súlade s čl. 68 ústavy prijímať všeobecne 

záväzné nariadenia, a to bez výslovného zákonného splnomocnenia, pričom 

obsahom týchto nariadení môžu byť aj povinnosti, resp. zákazy alebo obmedzenia 

určitých činností, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť verejný poriadok v obci. Avšak 

ako už bolo uvedené, možnosť stanovovať nové právne povinnosti (príkazy, resp. 

zákazy určitého správania) vo všeobecne záväzných nariadeniach vyvoláva 

interpretačné nejasnosti. 

Podľa judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“), 

všeobecných súdov, ako aj aplikačnej praxe orgánov dozoru (prokuratúra SR) bez 

priameho zákonného splnomocnenia riešiť akúkoľvek otázku pre obce formou prijatia 

všeobecne záväzného nariadenia je nemožné. Inak povedané obce bez priameho 

zákonného splnomocnenia nemôžu vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach, 

                                      

10
 § 7 c) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov. 

11
 § 74 ods. 1 a 2 zákona č. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 
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a to ani v oblasti samostatnej pôsobnosti, stanovovať „nové“ právne povinnosti, ktoré 

nemajú oporu v zákone.  

Ústavný súd SR vo svojich rozhodnutiach akceptoval originárnu povahu 

samosprávnych nariadení (podľa čl. 68 ústavy), avšak súčasne určil ústavné limity 

a obmedzenia (najmä čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 a 2 ústavy), ktoré bez výslovného 

zákonného splnomocnenia obciam v praktickej rovine znemožňujú ukladanie 

„nových“  právnych povinností.12 Dôsledkom reštriktívneho postoja ústavného súdu, 

ako aj dozorných orgánov, ktorý si osvojili aj všeobecné súdy (od roku 2008), je stav 

normotvorby obcí vo veciach územnej samosprávy taký, že bez konkrétneho 

splnomocnenia osobitným zákonom obce nemôžu vo všeobecne záväzných 

nariadeniach ukladať právne povinnosti.  

Zákonodarca sa čiastočne snažil tento stav riešiť konkrétnymi 

splnomocneniami v osobitných zákonoch.13 Pokiaľ ide o ochranu verejného poriadku 

v obci, zákonodarca sa rozhodol novelizovať priamo zákon o obecnom zriadení,14 

pričom motiváciou zákonodarcu bolo „poskytnúť obciam zákonné splnomocnenie, 

ktoré im doteraz v praxi pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení na úseku 

verejného poriadku citeľne chýbalo. Neexistencia tohto splnomocnenia bola i 

dôvodom, pre ktorý bol vyslovovaný Ústavným súdom Slovenskej republiky nesúlad 

vydaných nariadení týkajúcich sa zabezpečenia verejného poriadku v obci s ústavou 

a zákonom“15. Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone 

samosprávy okrem iných úloh „zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením 

môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste“. 

                                      

12
 V tejto súvislosť je potrebné poukázať na odlišnú situáciu v Českej republike. Ústavný súd Českej 

republiky vo svojom náleze sp. zn. Pl. ÚS 45/06 z 11.decembra 2007, publikovaným pod č. 20/2008 
Sb., vo veci vyhlášky mesta Jirkov k zabezpečeniu miestnych záležitostí verejného poriadku na 
verejných priestranstvách korigoval a revidoval predtým svoj prevládajúci právny názor, že na uloženie 
právnej povinnosti v právnom predpise obce pri výkone samosprávy musí byť obec výslovne 
splnomocnená zákonom. Tento názorový posun v judikatúre Ústavného súdu ČR znamenal otvorenie 
možnosti pre originárnu normotvorbu miest a obcí v podmienkach Českej republiky. Význam 
názorového posunu Ústavného súdu ČR vo vzťahu k možnostiam originárnej normotvorby miest a 
obcí bol tak veľký, že rozdeľuje rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu ČR vo veciach normotvorby 
obcí do dvoch období, a to pred prijatím a po prijatí uvedeného nálezu. 
13

 Pokiaľ ide o prehľad zákonných splnomocnení na vydávanie všeobecne záväzných nariadení obce, 
ktoré sú obsiahnuté v osobitných zákonoch, pozri: TEKELLI, HOFFMANN, M. Zákon o obecnom 
zriadení. Komentár. Prvé vydanie. Wolters Kluwe, 2014, s. 235 a nasl.. 
14

 Zákon č. 453/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony.  
15

 Dôvodová správa k zákon č. 453/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa 

niektoré ďalšie zákony. 
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Napriek snahe zákonodarcu o otvorenejší a autonómnejší prístup 

k problematike normotvorby obcí vo veciach ochrany verejného poriadku, situácia sa 

nezmenila, pričom prokuratúra a ani Ústavný súd SR a po roku 2008 ani všeobecné 

súdy takéto splnomocnenie neakceptovali ako dostatočný základ pre ukladanie 

právnych povinností. Niektorí autori v tejto súvislosti upozorňujú na v súčasnosti 

presadzovaný neprimeraný reštriktívny prístup k výkladu čl. 4 ods. 3 písm. n) zákona 

o obecnom zriadení a pri jeho ďalšom uplatňovaní považujú príslušné ustanovenie 

zákona za „obsolentné“, keďže ako správne uvádzajú „Nie je totiž možné nájsť 

žiadnu oblasť spoločenských vzťahov, ktoré by mohla obec samosprávnym 

všeobecne záväzným nariadením regulovať tak, aby sa pritom nedotkla alebo 

nezasiahla do niektorého ľubovoľného základného práva alebo slobody inej fyzickej 

osoby alebo právnickej osoby.“  Takýto prístup podľa nich odporuje samotnej 

pôvodnej podstate konštituovania samosprávnych všeobecne záväzných nariadení, 

na ktorých vydanie obce nemali potrebovať výslovné zákonné splnomocnenie, keďže 

toto splnomocnenie vyplýva už ex constitutione, teda priamo z Ústavy SR.16  

Súčasný neuspokojivý stav normotvorby obcí je možne demonštrovať na 

normotvorbe obcí vo veciach ochrany verejného poriadku v obci. Vzhľadom na 

skutočnosť, že splnomocnenie pre obce obsiahnuté v § 4 ods. 3 písm. n) zákona o 

obecnom zriadení nebolo akceptované ako dostatočný zákonný základ pre 

originárnu normotvorbu obcí v predmetnej oblasti, jedinou možnosťou je udelenie 

špeciálneho splnomocnenia pre obce v osobitných zákonoch. Ak obce majú záujem 

na miestnej regulácii vybraných úsekov ochrany verejného poriadku v obci, majú 

jedinú možnosť, a to apelovať na zákonodarcu, aby im udelil na takúto normatívnu 

reguláciu splnomocnenie v osobitnom zákone. Pritom však samotný pojem „verejný 

poriadok“, ako bolo uvedené, je pojem právne neurčitý, ktorého obsah nie je legálne 

definovaný. Vzhľadom na uvedené aj zákonodarca má potom nesmierne ťažkú úlohu 

identifikovať, čo, resp. aké konanie môže narúšať verejný poriadok v obci a v 

nadväznosti na to nastaviť splnomocnenie v osobitnom zákone. A ako prax ukazuje, 

zákonodarca nie vždy dokáže dostatočne flexibilne reagovať, resp. nie vždy dokáže 

pozorne načúvať hlasu miest a obcí a ich potrebám v súvislosti s ochranou verejného 

poriadku v obci.  Ako príklad možno uviesť všeobecne záväzné nariadenia miest 

a obcí o používaní pyrotechnických výrobkov. Až na dlhodobé a oprávnené 

                                      

16
 TEKELI, J., HOFFMANN, M. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Prvé vydanie. Wolters Kluwe, 

2014, s. 250. 
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požiadavky samospráv zákonodarca s účinnosťou od 23. novembra 2012 reagoval 

prijatím novely zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe v znení neskorších predpisov a udelil im osobitné splnomocnenie v § 

36g ods. 5, podľa ktorého obec mohla svojím nariadením „...obmedziť alebo zakázať 

používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na 

území obce.“ Zámerom zákonodarcu bolo splnomocniť obce na prijímanie všeobecne 

záväzných nariadení upravujúcich používanie zábavnej pyrotechniky na území obcí. 

Vzhľadom na skutočnosť, že dovtedy zákon č. 51/1988 Zb. neobsahoval výslovné 

zákonné splnomocnenie, na základe ktorého by obce mohli prijímať takéto 

nariadenia, boli mestá a obce nútené postupovať len na základe ustanovenia § 4 

ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení v zmysle ktorého obec okrem iného 

zabezpečuje aj verejný poriadok v obci; pričom nariadením môže ustanoviť činnosti, 

ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 

mieste. Avšak prokuratúra ako orgán dozoru takéto nariadenia obcí napádala ako 

nezákonné. Podľa prokuratúry úprava zaobchádzania s pyrotechnickými výrobkami 

patrí do oblasti štátnej správy a zákon č. 51/1988 Zb. v žiadnom zo svojich 

ustanovení nesplnomocňoval mestá a obce, aby vlastným právnym predpisom 

upravovali používanie pyrotechnických výrobkov. K takejto úprave resp. zákazu 

používania takýchto výrobkov nie je podľa názoru prokuratúry obec, resp. mesto 

oprávnené ani v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení, pretože v 

tomto prípade sa nejedná o výkon územnej samosprávy. Vzhľadom na takýto prístup 

prokuratúry sa  zákonodarca rozhodol udeliť obciam a mestám výslovne zákonné 

splnomocnenie, aby im poskytol možnosť regulácie používania zábavnej 

pyrotechniky na území obce. Avšak z nepochopiteľných dôvodov zákonodarca 

prijatím novej právnej úpravy, zákona č.  58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných 

predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon 

o výbušninách“) s účinnosťou od 1. júla 2014 takúto možnosť regulovať používanie 

zábavnej pyrotechniky samosprávam odňal a predmetná oblasť bola regulovaná 

jednotne a priamo samotným zákonom, bez zohľadnenia osobitosti a špecifických 

podmienok miestnych pomerov v jednotlivých mestách a obciach. Vzhľadom na 

skutočnosť, že nová právna úprava sa v praxi neosvedčila, na základe 

pretrvávajúcich požiadaviek samospráv, predovšetkým Združenia miest a obcí 

Slovenska zákonodarca po roku pristúpil k novelizácii uvedeného zákona a opätovne 

s účinnosťou od 1. decembra 2015 umožnil obciam cestou všeobecne záväzných 
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nariadení predmetnú oblasť regulovať podľa potrieb miestnych samospráv.  Podľa § 

53 ods. 2 zákona o výbušninách „Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku 

všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej 

častiach“.  

Rovnako by sme mohli poukázať aj na aplikačné problémy vo veciach 

vydávania všeobecne záväzných nariadení o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov na území obce, kde samotné splnomocnenie udelené 

zákonodarcom v zákone č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 

účinnom do 18. apríla 2013  (§2 ods. 4 až 6), podľa ktorého mohli obce obmedziť 

alebo zakázať požívanie alkoholických nápojov na iných verejne prístupných 

miestach „v určitých hodinách alebo dňoch“, vyvolávalo v nedávnej minulosti značné 

aplikačné problémy, pre ktoré boli nariadenia obcí napádané protestom prokurátora. 

Z ďalších oblastí možno spomenúť všeobecne záväzné nariadenia o udržiavaní 

čistoty a správe a údržbe verejnej zelene na území obce, resp. tie oblasti, ktoré sa 

obce a mestá snažia regulovať, a to napriek tomu, že na ukladanie povinnosti nie sú 

splnomocnené osobitnými zákonmi (napr. regulácia v podobe zákazu alebo 

obmedzení takých nežiadúcich činností na území obce, ako sú žobranie, prostitúcia, 

resp. regulácia chovu „domácich zvierat“, včiel apod.). Vo všetkých uvedených 

záležitostiach, pokiaľ obce ukladajú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach 

povinnosti (príkazy, resp. zákazy) bez výslovného zákonného splnomocnenia, 

dostávajú sa do rozporu s orgánmi dozoru a kontroly, čo v konečnom dôsledku vedie 

k zániku platnosti a účinnosti takýchto všeobecne záväzných nariadení. 

 

Záver 

 

Právo obcí vydávať vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh 

vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona všeobecne záväzné nariadenia je jedným z 

práv priznaných samotnou Ústavou SR, a v konečnom dôsledku tvorí súčasť práva 

obce na samosprávu. Napriek uvedenému so súčasným stavom normotvorby obcí vo 

veciach územnej samosprávy nemožno vysloviť spokojnosť, a to tak v 

ústavnoprávnej, ako aj aplikačnej rovine, kde dozorné orgány (najmä prokuratúra), a 
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následne aj ústavný súd a všeobecné súdy pristupujú k problematike komunálnej 

normotvorby tak reštriktívne, že tento ich prístup vyvoláva oprávnené otázky o 

zmysluplnosti konceptu samosprávnych všeobecne záväzných nariadení obcí podľa 

čl. 68 Ústavy SR, resp. samostatnej a autonómnej normatívnej regulácie v 

podmienkach samosprávy obcí. Osobitne sa uvedený prístup prejavuje aj 

v možnostiach miest a obcí normatívne regulovať jednotlivé oblasti ochrany 

verejného poriadku v obci. Takýto prístup k normotvorbe obcí je podľa môjho názoru 

v rozpore s ustanovením čl. 68 Ústavy SR, a v konečnom dôsledku predstavuje aj 

neprimeraný zásah do ústavou garantovaného práva obcí na samosprávu, ktorej 

súčasťou je aj právo na originárnu normotvorbu podľa čl. 68 Ústavy SR. Rovnako 

takýto prístup k problematike normotvorby obcí kladie aj značné nároky na 

zákonodarcu, ktorý by mal veľmi flexibilne a pružne reagovať na potreby miest 

a obcí, pričom mal by zohľadňovať miestne podmienky a osobitosti samospráv.  

Avšak samotná prax ukazuje, že nie vždy a nie vo všetkých oblastiach výkonu 

územnej samosprávy sa mu to darí.       
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Normotvorba obce vo veciach miestnych daní

 

Law making of municipality in branch of the local taxes  

 

Martin Vernarský 

 

Abstract:  

The paper deals with impact of relation between state and municipality 

on postition on law making of the municipality as an essential element of 

territorial self-government. Special attention is focused on extent of autonomy of 

the municipality in process of concretization duties and, more generally, position 

of tax payers in branch of local taxes. Described analysis leads author to 

conclusions about tasks of the parliament on one side and about powers of the 

municipality on the other side during preparing and adopting the so called 

generally binding regulations (Art. 68 of Constitution of Slovak Republic) 

concerning the local taxes. Especially requirements for interpretation of relevant 

constitutional norms (the constitutional concept of „law“) are identified. 

 

Keywords: municipality, autonomy, local taxes, law making 

 

Úvod 

 

Dane tvoria predmet právnej regulácie, ktorý je vysoko citlivý z pohľadu 

formovania postojov daňovo povinných k dodržiavaniu výsledkov súvisiacej 

normotvorby. Teória i aplikačná prax do dnešnej doby dospela k mnohým čiastkovým 

poznatkom z prostredia právnej úpravy daní, ktoré boli postupne koncipované 

do rôznych zásad a princípov zdaňovania. 

Daňová normotvorba obcí súvisí s atribútom jej finančnej samostatnosti 

(autonómie), ktorá zasa spätne determinuje reálnosť samostatnosti a nezávislosti 

obce pri regulácii normotvornými nástrojmi. Bez finančnej autonómie by 

                                      


 Príspevok je publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0683/13 „Normotvorba obcí vo veciach 

územnej správy“. 
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samostatnosť obcí vo sfére normotvorby bola iluzórnou17, pretože by obce boli 

odkázané na pomoc iného subjektu (najpravdepodobnejšie štátu). Na druhej strane 

primeraná miera samostatnosti územnej samosprávy pri všeobecne záväznej právnej 

regulácii spoločenských vzťahov vyvoláva prirodzenú požiadavku na nevyhnutný 

materiálny základ. 

Finančná autonómia má pomerne široký záber, keďže sa orientuje jednak 

na sféru právnej regulácie rozpočtových príjmov a ich použitia, ale aj na oblasť 

verejnoprávnej úpravy nakladania s majetkom obce vrátane problematiky zakladania 

právnických osôb ako subjektov odlišných od obce samotnej, hospodáriacich však 

s majetkovým vkladom poskytnutým práve obcou. 

Finančná autonómia územnej samosprávy musí mať, pravdaže, základ 

v právnom poriadku. Úlohou práva nie je garantovať určitú úroveň kvantity 

majetkovej základne zabezpečujúcej plnohodnotný výkon samosprávnych funkcií. 

Hlavným cieľom predmetnej právnej regulácie je poskytnúť náležité inštitucionálne 

formy, v ktorých sa odráža postoj štátu rešpektujúci samostatnosť obcí. Fungovanie 

finančných vzťahov medzi štátom a územnou samosprávou musí byť po právnej 

stránke nastavené tak, aby pri ideálnej úrovni spoločenského bohatstva bola reálna 

úroveň majetkových tokov do sféry územnej samosprávy postačujúca pre 

plnohodnotné fungovanie obcí. 

V príspevku tvorí daňová normotvorba obcí stredobod pozornosti. Je  

zjednocujúcim faktorom dvoch dotknutých sfér právnej úpravy. Prvou je problematika 

zdanenia, ktoré možno chápať aj ako právny vzťah medzi štátom a daňovým 

subjektom očakávajúcim od štátu spravodlivé rozdelenie daňového bremena18 

a druhá prenáša časť tejto zodpovednosti zo štátu na obecnú samosprávu pri takej 

podobe nastavenia vzťahu štátu a obce, ktorá bude rešpektovať potrebnú mieru 

samostatnosti obce ako základnej jednotky územnej samosprávy. 

 

1. Daňová autonómia obce 

 

Základom pre finančnú autonómiu obce je samotný ústavný poriadok. Podľa 

čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) obec a vyšší územný 

                                      

17
 Koudelka, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha : Linde. 

2008, s. 17 
18 

Lang, J. in: Tipke, K. und Koll. 2005. Steuerrecht. 18. völlig überarbeitete Auflage. Köln: Verlag dr. 
Otto Schmidt, 2005, s. 11 
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celok sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. 

V nadväznosti na to čl. 65 ods. 2 Ústavy uznáva, že obec a vyšší územný celok 

financujú svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. 

Zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce a ktoré dane a poplatky sú 

príjmom vyššieho územného celku. Štátnych dotácií sa možno domáhať len 

v medziach zákona. 

Zákon je teda formálnym nástrojom v rukách štátu, ktorým je tento oprávnený 

limitovať samostatnosť obcí ako subjektov územnej samosprávy pri majetkových 

dispozíciách. Tento koncept je logický, keďže samospráva ako taká znamená 

nezávislosť od štátu v jeho výkonno-mocenskej podobe, nie však nezávislosť 

od štátnej vôle prejavovanej na zákonodarnej platforme, ako ani v podobe 

jurisdikčnej. 

Jedným z prejavov finančnej autonómie obce je autonómia daňová. 

Verejnoprávny subjekt, ktorý disponuje výsadami verejnej moci uskutočňovanými 

na báze relatívnej nezávislosti, je nezriedka obdarený aj oprávnením rozhodovať 

o zaťažení adresátov jeho mocenského pôsobenia platbami verejnoprávneho 

charakteru. Postavenie nositeľa verejnej moci v sebe takto inkorporuje tri okruhy:  

 výsada verejnej moci,  

 právo na vlastné rozpočtové príjmy slúžiace financovaniu výkonu verejnej 

moci a 

 oprávnenie ukladať adresátom svojho pôsobenia povinnosť odvádzať 

platby verejnoprávneho charakteru. 

Tretí identifikovaný znak je ale v intenciách príspevku potrebné skúmať 

s osobitným zameraním na daň ako platbu verejnoprávneho charakteru. Daň ako 

nástroj zásahu verejnoprávneho subjektu do vlastníckej sféry fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby má bezprecedentný charakter, keďže má nenávratný 

a neekvivalentný charakter19.  

Nie každý nositeľ verejnej moci je oprávnený ukladať dane. Toto právo sa 

spája s postavením subjektu verejnej moci, ktorý disponuje právomocami 

neodvodeného, teda prvotného, či originárneho charakteru. Hoci o kompetenciách 

obce možno siahodlho diskutovať z pohľadu toho, či vzhľadom na jej postavenie v 

                                      

19
 Lang, J. in: Tipke, K. und Koll. Steuerrecht. 20. völlig überarbeitete Auflage. Köln: Verlag dr. Otto 

Schmidt, 2010, s. 51 
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prostredí moderného štátu majú originárny charakter, je nepochybné, že záležitosti 

verejnej povahy, ktoré sú obci vlastné, vyjadrujú odlišnú kvalitu vzťahu k štátu, než je 

tomu v prípade realizácie kompetencií, ktoré štát na jednotku územnej samosprávy 

preniesol a jedná sa teda o režim výkonu tzv. delegovanej štátnej správy. Hodno tu 

zdôrazniť, že pri výkone vlastných kompetencií obec koná vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť. Ak potom nemožno za kvalitu výkonu vlastných 

kompetencií obce brať na zodpovednosť štát, štát jej musí svojimi nástrojmi 

zabezpečiť možnosť nastaviť si objem rozpočtových príjmov umožňujúcich 

plnohodnotný výkon verejnej moci. 

Základom oprávnenia obce ukladať dane je inkorporovaný v čl. 59 ods. 1 

Ústavy, podľa ktorého dane a poplatky sú štátne a miestne. Použitý prívlastok 

„miestne“ je potrebné interpretovať práve v napätí s druhým použitým prívlastkom - 

„štátne“. Miestna daň je dávkou peňažného charakteru smerujúcou do obecného 

rozpočtu, ktorú môže obec ovplyvniť akýmkoľvek spôsobom čo do základu, sadzby 

dane alebo niektorého z korekčných prvkov20. Miestna daň však s ohľadom 

na ústavne aprobované členenie daní uvedené v čl. 59 ods. 1 Ústavy bude takou 

daňou, ktorá je k dispozícii ako prostriedok financovania časti verejnej moci 

prináležiacej miestnemu spoločenstvu, teda právom kvalifikovanej skupine subjektov 

neexistujúcej v právnom vákuu, ale v prostredí širšieho spoločenstva (štátu) 

disponujúceho regulačnými právomocami. Miestne spoločenstvo je však relatívne 

nezávislé od uvedeného širšieho – štátneho – spoločenstva, ktoré do vlastných 

záležitostí miestnej komunity môže zasahovať len presne právom konkretizovanými 

spôsobmi rešpektujúcimi spomenutú relatívnu samostatnosť.  

Kým teda štátne dane vyjadrujú samostatnosť štátu a podčiarkujú jeho 

spôsobilosť niesť za výkon štátnej moci zodpovednosť, miestne dane poskytol 

ústavodarca k dispozícii komunitám existujúcim v štáte, ktorý uznáva občiansku 

spoločnosť dôsledne presadzujúcu v realite výkonu verejnej moci princíp subsidiarity. 

Štát sa tak má zrieknuť časti výkonu svojej moci v prospech menších spoločenstiev 

a tak spätne posilniť svoju vlastnú integritu a demokratický charakter. Čl. 59 ods. 1 

Ústavy teda vyjadruje hodnotový postoj ústavodarcu, ktorý jednoznačne zakotvil, 

že dane nie je oprávnený ukladať len štát, ale aj iné, od neho relatívne nezávislé 

                                      

20
 Radvan, M. Místní daně jako prvek ekonomické autonomie obcí. In: Kadečka, S. a kol. (eds.). 

Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. Sborník z 4. letní mezinárodní 
konference/workshopu. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 507 
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subjekty. Pravda, vzhľadom na už popísaný charakter dane, sa nemôže jednať 

o hocijaké subjekty, ale len o tie, ktoré vykonávajú časť verejnej moci využívaním čo 

najširšej palety právomocí, a sú za takýto výkon aj právne zodpovedné. 

K formulovaným záverom týkajúcim sa čl. 59 ods. 1 Ústavy je potrebné 

podotknúť, že ústavná norma zakotvená v čl. 65 ods. 2 Ústavy („Zákon ustanoví, 

ktoré dane a poplatky sú príjmom obce...“.) nepostačuje pre záver o existencii 

oprávnenia obce ukladať dane. Implicitne síce vychádza z predpokladu ich 

existencie, normatívne sa však zameriava len na otázku rozpočtového určenia daní, 

a to bez zreteľa na to, či pôjde o dane štátne alebo miestne. 

Oprávnenie ukladať miestne dane bez akýchkoľvek diskusií stavia obec 

do pozície mocenského suveréna na vymedzenom teritóriu21. Dôležité je k tomu 

podotknúť, že územie, na ktorom obec realizuje svoju právomoc ukladať dane, tvorí 

súčasť územia štátu, ktorý je jediným a výlučným suverénom navonok aj dovnútra. 

Aspekt teritoriality je teda aj v zdaňovaní, tak ako v iných regulačných sférach 

spadajúcich do originárnej pôsobnosti obce, faktorom ponúkajúcim odlíšenie obce 

od štátu, a tým aj vysvetľujúcim rozdiel v postavení obce a štátu v daňovej oblasti, 

hoci obaja disponujú mocenským postavením. Podstatnejším a jedinečným, 

či špecifickým odlišujúcim prvkom štátu a obce v daňovej oblasti je poznatok, 

že priestor štátu pre výber objektu zdanenia je limitovaný „len“ materiálnym jadrom 

ústavy22, kým obec pri stanovení predmetu zdanenia musí rešpektovať ponuku 

poskytnutú práve štátom vo forme taxatívneho zákonného výpočtu. 

Popísaný osobitný prvok v rozdielnosti postavenia štátu a obce v daňovej 

oblasti otvára celkom prirodzene ďalšiu významnú otázku. Tá ústi do hľadania 

odpovede, či oprávnenie obce ukladať dane je právomocou odvodenou od štátu, 

alebo sa jedná o charakteristiku, ktorá sa ipso facto spája s právnou existenciou obce 

ako subjektu územnej samosprávy, a teda ak štát vytvorí priestor pre existenciu 

územnej samosprávy, automaticky si to vyžaduje akceptáciu práva obce ukladať 

dane.  

                                      

21 
Už pri úvahách o nahradení miestnych poplatkov miestnymi daňami sa návrhy vychádzajúce 

z uvedeného cieľa koncepčne opierali najmä o finančnú a kompetenčnú suverenitu obce na jej 
území (Molitoris, P. Miestne dane – sociálny rozmer v ich konštrukcii a správe. In: Vernarský, M. 
a kol. Sociálna funkcia v právnej úprave zdaňovania príjmov. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2010, s. 
84). 

22 
Ústavný poriadok ani právny poriadok v súčasnosti nestanovuje explicitné limity pre voľbu predmetu 
zdanenia zákonodarcom, no je zreteľné, že napríklad daň z telesnej výšky, daň či daň z brady 
(uplatňovaná napr. počas vlády Henricha VIII, či cára Petra Veľkého) by v súčasnosti ústavne 
neobstáli 
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Ukladanie daní je činnosťou vyjadrujúcou určité charakteristiky, ak by sme 

však túto činnosť nevnímali ako realizáciu individualizovaného práva, potom len 

ťažko by jej zásahovú podstatu bolo možné ospravedlniť. Spravovanie samého seba, 

teda samospráva, sa môže dotýkať rôznych sfér, z ktorých subjektu požívajúcemu 

dobrá z tohto samospravovania plynú priame benefity, a tak nepociťujeme ako 

náhlivý problém, či sa (ne)jedná o právo spravujúceho. Pokiaľ však samospravovanie 

má mať za následok požiadavku nejakej obete na strane subjektu, v prospech 

ktorého a voči ktorému sa samospráva realizuje, potom sa bez kvalifikovania 

samosprávy ako práva len ťažko zaobídeme, lebo len právo uskutočňovať 

samosprávne kompetencie vyvolá na strane adresáta ich výkonu zodpovedajúcu 

povinnosť spočívajúcu v požiadavke strpieť výkon práva na samosprávu v záujme 

spoločného dobra. Práve ukladanie daní ako súčasť obecnej samosprávy 

predstavuje obeť prinášanú daňovníkmi (adresátmi pôsobenia samosprávy) s cieľom 

zhromaždiť verejné prostriedky použiteľné v konečnom dôsledku pre dobro týchto 

daňovníkov. Plnením povinnosti platiť miestne dane sa tak daňovníci vlastne skladajú 

na zabezpečenie reálnosti samospravovania sa na území obce. 

V súvislosti s väzbou medzi daňovou autonómiou obce a právom na 

samosprávu si nakoniec zaslúži pozornosť aj participatívny aspekt, ktorý sa stále viac 

presadzuje v nazeraní na samosprávu23. Akcentuje sa tým prepojenie medzi 

samosprávou a demokratickým princípom fungovania spoločnosti. Na prvý pohľad sa 

spojenie participácie obyvateľov obce na jej správe s myšlienkou zdanenia ich 

samých môže násilným. S ohľadom na skutočnosť, že aj orgány obce sú podľa 

Ústavy sprostredkovateľmi, prostredníctvom ktorých obyvatelia obce uskutočňujú 

územnú samosprávu, však participatívny koncept územnej samosprávy nie je 

v daňovej oblasti úplne popretý. 

Čiastkovým záverom príspevku je teda konštatovanie nerozlučnej ústavnej 

prepojenosti medzi existenciou obce ako subjektu územnej samosprávy 

a požiadavkou zabezpečiť dostatok príjmových zdrojov rozpočtu tohto subjektu, 

pričom je plne akceptovateľné dosahovať tento cieľ prostredníctvom práva obce 

ukladať subjektom majúcim určitý kvalifikovaný vzťah k územiu obce verejnoprávne 

                                      

23
 Hendler, R. Das Prinzip Selbstverwaltung. In: Isensee, J. – Kirchhof, P. (eds.): Handbuch des 

Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band IV., Finanzverfassung – Bundesstaatliche 
Ordnung. 2. Auflage. C. F. Müller, Heidelberg, 1999, s. 1142 
Aj súdna judikatúra už dávnejšie predznačila tento trend – podľa názoru Spolkového ústavného súdu 
je podstatou samosprávy podnietenie aktivity účastníkov na vlastných záležitostiach (rozhodnutie z 12. 
júla 1960 vo veci 2 BvR 373/60, 442/60) 
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platby daňového charakteru24. Daňová autonómia ako javová forma často traktovanej 

relatívnej nezávislosti územnej samosprávy v prostredí fungovania štátu a jeho 

mechanizmu sa do sféry každodenne operujúceho právneho poriadku zanáša 

prostredníctvom práva obce ukladať dane a vyberať ich. Uvedenému právu obce 

potom zodpovedá povinnosť subjektov zaťažených daňovým bremenom formálne 

reálne svoju daňovú povinnosť splniť. 

Týmto záverom, pravda, nezamýšľam naznačiť, že ak ústavný poriadok 

zakotví existenciu obecnej samosprávy v podobe charakterizujúcej súčasný 

slovenský model, potom už obce nepotrebujú žiadne zákonné zakotvenie práva 

ukladať dane, a môžu sa pri ukladaní daní pohybovať voľne, súc pri tom viazané len 

ústavou a jej mantinelmi charakterizovanými hlavne katalógom základných práv a 

slobôd25. Je tu potrebné odkázať na už popisovaný bezprecedentný a zásahový 

charakter dane ako právneho inštitútu vo vzťahu k povinným subjektom. Z pohľadu 

ústavného vzťahu štátu a územnej samosprávy by však púhe zakotvenie existencie 

územnej samosprávy bez náležitého zákonného základu pre reálne prevzatie 

majetkovej (finančnej) zodpovednosti obce za kvalitu výkonu územnej samosprávy 

predstavovalo protiústavné vyprázdnenie práva na samosprávu do tej miery, že by sa 

stalo iba bezobsažnou formou, a tým v podstate neživotnou proklamáciou26.  

                                      

24
 Ide tu hlavne o materiálne zdôvodnenie. Neopomíname, že jeho dôkazom sú formálne rámce 

tvorené napríklad § 4 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), alebo aj právnym názorom Spolkového 
ústavného súdu, podľa ktorého pri určení toho, čo patrí do podstaty samosprávy, je potrebné 
v podstatnej miere vziať do úvahy historický vývoj a rôzne historické javové formy (napr. rozhodnutie 
z 20. marca 1952 vo veci sp. zn. 1 BvR 267/51 a ďalšie). 
25 

Napríklad aj podľa čl. 28 ods. 2 Základného zákona Spolkovej republiky Nemecko musí byť obciam 
zabezpečené právo regulovať si na vlastnú zodpovednosť záležitosti miestneho spoločenstva 
v medziach zákona... Zabezpečenie samosprávy zahŕňa aj základy vlastnej finančnej 
zodpovednosti;... Z toho odborná literatúra vyvodila, že autonómia obcí neobsahuje automaticky právo 
ukladať dane, a že ani zo samotného čl. 28 ods. 2 Základného zákona takéto oprávnenie obciam 
bezprostredne nevyplýva, pretože naň potrebujú osobitné zákonné a dostatočne určité zmocnenie 
(Lang, J. in: dielo cit. v pozn. č. 2, s. 133). Na druhej strane je potrebné pripomenúť, že Základný 
zákon neobsahuje ustanovenie porovnateľné svojím významom a hodnotovým obsahom s čl. 59 ods. 
1 Ústavy. Platí to aj napriek ústavnej norme zakotvenej v čl. 28 ods. 2 druhej vete Základného zákona, 
pokiaľ ide o časť za bodkočiarkou, podľa ktorej k základom vlastnej finančnej zodpovednosti obcí patrí 
aj ich zdroj daňových príjmov plynúci z práva zvýšiť daňovú sadzbu (Hebesatzrecht) postihujúcu 
hospodársku výkonnosť. Nadväzne potom z čl. 106 ods. 6 druhej vety Základného zákona plynie 
obciam právo stanovovať zvýšené sadzby v prípade dane z pozemkového vlastníctva (Grundsteuer) 
a v prípade živnostenskej dane (Gewerbesteuer; tú je obec povinná od 1. januára 2004 vyberať). 
26

 K tomu hodno poukázať na právny názor Štátneho súdneho dvora Nemeckej ríše vyslovený 
v rozhodnutí z 11. decembra 1929, v ktorom sa k čl. 127 Weimarskej ústavy (garantoval obciam 
a zväzom obcí „právo na samosprávu v medziach zákonov“) uvádza, že tento článok nepredstavuje 
„program bez právneho obsahu. Ustanovuje predovšetkým záväzne, že obciam a zväzom obcí patrí 
právo na samosprávu. Zákonodarstvo krajiny preto nesmie toto právo zrušiť a správu obecných 
záležitostí preniesť na štátne orgány. Rovnako nesmie samosprávu obmedziť takým spôsobom, že sa 



29 
 

2. Relevantná súdna rozhodovacia prax 

 

Daňová autonómia obce nachádza svoje zákonné vyjadrenie v zákone 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o miestnych daniach“), ktorý umožňuje obci, aby podľa podmienok na svojom území 

bola oprávnená vybrať si z taxatívneho výpočtu daní a niektoré z nich na svojom 

území uložiť. 

Obec je pri určovaní náležitostí miestnej dane, ktorú sa rozhodla na svojom 

území zaviesť, oprávnená pohybovať sa v medziach určených zákonodarcom 

v zákone o miestnych daniach. Znovu ide o rešpektovanie konceptu čl. 67 Ústavy. 

Právno-realizačný problém však nastáva vtedy, ak zákon o miestnych daniach 

obci neurčuje jednoznačne kvantifikovateľné obmedzenia, čo je najvypuklejšie 

pri sadzbách miestnych daní. Zákon o miestnych daniach vo väčšine prípadov upustil 

od stanovenia horných hraníc daňových sadzieb, čo vyvoláva otázku, či obec môže 

takúto absenciu využiť a vo svojom všeobecne záväznom nariadení stanoviť aj 

extrémne vysoké sadzby. Na prvý pohad sa jedná o parciálny problém, no jeho hlbší 

rozbor odhaľuje ťažiskovú tému samostatnosti obce pri využívaní jej daňovej 

autonómie. Jedná sa tu totiž o odpoveď na otázku očakávaní obce od štátu v situácii, 

keď tento nevyužije priestor daný mu ústavne akceptovateľnou formou 

na obmedzenie obce pri výkone jej samosprávy.  

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) sprvoti naznačil 

odpovede na otázky rysujúce sa z predchádzajúceho odseku textu, hoci nie 

v súvislosti s miestnymi daňami. Vo veci sp. zn. II. ÚS 59/97 zdôraznil, že „ak orgán 

územnej samosprávy všeobecne záväzným nariadením ustanoví predpoklady 

obmedzujúce základné práva a slobody, koná nielen nad rámec úpravy podľa čl. 68 

Ústavy Slovenskej republiky, ale zároveň uplatňuje svoju normotvornú právomoc 

spôsobom, ktorý nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej 

republiky. Dochádza k tomu, že obec (mesto) svojím všeobecne záväzným 

nariadením upraví otázky, ktoré ústava dovoľuje regulovať jedine zákonom“. 

Následne v konaní vedenom pod sp. zn. I. ÚS 56/00 konštatoval, že „obce svojou 

                                                                                                                    

táto obsahovo vyprázdni, spôsobí jej stratu možnosti plnohodnotnej aktivity a povedie tak iba k jej 
zdanlivej existencii“.  
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normotvornou činnosťou podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky nemôžu obmedziť 

základné práva a slobody“.  

Podobne uvažoval Ústavného súdu Českej republiky, ktorý pomerne dlhý čas 

zotrvával na právnom názore, podľa ktorého „v případech, kdy obec vystupuje jako 

subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. jestliže 

vydává obecně závazné vyhlášky, jejichž obsahem jsou právní povinnosti, může tak 

činit jen v případe výslovného zákonného zmocnění“27. Judikatórny pohľad 

Ústavného súdu Českej republiky bol potom odbornou spisbou hodnotený tak, že 

územná samospráva sa zredukovala na možnosť voľby určitú vec všeobecne 

záväznou vyhláškou upraviť alebo neupraviť, pričom v prípade zavedenia úpravy sa 

jednalo o obyčajný vykonávací predpis28. Črtal sa aj problém de lege ferenda v tom 

zmysle, akým spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti a nejasnosti by mali byť 

ústavné základy miestneho a regionálneho práva pozitívno-právne zakotvené29. 

Nakoniec Ústavný súd Českej republiky v prelomovom náleze z 11. decembra 

2007 vo veci sp. zn. Pl. ÚS 45/06 uviedol, že „ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy 

jsou obce přímo zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných 

vyhlášek. Na rozdíl od vydávání právních předpisů v přenesené působnosti ve 

smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy, k vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své 

věcné působnosti, a to i když jsou jimi ukládány povinnosti, již obce žádné další 

zákonné zmocnění nepotřebují (s výhradou ukládání daní a poplatků vzhledem k čl. 

11 odst. 5 Listiny)“. 

V slovenských podmienkach tiež postupne dochádza ku korekcii pohľadu 

ústavného súdu na problematiku právneho postavenia a významu všeobecne 

záväzných nariadení obcí vydávaných pri výkone originárnych kompetencií. Konanie 

vedené ústavným súdom pod sp. zn. PL. ÚS 5/2012 bolo zamerané práve na sféru 

daňovú, konkrétne na posúdenie ústavného súladu ustanovení zákona o miestnych 

daniach pojednávajúcich o sadzbe dane z nehnuteľností, z ktorých vyplýva, že tieto 

neobsahujú fixne stanovené horné limity sadzby dane. Ide o § 8 ods. 2 druhú a tretiu 

vetu, ako aj o § 12 ods. 2 druhú a tretiu vetu zákona o miestnych daniach.  

                                      

27
 Nález z 10. decembra 2002 vo veci Pl. ÚS 16/02  

28 
Filip, J. Ústavní právo České republiky. I. díl. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně a Doplněk, 1999, s. 474 
29 

Kadečka, S. Právotvorba místní (a regionální) samosprávy. In: Kadečka, S., a kol. (eds.) 2008. 
Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. Sborník z 4. letní mezinárodní 
konference/workshopu. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 297 
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Ústavný súd vo veci samej rozhodol nálezom č. k. PL. ÚS 5/2012-87 

z 22. januára 2014 tak, že návrhu skupiny poslancov nevyhovel. 

Odkázal na svoju prejudikatúru (PL. ÚS 109/2011), podľa ktorej pri 

ustanovovaní daňových a poplatkových povinností disponuje zákonodarca širokým 

uvážením v tom, akým spôsobom tieto povinnosti vymedzí, či už ide napr. o určenie 

predmetu, výšky či poplatníka dane alebo poplatku. Samotný už uvedený základný 

účel daňovej či poplatkovej povinnosti ho v tomto smere žiadnym spôsobom 

neobmedzuje. Ale úvaha zákonodarcu nemôže byť bezhraničná, pričom jej medze 

možno vyvodiť z niektorých ústavných noriem, ktoré musia byť rešpektované 

i v oblasti daní a poplatkov. Zo zásady právneho štátu, ktorej normatívne vyjadrenie 

je obsiahnuté v čl. 1 ods. 1 Ústavy, vyplýva požiadavka, aby bola daňová 

či poplatková povinnosť vymedzená jasne a určito (I. ÚS 464/2010, bod 32; PL. ÚS 

19/09, bod 79). Pri ich ustanovení musí byť tiež rešpektovaný ústavný princíp 

rovnosti, čo znamená jednak vylúčenie svojvôle pri odlišovaní subjektov a práv a 

jednak zákaz diskriminácie v zmysle čl. 12 Ústavy. V neposlednom rade nesmie mať 

daňová alebo poplatková povinnosť na poplatníka taký „deštruktívny“ účinok, ktorý by 

fakticky vylúčil alebo zruinoval jeho majetkovú podstatu. 

Ústavný súd neopomenul, že „z návrhu navrhovateľov na jednej strane 

vyplýva, že samotné ukladanie miestnych daní obcami prostredníctvom všeobecne 

záväzných nariadení, t. j. na základe zákona (čl. 59 ods. 2 ústavy) síce z ústavného 

hľadiska nespochybňujú, ale na druhej strane podstata argumentácie, na základe 

ktorej namietajú nesúlad napadnutých ustanovení zákona o miestnych daniach 

s označenými ustanoveniami ústavy, je založená na spochybňovaní (neprimerane 

širokého) „legislatívneho priestoru“, ktorý zákonodarca poskytol v zákone 

o miestnych daniach obciam pre úpravu niektorých náležitostí miestnych daní 

prostredníctvom ich všeobecne záväzných nariadení“. 

Vo vzťahu k podstate samosprávy ústavný súd odkazujúc na svoju skoršiu 

judikatúru zdôraznil, že ústavná definícia obsahu tohto pojmu nemôže byť závislá len 

od zákonnej úpravy, pretože v konečnom dôsledku by to mohlo viesť k ľubovôli 

zákonodarcu a k narušeniu samotnej podstaty princípu územnej samosprávy. 

Z čl. 59 ods. 2 ústavy, podľa ktorého dane a poplatky možno ukladať zákonom 

alebo na základe zákona, podľa názoru ústavného súdu vyplýva, že dane, resp. 

poplatky možno uložiť nielen priamo zákonom, ale aj na základe zákona. Pritom 

slovné spojenie „na základe zákona“ obsiahnuté v porovnateľnej podobe aj v čl. 13 
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ods. 1 písm. a) Ústavy je potrebné vykladať tak, že vytvára priestor na uloženie 

určitej právnej povinnosti, a teda aj daňovej alebo poplatkovej povinnosti, nielen 

zákonom, teda normatívnym právnym aktom, ktorý môže vydávať len národná rada, 

ale aj normatívnym právnym predpisom orgánov obcí, resp. vyšších územných 

celkov, ktoré disponujú podľa čl. 68 ústavy normotvornou právomocou. 

Na tomto mieste treba povedať, že ústavný súd sa čiastočne odchýlil 

od doterajšieho chápania slovného spojenia „na základe zákona“ (m. m. PL. ÚS 

4/00, PL. ÚS 22/06).  

Na druhej strane ústavný súd pripomenul, že „slovné spojenie na základe 

zákona obsahuje aj zásadné ústavné limity pre jeho adresátov (v posudzovanej veci 

pre obce a vyššie územné celky) spočívajúce jednak v tom, že pre uloženie určitej 

právnej povinnosti musí existovať zákonné splnomocnenie ustanovené v konkrétnom 

zákone (v posudzovanej veci v zákone o miestnych daniach), pričom tento zákon 

zároveň ustanovuje medze, v rámci ktorých môže príslušný orgán verejnej moci 

uplatniť svoju normotvornú právomoc, t. j. môže ju uskutočňovať len v medziach 

zákona. Rešpektovanie zákonných limitov pri uplatnení normotvornej právomoci obcí 

alebo vyšších územných celkov pri rozhodovaní o miestnych daniach a poplatkoch 

pritom podlieha súdnej kontrole“. 

Ústavný súd celkom jednoznačne skonštatoval, že ukladanie miestnych daní 

je výkonom originárnych kompetencií obce. Tento právny záver „možno založiť tak 

na materiálnych, ako aj na formálno-právnych argumentoch.  

Z materiálneho hľadiska právny záver, že ide o samosprávnu pôsobnosť obcí 

a vyšších územných celkov, zakladá predovšetkým podstata a účel tohto oprávnenia 

(oprávnenia rozhodovať o uložení miestnych daní a určovať ich náležitosti), 

ktorý spočíva v (z ústavy vyvoditeľnej) požiadavke, aby si obce a vyššie územné 

celky vytvárali materiálne podmienky na financovanie svojich potrieb predovšetkým 

z vlastných príjmov (čl. 65 ods. 2 ústavy). Ďalší argument je založený na skutočnosti, 

že výkonom tejto právomoci sa vytvárajú materiálne podmienky na zabezpečenie 

úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona (čl. 68 ústavy). Ústavný súd v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že pri posudzovaní otázky, či určitá vec patrí do samosprávnej 

pôsobnosti obcí, resp. vyšších územných celkov, alebo tvorí súčasť preneseného 

výkonu štátnej správy, je v zjavnom rozpore s úmyslom ústavodarcu taká 

interpretácia tohto problému, v zmysle ktorej ide o prenesený výkon štátnej správy 
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vždy, ak je určitá úloha pre obec alebo vyšší územný celok ustanovená priamo 

v zákone (v zákonnom splnomocnení)“.  

Okrem toho ústavný súd poukázal aj na formálno-právne hľadisko, 

podľa ktorého „možno záver o tom, že ukladanie miestnych daní a určovanie ich 

náležitostí patrí do sféry samosprávnej pôsobnosti obcí, vyvodiť z § 4 ods. 4 zákona 

o obecnom zriadení, podľa ktorého ak zákon pri úprave pôsobnosti obce 

neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide 

o výkon samosprávnej pôsobnosti obce. V posudzovanom prípade totiž zákon 

o miestnych daniach ani nijaký iný zákon neustanovuje, že ide o výkon prenesenej 

pôsobnosti štátnej správy“. 

Ústavný súd zohľadnil, že ročná sadzba akejkoľvek dane (štátnej či miestnej) 

patrí k podstatným zložkám jej náležitostí. To ale „mechanicky nepredurčuje, 

že maximálna ročná sadzba akejkoľvek miestnej dane musí byť ustanovená priamo 

zákonom“.  

Nakoniec ústavný súd zvýraznil, že „voľná úvaha (diskrécia) obce 

pri ustanovovaní ročnej sadzby dane z pozemkov a ročnej sadzby dane zo stavieb 

podlieha celému radu obmedzení, ktoré sú explicitne vyjadrené priamo v ústave, 

ako aj v zákone o miestnych daniach, príp. ďalších zákonoch (najmä v zákone 

o obecnom zriadení), alebo ich možno z týchto právnych predpisov vyvodiť, keďže sú 

v nich nepochybne implicitne obsiahnuté. Vo všeobecnej rovine na obmedzenia obcí 

pri výkone ich normotvornej právomoci ústavný súd konštantne upozorňuje vo svojej 

ustálenej judikatúre, v rámci ktorej zdôrazňuje, že obce, resp. obecné zastupiteľstvá 

pri uplatňovaní svojej normotvornej právomoci podľa čl. 68, ako aj podľa čl. 71 ods. 2 

prvej vety ústavy môže prijímať len také všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú 

v súlade so všetkými súvisiacimi ustanoveniami ústavy (m. m. napr. I. ÚS 55/00), 

ku ktorým v prvom rade patria ustanovenia ústavy o základných právach 

a slobodách“. 

 

3. Miestne dane a obecná normotvorba 

 

Zásadným postulátom plynúcim z rekapitulovanej súdnej judikatúry je 

vtesnanie práva obcí ukladať miestne dane do medzí zákonom, resp. pri požiadavke 

rešpektovania zákonných limitov. Problémom ale je, ako majú byť medze, či limity 

pre obec v  zákone ustanovené. 
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Na prvý pohľad veľmi zrozumiteľným príkladom limitu stanoveného pre obce 

zákonodarcom sú ustanovenia zákona o miestnych daniach určujúce stropy sadzieb 

dane z nehnuteľností. Z hľadiska matematického výpočtu teda zákon o miestnych 

daniach určuje limity obciam pri určovaní sadzby dane z pozemkov jednoznačne. 

Samotné číselné vyjadrenie nepredstavuje jediný aspekt, v ktorom sa zákonná 

hranica prejavuje. Ak zotrváme pri problematike sadzby dane z pozemkov, v praxi 

problémy spôsobovala aj možnosť obce určiť sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivú 

časť obce alebo pre jednotlivé katastrálne územie. Pojem katastrálneho územia je 

jednoznačne uchopiteľný, ale vyskytli sa prípady, keď obec využijúc použitý pojem 

„jednotlivá časť obce“ určila najvyššiu možnú sadzbu pre podnikateľský subjekt 

sídliaci na konkrétnej ulici v obci, a túto ulicu, na ktorej už nesídlil ani nemal trvalý 

pobyt nikto iný, označila za svoju jednotlivú časť30. Popísané konanie obce sa takto 

mohlo stať aj prostriedkom postupnej ekonomickej likvidácie nepohodlného 

podnikateľa na jej území. Poznanie negatívnej reality viedlo zákonodarcu 

k novelizácii ustanovenia legálne definujúceho na účely miestneho zdaňovania 

pojem jednotlivej časti obce podľa § 17a zákona o miestnych daniach. Otázkou však 

je, či zákonodarca nie je v tejto svojej korekčnej snahe nadmerne aktivistický.  

Ak sa stali prípady, že obec vymedzila vo svojom všeobecne záväznom 

nariadení jednotlivú časť obce jednou ulicou s vedomím, že na tejto ulici sídli jediný 

podnikateľ, a pre takto ohraničenú jednotlivú časť obce zaviedla bez akejkoľvek 

racionality, či primeraného zdôvodnenia sadzbu dane z pozemkov na hornej hranici, 

nebolo skôr vhodné podrobiť všeobecne záväzné nariadenie v dotknutom jeho 

ustanovení ústavno-súdnemu prieskumu? Všeobecne záväzné nariadenie obce, 

resp. jeho ustanovenie, ktorým by bol (hoci aj len de facto) regulovaný jediný prípad, 

by bolo spôsobilým predmetom ústavno-súdneho prieskumu, a práve fakt regulácie 

jednotlivého prípadu by nepochybne predstavoval pri posudzovaní takého všeobecne 

záväzného nariadenia významné hodnotiace kritérium31, nehovoriac o ústavnom 

princípe rovnosti v spojení so základnými právami.  

                                      

30 
Pôvodne sa totiž podľa § 17 ods. 7 zákona o miestnych daniach jednotlivou časťou obce rozumela 

časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce a súčasne podľa toho istého 
ustanovenia platilo, že jednotlivú časť obce možno určiť ulicou, zoznamom ulíc alebo súborom 
všetkých pozemkov nachádzajúcich sa v tejto časti obce. 
31 

Podľa ustálenej judikatúry Ústavného súdu Českej republiky, zákon, „jenž upravuje jedinečný 
případ,... vybočuje i z jednoho ze základních materiálních znaků pojmu zákon, jímž je obecnost. 
Připomeňme, že požadavek všeobecnosti zákona je důležitou součástí principu panství zákona, a tím 
rovněž právního státu. ... Zvláštním argumentem proti zákonům týkajícím se jedinečných případů je 
princip dělby moci, čili odčlenění zákonodárné, výkonné a soudní moci v demokratickém právním 
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Zákon o miestnych daniach však okrem ustanovení pomerne exaktne 

limitujúcich autonómny priestor obcí pri nastavovaní parametrov jednotlivých 

miestnych daní obsahuje aj právne normy odkazujúce na bližšiu úpravu 

vo všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré ale ťažko na prvý pohľad vyhodnotiť 

ako stanovujúce hmatateľné mantinely pre obecnú normotvorbu32. Napríklad 

pri viacerých miestnych daniach zákon o miestnych daniach uvádza, že „obec 

ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä...“, pričom nasleduje zjavne 

demonštratívny výpočet náležitostí konkrétnej miestnej dane. Ako potom 

v okolnostiach faktu, že právotvorba vo veciach miestnych daní je výkonom 

samosprávy obce, vykladať tieto právne normy? Môže obec vzhľadom na použitý 

pojem „najmä“ upraviť aj také náležitosti zavedenej miestnej dane, ktoré štandardne 

patria do inštrumentária daňového práva, ale zákon o miestnych daniach ich využitie 

explicitne nepredpokladá (ale ani nezakazuje; napr. minimálna daň33 alebo 

preddavkové platenie dane)? Inkorporuje samotný fakt oprávnenia normotvorby 

vo veciach miestnych daní v sebe aj oprávnenie zaviesť niektoré povinnosti, 

ktorých uloženie zákon obci výslovne neumožňuje, ale ich súvislosť so zdanením 

konkretizovanou daňou je priama a dokonca ich použitie môže napomôcť efektivite 

a racionalite výberu a spravovanie tej - ktorej miestnej dane? 

Zvažovanie odpovedí na položené otázky zahŕňa skúmanie zásadného 

problému zaťažujúceho aplikačnú prax i právnu teóriu na Slovensku vo väzbe 

na postavenie územnej samosprávy. Oblasť ukladania miestnych daní, teda sféry 

daňovej normotvorby, však z tohto zorného uhla môže byť veľmi podnetná, pretože 

                                                                                                                    

státě...“. (nález z 19. februára 2003 vo veci Pl. ÚS 12/02). Tento svoj záver však Ústavný súd Českej 
republiky vzťahuje aj na všeobecne záväzné vyhlášky obcí (napr. nález z 5. augusta 2014 vo veci Pl. 
ÚS 35/13). 
32

 Pritom je potrebné zdôrazniť, že splnomocnenie na vydanie normotvorného právneho aktu územnej 
samosprávy zrejme nebude musieť vykazovať takú mieru určitosti, ako v prípade splnomocnení 
adresovaných orgánom štátnej správy na vydanie vykonávacích právnych predpisov k zákonom. V 
prospech tohto záveru napomáha aj judikatórna prax v Spolkovej republike Nemecko, kde už 7. marca 
1958 Spolkový správny súd ako najvyššia inštancia správneho súdnictva v konaní sp. zn. VII C 84.57 
vyslovil právny názor, podľa ktorého „zákonné splnomocnenia na výkon práva normotvorby 
nevyžadujú takú určitosť, aká je predpísaná v čl. 80 ods. 1 Základného zákona (podľa tohto 
ustanovenia zákonom možno spolkovú vládu, spolkového ministra alebo krajinskú vládu splnomocniť 
na vydanie nariadenia. Pritom musí byť v zákone ustanovený obsah, účel a rozsah udeleného 
splnomocnenia...; majú sa tu na mysli „klasické“ vykonávacie predpisy štátnej správy) pre vydávanie 
vykonávacích právnych predpisov k spolkovým zákonom“. K tomu odborná literatúra udáva, že právo 
normotvorby sa vo všeobecnosti realizuje prostredníctvom osobitného demokraticky legitimizovaného 
orgánu (v prípade obcí na Slovensku ide o obecné zastupiteľstvo). Preto postačuje paušálne priznanie 
moci tvoriť právo pre všetky vlastné náležitosti samostatného nositeľa verejnej správy (Ossenbühl, F. 
in Erichsen, H.-U. und Koll. Allgemeines Verwaltungsrecht. 9., neubearbeitete Auflage. Walter de 
Gruyter. Berlin, New York, 1991, s. 148) 
33 

Babčák, V. Daňové právo Slovenskej republiky. EPOS. Bratislava. 2010, s. 152 
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na problém formálnej podoby zakotvenia rozsahu normotvornej právomoci obce, vrhá 

špecifický pohľad.  

Zdanenie, resp. ukladanie daní zahŕňa prepojený komplex súvisiacich 

čiastkových povinností a práv daňovníka i subjektu daňovo oprávneného. Pre sféru 

obecnej normotvorby to má význam v rovine interpretácie šírky oprávnenia obce 

ukladať miestne dane. Inými slovami ide o to, či explicitné zakotvenie práva obce 

uložiť všeobecne záväzným nariadením určitú daň má za následok aj jej oprávnenie 

(výslovne už v zákone nezakotvené) ukladať s daňovou povinnosťou priamo 

súvisiace ďalšie povinnosti (či už hmotno-právneho alebo procesno-právneho 

charakteru), ktoré môžu s ohľadom na miestne pomery podstatným spôsobom 

determinovať nielen efektivitu a výnosnosť zvolenej dane, ale i samotnú reálnosť ich 

úspešného a zmysluplného výberu. 

Ak je napríklad už spomenutá daň za ubytovanie uložená všeobecne 

záväzným nariadením, teda na základe zákona, ako to vyžaduje čl. 59 ods. 2 Ústavy, 

pričom i jej formálne zachytenie vo všeobecne záväznom nariadení rešpektuje 

kogentné normy obsiahnuté v zákone o miestnych daniach, potom možno 

konštatovať, že daň je uložená v súlade s ústavným poriadkom, ako aj v súlade so 

zákonom. Má teda v takom prípade obec oprávnenie uložiť daňovníkom tejto dane 

ďalšie súvisiace povinnosti, hoci tieto zákon o miestnych daniach explicitne 

nepredpokladá? Podľa nášho názoru to obci nemožno uprieť. Nemecká teória 

verejného práva naznačuje, že prostredníctvom autonómie prepožičanej štátom 

samospráve získava samostatná a od štátneho aparátu separovaná administratívna 

entita oprávnenie, nie len čiastočne, ale v komplexných rámcoch jej kompetenčnej 

sféry, tvoriť právo. Takáto autonómia je prepožičané blanko oprávnenie vo vnútri 

vytýčených hraníc34. 

Nemožno však opomenúť, že jedna vec je oprávnenie samosprávneho telesa 

regulovať svoje vnútorné záležitosti, predovšetkým vnútornú organizáciu, prípadne 

tie otázky, ktoré majú na postavenie adresátov výkonu samosprávy len 

sprostredkovaný dopad. Inou je však situácia, keď využitie oprávnenia normotvorby 

smeruje k priamemu dopadu na individuálnu, právom chránenú sféru fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby, ktorá výkonu samosprávy podlieha. Za dvojicou štátneho 

práva a práva autonómneho sa skrýva vzťah všeobecného blaha a partikulárnych 

                                      

34
 Haug, W. Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Bereich der Autonomie. In: Neue juristische 

Wochenschrift, 1962, s. 1286 
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záujmov. Ochrancom všeobecného blaha proti partikulárnym záujmom je práve 

štátny zákonodarca. A tak on má prijímať rozhodnutia významné z hľadiska 

základných práv a slobôd a neprenechávať ich skupinovo-egoistickému mysleniu35. 

Zdanenie určite zasahuje do základných práv a slobôd subjektu povinného 

platiť daň. V prípade miestnych daní v slovenskom právnom poriadku však ich 

ukladanie obcami má potrebný zákonný základ. Oprávnenie zasahovať do 

základných práv a slobôd cestou zdanenia teda obce v ústavnom poriadku získali. Ak 

zákonodarca oprávnenie ukladať dane obciam priznal a súčasne  jednoznačne a 

kogentným spôsobom určil, aké hospodárske alebo iné spoločenské procesy, či 

stavy môže obec zdaneniu podriadiť, potom obci musí umožniť konkretizáciu 

náležitostí jednotlivých miestnych daní, hoci aj v podobe ukladania povinností 

stelesňujúcich tieto náležitosti. 

  

Záver 

 

Ústavná definícia obsahu pojmu územnej samosprávy nemôže byť závislá len 

od zákonnej úpravy. Minimálne časť obsahovej náplne inštitútu územnej samosprávy 

tak nemôže ovplyvňovať zákonodarca svojimi zákonnými normatívnymi právnymi 

aktmi, lebo by sa dopustil protiústavného zásahu do práva na samosprávu. Súčasťou 

ústavného konceptu územnej samosprávy je vyhradenie časti finančných 

prostriedkov, s ktorými obec hospodári, ako prostriedkov obci vlastných (čl. 65 ods. 1 

Ústavy), ako aj presadzovanie požiadavky, aby obec financovala svoje potreby 

predovšetkým z vlastných príjmov (čl. 65 ods. 2 Ústavy). Štát sa tým zaviazal otvoriť 

právny priestor pre prítok finančných prostriedkov do obecných rozpočtov v miere, 

ktorá má mať potenciál zabezpečiť reálnosť samostatnosti obce pri výkone svojich 

vlastných kompetencií. Zároveň s ustanovením uvedených základov finančného 

zabezpečenia realizácie kompetencií spadajúcich do sféry správy vlastných 

záležitostí obce ústavodarca explicitne predpokladá existenciu miestnych daní, ako 

protiváhu daní štátnych (čl. 59 ods. 1 Ústavy), ktoré môžu ukladané aj na základe 

zákona (čl. 59 ods. 2 Ústavy). Nakoniec regulatórny obsah ústavnej matérie 

splnomocňuje v čl. 68 Ústavy obec na vydávanie všeobecne záväzných nariadení vo 
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 Ossenbühl, F. in: dielo cit. v pozn. č. 16, s. 150 
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veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu 

zo zákona. 

Všetky popísané ústavné základy zaraďujú právomoc normotvorby 

v daňových veciach do obsahovej náplne pojmu územná samospráva, ktorá nemá 

byť závislá výlučne od vôle zákonodarcu. Vzhľadom na charakter zásahu 

do individuálnej sféry adresáta výkonu verejnej moci, akým zdanenie nepochybne je, 

však má zaradenie daňovej normotvorby obcí do ústavne garantovaného jadra 

územnej samosprávy za následok povinnosť zákonodarcu vytvoriť adekvátne 

zákonné rámce pre realizáciu miestneho zdanenia36. Adekvátnosť znamená 

poskytnutie takej miery samostatnosti obciam pri nastavovaní konfigurácie 

jednotlivých miestnych daní, ktorá im vytvorí priestor na účinné ovplyvňovanie výšky 

vlastných daňových príjmov obecných rozpočtov v závislosti od reálnych potrieb obcí. 

Rešpektovanie individuálnej sféry adresátov daňovej normotvorby podľa nášho 

názoru zabezpečuje na dostatočnej úrovni ústavný koncept základných práv 

a slobôd so všetkými prostriedkami jeho ochrany zakotvenými v ústavnom poriadku.  

Zaradením zdanenia do kompetenčného portfólia samosprávy vykonávanej 

obcou vyvstáva potreba zodpovedania otázky, či ukladanie všetkých parciálnych 

povinností tvoriacich v súhrne obsah pojmu zdanenie musí mať výslovnú oporu 

v zákone priznávajúcom obci právo ukladať dane a rámcujúcom toto všeobecne 

formulované právo obce. Zdanenie miestnymi daňami nemôže zákonodarca ani 

ostatné orgány štátnej moci chápať odlišne ako zdanenie daňami štátnymi. Preto ak 

pri zdanení príjmov, či pridanej hodnoty čl. 59 Ústavy nezakazuje zákonodarcovi 

ukladať množstvo čiastkových povinností daňovým subjektom, niet dôvodu zaujať 

odlišný postoj k pozícii obce pri ukladaní daní miestnych. 

Nezanedbateľným aspektom zdanenia miestnymi daňami je pozícia adresátov 

mocenského pôsobenia obce. Do ich individuálnej sféry chránenej katalógom 

základných práv a slobôd daňová povinnosť významne zasahuje, preto je na mieste 

skúmanie podmienok na taký zásah. 

Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) ukladať povinnosti možno len zákonom alebo 

na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. 

                                      

36
 Načrtnutý koncept znamená, že ak by zákonodarca pre miestne zdaňovanie nevytvoril potrebné 

zákonné základy, v dôsledku čoho by obec pri ukladaní miestnych daní nemohla nájsť potrebnú 
zákonnú oporu, potom by obec nemohla uložiť daň podľa vlastného výberu len na podklade odvolania 
sa na ústavný koncept financovanie jej potrieb z jej vlastných príjmov. Na druhej strane by však takáto 
pasivita (nečinnosť) zákonodarcu predstavovala protiústavný zásah do práva obcí na samosprávu.  
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Často je v tejto súvislosti predmetom teoretických aj právno-aplikačných úvah použité 

slovné spojenie „zákonom alebo na základe zákona“, alebo aj samotný pojem 

povinnosti. Menej pozornosti sa však venuje skúmaniu, aký právny akt má na mysli 

Ústava, keď hovorí o zákone. Ide len o normatívny právny akt ako výsledok 

zákonodarného procesu v národnej rade, alebo sa tu majú na mysli aj iné normatívne 

právne akty? Akosi samozrejme uvažujeme vždy o zákone len v spojení s výsledkom 

procedúry vyhradenej parlamentu.  

Ale demokratický charakter štátu spojený s presadzovaním myšlienky 

občianskej spoločnosti a princípu subsidiarity pri výkone verejnej moci si vyžaduje 

decentralizáciu vrchnostenských kompetencií na subjekty, ktoré potom logicky tiež 

vyžadujú priamu legitimitu od originárneho zdroja verejnej moci. Decentralizácia 

a princíp subsidiarity nachádzajú nepochybne svoje vyjadrenie v existencii územnej 

samosprávy a v reálnosti jej dispozície časťou verejnej moci. Nadväzne na to je 

správne a logické, že orgány vykonávajúce územnú samosprávu sú priamo volené 

obyvateľmi obce, teda osobami majúcimi vzťah územiu obce, ktorý ich predurčuje byť 

personálnym substrátom samosprávy. Priama legitimita má význam predovšetkým 

pre zastupiteľský orgán obce, ktorý je v zmysle Ústavy nadaný aj normotvornou 

právomocou. 

Ak by sme pri akceptácii popísaných úvah uzavreli, že obec pri realizácii 

právomoci (daňovej) normotvorby musí disponovať špeciálnym splnomocnením 

zákonodarcu pre normatívne uloženie každej povinnosti, dostali by sme obec 

(a v širšom zmysle územnú samosprávu) do pozície obyčajného vykonávateľa 

zákonov a nadbytočného konkurenta štátnej správy. Zrejme však toto nie je cieľ 

ústavného zakotvenia územnej samosprávy. Potom je ale potrebné reálnosť územnej 

samosprávy pretaviť aj do zodpovedajúceho výkladu ustanovení právneho poriadku. 

Ústavný pojem zákona sa často označuje ako dualistický37. Pri materiálnom 

nazeraní je zákonom každá právna norma, právna zásada, teda abstraktno-

všeobecné pravidlo regulujúce ľudské správanie, kým formálny pohľad sa neorientuje 

na obsah normy, ale na vôľový akt zákonodarného orgánu ako výsledok ústavne 

predpokladaného zákonodarného procesu38 (v slovenských podmienkach zákony 
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 Böckenförde, E.-W. Gesetz und gesetzgebende Gewalt. Von den Anfängen der deutschen 

Staatsrechtslehre bis zur Höhe des staatsrechtlichen Positivismus. 2., ergänzte Auflage. Berlin: 
Duncker & Humblot, Berlin, 1981 
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 Napr. rozhodnutie Spolkového ústavného súdu vo veci sp. zn. 2 BvL 19/62 z 23. februára 1965 
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prijíma len zákonodarný zbor, ktorým je Národná rada Slovenskej republiky39). Hoci 

naznačené členenie malo svoj historický význam a funkciu, aj dnes je vhodným 

prostriedkom pre porozumenie pojmov použitých v ústavnom poriadku. Pojem 

zákona použitý v ustanoveniach ústavy môže mať teda súčasne zmysel formálneho 

i materiálneho chápania, alebo sa odvíja výlučne od jedného z uvedených chápaní40.  

Myšlienku materiálneho poňatia pojmu zákon v nadväznosti na vrchnostenskú 

pozíciu obce pri výkone územnej samosprávy nemožno podľa nášho názoru 

nemožno apriórnym spôsobom odmietnuť. Výkladový prístup by sa mal zakladať 

na dôslednom vyvažovaní dvoch významných vodiacich prístupov. Prvým je už 

spomenutá myšlienka zákonodarcu ako reprezentanta a presadzovateľa verejného 

blaha (resp. záujmov celospoločenských) a územnej samosprávy ako reprezentanta 

a presadzovateľa legitímnych záujmov partikulárnych. Druhým prístupom je 

presadenie a zachovanie takého postavenia územnej samosprávy v jej 

vrchnostenskej podobe, ktoré jej normotvorbu bude vnímať ako pôvodnú a nebude ju 

klásť na úroveň vykonávacích predpisov štátnej správy. Pritom nemožno opomenúť, 

že nezanedbateľným faktorom navrhovaného vyvažovania má byť okrem ústavného 

poriadku aj zákon vo formálnom zmysle (teda výsledok zákonodarného procesu 

vyhradeného parlamentu) a v ňom obsiahnuté medze, ktoré ním zákonodarca obci 

určí. Tu je však podľa nášho názoru potrebné akcentovať prioritne zodpovednosť 

zákonodarcu za spôsob zakotvenia hraníc pre pôsobenie obcí. Zákonodarca sa 

nemôže spoliehať len na striktné uplatňovanie čl. 2 ods. 2 Ústavy pri hľadaní 

priestoru, v ktorom sa obec môže pohybovať, a súčasne legislatívnymi opomenutiami 

a inými nedôslednosťami dostať obec do pozície, v ktorej síce určitý okruh verejných 

záležitostí na všeobecnej úrovni do sféry jej samosprávy bude patriť, ale konkrétne 

povinnosti napĺňajúce vecnú stránku týchto verejných záležitosti už obec ukladať 

nebude môcť, lebo explicitná opora vo formálnom zákone na to bude chýbať. 
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 Vrabko, M. in: Vrabko, M. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava: C. H. 

Beck, 2012, s. 71 
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(zákonodarstvo je viazané ústavným poriadkom, výkonná moc a súdna moc sú viazané zákonom 
a právom) a čl. 97 ods. 1 (sudcovia sú nezávislí a podliehajú len zákonu) Základného zákona tak, že 
súdy sú pri kontrole verejnej správy viazané zákonom, a preto smú svoje rozhodnutia založiť 
na materiálnom práve, teda na ústavnom práve, zákonoch vo formálnom slova zmysle právnych 
nariadeniach (obdoba vykonávacích predpisov štátnej správy), autonómnych štatútoch (právne 
predpisy samosprávy), ba dokonca aj na zvykovom práve (rozhodnutie vo veci sp. zn.1 BvR 520/83 
z 31. mája 1988) 



41 
 

Sféra daňovej normotvorby obcí je vhodnou platformou pre praktický náčrt 

teoretického modelu popísaného v predchádzajúcich odsekoch textu. Zákon 

o miestnych daniach je z hľadiska postoja štátu k obciam a k ich priestoru, v ktorom 

sa pri nastavovaní daňových prítokov do ich obecného rozpočtu môžu pohybovať, 

podnetným modelom pre nastavenie vzťahu štátu a obcí aj v iných sférach 

vrchnostenského pôsobenia. Zaujímavými by boli postoje orgánov štátneho dozoru 

v situáciách, keď by sa obce osmelili využiť samostatnosť, ktorú im zákon 

o miestnych daniach svojimi ustanoveniami ponúka. Zjavné je, že obce sú 

po skúsenostiach z minulých rokov veľmi opatrné, pretože štát bol pri aplikačnom 

definovaní ich „manévrovacieho“ priestoru striktný. Tieto súvislosti však už nadväzujú 

na iný problém územnej (a hlavne obecnej) samosprávy, a to je úroveň odborného 

fundamentu volených predstaviteľov obcí, ale aj ich administratívneho aparátu. 

Neustále poukazovanie na nepripravenosť obcí zvládať výkon ich vlastných 

kompetencií však nepostačuje na to, aby vývoj jeho kvality nabral správny kurz. Obce 

potrebujú dostatočnú mieru samostatnosti nielen v textoch zákonov, ale aj pri ich 

každodennej aplikácii, no štát má byť pri postihovaní eventuálnych zistených 

nedostatkov dôsledný.  
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Vybrané problémy dozoru a kontroly v oblasti finančnej 

normotvorby obci

 

Selected issues of supervision and control in the field of 

municipal financial legislation 

 

Peter Molitoris 

 

Abstract:  

The contribution deals with the control competence of Supreme Audit 

Office and also the Prosecutor`s Office on the level of territorial self - 

govenment. It focuses especially on the control activities related to realisation of 

original competences of municipalities in the field of local finances. 

 

Keywords: local finances, The Supreme Audit Office of the Slovak Republic, control 

competences, local taxes, Prosecutor`s Office 

 

Úvod  

 

Hospodárenie obce alebo mesta s finančnými prostriedkami a nakladanie 

s majetkom sú činnosťami, ktoré sú často veľmi intenzívne sledované verejnosťou, 

ale tiež dozorovými a kontrolnými orgánmi štátu. Efektívne, účinné a účelné 

hospodárenie umožňuje obci realizovať činnosti, ktoré jej vyplývajú z právnych 

predpisov, ale tiež podieľať sa na zveľaďovaní svojho územia a zvyšovaní kvality 

života svojich obyvateľov. Ak má preskúmanie hospodárenia obcí naozaj viesť 

k odhaleniu slabín, nedostatkov a potenciálu pre zmenu k lepšiemu musí byť 

vykonávané odborne fundovaným spôsobom, dostatočne kvalifikovanými 

a erudovanými osobami, nestranne a zákonne. Efektívna a nezávislá kontrola 

zameraná na oblasť miestnych financií je súčasťou požiadaviek kladených na správu 

miestnych verejných financií aj v dokumentoch vzniknutých na pôde Rady Európy, a 

to najmä v odporúčaniach Výboru ministrov Rady Európy Rec(2004)1 o finančnom a 
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rozpočtovom manažmente na miestnej a regionálnej úrovni a Rec(2005)1E o 

finančných zdrojoch miestnych a regionálnych orgánov. 

 

1. Pôsobenie Najvyššieho kontrolného úradu v územnej samospráve 

 

V podmienkach obcí a miest Slovenskej republiky kontrolu hospodárenia s 

prostriedkami obce, ale tiež realizáciu daňovej politiky obce prostredníctvom 

rozhodovacej činnosti a prijímania ďalších súvisiacich opatrení vykonáva jednak 

obec sama činnosťou hlavného kontrolóra obce, ale tiež externé subjekty, medzi 

ktoré je v prvom rade potrebné zaradiť Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

(ďalej len „NKÚ“ alebo „Úrad“). Kontrolná pôsobnosť v oblasti územnej samosprávy 

nepatrila k jeho pôvodnej kompetenčnej výbave v zmysle čl. 60 Ústavy SR. Potreba 

rozšíriť kontrolnú pôsobnosť aj do tejto oblasti vyplynula najmä z decentralizačnej 

reformy verejnej správy, s ktorou úzko súvisela tiež fiškálna decentralizácia. Nárast 

objemu, ale tiež významu tzv. vlastných zdrojov obcí a vyšších územných celkov si 

vyžadoval nie len posilnenie vnútorného kontrolného systému zabezpečovaného 

najmä činnosťou hlavných kontrolórov, ale tiež vytvorenie priestoru pre nezávislú a 

odbornú kontrolu vonkajšiu. Ústavný rámec pre kontrolné pôsobenie NKÚ vo vzťahu 

k subjektom územnej samosprávy bol vytvorený zmenou ústavy ústavným zákonom 

č. 463/2005 Z. z., ktorý priniesol nové znenie čl. 60. NKÚ v zmysle nového rámca 

kompetencií kontroluje vo vzťahu k územnej samospráve hospodárenie s majetkom, 

majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami obcí aj 

vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických 

osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, ako aj právnických osôb 

založených obcami alebo právnických osôb založených vyššími územnými celkami 

(čl. 60 ods. 1 písm. b) Ústavy SR).  V nadväznosti na zmenu ústavy došlo tiež k 

zmene zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ“), a to konkrétne zákonom č. 

261/2006 Z. z.  

 

Je však NKÚ kompetentný zameriavať svoju kontrolnú činnosť aj na 

všeobecne záväzné nariadenia obce, ktorými táto na svojom území ukladá miestne 

dane? 
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2. Najvyšší kontrolný úrad a kontrola zákonnosti VZN obce o miestnych 

daniach 

 

Pôsobnosť NKÚ vo vzťahu k miestnym daniam a poplatkom nepriamo 

vymedzuje § 2 ods. 2 písm. a) zákona o NKÚ, podľa ktorého NKÚ v rámci svojej 

pôsobnosti kontroluje aj spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, 

poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu republiky, rozpočtov obcí a 

rozpočtov vyšších územných celkov. Pôsobnosť v oblasti miestnych daní je teda 

možné odvodiť od rozpočtového určenia dane. Miestne dane sú totiž príjmom 

rozpočtu obce, ktorá je zároveň aj ich správcom a tiež subjektom, ktorý konkrétnu 

daň na svojom území ukladá všeobecne záväzným nariadením. V tejto súvislosti 

potom Úrad v zmysle § 3 zákona o NKÚ vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.  

 

Najvyšší kontrolný úrad vykonáva vo vzťahu k hospodáreniu obce (a teda aj 

vo vzťahu k jej daňovej politike) okrem finančnej kontroly aj tzv. kontrolu súladu a 

kontrolu výkonnosti, pričom sa často v rámci kontrolnej akcie jedná o kombináciu 

všetkých troch kontrol. V publikácii „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej 

samospráve v období rokov 2010-2013“ k tomu Najvyšší kontrolný úrad uvádza: 

„Najviac realizovaným typom je kontrola súladu. Jej hlavným cieľom je 

porovnanie, či vykonávané činnosti sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Kontrolóri venujú pri tomto type kontroly zvýšenú pozornosť zisteným 

skutočnostiam a  operáciám vykonaným kontrolovaným subjektom, ktoré by mohli 

naznačovať protiprávne konanie. 

Cieľom finančnej kontroly je ubezpečiť sa, že finančné výkazy sú úplné, 

preukazné a správne a predstavujú pravdivý a verný obraz výsledkov hospodárenia 

kontrolovaného subjektu ako účtovnej jednotky v danom roku a jeho finančnej 

situácie na konci rozpočtového obdobia. Získava sa uistenie, že aktíva a pasíva sú v 

účtovných záznamoch uvedené správne, skutočne existujú, sú majetkom 

kontrolovaného subjektu a vo finančných výkazoch sú správne vykázané, že všetky 

finančné operácie boli zrealizované, schválené, a zaúčtované. Kontrolou výkonnosti 

sa hodnotí vynakladanie verejných prostriedkov z pohľadu dodržiavania zásad 

hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti. Hospodárnosť možno vyjadriť ako 
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minimalizovanie nákladov so zreteľom na primeranú kvalitu. Hlavná otázka kontroly 

hospodárnosti teda znie, či sa na plnenie stanovených cieľov zvolili najvhodnejšie 

postupy a či sa dosiahli za najnižšie náklady. Pod efektívnosťou rozumieme získanie 

maxima z dostupných zdrojov. Hlavná otázka kontroly efektívnosti znie, či dostávame 

z daných vstupov maximálny výstup z hľadiska kvality a kvantity. Účinnosť možno 

zjednodušene vyjadriť ako dosiahnutie vyhlásených zámerov alebo cieľov. Týka sa to 

vzťahu medzi cieľmi, vstupmi, výstupmi a výsledkami.“41 

 

 Pokiaľ ide o miestne dane, je na základe aplikačnej praxe možné konštatovať, 

že primárne je kontrolná činnosť NKÚ zameraná na správu miestnych daní v rovine 

právno-aplikačnej, kde Úrad skúma dodržanie procesných postupov podľa zák. č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej ako „daňový poriadok“) a zákona o miestnych 

daniach, a teda skúma zákonnosť spôsobu vyrubenia dane, prípadne aj zákonnosť 

spôsobu jej vymáhania a výberu. Práve zákonné vyrubenie dane totiž do veľkej miery 

vytvára predpoklad pre jej úspešný výber od daňovníkov, a to často bez nutnosti 

vyrubenú daň vymáhať prostredníctvom daňovej exekúcie. Zákonný spôsob 

vyrubenia dane je preto nepochybne súčasťou efektívneho a účelného hospodárenia 

obce.  

 

V rámci skúmania efektívnosti hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a zákonnosti 

vyrubenia a výberu miestnej dane sa NKÚ nebráni ani skúmaniu obsahu všeobecne 

záväzných nariadení obce, ktorými obec na svojom území miestne dane ukladá. 

Tieto totiž predstavujú normatívny základ pre neskoršie vyrubovanie miestnych daní 

individuálnymi správnymi aktmi. Súčasťou správneho a zákonného vyrubenia dane je 

totiž aj jej vyrubenie v správnej výške, ktorá sa odvíja od určenia základných 

daňových prvkov – sadzby dane, základu dane, subjektu a objektu dane. Práve tieto 

sú z podstatnej časti vymedzené v jednotlivých ustanoveniach všeobecne záväzných 

nariadení ukladajúcich miestne dane v konkrétnych obciach. Môže však NKÚ v rámci 

kontrolných zistení konštatovať rozpor VZN, na základe ktorého boli dane 

vyrubované (alebo jeho častí) so zákonom? Domnievame sa, že nie.   

 

                                      

41
 NKÚ: Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2010-2013, Bratislava, 

2014. dostupné na www.nku.gov.sk 
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Ako už bolo uvedené, ku kontrole VZN obce dochádza zo strany Úradu iba v 

rámci kontroly procesných postupov a úkonov obce ako správcu dane a v rámci 

kontroly individuálnych správnych aktov správcu pri vyrubení dane. Napriek tomu sa 

v záveroch z kontrol objavujú konštatovania o tom, že ustanovenia VZN nie sú v 

súlade so zákonom. Takto prezentované závery kontrolnej činnosti presahujú podľa 

nášho názoru rámec kompetencií NKÚ, a to tak s ohľadom na vymedzenie kontrolnej 

pôsobnosti Úradu v jednotlivých ustanoveniach zákona o NKÚ, ako aj s ohľadom na 

dôsledky takéhoto konštatovania.  

 

Pokiaľ totiž zákon o NKÚ (na rozdiel napr. od zákona o prokuratúre, § 21) 

nedáva výslovne Úradu možnosť posudzovať súlad VZN obce so zákonom, 

nemôžeme túto kompetenciu abstrahovať od iných, v zákone explicitne vyjadrených 

kompetencií. Navyše, ďalším argumentom proti možnosti NKÚ posudzovať a 

následne v kontrolných zisteniach záväzne hodnotiť súlad VZN obce o miestnych 

daniach so zákonom sú dôsledky takto prezentovaných záverov.  Zo strany dotknutej 

obce by totiž mal v prvom rade nasledovať postup v zmysle ustanovení § 18 písm. e) 

resp. § 20a zákona o NKÚ a teda obec by mala prijať opatrenia na odstránenie 

kontrolou zistených nedostatkov a písomne ich predložiť Úradu v ním určených 

lehotách, s následným predložením písomnej správy o plnení alebo splnení týchto 

opatrení. V prípade explicitného konštatovania záverov o nesúlade VZN so zákonom 

by následne podľa § 20a ods. 2 zákona o NKÚ orgán, ktorému Úrad oznámil 

kontrolou zistené nedostatky, mal v rozsahu svojej pôsobnosti a v lehote určenej 

Úradom zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bezodkladne poslať o 

tom Úradu správu. Pokiaľ NKÚ ako nedostatok zistený kontrolou označí nesúlad 

VZN obce so zákonom, s uvedením konkrétnych nezákonných ustanovení, potom 

jediným možným spôsobom, ako požiadavkám kontroly vyhovieť je prijatie nového 

VZN, v ktorom sa vytknuté nedostatky odstránia v rozsahu požadovanom NKÚ. 

Problémom v tomto prípade bude, ktorým momentom môžeme považovať 

odstránenie nedostatkov za „zabezpečené“. Zrejme sa bude jednať až o moment 

schválenia nového VZN. Zabezpečenie prijatia nového VZN v lehote určenej úradom 

však môže byť problematické, najmä s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z 

osobitných predpisov, ako sú potrebné kvórum pre jeho schválenie a povinnosť 

publikácie návrhu a schváleného textu VZN, ale tiež s ohľadom na skutočnosť, že sa 

zastupiteľstvo nemusí s názorom NKÚ o nesúlade VZN alebo jeho častí so zákonom 
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stotožniť. Ďalším limitom je možná kolízia termínu určeného NKÚ s obmedzením 

podľa zákona o miestnych daniach (§ 98), podľa ktorého možno zaviesť, zrušiť, 

zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia.  

 

Ako to vyplýva z publikovaných správ o činnosti NKÚ, tento sa zrejme ani sám 

veľmi nespolieha na aktivitu obce pri odstraňovaní kontrolou konštatovanej 

nezákonnosti VZN, preto býva zistený nesúlad VZN so zákonom zo strany NKÚ 

avizovaný aj príslušným prokuratúram. Tu je však nutné aj s ohľadom na prax 

poukázať na skutočnosť, že právnym názorom NKÚ na nezákonnosť všeobecne 

záväzného nariadenia prokurátor nie je viazaný, a teda v prípade, ak sa so závermi 

kontroly nestotožní, nie je povinný proti označenému VZN podať protest, resp. nie v 

celom rozsahu vytknutých nedostatkov zo strany NKÚ. Pokiaľ obec, v snahe vyhovieť 

záverom kontroly NKÚ, pristúpi v takomto prípade k zmene svojho VZN, riskuje 

zároveň, že po nadobudnutí účinnosti novej právnej regulácie miestnych daní dôjde k 

protestu zo strany prokurátora práve voči tomuto novému VZN.  

Prokuratúra 

 

3. Nástroje prokurátorského dozoru vo vzťahu k VZN o miestnych 

daniach 

 

Situácia v prípade dozoru prokuratúry je trochu odlišná. Napriek tomu, že 

zákon o prokuratúre explicitne nestanovuje dozorové kompetencie prokuratúry vo 

vzťahu k hospodáreniu obcí, predmetom jej záujmu hospodárenie obcí bude, či už v 

rovine trestnoprávnej, alebo v rovine administratívnej. Popri už pomerne zaužívanom 

proteste prokurátora podľa zákona o prokuratúre je to najmä jeho oprávnenie podať 

návrh na súd v správnom súdnictve, podľa § 250zfa OSP. Prokurátor teda má 

možnosť konštatovať rozpor VZN so zákonom, a následne o tejto otázke iniciovať aj 

konanie pred súdom. Takúto možnosť NKÚ nemá ani v prípade, pokiaľ by ním 

požadované nápravné opatrenia neboli prijaté. V súvislosti s miestnymi daňami je 

však potrebné upozorniť aj vo vzťahu k úprave § 250zfa OSP na niektoré potenciálne 

riziká.  
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Platná právna úprava, ktorá sa do veľkej miery premietla aj do znenia nového 

Správneho súdneho poriadku totiž výrazne posila vplyv prokuratúry na výkon 

územnej samosprávy, a to aj v daňových otázkach. Bez ambície prognózovať vývoj 

rozsahu uplatňovania mechanizmu súdnej kontroly iniciovanej prokuratúrou podľa § 

250zfa OSP (v roku 2013 bolo podaných 9 návrhov, v roku 2014 už 19 návrhov) je 

potrebné poukázať na skutočnosť, že novozavedený procesný postup umožňuje 

vyvíjať istým spôsobom nátlak na samosprávu tam, kde sa táto nestotožňuje s 

názorom prokurátora vysloveným v proteste. Špecificky sa toto tvrdenie viaže na 

možnosť dočasného pozastavenia účinnosti napadnutého VZN. S ohľadom na 

možnú celkovú dĺžku konania totiž pozastavenie účinnosti VZN bez ohľadu na to, že 

nebola (a perspektívne možno ani nebude) konštatovaná jeho nezákonnosť, 

znemožní obci v praxi realizovať právne vzťahy regulované cestou VZN. Vo vzťahu k 

miestnym daniam tento krok môže mať priamy dopad na úroveň vlastných daňových 

príjmov obce, keďže táto v čase pozastavenia účinnosti VZN nebude môcť vyrubovať 

daň. Uvedená právna úprava preto kladie vysoké nároky najmä na súdnu prax pri 

hodnotení naplnenia podmienok pre pozastavenie účinnosti VZN42.  

 

Záver 

 

Konštatovanie rozporu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku so 

zákonom je potrebné vnímať obzvlášť citlivo, a to najmä z dôvodu dopadov aplikácie 

týchto správnych aktov na individuálnu majetkovú sféru jednotlivca. Pokiaľ v 

dôsledku uplatnenia prostriedkov dozoru nad zákonnosťou dôjde k zmene alebo 

zrušeniu právnej regulácie miestnej dane (či už dobrovoľne na základe protestu 

prokurátora alebo na základe rozhodnutia súdu, prípadne prijatím opatrení vo vzťahu 

ku kontrolným zisteniam NKÚ), ktorá už bola v praxi aplikovaná pred jej zrušením, 

vytvára sa nutne stav nerovnosti a nespravodlivosti vo vzťahu k jednotlivým 

daňovníkom. Ak napríklad obec zavedie cestou VZN sadzby dane z nehnuteľností, 

ktoré sú v rozpore so zákonom, a v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zrušeniu 

tejto úpravy pre jej nezákonnosť, daňovník, ktorému bola daň vyrubená (a ním 

                                      

42
 aktuálny rozsah oprávnení prokuratúry a súdov zasahovať do výkonu územnej samosprávy 

umožňuje nastoliť otázku súladu vykonávanej miery dozoru s podmienkou vyváženosti medzi mierou 
zasahovania kontrolného orgánu a významom záujmov, ktoré má v úmysle chrániť ako ju nastoľuje čl. 
8 ods. 3 Európskej charty miestnej samosprávy. 
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spravidla aj zaplatená) na základe nezákonného normatívneho správneho aktu bude 

nespravodlivo zaťažený daňou nemajúcou oporu v zákone. Dôjde teda v jeho 

prípade k uloženiu povinnosti v rozpore s čl. 13 ods. 1 ústavy, ale tiež v rozpore so 

všeobecnými zásadami ukladania daní. Navyše, vzhľadom na relatívne nízku 

informovanosť obyvateľov obcí (a aj väčších miest) o aktuálnom dianí v oblasti 

obecnej normotvorby je vysoko pravdepodobné, že sa o nezákonnosti VZN, na 

základe ktorého mu bola pôvodne vyrubená daň ani nedozvie.  

 

Na druhej strane, obec viazaná časovými hranicami ukladania miestnych daní 

a zároveň povinnosťou hospodáriť efektívne a účelne môže byť zásahmi kontrolných 

orgánov postavená do nezávideniahodnej situácie výpadku časti príjmov z miestnych 

daní v dôsledku pozastavenej účinnosti  VZN. 
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Obec ako tvorca práva v oblastí daní 

The municipality as the creator of law in the tax area 

 

Veronika Nováková 

 

Abstract:  

The municipality as a fundamental unit of local government as well as the 

state attributes to the position of the tax authority. This position can be deduced 

from Art 59 of the Slovak Constitution, which establishes the method of levying 

taxes. As a result, the municipality role in developing the right tax related 

through the delimitation of the forming element. The contribution pointed out as 

substantive and procedural status page municipalities as tax administrator and 

creator rights in local taxes. 

 

Keywords: local taxes, local government, municipality law 

 

Úvod  

 

Obec, ako základná jednotka územnej samosprávy, disponuje samosprávnou 

normotvornou činnosťou, ktorá predstavuje jednu z najdôležitejších a zároveň právne 

najzložitejších činností s cieľom stabilizovať miestny mechanizmus usporiadania 

vzťahov, javov a procesov. Samotná normotvorná činnosť obce v sebe zahŕňa aj tzv. 

nariaďovaciu činnosť, ktorá pozostáva z mnohých na seba nadväzujúcich činností, 

spočívajúcich najmä v tvorbe, zmene a rušení právnych noriem na území obce. 

Fundamentálnym základom pre normatívnu právomoc obce je čl. 68 Ústavy 

Slovenskej republiky, v dikcii: „ vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie 

úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec vydávať všeobecne 

záväzné nariadenia.“ Na základe tohto ustanovenia je možné normotvornú činnosť 

obce rozdeliť na originálnu resp. prvotnú normotvorbu a na odvodenú, resp. druhotnú 

normotvorbu obce. 

Originálna normotvorba obce v sebe zahŕňa právo autonómne upravovať „veci 

územnej samosprávy“, čím v podstatnej miere zvýrazňuje samotné právo na 
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samosprávu, do ktorého štát nemôže zasahovať inak, než ustanovuje ústava. Obec 

môže vydávať originálne normatívne právne akty ex constitutione, bez zákonného 

splnomocnenia. Avšak samotné zakotvenie nie je vyjadrením práva na svojvoľnú 

správu vecí územnej samosprávy, pretože každý normatívny právny akt vydaný 

obcou z hľadiska uplatnenia systematiky právnych predpisov, musí byť v súlade 

s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom 

ustanoveným zákonom a so zákonmi.  

Odvodené normatívne právne akty obce, ktorými sa zabezpečujú úlohy 

vyplývajúce pre samosprávu zo zákona, je potrebné vnímať v súvislosti 

s ustanovením čl. 71 ods. 2 , kedy „pri výkone štátnej správy môže obec v rámci 

svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach 

všeobecne záväzné nariadenia.“ Logickým uplatnením základných princípov 

výstavby štátnej správy, a to najmä princípu subordinácie, ako aj z hľadiska 

systematiky právnych predpisov, je možné odvodiť, že takýto normatívny práv akt 

obce musí podliehať okrem súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými 

zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, ale aj s 

nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev, 

ostatných ústredných orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných právnych 

predpisov miestnych orgánov štátnej správy. 

Normatívne právne akty obce, t. j. všeobecne záväzné nariadenia, umožňujú 

obci v rámci svojho územia realizovať zámery rozvoja územia a potreby obyvateľov 

v rámci originálnych ako aj prenesených úloh miestnej samosprávy opierajúc sa 

o mocensko- právne prostriedky, a tak určovať práva a povinnosti s použitím 

prostriedkov štátneho donútenia. 

 

1. Hmotnoprávny základ 

 

Na to, aby obec mohla realizovať všetky originálne kompetencie, musí 

disponovať určitými finančnými prostriedkami. Práve ústavným základom na získanie 

takýchto finančných prostriedkov je zakotvenie v čl. 59 ods. 1 Ústavy Slovenskej 

republiky v dikcii:“ dane a poplatky sú štátne a miestne.“ Ak by sme zobrali na zreteľ 

len toto ustanovenie, bolo by možné uvažovať o tom, že obec v rámci originálnych 

kompetencií by mohla si určiť akékoľvek dane a poplatky ex constitutione, ktoré by jej 

zabezpečili potrebné finančné prostriedky do miestneho rozpočtu. Preto je potrebné, 
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vnímať v tejto súvislosti aj ods. 2 čl. 59 Ústavy Slovenskej republiky v znení: „Dane a 

poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona.“ Toto ustanovenie 

potvrdzuje aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, z odôvodnenia ktorého je 

zrejmé, že „obec môže zaviesť iba tie miestne poplatky, ktoré sú výslovne uvedené v 

zákone o miestnych poplatkoch. Pri ich zavádzaní musí vo všeobecne záväznom 

nariadení uviesť zákonom o miestnych poplatkoch určený názov miestneho poplatku, 

dôsledne rešpektovať zákonné rámce vrátane ustanovenia výšky poplatku.“43 Hoci 

nález Ústavného súdu hovorí o poplatkoch logickým uplatnením analógie, je možné 

toto zdôvodnenie uplatniť aj na miestne dane. Na druhej strane je potrebné vnímať 

miestne dane aj z hľadiska predchádzajúcej právnej úpravy, kedy miestne dane 

s určitými obmenami niesli názov miestne poplatky. Súhlasiac s názormi viacerých 

autorov, bolo nanajvýš vhodné, aby zákonodarca pristúpil práve k takémuto kroku 

„premenovania“ miestnych poplatkov na „miestne dane“, i z hľadiska ich samotnej 

podstaty. Keďže daň vo všeobecnosti možno charakterizovať ako peňažné plnenie, 

ktoré predstavuje neekvivalentnú, nenávratnú, nedobrovoľnú, platbu, ktorá je 

ukladaná verejnoprávnym subjektmi zákonom alebo na základe zákona s vopred 

určenou výškou a termínom splatnosti. Poplatok disponuje najmä pojmovou 

vlastnosťou ekvivalencie. 

 

1.1. Špecifické znaky právnej úpravy miestnych daní 

 

Samotná právna úprava miestnych daní sa vyznačuje určitými špecifickými 

vlastnosťami, ktoré sa potom premietajú do jednotlivých všeobecne záväzných 

nariadení obce, týkajúcich sa miestnych daní. 

Jedným z dôležitých znakov, prostredníctvom ktorého je možné odlíšiť štátne 

dane od miestnych daní je fakultatívnosť ukladania a vyberania miestnych daní 

obcou. Čo znamená, že obec sama bez akéhokoľvek zásahu štátu musí zvážiť, či je 

pre ňu účelné a  rentabilné zaviesť konkrétny druh miestnej dane, ktorý zákon 

pripúšťa. V praxi sa táto zásada prejavuje vo všeobecnom záväznom nariadení napr. 

mesta Sabinov44, ktoré nezaviedlo daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta, i napriek tomu, že sa v meste historická časť nachádza. 

                                      

43
 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 25.5. 2000 sp. zn. III ÚS 1/00 

44
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č.10/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015 v znení neskorších 
predpisov 
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Niektoré druhy dane ako napríklad daň za jadrové zariadenie, je pochopiteľné, že 

zavedú len obce, v blízkosti ktorých sa takéto zariadenie nachádza, príkladmo možno 

uviesť obec Jaslovské Bohunice.45 Na druhej strane, ak už daň obec všeobecne 

záväzným nariadením na základe zákona uloží a vyberie, tak musí rešpektovať 

zákonnú úpravu. 

Rešpektovanie zákonnej úpravy však pripúšťa z hľadiska posilnenia 

právomocí a samostatnosti obce, aj možnosti, určovať niektoré základné náležitostí 

daní. Medzi tieto náležitosti patrí najmä sadzba dane, stanovenie podmienok 

oslobodenia od dane, zníženie dane, resp. odpustenie dane a pod. Ostané daňové 

prvky ako subjekt dane, predmet dane, či základ dane46 obec nemôže všeobecne 

záväzným nariadením ustanoviť. To znamená, že obec si nemôže za žiadnych 

okolností určiť navyše podmienky, za ktorých by nadobudol status subjektu dane. Na 

druhej strane, má obec možnosť využiť právny inštitút oslobodenia dane, kedy po 

splnení definovaných podmienok je subjekt dane oslobodený od platenia a výrubu 

dane. Zákon túto možnosť pripúšťa v tzv. splnomocňujúcom ustanovení. Ako príklad 

môže slúžiť § 29 zákona o miestnych daniach47, v dikcii: „Obec ustanoví všeobecne 

záväzným nariadením najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa 

určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo 

zníženia dane.“ 

Konkrétne v čl. 10 všeobecne záväznom nariadení mesta Sabinov sú 

oslobodení od dane za psa členovia mestského športového kynologického klubu, 

ktorí budú reprezentovať mesto Sabinov na pretekoch a súťažiach, pričom musia 

splniť ďalšie podmienky a to, že výbor klubu musí predložiť do konca novembra 

príslušného roka zoznam reprezentantov na ďalší rok a taktiež výsledky zo súťaže, 

na ktorých sa počas roka zúčastnili a oslobodenie platí maximálne pre piatich členov 

kynologického klubu, ale len pre jedného psa u každého z nich. Na jednej strane toto 

ustanovenie poukazuje na podporu rozvoja športových aktivít v meste, na strane 

druhej toto ustanovenie je limitované len na piatich členov, ktorí môžu mať len 

jedného psa, ktorý bude oslobodený od dane. 

                                      

45
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Jaslovské Bohunice č. 87 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 v znení neskorších predpisov 
46

 s výnimkou hodnoty pozemkov pri dane z nehnuteľnosti, kedy obec si môže pri stavebných 
pozemkoch určiť ich hodnotu. 
47

 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
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Pri analýze všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov sme narazili na 

určitú právnu nezrovnalosť. Keďže zákon o miestnych daniach ustanovuje v § 22 

ods. 2 písm. c), že predmetom dane za psa nie je „pes so špeciálnym výcvikom, 

ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom“. Pokladáme za právne nesprávne ustanovenie všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Sabinov čl. 10 písm. c) „držitelia preukazu s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím s 

potrebou sprievodcu“, ktoré sa viaže na ustanovenia o oslobodení subjektu dane od 

dane. Rovnaké ustanovenie sme našli aj vo všeobecne záväznom nariadení mesta 

Michalovce48. Zaujímavé je i ustanovenie §18 všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Spišská Stará Ves49, je prakticky len opísané presné znenie § 22 zákona 

o miestnych daniach, s názvom „oslobodenie od dane“. Máme za to, že ak je 

stanovené zákonom, že určitá skutočnosť nie je predmetom dane, tak nemôže byť od 

dane oslobodená. Je to v rozpore so základnými princípmi v oblasti daní. 

Ak by sme sa chceli zamerať na zníženie dane za psa, veľmi rozšíreným je 

špecifický subjekt tzv. „osamelý dôchodca“. Čo však je zarážajúce, že každá obec 

tento pojem špecifikuje inak. Napríklad mesto Sabinov v čl. 10 ods. 2 písm. a) 

všeobecne záväzného nariadenia zakotvuje, že poskytuje zníženie dane za psa 50 

% z dane iba za jedného psa osamelým dôchodcom (aj manželom dôchodcom) bez 

vekového ohraničenia, ak psa držia v mieste svojho trvalého bydliska. Daň sa 

nezníži, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu 

evidovaná ďalšia osoba. Ďalej všeobecne záväzné nariadenia mesta Námestovo50 v 

§ 2a písm. a) ustanovuje zníženie dane o 100% pre „daňovníka osamelo žijúceho v 

rodinnom dome, ktorý je poberateľom starobného dôchodku.“ Čo v konečnom 

dôsledku znamená oslobodenie od dane. Z uvedeného vyplýva, že samotný pojem je 

do určitej miery nejasný, keďže pojem „osamelý“ v podstate sám o sebe navodzuje 

dojem, že by osoba- dôchodca by mal žiť v domácnosti sám, avšak mesto Sabinov 

pripúšťa aj možnosť množného čísla, teda „osamelých dôchodcov“. 

                                      

48
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 168/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, 

dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje v znení 
neskorších predpisov 
49

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves č. 7/2012 o miestnych daniach v znení 
neskorších predpisov 
50

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Námestova č. 3/2014 o miestnych daniach v znení 
neskorších predpisov 
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Ďalším z prvkom, ktorý obec môže upraviť je aj daňová sadzba, ktorú ako bolo 

uvedené vyššie môže obec upraviť podľa rôznych kritérií z hľadiska predmetu dane. 

Aj v tomto prípade by sme chceli poukázať na právnu úpravu dane za psa v prípade 

vybraných obcí. Najčastejším kritériom určenia sadby dane je miesto, kde je pes 

držaný, teda či ide o bytový dom, rodinný dom, záhradkársku chatku apod. Takéto 

delenie možno bádať u mesta Sabinov, Námestovo, Michalovce, ako aj Spišská 

Stará Ves. Pričom opäť je vnímanie napr. bytového domu v rámci jednotlivých 

všeobecne záväzných nariadení iné. Pri niektorých druhov daní, však zákonodarca 

neponecháva úplnú právomoc obci v určovaní sadzby dane. Takouto daňou je práve 

daň z nehnuteľnosti, kde zákon stanovuje minimálnu hranicu daňovej sadzby, ale 

i maximálnu hranicu daňovej sadzby, prostredníctvom n- násobku najnižšej ročnej 

sadzby dane podľa jednotlivých druhov určenej obcou vo všeobecne záväznom 

nariadení. 

V neposlednom rade, jedným z prvkom, ktorý si môže určovať obec 

všeobecne záväzným nariadením je aj hodnota stavebných pozemkov, čo 

predstavuje jeden zo základných prvkov na výpočet základu dane zo stavebných 

pozemkov. Toto tvrdenie možno odvodiť z ustanovenia §7 ods.6 zákona o miestnych 

daniach v znení „správca dane môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že 

namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods.1 písm. e)51 uvedenej v prílohe č. 2 sa 

použije hodnota pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.“ 

 

2. Procesnoprávny základ 

 

Obec má pozíciu správcu dane podľa §4 ods.1 daňového poriadku52. Preto je 

dôležité vymedziť i jej vecnú a miestnu príslušnosť. Vecná príslušnosť podľa 

Daňového poriadku §6 ods.1 prvej vety, je „na správu daní vecne príslušný správca 

dane podľa osobitných predpisov“. Práve jedným z týchto osobitných predpisov je aj 

zákon o miestnych daniach, ktorý vymedzuje v §2 ods.1 taxatívny výpočet druhov 

miestnych daní, ktoré obec môže ukladať.  

V prípade miestnej príslušnosti už daňový poriadok nie je tak jednoznačný, 

pretože v § 7 ods.1 v dikcii „miestna príslušnosť správcu dane sa riadi, a tento zákon 

alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, u fyzickej osoby miestom jej trvalého 

                                      

51
 Zákon o miestnych daniach § 6 ods.1 písm. e) stavebné pozemky 

52
 Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 
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pobytu a u právnickej osoby jej sídlom.“ Aj v tomto prípade určuje zákon osobitným 

právnym predpisom zákon o miestnych daniach, ktorý miestnu príslušnosť určuje 

v paragrafe s názvom „Správa dane“ opierajúc sa o klasifikáciu miestnych daní. Čo je 

však veľmi zarážajúce, že v prípade dane z nehnuteľnosti, takéto ustanovenie zákon 

neuvádza. Teda v konečnom dôsledku miestna príslušnosť obce nie je v prípade 

dane z nehnuteľnosti definovaná. Extenzívnym výkladom opierajúc sa o zmysel 

právnej úpravy miestnych daní, by sme mohli prísť k záveru, že miestne príslušnou 

obcou je obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť vymedzená podľa 

zákona, nachádza. 

 

Tabuľka 1: Miestna príslušnosť obce 

Druh dane Správa dane 

Daň za psa Obec, na ktorej území je pes chovaný. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
Obec, na ktorej území sa užívané verejné 

priestranstvo nachádza. 

Daň za ubytovanie 
Obec, na ktorej území sa zariadenie 

nachádza. 

Daň za predajné automaty 
Obec, na ktorej území sa predajné automaty 

prevádzkujú. 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
Obec, na ktorej území sa nevýherné hracie 

prístroje prevádzkujú. 

Daň za  vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta 

Obec, na ktorej území sa historické časti 

nachádzajú. 

Daň za jadrové zariadenie 

Obec, ktorej zastavané územie alebo jeho 

časť sa nachádza v oblasti ohrozenia 

jadrovým zariadením 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zákona o miestnych daniach 

 

Ďalšími skutočnosťami, ktoré obec ako správca dane si môže upraviť vo 

svojom všeobecne záväznom nariadení sú náležitosti oznamovania dane. Ako 

príklad možno uviesť úpravu oznamovacej povinnosti dane za užívanie verejného 

priestranstva, pričom je potrebné mať na zreteli § 36 zákona o miestnych daniach, 

ktorý splnomocňuje obec, aby si náležitosti oznamovacej povinnosti podrobnejšie 

upravila vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Obce toto splnomocňujúce 

ustanovenie poňali rôzne. Napríklad mesto Sabinov vo svojom všeobecne záväznom 
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nariadení v čl. 15 určuje ako predpoklad splnenia povinnosti „oznámiť vznik, zmenu 

alebo zánik osobitného užívania verejného priestranstva mestu Sabinov, najneskôr v 

deň skutočnosti ovplyvňujúcej daňovú povinnosť na tlačive.“53 Toto ustanovenie 

považujeme za veľmi pragmatické a praktické, pretože u daňovníka nemôže nastať 

pochybnosť o tom ako si má daňovú povinnosť splniť. Podobné ustanovenie sa 

nachádza aj vo všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Stará Ves. Na druhej 

strane mestá Brezno i Námestovo, túto oznamovaciu povinnosť upravujú len ako 

„doslovné“ znenie zákona, kedy môže nastať pochybnosť o tom, akým spôsobom si 

túto povinnosť má daňovník splniť. Vo všeobecne záväznom nariadení mesta 

Michalovce sa však nenachádza len úprava oznamovacej povinnosti, ale aj v čl. 6 sa 

nachádza ustanovenie s názvom „Správa, vyrubovanie a platenie dane”, ktoré do 

určitej miery upravuje niektoré inštitúty nad rámec zákonnej úpravy. 

 

Záver 

 

Normotvorba obce v oblasti daní patrí medzi dôležité právomoci obce, preto 

predpokladá precíznu právnu formu. Keďže všeobecne záväzné nariadenia obce 

v oblasti daní sa opierajú predovšetkým o zákon o miestnych daniach, ktorý 

v taxatívne určených skutočnostiach dáva obci možnosť, aby vytvorila normatívny 

právny akt vzhľadom na pomery v obci a potreby ich obyvateľstva. Na základe 

analýzy vybraných všeobecne záväzných nariadení z hmotnoprávneho 

a procesnoprávneho hľadiska, vykazujú tieto normatívne akty nemalé problémy 

týkajúce sa najmä pojmového aparátu ako aj v prekračovaní, niektorých právomocí 

obce. Máme za to, že tieto nedostatky súvisia práve s pertraktovaným problémom 

odbornosti územnej samosprávy. Preto navrhujeme, aby sa pri tvorbe všeobecne 

záväzných nariadení dodržiavalo znenie zákonného rámca v oblasti daní, s dôrazom 

na splnomocňujúce ustanovenia pri jednotlivých druhoch miestnych daní. Čo si 

vyžaduje odborný a skúsený prístup. 
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Niektoré otázky komunálneho vlastníctva 

Some questions of municipal property 

 

Stanislav Konečný 

 

Abstract: 

After the political changes in 1949 led to fundamental changes in the 

status of municipalities in Slovakia. Among other things, their property became 

property of the state, but the local government has been incorporated into the 

government. Disappeared and the right of domicile, regulating citizen 

relationship to the municipality, which was replaced by a much weaker Institute 

of permanent residence. Returning such property to municipalities after the 

political changes in 1989 mean open questions not only about the continuity 

property but also the continuity of the owner. The study is in this context 

addresses issues of municipal property, communal ownership and communal 

owners. 

 

Keywords:  municipal property, communal ownership, communal owners 

 

Úvod 

  

Všeobecne záväzné ale aj individuálne právne akty ako výsledok činnosti 

orgánov obcí sa často týkajú rozhodovania o nakladaní s majetkom obce – a je veľmi 

dôležité, aby toto rozhodovanie bolo nielen legálne, ale aj legitímne. Posúdenie 

legality rozhodovania o majetku obcí je pomerne prosté, aj keď prax ukazuje, že nie 

vždy bezproblémové. Naproti tomu posudzovaniu legitimity sa nevenuje až taká 

pozornosť. 

 31. 12. 1949 bol zákonom č. 279/1949 Zb. o finančnom hospodárení 

národných výborov poštátnený majetok obcí a zároveň sa dovtedy vyberané miestne 

dane stali príjmom štátneho rozpočtu. Do 31. 12. 1948 tvorili sociálny substrát obce 

(ako ideálneho spoluvlastníka obecného majetku) osoby, ktoré boli s ňou vo zväzku 

domovskej príslušnosti – tento inštitút bol síce od 1. 1. 1949 zákonom č. 174/1948 
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Zb. o zrušení domovského práva derogovaný, ale ani zákon č. 198/1948 Zb. 

o občianskych preukazoch ani zákon č. 52/1949 Zb. o hlásení obyvateľstva ho podľa 

nášho názoru v tomto smere nenahradili (riešila sa nimi len problematika evidencie 

obyvateľstva a nie postavenia obyvateľov obcí z hľadiska ich práv a povinností, 

viazaných na obec) a inštitút trvalého pobytu (ktorý ho ako vymedzujúci vo vzťahu k 

sociálnemu substrátu obce nahradil) bol zavedený u nás až § 4 nariadenia vlády č. 

61/1953 Zb. o občianskych preukazoch. Možno preto vysloviť domnienku, že v čase 

poštátnenia majetku obcí boli jeho ideálnymi spoluvlastníkmi obyvatelia obcí, ktorí 

v nej mali domovskú príslušnosť. 

 Potom uplynulo viac ako polstoročie, až kým 24. 11. 1990 nadobudol účinnosť 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  ktorým bolo obciam navrátené právo na 

obecný majetok. Nasledoval ho zákon č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej 

alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, zákon č, 138/1991 Zb. 

o majetku obcí a ďalšie relevantné zákony. K 24. 11. 1990 však bola obec tvorená vo 

svojom sociálnom substráte už nie osobami, ktoré boli vo zväzku s ňou v rámci 

domovského práva, ale len vo vzťahu na základe trvalého pobytu, čo je nielen právne 

ale aj personálne odlišný inštitút. 

 Možno teda vysloviť domnienku, že majetok bol vrátený inak vymedzenému 

okruhu ideálnych spoluvlastníkov ako bol okruh osôb, ktorým bol odňatý, čo možno 

vnímať aj ako protiprávny stav, pri ktorom došlo k porušeniu vlastníckych práv časti 

občanov, ktorí boli v čase odňatia majetku obciam jeho spoluvlastníkmi (prípadne ich 

dedičom – ak vychádzame z princípu automatickosti nepriameho nadobúdania 

domovského práva zákonným potomkom), resp. (symetricky) k neoprávnenému 

nakladaniu s majetkom cudzieho vlastníka osobami, ktoré by nemohli preukázať 

svoje právo disponovania s majetkom, ktorý bol obciam (a obecnému spoločenstvu 

ako jeho vlastníkovi) navrátený, najmä ak vezmeme do úvahy nález Ústavného súdu 

v jednom z reštitučných sporov (III. ÚS 178/06), podľa ktorého „ak došlo k zabratiu 

majetku štátom bez právneho dôvodu, osoba nestratila svoj vlastnícky vzťah k 

tomuto majetku“. Či je tomu naozaj tak bolo aj v tomto prípade, čo z toho vyplýva a 

ako by bolo možné tento legálny stav aj legitimizovať, sa pokúsime analyzovať 

v tomto píspevku. 

Je pritom potrebné hľadať odpoveď na tri otázky: 1) Ako je možné pristupovať 

k vymedzeniu obce, resp. sídelnej komunity ako vlastníka? 2) Aký je vzťah komunity 
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k predmetu vlastnenia, čiže ku komunálnemu majetku? 3) Aký je vzťah komunity k 

právu nakladať s komunálnym majetkom? 

 

1. Komunita ako sociálny substrát obce 

 

 Obec vo všeobecnosti a napokon aj v našom ústavnom chápaní možno 

vymedziť pomocou troch substantívnych znakov: územia (katastra alebo súboru 

katastrov), obyvateľstva (v dikcii našich súčasných právnych predpisov trvalo 

bývajúceho) a majetku54. Vlastníkom obecného majetku je obec, operacionalizovane 

jej sociálny substrát, teda obyvateľstvo. Tu za môžeme odvolať napríklad aj na 

"organickú" prirodzenoprávnu koncepciu Otta von Gierkeho, ako významného 

spolutvorcu teórie právnickej osoby, podľa ktorého obec je právnickou osobou ako 

spoločenstvo (ako iný reálne existujúci psychofyzický organizmus, podobný 

organizmu biologickému)55. V nami sledovanom prípade ide o rôznym spôsobom 

vymedzené spoločenstvo. Tento rozdielne vymedzený spôsob, ako sme už uviedli 

vyššie, sa odvodzuje od identifikačného znaku, ktorým bola (minimálne) do r. 1949 

domovská príslušnosť, po roku 1953 (až dodnes) trvalé bydlisko v obci.  

 Otázka, ktorú potrebujeme najprv vyriešiť znie, či ide o súbory zhodné, na čo 

možno odpovedať bez potreby nejakých hlbších analýz záporne – ale len z dôvodu 

hmotnej premenlivosti reálne existujúceho obyvateľstva obce v dôsledku 

denografických ale i migračných zmien. Následne treba položiť otázku, či teda 

sociálny substrát obce, vymedzený prostredníctvom znaku domovskej príslušnosti, 

samotným zánikom platnosti právnej úpravy, vychádzajúcej z aplikácie tohto znaku, 

zanikol fakticky tiež a bol nahradený substrátom, vymedzeným prostredníctvom 

znaku trvalého bydliska, alebo je tomu naopak, resp. či obidva podoby tohto 

substrátu existujú paralelne, či splynuli resp. ak existujú súbežne, aký je medzi nimi 

vzťah. 

 Interdisciplinárne si tu vypomôžeme sociológiou, ktorá používa pre označenie 

obyvateľov obce či mesta pojem sídelná komunita. Aj keď existuje stále veľa sporov 

o tom, ako vôbec možno komunitu všeobecne a následne aj špeciálne ako sídelnú 

                                      

54
 KONEČNÝ, S. – KONEČNÝ, B. 2009. Otvorená komunálna politika – teória a prax. Bratislava : 

Mayor 2009. ISBN 978-80-969133-3-6 
55

 Otto von Gierke túto teóriu rozpracoval v spore s ďalším významným nemeckým právnym 
teoretikom prelomu 19. a 20. storočia Carlom Friedrichom von Savigny, ktorý zastával názor, že 
právnickou osobou môže byť len človek a všetky iné právnické osoby sú len fikciou. 
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komunitu vymedziť a odlíšiť napríklad od kategórie (alebo v rámci kategórie) skupina, 

prikláňame sa k názoru, že špecifickým znakom komunity je jej trvanie v čase. 

Sídelnú komunitu teda vnímame ako životné spoločenstvo (consociatio symbiotica, 

Lebensgemeinschaft), o ktorom písal Johannes Althusius, jeden z renesančných 

polyhistorov XVII. storočia, že „nezaniká, kým ostáva čo i len jeden jeho člen. 

Nemení sa zmenou jedného člena, lebo ten je neustále nahradzovaný inými. Ľudia, 

zhromaždení bez symbiotického práva (ius symbioticum) tvoria dav, húf, masu, kŕdeľ, 

zhromaždenie, alebo ľud“56. Je pravda, že komunita. vymedzená domovskou 

príslušnosťou podľa právneho stavu platného do roku 194957 dnes už aj fakticky 

zaniká, nakoľko sa de iure narušila jej reprodukcia, ale ak by sme hypoteticky 

pripustili, že príslušnosť k tejto komunite sa neopierala len o explicitné priznanie 

domovskej príslušnosti58, potom by ale bolo možné de facto rekonštruovať (aspoň 

čiastočne) aj hmotné (personálne) zloženie komunity podľa domovského práva až do 

súčasnosti.  

 Aj obyvateľstvo obce, definované ako trvalo bývajúce, tvorí sídelnú komunitu. 

Rozdiel medzi týmito dvoma komunitami, ktoré sa zčasti aj personálne prekrývajú, je 

však daný najmä zásadným rozdielom v obsahu práve týchto definičných znakov. 

Zatiaľ čo pre priznanie domovskej príslušnosti sa vyžadovalo, aby obyvateľ obce 

„skutočne prispieval k obecným ťarchám“59 , čiže aby platil miestne dane, táto 

kľúčová charakteristika prestala platiť  po roku 1949 tak, ako prestalo existovať de 

iure aj komunálne vlastníctvo.  

 Môžeme povedať, že komunita, definovaná prostredníctvom trvalého bydliska, 

je podstatne voľnejšia, fluktuujúcejšia, nestabilná a v celkovej vyššej dynamike 

(mobilite a migrácii) celej modernej spoločnosti aj stráca tú mieru kontinuity a trvania 

v čase, akú vykazovala komunita, vymedzená cez domovskú príslušnosť a zviazaná 

podstatne silnejšie aj s účasťou na tvorbe a tým aj na správe komunálneho 

vlastníctva.  

                                      

56
 ALTHUSIUS, J. 1964. Politica. Boston: Beacon Press, 1964. ISBN 0-86597-115-3, s. 39. 

57
 KORŽINSKÝ, K. 1932. Domovské právo dľa zákona zo dňa 5. dec. 1896, čís.: 222 r.z. Bratislava: vl. 

nákl., 1932. 
58

 V zmysle § 6 uhorského zákonného článku XXII/1886, ktorý bol až do zániku domovského práva u 
nás platný, napríklad zákonité deti nasledovali domovskú príslušnosť otcovu automaticky, t. j. bez 
nutnosti o túto príslušnosť požiadať. 
59

 MUNKA, J. 1926. Domovské právo a štátne občanstvo platné na Slovensku a v Pokarpatskej Rusi. 
B. m.: vl. nákl. [1926]. 
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 Sumárne teda možno konštatovať, že pôvodný sociálny substrát, ktorý bol 

nositeľom vlastníckych práv k majetku obce na základe domovskej príslušnosti, 

naďalej latentne a fakticky existuje, aj keď jeho presná identifikácia by bola zrejme 

ešte náročnejšia, ako je obdobná identifikácia a rekonštrukcia majetkových práv v 

rámci katastrov.  

 

2. Komunálny (obecný) majetok 

 

Relatívne samostatnou otázkou je aj vymedzenie charakteru komunálneho 

(obecného) majetku. Obciam sa totiž vrátilo v roku 1990 a 1991 nielen 179 tisíc 

hektárov poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy, lesov, viníc atď., ale aj 

budovy historických radníc, no aj objekty, ktoré boli predtým v užívaní miestnych a 

mestských národných výborov, ktoré nemuseli byť vo vlastníctve obcí do roku 1949. 

Podobne prešli do majetku obcí od roku 1992 fondy bývalých miestnych ľudových 

knižníc a v ďalších rokoch 280 tisíc bývalých štátnych bytov (medzi nimi aj rôzne 

konfiškáty, resp. byty a iné objekty, na ktoré bolo neskôr uplatnené reštitučné právo), 

telovýchovné objekty a objekty slúžiace kultúre, vodovodné a kanalizačné systémy 

atď. 

Spoločný obecný majetok, nedeliteľný a spoločne využívaný predovšetkým 

v podobe spoločných obecných pastvín, sprevádzal obce aj na našom území od ich 

vzniku – teda od čias, keď sa kočujúci rod, živiaci sa predovšetkým pastierstvom, 

rozhodol usadiť sa, začať obrábať pôdu a začal sa živiť prevažne roľníctvom. Usadlý 

spôsob života znamenal tiež postupné nahrádzanie rodovej štruktúry štruktúrou 

veľkorodiny, občiny, spoločne obrábajúcej pôdu. Pre túto štruktúru sa u Slovanov 

ustálil pojem zádruha a slovo dedina sa na území pôvodnej Veľkej Moravy oddávna 

používalo na pomenovanie zádruhy. Bol to starý slovanský spoločenský útvar 

rozšírený na celom území Slovanov, spočívajúci na spoločnom vlastníctve pôdy 

niekoľkých rodín, ktoré mali spoločného predka. Zádruha je teda dôkazom toho, že 

pôdu získavala, kultivovala a obrábala patriarchálna veľkorodina, občina, a že v 

skutočnosti išlo o nedeliteľný majetok (nediel).  

Existencia a spoločné využívanie obecných pastvín a iných foriem spoločného 

obecného majetku nachádzame u všetkých základných typov dedín u nás (ale 

podobne aj v iných častiach Európy), či už vznikli na obyčajovom, zákupnom alebo 
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valašskom práve60, z ktorých sú z hľadiska našej témy najzaujímavejšie (a na 

Slovensku aj najfrekventovanejšie) dediny na obyčajovom (zvykovom, slovenskom) 

práve, kde môžeme konštatovať najväčšiu kontinuitu s pôvodnou veľkorodinou 

(zádruhou), na ktorú sa premenil v podmienkach trvalého sídlenia niekdajší rod 

približne v 6. – 8. storočí. Ekonomicky fungovala zádruha ako občina (susedská 

alebo chotárna), disponujúca spoločným majetkom, využívaným jednotlivými členmi 

ako predpokladom neskoršieho vzniku individuálneho vlastníctva pôdy, spočiatku 

však ešte bez práva scudzenia. O nakladaní s týmto majetkom a o tom, kto bude 

užívať ktorý diel pôdy (dvojpoľný systém znamenal, že sa striedalo obrábanie 

jednotlivých plôch), sa rozhodovalo spočiatku v rodinnej rade, neskôr na dedinských 

zhromaždeniach, kde sa formovala spoločne sídliaca pospolitosť a jej spoločné 

záujmy (čo presne zodpovedá aj mechanizmu, ktorý popisuje konšitučná ekonómia, 

o ktorej sa zmienime ďalej). Podľa historicko-jazykovednej literatúry tento spôsob 

vlády na území Čiech zanikal od 10. storočia a na Slovensku doznievanie 

zádružného vlastníctva trvalo až do konca 14. storočia61. 

Aj mestské právo, tak magdeburské ako i norimberské poznalo kategóriu 

mestského, mešťanmi spoločne vlastneného, spravovaného a využívaného majetku 

a rozvinulo princípy domovského práva, ktoré bolo rámcom práv i povinností 

jednotlivca vo zväzku s obcou, v tom aj práva užívať obecný majetok a povinnosti 

prispievať na jeho zveľaďovanie mestskými daňami. 

Možno teda s istotou povedať, že majetkový substrát, majetková podstata, 

majetkový základ, bol neodmysliteľnou základnou črtou spoločne sídliaceho 

obyvateľstva v podobe spoločného nedeliteľného majetku od samotného počiatku. 

Rešpektoval to feudalizmus, rešpektoval to klasický kapitalizmus, nerešpektoval to 

socializmus (hoci glorifikoval spoločenské vlastníctvo) a skeptický je k nemu aj 

klasický liberalizmus. Ako sme už uviedli v úvode, u nás došlo k poštátneniu majetku 

obcí k 31. 12. 1949 v súvislosti so vznikom sústavy národných výborov ako orgánov 

miestnej štátnej správy.  

                                      

60
 Podrobne túto historickú problematiku u nás z hľadiska právnej historiografie spracoval F. Sivák 

(SIVÁK, F.:  Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918. Bratislava: Vydavateľské 
oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999. ISBN 80-7160-118-7.) a z hľadiska dejín verejnej správy L. 
Sokolovský (SOKOLOVSKÝ, L. 1996. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska (Od 
počiatkov do roku 1918). Bratislava: Academia Istropolitana, 1996 [bez ISBN]; SOKOLOVSKÝ, L. 
2002. Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava: Academic Elektronic Press 2002. ISBN 80-
88880-24-6.). 
61

 ŽIGO, P. 2009. Slovanský jazykový atlas – vzťah jazyka a historicko-spoločenských fenoménov z 
areálového hľadiska. Slavica Slovaca, 44, 2009, č. 1, s. 5 – 12. ISSN 0037-6787 
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 Za komunálny (obecný) majetok možno teda považovať predovšetkým 

majetok, ktorý vznikol historicky na základe prispievania členov komunity 

prostredníctvom ich spoločnej činnosti a spoločným majetkovým (najmä daňovým) 

vkladom. Majetok, ktorý vlastnila obec ped jeho znárodnením, je teda hypoteticky 

vlastníctvom komunity, ktorú by bolo možné rekonštruovať na základe vzťahov, 

vyplývajúcich z mechanizmov domovskej príslušnosti. Iný je majetok, ktorý vznikal po 

určitom uvoľnení podmienok vlastného hospodárenia obcí od začiatku 60. rokov 

(vlastná hospodárska činnosť obcí, právo na tvorbu vlastných príjmov obce mimo 

príjmov zo štátneho rozpočtu, akcia "Z" a pod.), ktorý sa však legálne stal majetkom 

obcí takisto až po obnovení ich práva majetok vlastniť, čo sa stalo až zákonom o 

obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. Iný je taisto majetok, ktorý vznikol v obciach na 

základe štátnych investícií, financovaných aj z daňových príjmov štátu ako jediného 

subjektu sa právom vyrubovania daní v celom období 50. až 80. rokov. 

 Identifikovanie pôvodného komunálneho majetku v súčasnom majetku obcí je 

síce v niektorých parciálnych položkách (najmä pokiaľ ide o pôdu, lesy, vinice a 

prípadne niektoré budovy) pomerne jednoduché, jednako však úplné a jednoznačné 

rozlíšenie štuktúry súčasného majetku obcí z hľadiska jeho pôvodu je možné len 

hypoteticky. 

 

3. Komunálne vlastníctvo 

 

Treťou otázkou, ktorú je potrebné ešte vyriešiť, je otázka spôsobu nakladania 

komunity s majetkom, ktorý bol výsledkom jej kolektívnej činnosti. 

Východiskovou otázkou pri iešení tohto problému je podstata komunálneho 

vlastníctva a jeho špecifiky oproti iným druhom vlastníctva. Aj naša ústava (podobne 

ako ústavy mnohých demokratických štátov) zakotvuje ako jeden zo svojich 

princípov, ktoré chráni, rovnosť vlastníckych foriem – ani naša ústava ich však 

nepomenúva. Nie je to však napokon úloha ústavy, ale skôr (zase interdisciplinárne) 

úloha ekonomickej teórie aby sa zaoberala nielen vlastníctvom všeobecne62, ale aj 

                                      

62
 Vlastníctvom ako kategóriou sa zaoberal už Aristoteles (ktorý na rozdiel od Platóna neodmietal 

súkromné vlastníctvo, zato však rozlišoval vlastníctvo prirodzené, slúžiace výrobe tovarov pre ľudí, 
a vlastníctvo neprirodzené, slúžiace tvorbe zisku), hoci sa ním zaoberalo rímske právo, neskôr aj 
Tomáš Akvinský (obhajoval súkromné vlastníctvo ako faktor stability a spoločenského poriadku), John 
Locke (považoval súkromné vlastníctvo za prirodzené právo človeka) i Karl Marx (zmena vlastníctva 
z individuálneho na „spoločenské“), Pierre Proudhon (vlastníctvo ako krádež), Wilfredo Pareto i Léon 
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špeciálne klasifikáciou vlastníckych foriem – tu však panuje značná nejednotnosť: 

stretávame sa s členením foriem vlastníctva na štátne, súkromné a zmiešané, na 

vlastníctvo inštitúcií súkromného sektoru, vlastníctvo verejného sektora 

a individuálne vlastníctvo fyzických osôb, na verejné (tvorené vlastníctvom štátnym 

a vlastníctvom územnej samosprávy), súkromné a zmiešané, na štátne, družstevné 

a súkromné, rôzne ďalšie klasifikácie, rozdielne sa pasujúce s riešením otázky 

majetku cirkevného, podielového, zmiešaného atď. Ale aj ak prijmeme zdanlivo 

celkom akceptovateľný argument, že komunálne vlastníctvo nebudeme považovať za 

súčasť vlastníctva súkromného a budeme si všímať len jeho miesto v 

„nadindividuálnych“ vlastníckych formách a ak budeme vychádzať aj z kontextu 

historického vývoja, ostáva stále široký priestor na diskusie o tom, aké vlastne to 

komunálne vlastníctvo tentokrát nie z hľadiska jeho pôvodu, ale z hľadiska 

špecifického spôsobu nakladania s ním. 

K podstate vlastnenia sa vyjadrovalo už rímske právo, ktoré odlišovalo právo 

držať predmet vlastníctva (ius possidendi) od práva predmet vlastníctva užívať 

vrátane jeho plodov (ius utendi et fruendi) a od práva s predmetom nakladať (ius 

disponendi). Ekonomické klasifikácie si všímali nadväzné charakteristiky vlastníctva, 

predovšetkým jeho výlučnosť, jeho deliteľnosť a prevoditeľnosť. Práve pomocou 

týchto charakteristík možno najjednoduchšie uskutočniť základné členenie 

vlastníckych foriem na:  

1. vlastníctvo súkromné, ktoré je výlučné, spravidla deliteľné a prevoditeľné; 

2. vlastníctvo verejné, ktoré je univerzálne (nevýlučné, neexkluzívne), nedeliteľné  

a neprevoditeľné. 

Ani táto klasifikácia však nedáva celkom jednoznačnú odpoveď na otázku 

o charaktere komunálneho vlastníctva. Až 70. roky minulého storočia znamenali 

väčší záujem o teoretické rozpracovávanie otázok vlastníctva a vlastníckych práv. V 

rámci ekonomických vied sa im začala venovať najmä inštitucionálna ekonómia 

a konštitučná ekonómia. Oba tieto prúdy majú pritom ambíciu byť univerzálnymi 

ekonomickými teóriami, takže svojim zameraním výrazne prekračujú rámec nášho 

záujmu: pokúsime sa však aspoň stručne charakterizovať ich pohľad na teóriu 

vlastníctva z pohľadu nášho záujmu o komunálne vlastníctvo, presnejšie o spôsob 

nakladania s týmto majetkom, ktorý je predsa v podmienkach komunity odlišný ako 

                                                                                                                    

Walras (charakter vlastníctva nehrá rolu) a medzitým i potom aj mnohí ďalší filozofovia, ekonómovia 
ale i právnici a politológovia. 
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v podmienkach spoločnosti, resp. nakoľko je odlišná situácia individuálneho 

spoluvlastníka nedeliteľného komunálneho majetku pri rozhodovaní o tomto majetku 

v porovnaní so situáciou člena spoločnosti pri kolektívnom rozhodovaní na úrovni 

štátu.   

Inštitucionálna ekonómia sa venuje intenzívne najmä problematike 

transakčných nákladov (ako jednej z externalít): transakčné náklady vznikajú ako 

náklady času, práce atď. pri dohodovaní trhových vzťahov (treba dohodnúť cenu 

a všetky ďalšie podmienky transakcie). Pokiaľ ide o komunálne vlastníctvo, považuje 

sa za vlastníctvo skupinové, ktoré má svoj pôvod v spoločnom obrábaní pôdy, 

v občinovom vlastníctve a využívaní pastvín ale prejavuje sa aj v neskoršom 

„nevýlučnom“ vlastníctve verejných chodníkov či komunikácií. „Komunálne 

vlastníctvo znamená, že komunita uznáva právo užívať majetok – pôdu, prírodné 

bohatstvo, zverinu a pod. všetkým svojim príslušníkom. Tak sa vedenie komunity či 

iní členovia môžu individuálnemu príslušníkovi komunity „pliesť“, miešať sa do 

výkonu jeho spoluvlastníckeho práva a prípadne aj užívať výsledky jeho úsilia... Aj 

keď príslušníci komunity budú súhlasiť s obmedzeniami na využívanie obmedzeného 

zdroja, náklady na vyjednávanie takejto dohody budú rásť s počtom zúčastnených 

osôb. Okrem toho treba monitorovať dodržiavanie dohody, čo môže byť ešte 

nákladnejšie“63. V konečnom dôsledku sa takto inštitucionálna ekonómia stavia v 

„spore“ jednotlivca a komunity na stranu jednotlivca celkom v súlade 

s mainstreamom liberálnej ekonómie a uznáva jeho vlastnícke právo ako primárne, 

zakladajúce právo každého ideálneho spoluvlastníka aj individuálne sa podieľať na 

jeho využívaní. 

Aj konštitučná ekonómia sa venuje inštitúciám, ale na rozdiel od 

inštitucionálnej ekonómie najmä inštitúciám formálnym, vymedzujúcim podmienky 

efektívnosti ekonomiky v závislosti na politickom systéme – ináč povedané: skúma 

pravidlá politických aktivít a interakcií jednotlivcov, ktoré vopred limitujú ich 

individuálne konanie (právny systém ako verejný kapitál64). V konštitučnej ekonómii 

však kolektívne rozhodovanie na úrovni celoštátnej je určitým vybočením 

z liberálneho mainstreamu. Rozdiely v kolektívnom rozhodovaní o majetku na 

komunálnej úrovni sú napríklad v možnostiach, ktoré tu poskytujú priama 

                                      

63
 MLČOCH. L. 2005. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1029-9, s. 47, 

49.  
64

 BUCHANAN,  J. M. 1996. Hranice slobody. Medzi anarchiou a Leviatanom. Bratislava: Archa, 1996. 
ISBN 80-7115-072-X., s. 150. 
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a zastupiteľská demokracia, ktoré síce existujú tak na celoštátnej ako na komunálnej 

úrovni, ale vieme, že na miestnej úrovni má priama demokracia prinajmenšom 

hypoteticky väčší priestor na svoje uplatnenie. Môžeme pritom zopakovať, že 

jednotlivec môže v konštitučnom štádiu65 očakávať, že prijatie pravidiel bude 

znamenať preňho aj určité externé náklady. Ak prijaté pravidlá budú umožňovať, aby 

sa o týchto nákladoch rozhodovalo súkromne, bude musieť strpieť aj to, že bude 

musieť takéto externé náklady znášať, no ak pôjde napríklad o transakčné náklady, 

bude ich môcť napríklad individuálnymi dohodami znížiť. Ak sa však budú určité 

vysoké externé náklady týkať určitej skupiny ľudí, môže táto skupina vystúpiť 

kolektívne. Preto pre každého jednotlivca môže byť racionálne zveriť niektoré 

z týchto aktivít rozhodovaniu celej komunity a prijať pre rozhodovanie hlasovacie 

pravidlá, ktoré budú explicitne uvedené v konštitučnej zmluve.  

Summa summarum môžeme zo záverov konštitučnej ekonómie, 

prinajmenšom určitých jej častí pri aplikácii na komunálnu politiky vyvodiť, že prijatie 

vlastných pravidiel, podľa možnosti nástrojmi priamej demokracie na miestnej úrovni, 

v komunite s rozvinutými sociálnymi sieťami, umožňuje významnou mierou znižovať 

transakčné náklady. Ale aj vtedy, ak tieto pravidlá budú prinášať výhodu pre 

rozhodujúcu väčšinu jednotlivcov v komunite a budú prijímané mechanizmom 

zastupiteľskej demokracie, umožňujú miestnej samospráve pozitívne vplývať na 

pokles transakčných nákladov v celej miestnej ekonomike.  

Podmienkou však je, aby komunitu reprezentovali v týchto procesoch 

zástupcovia skutočných nositeľov individuálneho práva disponovať komunálnym 

majetkom. 

 

Záver 

  

Vyššie formulovaný záver, vyplývajúci z aplikácie nštitucionálnej ekonómie a 

konštitučnej ekonómie je síce teoreticky správny a potvrdzuje našu východiskovú 

tézu, že nakladanie obce, vymedzenej v jej sociálnom substráte osobami s trvalým 

bydliskom v obci, s majetkom obcí, vytvoreným osobami s domovským právom v 

                                      

65
 „’Uzatváranie spoločenských zmlúv’ ako vyjednávanie, zahrňujúce všetkých členov spoločenstva sa 

teoreticky môže odohrať na dvoch úrovniach: v počiatočnom štádiu konštitučnej zmluvy, keď dôjde 
k dohode o určení individuálnych práv, a v postkonštitučnom štádiu, keď sa jednotlivci dohodnú 
o veľkosti a cenových podieloch tovarov spoločnej spotreby a služieb“ (BUCHANAN, J.M., c.d., s.  41). 
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obcí nie je plne legitímne nadobudnuté vlastníctvo nezaniká tým, že vlastník stratil – 

dobrovoľne alebo nedobrovoľne – niektoré, prípadne všetky vlastnícke oprávnenia66. 

 Našim príspevkom sme sa však dopracovali k pozaniu, že tak identifikácia 

pôvodného komunálneho majetku ako aj identifikácia pôvodného komunálneho 

vlastníka by bola prakticky nerealizovateľná. V konečnom dôsledku by bolo napríklad 

takto veľmi problematické hľadať riešenie aj v určitom uplatnení reštitučných 

nárokov. 

 Zmyslom nášho príspevku však bola potreba poukázania na problém, ktorý 

súvisí s tým, že časť občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, ale majú v obci 

majetok (a z určitého hľadiska by tvorili súčasť sociálneho substrátu obce ak by boli 

posudzovaní podľa domovskej príslušnosti) a podieľajú sa na tvorbe obecného 

majetku, nemajú plnohodnotné právo zúčastňovať sa na jeho správe, nakoľko 

nemajú právu voliť a byť volení do orgánov obce – a symetricky: občania s trvalým 

pobytom v obci, z ktorých niektorí neparticipujú z rôznych dôvodov na tvorbe majetku 

obce, majú právo nakladať aj s majetkom, ktorí sami nespoluvytvárali, ale vytvárali 

ho iní. 

 Problém legitimity tohto stavu je teda stále aktuálny.  
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Tvorba práva na úrovni vyššieho územného celku 

Law-making at the level of higher territorial units 

 

Ondrej Hvišč 

 

Abstract:  

Author of the article deals with law-making at the level of region under 

which believes in the strict sense of adopting general binding ordinances and 

adoption of resolutions. He notes the different parallels to the legislative 

regulation of municipalities, but are also differences. 

 

Keywords: generally binding ordinances, region, resolution 

 

Úvod  

 

Tak ako  v čl. 2 Ústavy SR je ustanovené, že „štátna moc pochádza od 

občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo 

priamo“, taký výraz vo svojej  najzákladnejšej podstate ma územná samospráva. 

Možno konštatovať, že dnešné ústavné postavenie samosprávy je výrazom 

decentralizácie štátnej  moci, ktorá  kedysi bola „neprávom“ odňatá občanovi a daná 

vo veľkej miere byrokratickému štátu. Dnes máme  územnú samosprávu zakotvenú 

v Ústave SR, a zdá sa, že sa svojho dôležitého ústavného postavenia zhostila 

celkom úspešne. V čl. 64 Ústavy SR je stanovené, že základom územnej 

samosprávy je obec, ale že územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok 

(ďalej len „VÚC“). Tento článok Ústavy SR bol do tejto podoby daný novelou č. 

90/2002 Z.z. Táto významná novela Ústavy SR z pohľadu kreovania VÚC dotvorila 

územnú samosprávu a obohatila ju o nový, väčší územný samosprávny celok. 

Neznamená to však, že VÚC nebol vôbec uzákonený  v slovenskom zákonodarstve 

pred touto novelou. Ústava SR aj pred touto novelou obsahovala ustanovenie o VÚC 

práve v čl. 64 v ods. 3, kde bolo uvedené „Samosprávu vyšších územných celkov 

a jej orgány ustanoví zákon“ a tiež bola zmienka o VÚC v zákone č. 221/1996 Z 

o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v § 2. Novela č. 90/2001 
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Z. z. definovala základné postuláty pre kreovanie VÚC, s ktorým sa rátalo už pri 

samotnom začiatku reformy verejnej správy. VÚC je samostatný územný 

samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je to orgán verejnej správy, 

ktorý prostredníctvom svojich orgánov vykonáva samosprávu a štátnu správu (teda 

verejnú správu) a z procesného hľadiska jeho orgány sú správnymi orgánmi. Takéto 

vymedzenie evokuje zaoberať sa otázkou samostatnosti z pohľadu dvojakého 

nazerania na VÚC ako právnickej osoby. VÚC je právnickou osobou verejného práva 

s vlastnou subjektivitou. Základom pre takéto chápanie VÚC je čl. 2 ods. 2 Ústavy 

SR. VÚC pri svojich rozhodovacích procesoch disponuje verejnou mocou a 

autoritatívne zasahuje do subjektívnych práv či už priamo alebo nepriamo. 

Nepriamym zásahom do subjektívnych práv je normotvorná pôsobnosť VÚC 

a priamym zasahovaním je zásah do subjektívnych práv v rámci správneho konania 

resp. iných druhov konaní vo verejnej správe. Takéto postavenie VÚC je typické pre 

štátne orgány. Ale nie pre všetky. VÚC je „obohatený“ o právnu subjektivitu, teda 

formu právnickej osoby, na rozdiel od niektorých štátnych orgánov (máme na mysli 

orgány štátnej správy), ktoré nie vždy majú postavenie právnickej osoby aj keď 

disponujú s administratívnoprávnou subjektivitou. Druhý pohľad na VÚC je z pohľadu 

súkromného práva. Ústavným základom takéhoto pohľadu je čl. 2 ods. 3 Ústavy SR. 

Takéto nazeranie na VÚC má korene práve v jeho právnej forme. To, že je právnická 

osoba, ktorá podľa zákona môže hospodáriť s vlastným majetkom, vstupovať do 

zmluvných vzťahov atď., má všetky atribúty definícií právnických osôb podľa 

Občianskeho zákonníka. V tomto chápaní nemajú VÚC privilegované postavenie 

oproti ostatným subjektom súkromného práva. Vo vzťahu ku fyzickým osobám alebo 

právnickým osobám je VÚC rovnako postavený, bez akejkoľvek nadradenosti. 

 Samostatnosť VÚC je vyjadrená nielen tým, že je to právnická osoba 

nezávislá od iných orgánov verejnej správy a od štátu ale aj tým, že môže 

samostatne hospodáriť s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. 

Z tohto je jasné, že samostatnosť VÚC nebude pri  finančných prostriedkoch 

zverených na výkon delegovanej štátnej správy. Táto samostatnosť hospodárenia a 

financovania sa bude hlavne týkať originálnej pôsobnosti VÚC, správy VÚC. Preto je 

veľmi dôležité aby zákony, ktoré upravujú kompetencie presne rozoznávali originálnu 

a delegovanú pôsobnosť VÚC.  
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1. Normotvorná právomoc 

 

Normotvorná právomoc má najdôležitejšie miesto medzi ostatnými druhmi 

pôsobností VÚC. Prostredníctvom výkonu tejto pôsobností sa upravuje aj charakter 

ostatných činností VÚC. Ústavné vyjadrenie tejto kompetencie sú čl. 68 a 71 ods. 2 

Ústavy SR a ich konkretizácia v § 8 zák. č. 302/2001 Z.z.. 

Výsledok normotvornej činnosti podľa čl. 68 a čl. 71 ods. 2 prvá veta Ústavy 

SR je zdanlivo totožný, pretože orgán samosprávy vydáva všeobecne záväzné 

nariadenie. Podstatný rozdiel je však v účele vydania všeobecne záväzného 

nariadenia, ako aj v právnom titule vydania všeobecne záväzného nariadenia. 

Všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety čl. 71 ods. 2 môže orgán územnej 

samosprávy vydať len ak Národná rada SR v zákone udelí orgánu územnej 

samosprávy splnomocnenie, aby na výkon štátnej správy vydala všeobecne záväzné 

nariadenie. Normotvornú pôsobnosť podľa čl. 68 Ústavy SR, môže obec uplatniť 

kedykoľvek aj bez splnomocnenia v zákone a táto pôsobnosť sa jej udeľuje len na 

úpravu vecí územnej samosprávy podľa čl. 65 ods. 1 ústavy67  

Teda aj všeobecne záväzné nariadenia VÚC vydané podľa čl. 68 sú prejavom 

jeho práva na samosprávu, do ktorého môže zasahovať štát len ústavou stanoveným 

spôsobom, tzn. zákonom. Tieto nariadenia môže VÚC vydávať z vlastnej iniciatívy, 

bez výslovného splnomocnenia v zákone. V tomto prípade všeobecne záväzné 

nariadenie nemá povahu prameňa práva, ktorým v súlade s Ústavou SR možno 

ustanoviť oprávnené zásahy do súkromného a rodinného života. Normotvornú 

právomoc podľa čl. 68 Ústavy SR nemôže VÚC uplatňovať v neobmedzenej miere 

na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode orgánu 

územnej samosprávy. Podstatné je, že týmto všeobecne záväzným nariadením VÚC 

nemôžu byť ukladané občanom povinnosti a to i vo veciach samosprávy bez toho, 

aby boli splnomocnené zo zákona . Tieto povinnosti musia byť uvedené v zákone 

a len tak ich môže VÚC vo všeobecne záväznom nariadení určitým spôsobom 

podmieňovať. Nemôže byť vo  všeobecne záväznom nariadení uložená nová 

povinnosť, ktorá neexistuje v zákone. 

                                      

67
 Pozri Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. Marca 1997, sp. zn. II. ÚS 8/97, vo veci 

nesúladu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej Republiky Bratislavy z 18. 
Decembra 1991 č. 3/1991 o Mestskej polícii v znení neskorších predpisov s Ústavou SR a zákonmi. 
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Takto vymedzené všeobecne záväzné nariadenie VÚC podľa čl. 68 ústavy má 

povahu primárneho normatívneho právneho predpisu podobne ako Ústava SR alebo 

zákony, ktoré vydáva VÚC ako normotvorca. 

Takéto nariadenie podľa čl. 68 Ústavy SR v jeho zákonnej realizácii v § 8 

ods.1 nemôže byť v rozpore s Ústavou SR, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými 

zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR, a ktoré boli  ratifikované 

a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi a s nariadeniami vlády. 

Práve v súvislosti s nariadeniami vlády vznikajú rozdielne právne názory ohľadom 

toho, o ktoré konkrétne nariadenia vlády sa jedná. Keďže tento odsek § 8 zák. č. 

302/2001 Z.z. obsahuje poznámku pod čiarou s číslom 10, ktorá odkazuje na čl. 7 

ods. 2 a čl. 120 ods. 2 Ústavy SR, možno vzhľadom na charakter tejto poznámky 

(pozn. normatívny charakter - súčasť právneho predpisu) konštatovať, že § 8 ods. 1 

mal na mysli len také nariadenia vlády, ktorými sa implementuje Európska dohoda 

o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na 

jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej a medzinárodná zmluva 

podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy SR68. Teda všeobecne záväzné nariadenie podľa čl. 68 

Ústavy SR nesmie byť v rozpore len s aproximačnými nariadeniami vlády a nie 

s nariadeniami vlády vo všeobecnosti, ako so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi vlády na vykonanie zákona podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy SR. 

V prípade všeobecne záväzných nariadení VÚC vydávaných pri výkone 

prenesenej pôsobnosti, teda v oblasti zverenej  (dekoncentrovanej) štátnej správy 

podľa čl. 71 ods. 2 ústavy nemá VÚC postavenie normotvorcu v takom ponímaní ako 

pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68, pretože tieto právne akty 

územnej samosprávy sú odvodené a závislé od normotvornej právomoci Národnej 

rady SR a teda majú sekundárny, derivatívny charakter. Vzťahuje sa teda na nich čl. 

123 Ústavy SR, ktorý vylučuje možnosť úpravy inej (novej) pôsobnosti, ako  tej, ktorú 

upravil splnomocňujúci zákon, ktorým sa orgány VÚC splnomocnili k vydaniu 

všeobecne záväzného nariadenia. Tento vykonávací predpis nesmie regulovať 

konkrétne právne vzťahy nad rámec zákona ale na druhej strane môže upravovať 

také práva a povinnosti, ktoré napomáhajú realizácií týchto právnych vzťahov. Majú 

podobné postavenie ako napr. vyhlášky okresných úradov. 

                                      

68
 Poznámka pod čiarou má podľa vyhlášky 19/1994 o legislatívnych pravidlách vlády normatívny 

charakter a je súčasťou právneho predpisu 
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Čl. 71 ods. 1 Ústavy SR vymedzuje prenos štátnej správy na VÚC len 

v rozsahu úloh, ktoré sú určené miestnej štátnej správe, teda nie úlohy ktoré sú 

určené ústrednej štátnej správe. Niektorý autori polemizujú a nazdávame sa, že 

správne poukazujú na vzniknutý problém ohľadom výkonu verejnej správy  

záujmovými združeniami, ktorý bol prenesený zo štátnej správy69. Týka sa to 

predovšetkým profesných komôr. Slovenská ústava nepočíta s takýmto prenosom 

pôsobností ale ustanovuje, že výkon učených úloh miestnej štátnej správy je možné 

preniesť len na obec a VÚC. Ďalší problém, ktorý vidíme v súvislosti s výkonom 

štátnej správy VÚC je absencia podobného ustanovenia v zák. č. 302/2001 Z. z. ako 

v § 5 ods. 3 až 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Súčasná právna úprava 

neumožňuje vstúpiť miestnej štátnej správe do činnosti VÚC v prípade nečinnosti vo 

veciach delegovanej štátnej správy. Je potrebné aby sa takýto právny vzťah medzi 

štátom a VÚC uzákonil, pretože obec a VÚC majú identické postavenie pri výkone 

delegovanej štátnej správe a týmto je daná určitá nerovnosť medzi právnou ochranou 

štátu vo vzťahu k VÚC. Všeobecné záväzné nariadenie podľa čl. 71 ods., ktoré je 

konkretizované ustanovením § 8 ods. 2 zák. č. 302/2001 Z.z.  nesmie byť v rozpore 

s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 

súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Pri 

tomto druhu nariadení vlády je nepochybné, že sa nejedná o aproximačné  

nariadenia ale o nariadenia, na vykonanie zákona podľa čl. 120 ods.  

 

2. Uznesenia zastupiteľstva VÚC 

 

Zastupiteľstvo VÚC je práve ten orgán, ktorý disponuje normotvornou 

právomocou. Je spôsobilé prijať všeobecne záväzné nariadenie alebo uznesenie ak 

je dosiahnuté určité kvórum. Ústava SR nerozčleňuje pôsobnosť VÚC medzi 

predsedu VÚC a zastupiteľstvo a ponecháva to na bežné zákonodarstvo. Zákon č. 

302/2001 Z. z. neobsahuje ustanovenie, ktorým by sa potvrdzovala vyhradená 

pôsobnosť zastupiteľstva tým, že by sa všetky ostatné činnosti správy, ktoré nie sú 

zahrnuté pod pôsobnosť zastupiteľstva mali subsumovať pod pôsobnosť predsedu. 

                                      

69
 Drgonec,  J.: Ústava Slovenskej republiky, Komentár , Heuréka 2004, str. 456 
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Ale fakt je taký, že pôsobnosť predsedu oproti výpočtu pôsobností zastupiteľstva je 

oveľa širšie, nekonkrétnejšie uvedená. Napriek tomu môžeme určiť vyhradenú 

pôsobnosť, ktorú môže vykonávať len predseda. Ide o zastupovanie  VÚC navonok, 

pri všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú VÚC. Medzi dôležité vyhradené právo 

predsedu patrí sistačné právo. Toto právo konštituuje vzájomné vzťahy a väzby 

medzi rozhodujúcimi orgánmi samosprávy VÚC a utvára sa tak rovnováha 

a spoluzodpovednosť pri výkone samosprávy VÚC. Pod týmto právom treba 

rozumieť oprávnenie predsedu VÚC pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva za 

predpokladu, že budú splnené určité zákonom stanovené podmienky.   

Predseda VÚC musí byť presvedčený alebo aspoň sa z dôležitých dôvod 

domnievať, že uznesenie je v rozpore so zákonom alebo, že je pre VÚC nevýhodné. 

Je to istá kontrola zákonnosti uznesenia, resp. správnosti uznesenia zastupiteľstva, 

ktorú môže vykonávať aj napr. prokurátor. Svoje presvedčenie nijako predseda VÚC 

nedeklaruje navonok právnym aktom ale deklaruje to konkludentne a to opomenutím 

konania, na ktoré je inak povinný a tým dáva najavo zastupiteľstvu, že využíva právo 

veta. Povinnosť podpísať uznesenie predsedom VÚC je ustanovená v §  ods. 11 ods. 

9 zák. č. 302/2001 Z. z. a to tak, že to musí urobiť najneskôr do desiatich dní od 

schválenia uznesenia. Tým, že ho nepodpíše v ustanovenej lehote z ustanovených 

dôvodov, pozastavuje tým výkon uznesenia. Nestráca takéto uznesenie platnosť ale 

nemôže sa na základe neho konať. O uznesení sa zákon bližšie nezmieňuje. 

Spomína sa  len v súvislosti so sistačným právom a s podpisovou povinnosťou 

predsedu VÚC voči rozhodnutiam zastupiteľstva a s kvórom na jeho schválenie. 

O výkone rozhodnutia zákon nepojednáva ale výkladom sa dá dospieť k záveru, že 

sa jedná o konkrétne vykonanie  povinnosti uložené v uznesení. Aj keď je ťažko pri 

tejto forme činnosti verejnej správy hovoriť o vykonateľnosti, môžeme výkon 

rozhodnutia stotožniť s účinnosťou. Preto de facto predseda bude odkladať pri využití 

svojho sistačného práva účinnosť tohto uznesenia.  

Ak pozastaví výkon uznesenia predseda, môže zastupiteľstvo toto uznesenie 

trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Teda znamená to, že 

predseda musí zvolať zastupiteľstvo v lehote aby sa poslancom neprekludovalo 

právo na potvrdenie uznesenia. Zaujímavá situácia by mohla nastať, ak by poslanci 

uznali právo veta predsedu a nechceli by rokovať ešte raz o uznesení, pretože 

rokovanie o uznesení je podľa nášho názoru možnosťou nie povinnosťou. Potom 

v tejto situácii by zrejme zastupiteľstvo z tohto dôvodu predseda zvolať nemusel. Ak 
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by sa počas rokovania dosiahlo kvórum pri hlasovaní o potvrdení uznesenia, potom 

predseda už právo veta (sistačné právo) voči tomuto uzneseniu nemá. Uznesenie 

stratí platnosť vtedy, ak by sa nedosiahlo kvórum pri hlasovaní o potvrdení 

uznesenia, alebo ak by sa o uznesení vôbec nehlasovalo v priebehu dvoch mesiacov 

od kedy bolo schválené.  

V súvislosti s uzneseniami evidujeme aj istý trend tvorby tohto zväčša 

individuálneho práva – opatrenia. Niektoré druhy uznesení nevyžadujú podľa 

doterajšej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR špecifické odôvodnenie 

k prijatému výroku. Podľa názoru súdu stačí, ak zo spisového materiálu (napr. 

zápisnica z rokovania) vyplývajú dôvody, pre ktoré zastupiteľstvo takto rozhodlo. 

Podľa nášho názoru máme za to, že dôležité uznesenia zastupiteľstva (s vážnymi 

následkami), by mali byť riadne odôvodnené, čo často nie je splnené. Tento názor 

korešponduje aj s praxou v trestnej rovine, kde možno presnejšie zistiť trestnú 

zodpovednosť, resp. iné okolnosti, pre ktoré možno trestnú zodpovednosť vyvodiť 

alebo naopak ju vylúčiť. 

   

Záver  

 

Hovoriť o tvorbe práva na úrovni regiónu či obce je hovoriť o právnych aktoch, 

ktoré môže daný územný celok prijímať, resp. vydávať. Z praktickej stránky tento 

článok pojednáva len o tvorbe a povahe dvoch základných právnych aktoch 

zastupiteľstva VÚC, t.j.  o VZN a uznesení. Tento výber nebol náhodný. Doteraz sa 

na úrovní územnej samosprávy zmiešavajú tieto dva právne akty a to takým 

spôsobom, že je niekedy ťažké rozlíšiť, o ktorý akt ide. Tento nesprávny normotvorný 

trend má v aplikačnej rovine výraz v tom, že zastupiteľstvá obcí a VÚC často 

prijímajú VZN vo forme uznesení, teda uzneseniami prijímajú VZN a niekedy aj ich 

dodatky. Preto je dobré a užitočné stále rozlišovať medzi týmito dvoma aktami 

a ustáliť si právnu povahu týchto právnych aktov. Taktiež je potrebné poukázať na 

novú právnu úpravu v podobe zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý 

v štvrtej časti a štvrtej hlave pojednáva o konaniach vo veciach územnej samosprávy, 

ktoré by mali slúžiť na odstraňovanie nezákonnosti v územnej samospráve. Čo sa 

týka protestu prokurátora  v podmienkach samosprávy VÚC je potrebné upozorniť na 

neexistenciu duplicitnej úpravy v zák. č. 302/2001 Z. z.. Podľa zákona o prokuratúre 
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môže prokurátor podať protest proti všeobecne záväznému nariadeniu VÚC, proti 

rozhodnutiu predsedu VÚC a proti opatreniu, ktorým sa môže chápať aj uznesenie 

zastupiteľstva VÚC. Ale ani zák. č. 302/2001 Z. z a zákon 153/2001 Z. z.  v § 26 ods. 

7 nešpecifikuje (nespomína) postup prokurátora pri vybavovaní protestu podanému 

proti uzneseniu zastupiteľstva VÚC. Jediná právna úprava, ktorá pojednáva 

o vybavení protestu prokurátora proti uzneseniu je v § 250 zf OSP. Z charakteru 

uznesenia zastupiteľstva ako jednej z foriem činnosti orgánu územnej samosprávy, 

ktorá nemá normatívny charakter, ale má charakter interného organizačného aktu 

(opatrenia) a na základe analógie legis môžeme konštatovať, že protest prokurátora 

sa vzťahuje aj na uznesenie zastupiteľstva VÚC. Na vybavenie protestu prokurátora 

vzťahuje v plnom rozsahu zákon o prokuratúre, ktorý bol taktiež nedávno zásadne  

novelizovaný, a ktorý nadobudne účinnosť od nového roka.   
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Tvorba práva územnou samosprávou 

a verejný ochranca práv 

Municipal Law-making 

and the Public Defender of Rights  

 

Henrieta Antalová 

 

Abstract: 

          The author of the presented article provides theoretical and relevant practical 

knowledge about operation of the Public Defender of Rights in the area of law-

making at a municipal level. Municipal law-making is limited by fundamental rights 

and freedoms, protected also by the Public Defender of Rights. This article focuses 

on legal possibilities of the Public Defender of Rights to influence municipal law-

making. In particular, the author in this article deals with cooperation of the Public 

Defender of Rights with the Office of the Public Prosecution of the Slovak Republic 

in handling citizen complaints in this area, as well as initiative and petition of the 

Public Defender of Rights to amend or revoke a generally binding order if it infringes 

on fundamental right or freedom of a natural or legal person. 

 

Keywords: the Public Defender of Rights, municipal law-making, generally binding 

orders of municipalities 

 

Úvod  

 

Komunálna normotvorba sa realizuje na úrovni, ktorá je občanom najbližšia. 

Jej rozsah je obmedzený základnými právami a slobodami, ktoré chráni aj verejný 

ochranca práv. Viac ako trinásť rokov sa preto aj na verejného ochrancu práv 

obracajú občania namietajúci porušenie svojich základných práv a slobôd vydaným 

všeobecne záväzným nariadením obce, mesta či samosprávneho kraja, ale aj takí, 

ktorí sa tvorby práva územnou samosprávou domáhajú.  

Právna úprava dáva verejnému ochrancovi práv niektoré možnosti na 

ovplyvnenie komunálnej normotvorby a dodržiavanie základných práv a slobôd 
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občanov územnou samosprávou. Osobitne je to zákonom ustanovená spolupráca 

verejného ochrancu práv s Prokuratúrou Slovenskej republiky pri vybavovaní 

podnetov občanov v tejto oblasti, tiež podnet verejného ochrancu práv na zmenu 

alebo zrušenie všeobecne záväzného právneho predpisu príslušnému orgánu, ak 

porušuje základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb, ale aj 

oprávnenie verejného ochrancu práv predložiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky 

návrh na začatie konania, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje, resp. 

resp. môže ohroziť základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo 

právnickej osobe. 

Mojím cieľom je v príspevku prezentovať teoreticko-právne predpoklady 

činnosti  verejného ochrancu práv v oblasti vybavovania podnetov upozorňujúcich na 

nekvalitnú či nedostatočnú komunálnu normotvorbu, prezentovať praktické 

skúsenosti a zistenia, ale aj obmedzenia kontroly nad normotvornou činnosťou 

územnej samosprávy, a tým pomenovať niektoré problémy tvorby práva na 

komunálnej úrovni, ktoré môžu slúžiť k zlepšeniu činnosti územnej samosprávy 

v tejto oblasti. Na danú problematiku sa zameriavam aj z pohľadu legitímnych 

očakávaní občana, ako nositeľa moci a adresáta normotvorby. 

  

1. Teoreticko-právne úvahy o tvorbe práva územnou samosprávou  

 

Autorstvo k územnej samospráve nepatrí súčasnému zákonodarcovi, ale má 

svoju históriu a aj v Slovenskej republike sa územná samospráva stala 

neoddeliteľnou súčasťou ústavného usporiadania. Je významnou súčasťou nášho 

právneho štátu. Táto skutočnosť je zdôraznená aj v Uznesení Ústavného súdu 

Slovenskej republiky70, v ktorom je okrem iného  konštatované, že rešpektovanie 

územnej samosprávy je nevyhnutým komponentom právneho štátu.  

Musíme si uvedomiť, že život spoločnosti a jej jednotlivých členov v 21. storočí 

je veľmi dynamický a nie je mysliteľné, aby mohol účinne napredovať bez flexibilnej 

tvorby práva, ktorá reaguje na spoločenské zmeny. Preto schopnosť určovať 

správanie členov spoločnosti pomocou právnych pravidiel je jedným zo znakov štátu. 

Tvorba práva je jednou z dôležitých oblasti činnosti štátu, v rámci ktorej sa 

                                      

70
 Ústavný súd Slovenskej republiky, Uznesenie sp. zn. PL. ÚS 5/97 z 12. novembra 1997, dostupné 

na: http://portal.concourt.sk/ 
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stretávame aj s miestnym a regionálnym právom, ktoré sa realizuje na takej úrovni, 

ktorá je občanom z viacerých dôvodov najbližšia. Právo má spoločenský charakter, 

preto jeho základ je v spoločnosti a v spoločenských vzťahoch, potrebách, 

hodnotách, záujmoch spoločnosti a jej občanov. 

 Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva a je upravená 

platným právom. Tak je tomu aj v prípade územnej samosprávy ako súčasti verejnej 

správy, ktorá má i právotvornú právomoc. Pritom si je potrebné uvedomovať, že táto 

činnosť územnej samosprávy nie je v rozpore s tradičnou deľbou moci. Normotvorná 

činnosť samosprávy je vlastne zvláštna forma realizácie zákonov. Ide o tvorbu 

právnych predpisov odvodených od zákonov, ktoré tiež nazývame všeobecne 

záväzné právne predpisy. Uvedenú právomoc potvrdil aj Nález Ústavného súdu 

Slovenskej republiky71, v ktorom konštatuje, že orgán územnej samosprávy je 

oprávnený ukladať všeobecne záväzným nariadením povinností osobám, avšak len 

pri zachovaní ich základných práv a slobôd a len za podmienok ustanovených 

ústavou a zákonom. 

Nevyhnutným predpokladom moderného realizovania komunálnej politiky je 

teda aj normotvorný proces územnej samosprávy. Pre efektívny výkon úloh 

samosprávnych územných celkov je nevyhnutné, aby obce i vyššie územné celky 

ako formy verejnej moci mohli vydávať všeobecne záväzné právne predpisy v 

miestnych podmienkach, a tým zaväzovať osoby zdržiavajúce sa na ich území. 

Normatívna pôsobnosť je im priznaná Ústavou Slovenskej republiky72, ktorá 

ustanovuje aj viaceré významné demokratické princípy, ktoré ovplyvňujú tvorbu 

práva, najmä princíp právneho štátu. Bližšie je ich normotvorná právomoc 

konkretizovaná zákonmi73, v ktorých je vyslovená aj zásada, podľa ktorej všeobecne 

záväzné nariadenia nesmú odporovať ústave ani zákonu. Východiskom právnej 

úpravy je aj rozlišovanie medzi právomocou vydávať všeobecne záväzné nariadenia 

v oblasti samostatnej pôsobnosti (výkon územnej samosprávy) a v oblasti prenesenej 

pôsobnosti (výkon štátnej správy).  

                                      

71
 Ústavný súd Slovenskej republiky, Nález sp. zn. II.ÚS  94/95 z 13. decembra 1995, dostupné na: 

http://portal.concourt.sk/ 
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 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čl. 68 
pre veci územnej samosprávy a  čl.71 ods. 2 pre výkon štátnej správy 
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 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 
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V právnom štáte všetky orgány verejnej moci participujúce na tvorbe 

všeobecne záväzných právnych predpisov, majú povinnosť tvoriť také právne normy, 

ktoré majú určitú kvalitu.  

Kvalita tvorby práva na úrovni územnej samosprávy je zaujímavou 

problematikou pre teóriu práva a osobitne aj pre aplikačnú prax. Hneď na začiatku 

mojich úvah chcem pripomenúť, že v činnosti územnej samosprávy dochádza aj 

k určitým excesom, ktoré sú nežiaduce a je potrebné sa s nimi vysporiadať, ale im aj 

predchádzať. Je to dané viacerými dôvodmi, pričom nie je možné obísť rozsahom ich 

pôsobnosti, či už v oblasti prenesenej štátnej správy i v oblasti samosprávnej 

pôsobnosti, a tiež vecný charakter zverených pôsobností.  

Samozrejme, že existujú náležité nástroje, prostriedky i postupy, ktoré priestor 

pre negatívne excesy na úrovni územnej samosprávy zužujú a obmedzujú.  Jedným 

z nich, a to veľmi významným, je kontrola a jej dobre fungujúci systém. Je to dobrý 

racionálny a efektívny prostriedok prevencie nežiaducich javov. V tejto súvislosti sa 

dá konštatovať, že základnou úlohou kontroly  je upozorňovať na chyby, dávať 

impulz na ich odstránenie, a tým zdokonaľovať spoločnosť a jej jednotlivcov. Riadne 

fungovanie kontroly je aj nevyhnutnou súčasťou fungovania dobrej správy. V tejto 

súvislosti sa zamýšľam aj nad činnosťou verejného ochrancu práv v oblasti 

normotvorby územnej samosprávy. 

 

2. Tvorba práva územnou samosprávou a verejný ochranca práv  

 

Súčasťou slovenského právneho poriadku sa prijatím ústavného zákona č. 

90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, stal aj verejný 

ochranca práv. Tento inštitút doplnil našu sústavu orgánov ochrany práva, ktorých 

úlohou je aj kontrolná činnosť. Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej 

republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva 

a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy 

a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v 

rozpore s právnym poriadkom74. Zákon o verejnom ochrancovi práv výslovne 

ustanovuje, že pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje  aj na orgány 
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 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čl. 151a 
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územnej samosprávy75. Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa 

domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli 

porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi 

demokratického a právneho štátu76. 

Dôvodom, prečo sa na verejného ochrancu práv  obracajú fyzické a právnické 

osoby v oblasti územnej samosprávy, je aj nespokojnosť s prijatým všeobecne 

záväzným nariadením, tiež neporozumenie jeho obsahu, ale i snaha o ich tvorbu, 

tam kde táto chýba.  

Kvalita normotvorby, predovšetkým jej nedostatky, majú vplyv aj na 

skutočnosť, že niektorým normám môže občan len ťažko porozumieť. Pri činnosti 

verejného ochrancu práv sme sa stretli aj s tým, že orgány územnej samosprávy 

nepochopili podstatu veci, ktorú mala konkrétna právna úprava riešiť. Neraz 

nepoznali aktuálne účinnú právnu úpravu, či nedokázali presne prevziať zákonné 

ustanovenia. Neznalosť a nepružnosť zastupiteľstiev obcí, miest i samosprávnych 

krajov neraz spôsobila i ignorovanie zmien právnej úpravy, čím sa ich nariadenia 

dostali do rozporu so zákonom. Nezriedka všeobecne záväzné nariadenia medzi 

sebou navzájom preberajú, a to bez potrebného posudzovania ich  zákonnosti. 

Osobitným problémom je, že nedokážu dostatočne rozlíšiť medzi originálnou a 

odvodenou normotvorbou. Úprava oblasti patriacej do pôsobnosti štátnej správy bez 

zákonného splnomocnenia nie je výnimkou. V Kancelárii verejného ochrancu práv 

sme sa stretli aj s nepochopením procesných postupov pri prijímaní všeobecne 

záväzných nariadení na úrovni územnej samosprávy. Známym je aj fakt, že činnosť 

územnej samosprávy je na úseku prenesenej štátnej správy, ale aj samosprávy, 

ovplyvnená  nesystémovým prenosom veľkého množstva kompetencií, ktoré neboli 

dostatočne personálne i finančne pripravené na jej riadny výkon. Len ojedinele je tiež 

možné sa stretnúť s presvedčivými analýzami potrebnosti normotvornej úpravy a jej 

dôsledkov na občana.  

Verejný ochranca práv, osobitne v čase, keď pôsobil v regiónoch celého 

Slovenska, mal zaujímavú skúsenosť, že sa na neho obracali aj  predstavitelia 

orgánov územnej správy vo veci  zákonnosti i ústavnosti ich právnych rozhodnutí 

a noriem, vrátane právnych možností nápravy v daných veciach. Činnosť verejného 
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 Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. 

b) 
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 Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 1 
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ochrancu práv v obciach, mestách i samosprávnych krajoch bola prevažne kladne 

prijímaná, pretože ich predstavitelia a zamestnanci oceňovali možnosť 

bezprostredného spoločného riešenia najmä aplikačných problémov.  

Nízke právne vedomie je tiež dôvodom, pre ktorý podávatelia podnetov žiadali 

od verejného ochrancu práv prijatie aj takých opatrení, na ktoré nie je príslušný, napr. 

aby všeobecne záväzné nariadenie zrušil, resp. v konkrétnych veciach sám rozhodol.  

 

3. Tvorba práva územnou samosprávou a  súčinnosť verejného ochrancu 

práv s Prokuratúrou Slovenskej republiky 

 

Vychádzajúc z ústavných kompetencií a zo zaradenia verejného ochrancu 

práv do ôsmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky v roku 200177, tento pôsobí popri 

prokuratúre, bez toho, aby oprávnenia prokuratúry boli zriadením verejného ochrancu 

práv dotknuté. Oba orgány majú dokonca určité oprávnenia a povinnosti navzájom.  

Zákon o verejnom ochrancovi práv predpokladá súčinnosť verejného ochrancu 

práv s prokuratúrou vo viacerých ustanoveniach78. Okrem pôsobnosti vo vzťahu k 

osobám obmedzeným na osobnej slobode, resp. nezákonne držanej osoby, sa týka 

preskúmania právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo ak verejný 

ochranca práv dospeje k záveru, že rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore 

so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, postúpi vec na 

vybavenie príslušnému prokurátorovi, prípadne urobí iné opatrenie, o čom 

upovedomí podávateľa podnetu. To isté môže urobiť aj s podnetom, ktorý obsahuje 

návrhy takých opatrení, ktoré patria do pôsobnosti prokuratúry. Prokurátor je povinný 

v lehotách ustanovených zákonom oznámiť verejnému ochrancovi práv opatrenia, 

ktoré vykonal na odstránenie nezákonnosti.  

 Podnety, ktoré verejný ochranca práv postúpil prokuratúre, sa týkali napr. 

všeobecne záväzných nariadení  o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi, o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a 
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 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 
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výške úhrady za opatrovateľskú službu i o udeľovaní trvalého pobytu79. Medzi 

podnetmi postúpenými verejným ochrancom práv prokurátorovi boli aj viaceré 

medializované prípady, napr. podnet, ktorým jeho podávateľ namietal porušovanie 

svojich práv na základe všeobecne záväzného nariadenia o používaní cestných 

meračov rýchlosti mestskou políciou. Okresná prokurátorka po odstúpení podnetu 

verejným ochrancom práv podala upozornenie na odstránenie nezákonnosti 

v predmetnom všeobecne záväznom nariadení v tých častiach, kde je dané mestskej 

polícii oprávnenie používať cestný merač rýchlosti aj na iných komunikáciách mimo 

katastrálneho územia mesta80. 

Chcem poukázať na to, že spolupráca verejného ochrancu práv s 

prokuratúrou na základe postupovania podnetov fyzických osôb a právnických osôb 

sa už v začiatkoch činnosti verejného ochrancu práv ukázala ako mimoriadne 

prospešná. Verejný ochranca práv počas svojej činnosti postúpil príslušnému 

prokurátorovi a aj generálnemu prokurátorovi stovky podnetov, ročne niekoľko 

desiatok podnetov. Na základe spätných odpovedí možno konštatovať efektivitu 

využívania tohto oprávnenia najmä z dôvodu  opakovaného podania protestu či 

upozornenia prokurátora, príp. aj návrhu na začatie konania pred súdom podľa 

osobitného zákona.  

 

4. Tvorba práva územnou samosprávou a súčinnosť verejného ochrancu 

práv s  Ústavným súdom Slovenskej republiky 

 

Zmena ústavnej právnej úpravy verejného ochrancu práv v roku 2006, ktorá 

podieľanie sa na ochrane základných práv a slobôd nahradila deklarovaním ochrany 

základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi 

verejnej správy, ale aj pred ďalšími orgánmi verejnej moci81 priniesla aj oprávnenie 

verejného ochrancu práv podať návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky, 

s ústavno-právnou úpravou v dvoch ustanoveniach. 
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 napr. Kancelária verejného ochrancu práv, marec 2008, Správa o činnosti verejného ochrancu práv; 

str. 70 a Kancelária verejného ochrancu práv, február 2015, Správa o činnosti verejného ochrancu 
práv; str. 90, dostupné na http://www.vop.gov.sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti 
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 viac Kancelária verejného ochrancu práv, marec 2006, Správa o činnosti verejného ochrancu práv; 
str. 38, dostupné na http://www.vop.gov.sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti 
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Verejný ochranca práv môže predložiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky 

návrh na začatie konania podľa čl. 125, ak všeobecne záväzný právny predpis 

porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej 

osobe.82 

Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh verejný ochranca práv vo veciach 

súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môže 

ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody 

vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá 

bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.83 

Nakoľko medzi uvedenými ustanoveniami nie je úplná zhoda, oba orgány sa 

s týmto problémom musia vysporiadávať v praxi. 

Od roku 2006 verejný ochranca práv podal niekoľko návrhov. Jeden z troch 

návrhov, ktoré v roku 2013  podala verejná ochrankyňa práv, bol aj návrh na začatie 

konania o súlade ustanovení všeobecne záväzného nariadenia mesta o verejnom 

poriadku na území mesta s príslušnými ustanoveniami ústavy, Dodatkového 

protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  Návrh  sa  týkal 

povinnosti vlastníka vykonávať údržbu verejného priestranstva, napr. bezodplatným 

čistením chodníkov, iba preto, že práve jeho nehnuteľnosť sa nachádza v susedstve 

verejného priestranstva, ktoré je všetkými užívané a je v správe alebo vo vlastníctve 

iného subjektu než je on84. Tento návrh verejná ochrankyňa práv vzala späť85, 

pričom dôvodom späťvzatia návrhu bolo nové posúdenie právnej situácie a 

vytvorenie priestoru na podanie druhého návrhu (na začatie konania o súlade § 9 

ods. 2 druhej vety a § 9a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej 

republiky a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná).  
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 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čl. 151a 
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 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čl. 130 
ods. 1 písm. g) 
84

 Kancelária verejného ochrancu práv, február 2014, Správa o činnosti verejného ochrancu práv; str. 
63, dostupné na http://www.vop.gov.sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti 
85

 Ústavný súd Slovenskej republiky, Uznesenie sp. zn. III. ÚS 195/2014-20 z 18. marca 2014, 
dostupné na: http://portal.concourt.sk/ 
 



90 
 

 V každom prípade ochranu práv občanov prostredníctvom ústavného súdu 

možno najmä z objektívnych dôvodov považovať za zdĺhavejšiu formu domáhania sa 

ochrany práv, preto sa v nasledujúcej časti zameriavam na ďalšiu zákonom danú 

možnosť ovplyvniť komunálnu normotvorbu zo strany verejného ochrancu práv. 

 

5. Podnet verejného ochrancu práv vo veci komunálnej normotvorby 

príslušnému orgánu  

 

Ak pri vybavovaní podnetu verejný ochranca práv zistí skutočnosti 

nasvedčujúce tomu, že zákon, iný všeobecne záväzný právny predpis alebo vnútorný 

predpis vydaný orgánom verejnej správy porušuje základné práva a slobody 

fyzických osôb a právnických osôb, môže podať podnet na jeho zmenu alebo 

zrušenie príslušnému orgánu. Orgán, ktorému verejný ochranca práv podal podnet, 

musí upovedomiť verejného ochrancu práv do 20 dní o opatreniach, ktoré na základe 

jeho podnetu vykonal86. Keďže nasledujúci odsek87 uvedeného ustanovenia zákona 

priznáva verejnému ochrancovi práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 

125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky už uvedené právo podať návrh na začatie 

konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, je možné zámer zákonodarcu 

vidieť v priorite činnosti apelovať na príslušný orgán pred využitím tohto oprávnenia, 

vrátane na orgány územnej samosprávy vo vzťahu ku komunálnej normotvorbe. 

Na verejného ochrancu práv, na rozdiel od ústavného súdu, sa môže občan 

obrátiť kedykoľvek, pričom nie je potrebné, aby vyčerpal ostatné právne možnosti a 

prostriedky, uplatneniu ktorých mu neraz môže brániť jeho nízke právne vedomie. 

Výhodou verejného ochrancu práv je jeho určitá neformálnosť konania, a tým aj 

možnosť konať pružne, najmä vo vzťahu k súdom, osobitne ústavnému. 

Verejný ochranca práv má možnosť bezprostredne sa stretnúť s orgánmi 

územnej samosprávy a neformálne komunikovať, presviedčať a argumentovať 

v prospech zákonnosti i ústavnosti postupu a ochrany práv a slobôd občanov, teda 

využívať prostriedky jeho tzv. soft law. 

Verejný ochranca práv by mal byť predovšetkým morálnou autoritou, ktorá 

apeluje na orgán verejnej správy, ktorého konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť je 
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v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. 

Preto práve v intenzívnejšom využívaní zákonného oprávnenia podľa ustanovenia § 

21 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších 

predpisov vidím dôležitý prostriedok na zefektívňovaní komunálnej normotvorby 

v prospech  občanov zo strany verejného ochrancu práv, ako kontrolného orgánu sui 

generis. 

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že inštitút verejného ochrancu práv  

predstavitelia územnej samosprávy rešpektovali a snažili sa riešiť ním preskúmavané 

podnety k spokojnosti ich podávateľov. Dôkazom toho boli nimi prijaté opatrenia po 

preskúmaní podnetu verejným ochrancom práv aj  v prípade nedostatku jeho 

pôsobnosti, na základe ktorej musel podnet občana odložiť, no aj v týchto prípadoch 

sme sa stretli s následným poďakovaním podávateľa podnetu, nakoľko obec riešila 

daný problém občanov napr. aj vydaním všeobecne záväzného nariadenia88  k ich 

spokojnosti. 

 

6. Občan a tvorba práva územnou samosprávou  

 

Chcem zdôrazniť, že absentujúca právna úprava môže v praxi spôsobiť, že 

vážne problémy občanov nie je možné riešiť prijatím všeobecne záväzného 

nariadenia. U verejného ochrancu práv sa domáhali ochrany svojich práv viacerí 

podávatelia v súvislosti s chovom včiel. Jeden z nich vo svojom podnete uviedol, že 

vlastník susedného pozemku je chovateľom včiel, ktoré jemu i ďalším obyvateľom 

obce už 20 rokov znepríjemňujú život. Na verejného ochrancu práv sa obrátil s 

podobným problémom aj otec maloletej dcéry, alergickej na uštipnutie včelou. V obci, 

ktorá sa pokúsila tento problém riešiť vydaním všeobecne záväzného nariadenia, 

bolo toto nariadenie po proteste prokurátora zrušené z dôvodu neexistencie 

zákonného splnomocnenia na vydanie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia 

a obmedzenia základných práv a slobôd nad rámec príslušného zákona. Vzhľadom 

na uvedené verejný ochranca práv na tento problém upozornil aj viacerých ministrov 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky, z dôvodu hľadania riešenia, či už 

ustanovenia jasných podmienok, za akých je možné takéto zvieratá chovať, resp. 

                                      

88
 viac Kancelária verejného ochrancu práv, 2006, str. 42, dostupné na http://www.vop.gov.sk/vyrocne-

spravy-o-cinnosti 
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umožniť mestám a obciam, aby takéto podmienky upravili vo svojich všeobecne 

záväzných nariadeniach. Minister pôdohospodárstva problém v uplatňovaní 

prípadnej novej právnej úpravy chovu včiel v praxi videl najmä v spôsobe identifikácie 

včiel v prípade porušenia práva na ochranu zdravia alebo práva na priaznivé životné 

prostredie. Uviedol, že u včiel sa nevykonáva identifikácia jednotlivej včely, ako je to 

napríklad u hovädzieho dobytka. Obrana proti tým včelárom, ktorých správanie nie je 

celkom v súlade so zvyklosťami včelárov a dobrými mravmi len podľa Občianskeho 

zákonníka a domáhania sa ochrany práv z neho vyplývajúcich súdnou cestou, je 

vzhľadom na možnosť vykonateľnosti týchto rozhodnutí prinajmenšom 

problematická.89 Uvedený problém a podobné sú dodnes nedoriešené a mnohých 

občanov výrazne obmedzujú v ich spokojnom živote. 

Veľká časť podnetov doručených verejnému ochrancovi práv je z oblasti 

sociálnej. Viacerí podávatelia podnetov u verejného ochrancu práv namietali vysoké 

úhrady za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti samosprávneho kraja. Preskúmaním jedného z týchto podnetov verejný 

ochranca práv zistil, že výšku úhrad za služby poskytované vo vyššie uvedených 

zariadeniach určuje všeobecne záväzné nariadenie samosprávneho kraja, ktoré bolo 

doplnené niekoľkými dodatkami schválenými zastupiteľstvom samosprávneho kraja. 

V ďalšom volebnom období sa výška úhrad opäť zvýšila, avšak už nie na základe 

dodatku k príslušnému všeobecne záväznému nariadeniu, ale na základe smernice 

predsedu samosprávneho kraja. Predseda samosprávneho kraja, ktorý bol aj 

poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, si neuvedomil, že prijaté všeobecne 

záväzné nariadenie nemožno zmeniť akýmkoľvek spôsobom.90 

Od činnosti orgánov verejnej správy sa osobitne odvíja spokojnosť či skôr  

nespokojnosť občanov, preto  význam kvality tvorby práva na úrovni najbližšie 

k občanovi je nespochybniteľný.  

Občania v podnetoch verejnému ochrancovi práv nenamietali len kvalitu 

normotvorby územnej samosprávy, ale osobitne namietali, že sa ho nemôžu 

náležitým spôsobom zúčastňovať. V demokratickom štáte sa občania zúčastňujú na 

správe vecí verejných aj prostredníctvom územnej samosprávy.  

                                      

89
 viac Kancelária verejného ochrancu práv, marec 2009, Správa o činnosti verejného ochrancu práv; 

str. 79, dostupné na http://www.vop.gov.sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti 
90

 viac Kancelária verejného ochrancu práv, marec 2010, Správa o činnosti verejného ochrancu práv; 
str. 119, dostupné na http://www.vop.gov.sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti 
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Normotvorba iniciatíva vo vzťahu k všeobecne záväzným nariadeniam nie je 

právnou úpravou určená. Okrem poslancov zastupiteľstiev a najvyšších výkonných 

orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov chcem upriamiť pozornosť na 

obyvateľov obce, ktorí sú originálnym nositeľom verejnej moci v miestnych 

a regionálnych podmienkach, a voči ktorým nariadenia územnej samosprávy 

smerujú.  

Zákonný vstup verejnosti, občanov do normotvorného procesu, tzv. ľudová 

iniciatíva sme z pohľadu činnosti verejného ochrancu práv považovali za žiaduce. 

Rovnako verejný ochranca práv aj Národnú radu Slovenskej republiky upozornil, že 

právo občanov vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva a vyjadriť sa k prerokovávaným 

veciam  by nemalo byť ponechané na svojvôli, prípadne na subjektívnych dôvodoch 

poslancov zastupiteľstva. Z tohto pohľadu sú zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov, veľmi dôležitými právnymi predpismi, prostredníctvom zmeny ktorých by 

mohli byť v budúcnosti upravené aj tieto práva občanov.91 

Verejná správa a v jej rámci aj územná samospráva sú na to, aby slúžili 

občanom a ich potrebám v každodennom živote. Právne normy majú byť vytvárané 

pre občana, ktorý by mal veriť v ich potrebnosť, v nevyhnutnosť regulácie 

spoločenských vzťahov prostredníctvom nich. Občania legitímne očakávajú kvalitný 

normotvorný proces a jeho výsledok, ktorým je aj všeobecne záväzné nariadenie 

obce, mesta a samosprávneho kraja. Transparentnosť, zrozumiteľnosť a jasnosť 

tvorby práva pre širokú verejnosť, občana by mala byť samozrejmosťou. Je 

nevyhnutné, aby občania boli presvedčení, že normy sú tvorené pre nich. Ich kvalita 

ovplyvňuje aj  dodržiavanie práva, vrátane plnenia si povinností zo strany občanov. 

Vzbudzovanie ich záujmu a umožnenie im reálnej spoluúčasti na riadení spoločnosti 

a  zaujímanie sa o ich názory je dnes nevyhnutné. 

Samozrejme úlohou občana nie je nahradiť odborníka. Normotvorný proces je 

náročný a zložitý. Pričom účasť osôb s právnickým vzdelaním na ňom je skôr 

ojedinelá, čo je osobitne citeľné v porovnaní s ďalšími orgánmi verejnej moci. 

                                      

91
 viac Kancelária verejného ochrancu práv, marec 2010, Správa o činnosti verejného ochrancu práv; 

str. 117, dostupné na http://www.vop.gov.sk/vyrocne-spravy-o-cinnosti 
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S problémami v tejto oblasti súvisia aj viaceré návrhy na zmenu právnej 

úpravy. V súvislosti s potrebou zvyšovania transparentnosti komunálnej normotvorby 

uvádzam, že v Národnej rade Slovenskej republiky je aktuálne napr. návrh zákona 

skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s cieľom zaviesť 

uverejňovanie všeobecne záväzných nariadení a ich úplných znení v zbierke 

nariadení a zavedenia  centrálneho registra nariadení, ktorý by malo na celoštátnej 

úrovni zriadiť a viesť ministerstvo vnútra.92  

Na konci svojho príspevku nemôžem obísť ani aktuálny problém, ktorého 

súčasťou je aj komunálna normotvorba, a ktorý už presiahol hranice Slovenskej 

republiky. Ide o problém podozrenia zo segregácie rómskych detí vo vzdelávaní, 

vrátane priestorovej segregácie týchto detí, na ktorý okrem viacerých mimovládnych 

organizácií upozornila aj verejná ochrankyňa práv. Podozrenie z priestorovej 

segregácie súvisí  zo všeobecne záväznými nariadeniami vytváranými  školskými 

obvodmi, pričom verejná ochrankyňa práv ako príklad podozrenia z umelo 

vytvoreného školského obvodu s rómskymi deťmi uviedla vytvorenie školského 

obvodu jednej zo základných škôl v Prešove.93 Už v minulosti sa o tento školský 

obvod zaujímali aj poslanci Európskeho parlamentu a v tomto roku začala konanie 

proti Slovenskej republike  vo veci podozrenia z porušenia práv rómskych detí v ich 

prístupe ku vzdelaniu Európska komisia. 

Tvorba práva, vrátane komunálnej normotvorby, je teda činnosťou štátu, ktorá 

má významný vplyv aj na jeho medzinárodnopolitické postavenie. 

   

Záver 

 

So súčasným stavom normotvorby územnej samosprávy, s  nedostatkami 

právnej úpravy v tejto oblasti i odborným personálnym vybavením územnej 

samosprávy nemožno stále vysloviť spokojnosť.  

                                      

92
 Národná rada Slovenskej republiky, Novela zákona, parlamentná tlač 1796  

dátum doručenia 21. 10. 2015, dostupné na: http://www.nrsr.sk/  
93

 viac Kancelária verejného ochrancu práv, august 2013, Mimoriadna správa verejného ochrancu 
práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním 
niektorých orgánov, str. 10 
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Obce,  mestá a samosprávne kraje by pri svojej normotvorbe mali vychádzať 

zo súdnej praxe a rešpektovať predovšetkým judikatúru Ústavného súdu Slovenskej 

republiky. Zastávam tiež názor, že o zákonnosti a ústavnosti všeobecne záväzných 

nariadení by mal rozhodovať iba ústavný súd. 

Prax dokazuje, že kontrola a dozor normotvorby územnej samosprávy je 

nevyhnutná a súčinnosť prokuratúry a verejného ochrancu práv nepochybne 

prispieva k jej skvalitňovaniu. Domnievam sa, že zintenzívňovanie využívania 

zákonných oprávnení verejného ochrancu práv v oblasti komunálnej normotvorby je 

jedným z významných prostriedkov zefektívňovania činnosti územnej samosprávy 

v tejto oblasti. 

Aj v Slovenskej republike vo všeobecných voľbách do príslušných 

zastupiteľských orgánov sú zvolení poslanci, ktorí vytvárajú právne normy. Okrem 

nedostatočnej odbornej vybavenosti týchto zástupcov, problémom je aj skutočnosť, 

že názor väčšiny občanov pri ich ďalšej činnosti nie je rozhodujúci. Zapájanie 

verejnosti do normotvorby považujem za prostriedok, ktorý môže predchádzať 

mnohým problémom. Kvalitná príprava normotvorného procesu vyžaduje aj  analýzu 

jeho potrebnosti pre občanov. Nevyhnutné je rešpektovanie legislatívnych pravidiel 

tvorby právnych noriem, ktoré na miestnej a regionálnej úrovni vyžadujú podrobnejšiu 

úpravu. Územná samospráva musí tiež pri svojej normotvornej činnosti pamätať na 

rešpektovanie medzinárodných štandardov a záväzkov. 

Z poznatkov, vrátane z činnosti verejného ochrancu práv, vyplýva aj potreba 

novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov i zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s cieľom reflektovať na 

súčasné výzvy právnej praxe v oblastiach súvisiacich s normotvorbou územnej 

samosprávy, pričom viaceré z ich som naznačila  vo svojom príspevku. 
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Územná samospráva a tvorba práva v kontexte dozoru 

prokurátora 

Local Self-Government and the Law-Making in the Context 

of the Prosecutor´s Supervision 

 

Tomáš Alman 

 

Abstract: 

 The article deals with problems of application of law-making                   

by representatives of local self-government in the Slovak Republic. Article             

is specifically aimed at municipal governments in terms of the supervisory 

activities of the prosecutor's office of the Slovak Republic. The aim of the 

contribution will be through the analysis of evaluation reports of the prosecution 

office of the Slovak Republic for non-criminal section to identify specific areas  

in the practical process of legislative competence of municipalities and then 

provide the evaluation opinion and possible proposals and solutions. Selection 

is adequate and appropriate, through this competence the municipality            

as a local self-government body regulating the field of public life.  

 

Keywords: municipality, law-making, prosecutor's supervision. 

 

Úvod  

 

Príspevok je obsahovo a tematicky orientovaný na aplikačné problémy            

v oblasti tvorby práva subjektov územnej samosprávy v Slovenskej republike. Našu 

výlučnú pozornosť v príspevku zameriavame na miestnu úroveň, a teda                   

na komunálnu normotvorbu obcí, miest, respektíve mestských častí (ďalej len pojem 

obec) v rámci originárnej pôsobnosti, ako aj  preneseného výkonu štátnej správy. 

Analýza problematických oblasti a následné kontinuálne zhodnotenie reálneho stavu 

bude špeciálne vychádzať z dozornej činnosti prokuratúry Slovenskej republiky nad 

zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. 



99 
 

Normotvorná právomoc oprávneného subjektu v kontexte zhodnotenia 

osobitného dopadu na adresátov príslušných noriem, komplementárne s možnosťou 

poukázať na vadné či právne bezvýznamné a prakticky nerealizovateľné ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú danú oblasť, 

s poukázaním na vplyv nezákonných všeobecne záväzných nariadení obcí a miest 

na bežný život  miestnych obyvateľov je výber témy vhodný a potvrdzuje 

proklamovanú nutnosť širokej odbornej diskusie. 

Cieľom príspevku bude prostredníctvom analýzy hodnotiacich správ 

prokuratúry  Slovenskej republiky za netrestný úsek a príslušnej vedeckej a odbornej 

spisby v predmetnej oblasti identifikovať tzv. „slabé miesta“, t. j. nedostatkové  oblasti 

v praktickom výkone normotvornej právomoci obcí, subsidiárne k nim zaujať 

hodnotiace stanovisko a poskytnúť prípadné návrhy legislatívnych zmien či iné 

riešenia.  

Príspevok okrem úvodu a záveru pozostáva z dvoch samostatných kapitol, 

ktoré na seba obsahovo a logicky nadväzujú. 

 

1. Obec ako základ územnej samosprávy 

  

V čl. 64 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov (ďalej len Ústava SR) nachádzame ústavné východisko územnej 

samosprávy. Predmetné ustanovenie vymedzuje ako základ územnej samosprávy 

obec. Podľa nasledujúceho čl. 64a Ústavy SR sú obce samostatné územné 

samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré združujú osoby, ktoré majú 

na ich území trvalý pobyt. Článok 65 ods. 1 Ústavy SR ustanovuje, že obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Pre účely 

príspevku a v zmysle jeho výlučného zamerania na obec je kľúčové aj ustanovenie 

čl. 67 ods. 1-3 Ústavy SR, ktoré stanovuje, že územná samospráva sa uskutočňuje 

na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom alebo orgánmi obce. 

Ďalšie podrobnosti ustanoví zákon. 

Územná samospráva je nepochybne jednou z kľúčových súčastí 

demokratického a právneho štátu, je tiež vyjadrením snahy o zabezpečenie záujmov 

určitého územného spoločenstva občanov. Toto spoločenstvo vykonáva správu 

relatívne samostatne a bez výrazných zásahov zo strany štátu. Nejedná sa ale 
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o ľubovôľu daných subjektov, štát si ponecháva kontrolu a dozor, aby bola 

garantovaná ochrana práva. Špecifický charakter územnej samosprávy sa prejavuje 

aj prostredníctvom jej normotvorby, nakoľko právo regulovať verejný život cez 

všeobecne záväzné pravidlá predstavuje významný samosprávny inštitút94. 

V zmysle vyššie stanoveného cieľa, nasledujúca časť príspevku sa  zameriava 

výlučne na obec a na jej normotvornú činnosť. 

 

1.1. Obec a normotvorba 

 

Možnosť a zároveň právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia 

(ďalej len VZN) je ustanovená v čl. 68 a 71 ods. 2 Ústavy SR a subsidiárne v zákone 

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o obecnom zriadení). 

Podľa čl. 68 Ústavy SR vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie 

úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona, môže obec vydávať VZN. V oblasti 

preneseného výkonu štátnej správy na obec, meritórne je ustanovenie čl. 71 ods. 2 

Ústavy SR. Z dikcie daného ustanovenia vyplýva, že pri výkone štátnej správy môže 

obec vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia 

v zákone a v jeho medziach VZN. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom 

riadi a kontroluje Vláda Slovenskej republiky. Zároveň je ďalej ustanovené, že ďalšie 

podrobnosti upraví zákon. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení, oprávneným 

subjektom na rozhodovanie o základných otázkach života obce a na uznášanie sa 

o nariadeniach, je obecné zastupiteľstvo. V zmysle § 11 ods. 1 zákona o obecnom 

zriadení,  obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov 

zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá 

upravuje osobitný predpis95. 

Procesná stránka prijímania všeobecne záväzných nariadení je upravená       

v § 6 a 12 zákona o obecnom zriadení. Z dikcie ustanovenia § 6 zákona o obecnom 

zriadení vyplýva, že obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, 

                                      

94
 JESENKO, M. 2013. Ústavnosť a zákonnosť všeobecne záväzných nariadení obce. In: Viazanosť 

verejnej správy právom. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy. 
2013, s. 86-87. 
95

 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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nariadenie však nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a 

medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej 

republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.   

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len  

na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť     

v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 

ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi,                   

s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy. 

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia     

na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom    

od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.  

 V súvislosti s normotvornou právomocou obce je nutné rozlíšenie medzi VZN 

obce a uznesením obecného zastupiteľstva. VZN sú normatívnymi právnymi aktmi, 

ktorých obsahom sú všeobecne záväzné pravidlá správania neurčitého počtu osôb. 

V tomto zmysle chápeme VZN ako pramene práva. Uznesenia obecného 

zastupiteľstva nemajú formu normatívneho právneho aktu, a teda nepovažujeme ich 

za formálne pramene práva. Ich obsahom sú výlučne normy organizačného 

charakteru, ktoré zaväzujú vzťahy smerujúce do vnútra obce. Ako vyplýva z vyššie 

uvedeného, rozdiel je aj v potrebnej väčšine hlasov na ich prijatie. Ďalšiu podstatnú 

dištinkciu možno nájsť v sistačnej právomoci starostu obce. Kým voči VZN obce 

starosta touto právomocou nedisponuje, voči uzneseniu má starosta sistačné 

oprávnenie (pozastavenie účinnosti)96. 

 

2. Prokuratúra Slovenskej republiky 

  

Prokuratúra Slovenskej republiky je orgánom ochrany práva, ktorý svoj právny 

základ nachádza v čl. 149-151 Ústavy SR, v zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre) a v zákone č. 154/2001 

Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších 

                                      

96
 PALÚŠ, I., JESENKO, M., KRUNKOVÁ, A. 2010. Obec ako základ územnej samosprávy. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy. 2010, s. 160. 



102 
 

predpisov. Subsidiárna právna úprava týkajúca sa danej oblasti je obsiahnutá          

aj v iných právnych prepisoch97. 

 

2.1. Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej 

správy 

  

Vzhľadom na predmet príspevku je určujúcim ustanovením § 20 ods. 1 zákona 

o prokuratúre, ktoré legislatívne zakotvuje právomoc prokurátora vykonávať dozor 

nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy (tzv. netrestný mimosúdny 

úsek prokuratúry).  

 Spomínané ustanovenie vymedzuje rozsah právomoci prokurátora ako výkon 

dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov orgánmi verejnej správy. Paragraf 20 ods. 2 citovaného zákona             

o prokuratúre ďalej špecifikuje orgány verejnej správy, na ktoré sa dozor vzťahuje. 

Týmito orgánmi verejnej správy sú orgány štátnej správy, orgány územnej 

samosprávy, štátne orgány a právnické osoby, ktoré osobitný zákon splnomocňuje 

na vydávanie všeobecne záväzného právneho predpisu, právnické osoby, ktorým 

osobitný zákon zveril rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb           

a právnických osôb v oblasti verejnej správy; dozor nad činnosťou orgánov 

záujmovej samosprávy prokurátor nevykonáva, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

 Nadväzujúc na § 20 zákona o prokuratúre je § 21 vyjadrením konkrétnych 

foriem, ktorými je spomínaný dozor vykonávaný. Na základe tohto ustanovenia 

prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy preskúmavaním zákonnosti 

postupu a právnych aktov vydávaných orgánmi verejnej správy, možnosťou 

uplatňovania svojho poradného hlasu na zasadnutiach uskutočňovaných orgánmi 

verejnej správy a výkonom previerok zachovávania zákonnosti. 

 Na to, aby prokuratúra SR mohla uskutočňovať svoj dozor vyššie 

spomínanými formami, potrebuje adekvátny komplex účinných prostriedkov na jeho 

zabezpečenie. Právna prax v oblasti dozoru prokurátora pozná tri základné 

prostriedky a jeden, svojim spôsobom, špecifický nástroj dozoru. Paragraf 21 ods. 2 

citovaného zákona o prokuratúre vymedzuje nasledovné prostriedky: protest 
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103 
 

prokurátora, upozornenie prokurátora, návrh na začatie konania pred súdom podľa 

osobitného predpisu.  

 Za špecifický nástroj dozoru prokurátora môžeme považovať právny 

prostriedok vyplývajúci z § 21 ods. 3 citovaného zákona o prokuratúre. 

Prostredníctvom neho sa tiež dohliada nad dodržiavaním zákonov a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. Konkrétne ide    

o návrh generálneho prokurátora na začatie konania pred Ústavným súdom 

Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov. 

 Vychádzajúc z primárneho cieľa príspevku analyzovať problematiku vydávania 

VZN obcou, sa v ďalšej časti zameriame na protest prokurátora ako nástroja na 

ochranu zákonnosti pred nezákonnými VZN obce. Zároveň tak nadviažeme na vyššie 

zmienenú charakteristiku oprávnenia prokurátora podať návrh na začatie konania 

pred súdom, nakoľko práve toto štádium nasleduje po prvotnom nevyhovení protestu 

prokurátora.  

 Protestom prokurátora sa neruší ani nemení napadnutý akt. Právomoc meniť 

a rušiť akt má len na to príslušný orgán, v zákonom vymedzených prípadoch aj súd. 

Podaním protestu prokurátora sa začína len konanie o proteste, výsledkom ktorého 

je nakoniec rozhodnutie orgánu verejnej správy, v určitých prípadoch orgánu 

nadriadeného či dozerajúceho o proteste. To však môže mať dvojakú podobu. Prvá 

možnosť predstavuje pozitívny prípad, keď tento orgán protestu vyhovie a vykoná 

nápravu vo veci. Druhá možnosť je, že daný orgán protestu nevyhovie či vyhovie len 

čiastočne, v tom prípade je už prokurátor oprávnený podať ďalší protest. Ak opäť 

nebude protestu vyhovené, prokurátor podáva súdu návrh na preskúmanie 

zákonnosti napadnutého právneho aktu orgánu verejnej správy. Kontinuálne však 

musia byť splnené podmienky ustanovené v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov. Ak ide o všeobecne záväzný právny predpis, 

generálny prokurátor je oprávnený dať návrh na začatie konania pred Ústavným 

súdom Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov98. 

 Vzhľadom na stanovený cieľ sa v nasledujúcich častiach príspevku venujeme 

analýze výsledkov kontrolnej činnosti Krajskej prokuratúry v Košiciach a v oblasti 

verejnej správy, špeciálne problematike prijímania VZN obce. Zmyslom nasledujúcej 
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 BENEČ, Š. 2000. Prokurátor v netrestnej činnosti. In: Netrestná oblasť prokurátorskej činnosti 

a ochrana práv občanov. Krpáčovo : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. 2010, s. 19-20. 
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matérie je poukázať na najčastejšie prípady nezákonného postupu obecných 

zastupiteľstiev v predmetnej oblasti. Pokúsime sa zaujať kritické hodnotiace 

stanovisko, a zároveň ponúknuť prípadné návrhy na riešenie konfliktného stavu.  

 Vychádzajúc z dokumentu Stav zákonnosti a činnosť prokuratúry v netrestnej 

činnosti za rok 2014 Krajskej prokuratúry v Košiciach, najväčší počet pochybení bol 

okresnými prokuratúrami a krajskou prokuratúrou zistený pri preskúmavaní 

zákonnosti VZN obcí, a to na základe podnetov fyzických osôb, ale predovšetkým pri 

previerkovej činnosti prokurátorov a tiež na základe vlastných poznatkov zistených 

z materiálov orgánov územnej samosprávy.  

 V roku 2014 bolo podaných celkom 68 protestov prokurátora proti VZN obcí, 

čo je o 5 viac ako v roku 2013. Z podaných protestov prokurátora obce vyhoveli 60 

protestom prokurátora, 1 protestu prokurátora nevyhoveli a o 7 protestoch 

prokurátora nerozhodli. Upozornení prokurátora bolo podaných 105, z ktorých bolo 

obcami vyhovené 99 a o 6 nebolo rozhodnuté. Značný nárast upozornení 

prokurátora v roku 2014 oproti roku 2013 súvisí so zvýšenou aktivitou prokurátorov 

v previerkovej činnosti, a to najmä v súvislosti s plnením úlohy podľa Plánu hlavných 

úloh Krajskej prokuratúry v Košiciach na rok 2014 zameranej na zistenie, či obce 

majú prijaté VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok na základe § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001    

Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, pričom bolo 

zistené, že žiadne obce, v ktorých boli previerky vykonané, takéto VZN neprijali. 

Obdobný problém je pri problematike miestneho referenda, kde obce nemajú prijaté 

VZN, ktorým by mali upraviť jeho podmienky organizácie. 

Z poznatkov prokuratúr vyplýva, že obce v mnohých prípadoch VZN 

upravovali „mieste záležitosti“ v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne 

záväzným právnym predpisom. Napríklad Okresná prokuratúra Košice I podala na 

základe podnetu protest prokurátora proti VZN mestskej časti Košice - Staré mesto   

č. 1/2014 o dodržiavaní poriadku a čistoty na území mestskej časti Košice - Staré 

mesto, ktoré bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice - Staré mesto č. 271 z 24. 03. 2014, lebo ním boli porušené ustanovenia        

§ 6 ods. 1, 2 zákona o obecnom zriadení, § 2 ods. 2 veta druhá zákona č. 401/1990 

Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o meste Košice)    
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a § 74 Štatútu mesta Košice, prijatého uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 504/2000 účinného v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

Štatút mesta Košice). Mestská časť Košice - Staré mesto prijala VZN na úpravu 

oblastí, na ktorú zákon o meste Košice a ani Štatút mesta Košice nezmocňuje 

mestskú časť. Naviac napadnuté VZN upravuje totožné oblasti samosprávneho 

záujmu ako VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku prijaté 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1037 z 27. 04. 2006. V tejto 

súvislosti je potrebné poznamenať, že kompetencie mesta Košice a jednotlivých 

mestských častí sú zákonom o meste Košice. a Štatútom mesta Košice vymedzené 

a mestské časti si nemôžu upraviť v oblasti samosprávy čokoľvek na svojom území 

bez výslovného zmocnenia zákonom o meste Košice alebo Štatútom mesta Košice. 

Protestu prokurátora bolo vyhovené a napadnuté VZN bolo zrušené. 

Dlhoročným negatívnym trendom je stav, že obce prostredníctvom svojich 

VZN často presahujú svoje právomoci, jednak v definovaní inštitútov, ukladaním 

povinností a celkovo v úprave spoločenských vzťahov, na ktoré nemajú zákonné 

splnomocnenie.  

Podľa právneho názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn.: 

PL. ÚS 1/00 obce chybne postupujú, keď sa pokúšajú v nariadeniach regulovať        

aj také spoločenské vzťahy, ktoré patria do výlučnej kompetencie orgánov štátnej 

správy a obce neboli zákonom splnomocnené na ich vydanie. Obec nemôže 

v neobmedzenej miere uplatňovať úpravu akýchkoľvek spoločenských vzťahov 

v územnom obvode obce. Splnomocnenie dané obciam ustanovením                        

§ 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení nemožno vytrhnúť z kontextu právneho 

poriadku Slovenskej republiky. Neustanovuje sa ním absolútna a ničím 

neobmedzená právomoc orgánov územnej samosprávy tvoriť všeobecne záväzné 

pravidlá právne významného správania sa na území obce. Normatívne právne akty 

vydávané orgánmi územnej samosprávy  majú obmedzenú územnú a personálnu 

pôsobnosť. Normotvorná právomoc obce slúži len na spresnenie celoštátne 

existujúcich pravidiel právne záväzného správania. Orgány územnej samosprávy 

nesmú na svojom území vytvárať tzv. „iné právo“ v tom zmysle, aby ním donucovali 

osoby združujúce sa na území samosprávy k správaniu sa odporujúcemu pravidlám 

právne záväzným na ostatnej časti územia Slovenskej republiky. Obce tak často 

zakotvujú pravidlá správania sa rôznych druhov, sčasti nimi ukladajú povinnosti nad 

rámec svojej pôsobnosti, a teda aj nad rámec zákona. Týmto sa porušuje princíp     
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čl. 13 ods. 1 Ústavy SR, kde je ustanovené, že povinnosti možno ukladať zákonom, 

alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, 

medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy SR, ktorá priamo zakladá práva   

a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo nariadením vlády podľa 

čl. 120 ods. 2 Ústavy SR a čl. 13 ods. 2 Ústavy SR, kde je ustanovené, že medze 

základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených Ústavou SR 

len zákonom.  

Okrem vyššie uvedených poznatkov bola zistená aj nezákonnosť pri prijímaní 

uznesení obecných a mestských zastupiteľstiev. Naďalej pretrvávajú pochybenia 

v oblasti hospodárenia s majetkom obce, nakoľko viaceré obce nepostupovali pri 

predaji obecného majetku podľa príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí). 

Napríklad Okresná prokuratúra Michalovce na základe podnetu zistila, že Obecné 

zastupiteľstvo obce Malčice prijalo 19. 03. 2013 uznesenie č. 34/2013, ktorým 

schválilo žiadosť fyzickej osoby o odkúpenie nehnuteľnosti. Nakoľko predmetným 

uznesením obecné zastupiteľstvo rozhodlo o žiadosti fyzickej osoby, ktorú ani bližšie 

nekonkretizovalo a nie o priamom predaji konkrétneho majetku, pričom pri určení 

ceny nevychádzalo ani zo všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného 

predpisu, porušilo tým § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí. Voči 

predmetnému uzneseniu obecného zastupiteľstva podala okresná prokuratúra 

protest prokurátora, ktorému bolo vyhovené.  

 Taktiež sa vyskytli prípady prekročenia kompetencií obecných zastupiteľstiev 

vo vzťahu k starostom obcí, obecným úradom, prípadne prednostom obecných 

úradov. Napríklad Okresná prokuratúra Michalovce na základe podnetu preskúmala 

uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Baškovce č. 19/2014 z 09. 07. 2014, 

ktorým schválilo polovičný pracovný úväzok administratívnej pracovníčky obce. Tým 

však obecné zastupiteľstvo prekročilo svoje kompetencie vymedzené v § 11 ods. 4 

zákona o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, keďže 

v pracovnoprávnych vzťahoch zastupuje obec starosta obce, a preto proti tomuto 

uzneseniu bol podaný protest prokurátora, ktorému bolo vyhovené.    

 Nezákonnosť v súvislosti s legislatívnym procesom prijímania uznesení 

obecných a mestských zastupiteľstiev sa vyskytuje už len v ojedinelých  prípadoch. 
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Záver 

 

Príspevok pojednával o praktických problémoch obecnej normotvorby 

v kontexte výsledkov dozoru prokurátora nad normotvornou činnosťou obce. 

V príspevku neboli opomenuté ani právno-teoretické východiská, ktoré sa stali 

východiskom pre komparáciu s praktickým uskutočňovaním normotvornej právomoci 

obce.  

Vychádzajúc z analýzy predmetnej oblasti, pochybenia sa týkali hneď 

viacerých oblastí. V najvšeobecnejšom slova zmysle problémy sa stále spravidla 

týkajú formálnej a procesnej stránky prijímania všeobecne záväzných nariadení 

(zverejňovania návrhov nariadení podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, 

samotného prijatia nariadení v zmysle § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, 

zverejňovania prijatých nariadení  v zmysle § 6 ods. 8, 9 zákona o obecnom zriadení 

či nadobudnutia účinnosti nariadení v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení), 

neprijatia všeobecne záväzných nariadení v oblastiach, ktoré predpokladá zákon, 

preberania textu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov           

do matérie prijatých všeobecne záväzných nariadení, legálneho definovania pojmov, 

častej novelizácie VZN, presahovania samosprávnej kompetencie, ukladania 

povinností, regulovania spoločenských vzťahov, ktoré patria do výlučnej kompetencie 

orgánov štátnej správy. Ide teda o oblasti, ktoré spravidla predstavujú závažné 

pochybenia, ktoré spôsobujú nezákonnosť jednotlivých všeobecne záväzných 

nariadení. 

Opatrenia prokurátora smerovali najmä proti VZN o podmienkach držania 

psov, o verejnom poriadku a čistote, o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky 

služieb, podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

či o spomínanom spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok. 

Je evidentným faktom, že problémov v normotvornej činnosti obcí je mnoho, 

za všetky spomenieme a zároveň zhodnotíme neželanú situáciu, kedy obec preberá 

text zákonov do príslušných všeobecne záväzných nariadení. Tento problém           

sa v praxi vyskytuje veľmi často, čím sa zreteľným spôsobom dehonestuje význam 

samotných všeobecne záväzných nariadením, a teda aj celej normotvornej činnosti 
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obce. V tomto prípade prakticky dochádza k situácii, v ktorej obecné zastupiteľstvo 

hlasuje o texte zákona, ktorý už bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky. 

Nielenže ide o kompetenčný konflikt, ale vzniká zbytočná duplicita, ktorá nemá 

žiadne opodstatnenie. Ak všeobecne záväzné nariadenie kopíruje znenie zákona,   

ide iba o ustanovenia informatívneho charakteru bez samostatnej normatívnosti,     

čo je napokon v rozpore s povahou všeobecne záväzného nariadenia ako 

normatívneho právneho aktu orgánu územnej samosprávy. Ďalším hroziacim rizikom 

pre obec je situácia a stav, kedy sa môže obec dostať preberaním matérie zákonov 

do konfliktu s príslušnými novelizáciami zákonov, ktoré obec neuvážene prebrala. 

Každou novelou zákona sa prijaté všeobecne záväzné nariadenie dostane              

do priameho rozporu so zákonom. Napokon možno súhlasiť s názorom Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, ktorý v jednom zo svojich nálezov (nález č. II. ÚS 59/97) 

uviedol, že sumarizáciou noriem vo všeobecne záväznom nariadení, nariadenie 

v takýchto prípadoch nie je prameňom práva. Práva a povinnosti vyplývajú              

zo zákonných predpisov a existujú nezávisle od vôle obce. O ich zmene či zrušení 

môže rozhodnúť len zákonodarca. Ustanovenia nariadenia regulujúceho právny 

vzťah zhodne so všeobecne záväzným právnym predpisom tak možno považovať   

za nadbytočné. 

 Pretrvávajúce nedostatky týkajúce sa prijímania všeobecne záväzných 

nariadení miest a obcí, ako aj zákonnosti postupu orgánov územnej samosprávy     

pri ich prijímaní svedčia zreteľne o tom, že aj napriek tomu, že od prijatia zákona 

o obecnom zriadení uplynula doba dlhšia ako 20 rokov, do praxe orgánov územnej 

samosprávy sa žiaľ platná právna úprava dôsledne nepremietla. Situácia sa však 

nezlepšuje, čo môžeme vidieť na vyššie zmienených prípadoch, ktoré tvoria len 

zlomok skutočného rozsahu a množstva nezákonných všeobecne záväzných 

nariadení. 

 Vzhľadom na to, že obce okrem samosprávnej činnosti vykonávajú                 

aj prenesený výkon štátnej správy, v územnej samospráve by s určitosťou mali trvalo 

pracovať ľudia vzdelaní, pripravení odborne a morálne plniť úlohy a efektívne 

spravovať veci verejné. K negatívnej situácii prispieva aj neprehľadná a rozdrobená 

právna úprava dotýkajúca sa územnej samosprávy, taktiež niektoré obsahovo 

nejasné nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky. Predstavitelia územnej 

samosprávy často vôbec nevedia, v akom rozsahu môžu regulovať svoje 

samosprávne záležitosti prostredníctvom svojich všeobecne záväzných nariadení. 
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Subjektom územnej samosprávy zreteľne chýba akýsi nadriadený, respektíve 

poradný orgán, ktorý by odborným spôsobom mohol predikovať alternatívy riešenia,  

a to všetko v zmysle ochrany samotného práva. Nepriaznivý stav súvisí aj s čoraz 

viac proklamovanou skutočnosťou, že mále obce nemôžu za žiadnych okolností 

konkurovať mestám či väčším obciam z hľadiska finančného či personálneho pri 

príprave svojich VZN a celkovo pri výkone samosprávy. Do budúcnosti je potrebná 

komplexná zmena postavenia jednotlivých obcí ako základnej jednotky územnej 

samosprávy. Zlučovanie obcí alebo iná forma komunálnej reformy sú tak s určitosťou 

neodvratným imperatívom. Bez ohľadu na nevôľu a neochotu predstaviteľov územnej 

samosprávy k tomuto kroku, v zmysle ochrany práv a právom chránených záujmov 

fyzických osôb, právnických osôb a štátu ako najvyššej hodnoty, je nutné hľadať 

možný spôsob riešenia. 

 Vychádzajúc z úspešnosti jednotlivých prostriedkov dozoru prokurátora       

nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy máme za to, že netrestný úsek 

prokuratúry SR má svoje opodstatnenie. Vzhľadom na poslanie a účel dozoru 

prokuratúry SR v netrestnej oblasti, tento orgán ochrany práva plní napriek 

poddimenzovanému personálnemu substrátu nezastupiteľnú úlohu pri spomínanej 

ochrane práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb 

a štátu. Je preto viac ako žiaduce zamerať pozornosť aj na jej činnosť, na jej 

skúsenosti s nezákonným postupom príslušných kontrolovaných subjektov 

a reagovať na negatívne prípady legislatívnymi zmenami.  
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Normotvorná právomoc miestnych samospráv v Maďarsku 

Binding regulations of local self-government in Hungary 

 

Lukáš Olexa 

 

Abstract: 

The right of the municipalities to binding regulations covering a wide issue of 

jurisdiction. Binding regulations of municipalities constitutes activity which are based 

on the creation of legal norms. It is one of the most important legal form of municipal 

activities. The aim of this paper is to analyses the provisions of the Basic Law of 

Hungary concerning the regulatory powers of local governments. At the same time 

we are trying to seek an answer to the question whether the established rights of the 

local governments to issue a regulation is a step back or the current anchor of that 

right overcomes previous legislative. 

 

Keywords: binding regulation, municipality, local self-government, deputies of the 

communal representations 

 

Úvod 

 

Najvýraznejším znakom samosprávy ako formy verejnej moci, ktorý v mnohých 

smeroch ovplyvňuje samotnú podobu a podstatu výkonu práva na územnú 

samosprávu, je oprávnenie miestnych samospráv, v medziach danej pôsobnosti, 

vydávať záväzné právne akty.  

Pod normotvornou činnosťou je nutné rozumieť súhrn aktivít samosprávnych 

subjektov, ktorých výsledkom činnosti je tvorba právnych noriem nadobúdajúcich 

formu normatívneho právneho aktu. V  miestnej samospráve Maďarska majú tieto 

formy spoločné označenie – nariadenia.  

Cieľom predkladaného elaborátu je preskúmať a objasniť problematiku 

ústavného zakotvenia práva miestnych samospráv vydávať nariadenia a následne 

sprostredkovať pohľad na samotné postavenie miestnych samospráv pri realizácii ich 

normotvornej právomoci. Vzhľadom na zmeny, ktoré sa v právnom poriadku 
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Maďarska, vo vzťahu k miestnej samospráve, uskutočnili je súčasne cieľom aj 

hľadanie odpovede na otázku, či zakotvenie práva miestnych samospráv vydávať 

nariadenia v Základnom zákone Maďarska predstavuje oproti predchádzajúcej 

právnej úprave posun o krok späť alebo naopak, či súčasná ústavnoprávna regulácia 

prekonáva svojho predchodcu. Vedecká otázka teda znie, či súčasné poňatie tohto 

oprávnenia v podmienkach Maďarska zodpovedá tomu, ako predmetné právo 

zakotvuje  moderná konštitucionalistika v ostatných krajinách. 

Stanovený cieľ sa primárne snažím dosiahnuť preskúmaním stavu de lege lata, 

vrátane súčasných teoretických a legislatívno-aplikačných otázok súvisiacich 

s ústavnoprávnou úpravou normotvornej právomoci miestnych samospráv. 

Vyústením realizovaného skúmania je tak, in summa snaha formulovať návrhy de 

constitutione ferenda a de lege ferenda, o ktorých sa domnievam, že by mohli 

prispieť k precizovaniu právnej úpravy v oblasti postavenia obce pri realizácii práva 

na samosprávu v podmienkach Slovenskej republiky.  

 

1. Ústavná a zákonná úprava miestnych samospráv 

 

Právne základy miestnej samosprávy boli v Maďarsku stanovené v roku 1990 

schválením zákona č. LXIII. o zmene Ústavy a na neho nadväzujúcich 

samosprávnych zákonov. Konštituovanie samosprávy na lokálnej úrovni bolo 

významnou udalosťou v dejinách Maďarska. Zmenil sa vyše päťdesiatročný názov 

riadiaceho systému štátu (zo štátnej správy na samosprávu), jeho jednotný systém 

verejnej správy sa rozšíril o nový podsystém (o podsystém miestnej samosprávy), 

objavili sa nové organizačné princípy (pravá decentralizácia, ako reakcia na tuhý 

centralizmus z komunistického obdobia a autonómia). Miestne komunity nadobudli 

suverenitu, resp. základné ústavné právo v medziach zákona suverénne regulovať 

a spravovať vlastné záležitosti. Tým sa vytvorili základné predpoklady, aby sa do 

popredia dostali záujmy jednotlivých obcí a aby samosprávy začali vykonávať okruh 

svojich funkcií a pôsobnosti99. Súčasne došlo k obnoveniu 19 žúp, ktorých pôsobnosť 

však bola v porovnaní s obcami citeľne obmedzená. Výkon kompetencií miestnych 

                                      

99
 SZABÓ, L. 1993 Az onkormányzati igazgatás korszerusitése a gyakorlati igények tukrében, in: 

CSĚFKO, F. – KOVÁCS, I. (ed.): Tények és vélemények a helyi onkormányzatokról, Pécs, 
Vydavateľstvo Dialóg Campus, s. 175. 
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samospráv kontrolovali komisári republiky pôsobiaci v 8 regiónoch, ktoré ale 

nedisponovali vlastnými volenými orgánmi.  

K podstatným korekciám pôvodnej zákonnej úpravy regulujúcej oblasť územnej 

samosprávy došlo najprv v roku 1994 a k jej „kompletizácii“ v priebehu rokov 1996 až 

2000. Problémové fungovanie samosprávy a štátne financovanie, ktoré nebolo 

koordinované s úlohami miestnych vlád však prispeli k tomu, že sa miestna 

samospráva, a v konečnom dôsledku taktiež celá krajina, neustále zadlžovala. 

Z tohto dôvodu bol v roku 2011 schválený nový zákon o miestnych samosprávach č. 

CLXXXIV. Prijatím predmetného zákona sledoval zákonodarca v prvom rade cieľ 

vytvorenia moderného, nákladovo efektívneho a úlohovo orientovaného systému 

miestnej správy, ktorý poskytne príležitosť pre demokratickú a efektívnu prevádzku. 

 

Platná právna úprava miestnej samosprávy v súčasnosti pozostáva z: 

a. Základného zákona Maďarska (Miestne samosprávy, články 31 – 35) 

b. Zákona č. CLXXXIX. z roku 2011 o miestnych samosprávach 

c. Zákona č. L. z roku 2010 o voľbách poslancov miestnych samospráv 

a starostov 

d. Európskej charty miestnych samospráv 

e. Zákona č. XXI. Z roku 1996 o rozvoji a usporiadaní územia 

f. Zákona č. CXXXV. Z roku 1997 o združovaní a spolupráci miestnych 

samospráv 

g. Zákona č. XLI. Z roku 1999 o konaní vo veciach územného usporiadania 

h. Zákon č. CCXXXVIII z roku 2013 o ľudovej iniciatíve, ľudovej občianskej 

iniciatíve a spôsobe vykonania referenda. 

 

Východiskom pre definovanie právneho postavenia miestnej samosprávy v  

právnom poriadku Maďarska je predovšetkým základný zákon zo dňa 25. apríla 

2011100 a zákon č. CLXXXIX. z roku 2011 o miestnych samosprávach. Územná 

samospráva našla svoje ústavné vyjadrenie v samostatnej časti nazvanej „Miestna 

                                      

100
 Predchádzajúca Ústava Maďarskej republiky bola prijatá 20. augusta 1949. Od roku 1990 bola 

niekoľkokrát novelizovaná a kvôli dvojtretinovej väčšine, ktorú mala vládnuca koalícia, v poslednom 
čase viac ako desaťkrát. Po tom, ako sa v roku 2010 dostala k moci súčasná maďarská vláda, 
príprava a prijatie novej ústavy boli znovu zaradené do programu a stali sa hlavnou úlohou súčasnej 
väčšiny. Deklarovaným cieľom bolo vytvoriť systém viacerých strán, parlamentnej demokracie a 
sociálnej trhovej ekonomiky (SOÓS, 2003, s. 245). 
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samospráva“. Existencia miestnej samosprávy je zaručená článkom 31 ods. 1 

Základného zákona, ktorý stanovuje že „V záujme vybavovania miestnych verejných 

záležitostí a vykonávania miestnej verejnej moci pôsobia v Maďarsku samosprávy“. 

Z dikcie komentovaného ustanovenia zreteľne vyplýva, že základný zákon vychádza 

z poňatia miestnej samosprávy ako formy realizácie verejnej moci v miestnych 

podmienkach. Vo všeobecnej rovine teda ústavodarca vníma samosprávu ako 

súčasť verejnej moci v širšom slova zmysle.  

Rozhodnutie ústavodarcu upraviť postavenie miestnej samosprávy, popri iných 

dôležitých inštitútoch spoločnosti a práva v právnom predpise najvyššej právnej sily, 

je len dôkazom, že aj v prípade ústavného systému Maďarska zohráva miestna 

samospráva nezastupiteľnú úlohu. 

 

2. Ústavné východiská normotvorby miestnej samosprávy 

 

Ústavným základom pre vydávanie nariadení je čl. 32 ods. 2 základného zákona, 

ktorého ustanovenia sú ďalej rozvíjané a konkretizované cestou tzv. organických 

zákonov, najmä však zákonom o miestnych samosprávach z roku 2011. Podľa 

článku 32 ods. 2 Základného zákona „samospráva pri výkone svojich úloh za účelom 

úpravy zákonom neupravovaných miestnych spoločenských pomerov, respektíve na 

základe zákonného splnomocnenia vydáva nariadenia. Z citovaného ustanovenia 

zreteľne vyplýva normotvorná právomoc samosprávy vydávať nariadenia za účelom 

plnenia ako samosprávnej pôsobnosti, tak aj pôsobnosti pri prenesenom výkone 

štátnej správy. 

Významným rozlišovacím kritériom, ktoré sa vzťahuje na nariadenia miestnej 

samosprávy  je účel ich vydania.  Na jednej strane môžu byť nariadenia vydávané pri 

výkone svojich úloh za účelom úpravy zákonom neupravovaných miestnych 

spoločenských pomerov. V tomto prípade hovoríme o  nariadeniach pri výkone 

samosprávnej pôsobnosti. Na strane druhej, môžu byť nariadenia vydávané za 

účelom plnenia úloh štátnej správy, teda ide o nariadenia pri výkone prenesenej 

štátnej správy, tzv. správne nariadenia101. 

Citované ustanovenie predstavuje v podstate najširšie a najvšeobecnejšie 

zákonné splnomocnenie, vzťahujúce sa na maďarskú samosprávnu normotvorbu, 

                                      

101
 JAKAB, A. 2003, A jogszabálytin fobb kérdéseirol, Budapest. Vydavateľstvo Unió, s. 138 
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ktoré zároveň vymedzuje hranice autonómie tejto právotvorby102. Ústava Maďarskej 

republiky účinná do roku 2011 upravovala otázku normotvorby obce v §44/A ods. 2, 

kde stanovovala: „Miestny zbor poslancov môže vydávať nariadenia v rámci svojej 

pôsobnosti, ktoré nesmú byť v rozpore s právnym predpisom vyššej právnej sily.“ 

V citovanom ustanovení absentovala zmienka o možnosti vydávať nariadenia na 

základe zákonného splnomocnenia, tento závažný nedostatok bol však odstránený 

novou ústavnou úpravou. 

V zmysle čl. 32 ods. 2 základného zákona majú nariadenia samosprávy z hľadiska 

právnej sily povahu podzákonných právnych predpisov. Z hľadiska relatívnej právnej 

sily sa nariadeniam samosprávy, pri výkone samostatnej pôsobnosti, prisudzuje 

povaha originálnych právnych predpisov. To znamená, že samosprávy sú na 

vydávanie týchto nariadení splnomocnené priamo základným zákonom a túto svoju 

právomoc môžu uplatniť na základe vlastného uváženia.  V súvislosti s touto úpravou 

však automatiky vyvstáva otázka, že ak nariadenia môžu upravovať doteraz 

neregulované vzťahy, nenadobúdajú postavenie, obdobné postaveniu zákona 

ktorému by mohli v normatívnej regulácii istým spôsobom konkurovať? Odpoveď na 

túto otázku je zásadne negatívna a možno ju vyvodiť zo znenia ustanovenia čl. 32 

ods. 3 ktorý výslovne stanovuje že: „Nariadenie miestnej samosprávy nesmie byť v 

rozpore s inými právnymi predpismi“. V zmysle čl. T ods. 2 základného zákona je pod 

právnym predpisom nutné rozumieť  zákon, nariadenie vlády, nariadenie predsedu 

vlády, nariadenie ministra, nariadenie guvernéra Maďarskej národnej banky, 

nariadenie riaditeľa samostatného regulačného orgánu a nariadenie miestnej 

samosprávy. Právnym predpisom je ďalej nariadenie vydané Radou obrany v čase 

mimoriadneho stavu a dekrét prezidenta vydaný v čase núdzového stavu. Odsek 3 

tohto článku následne stanovuje, že právny predpis nemôže byť v rozpore so 

základným zákonom. 

Normotvornú právomoc môžu teda samosprávy uplatňovať len v tej časti správy 

svojich vnútorných vecí, ktorou realizujú miestnu samosprávu podľa čl. 32 ods. 1 

základného zákona. Nad rámec čl. 32 ods. 1 základného zákona a zákona 

o miestnych samosprávach môžu upraviť nariadením aj ďalšie vzťahy, ak im 

zákonodarca udelí výslovné splnomocnenie na normotvornú činnosť. 

                                      

102
 FABIÁN, A. 2011, Ustanovenia Základného zákona Maďarska, vzťahujúce sa na miestne 

samosprávy, Justičná revue, 63, 2011, č.11, s. 1548-1557 
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Pre úplnosť je potrebné dodať, že v zmysle čl. 32 ods. 1 miestna samospráva v rámci 

vybavovania miestnych verejných záležitostí v medziach zákonov: 

a) vydáva nariadenia;  

b) prijíma rozhodnutia;  

c) samostatne spravuje;  

d) určuje svoj organizačný a prevádzkový poriadok;  

e) ohľadne majetku samosprávy uplatňuje práva, ktoré prislúchajú vlastníkovi;   

f) urč uje svoj rozpočet a na jeho základe samostatne hospodári;  

g) môže podnikať s majetkom a príjmami použiteľnými na tento účel, bez ohrozenia  

výkonu svojich povinných úloh;  

h)  rozhoduje o forme a miere miestnych daní;  

i) môže vytvárať symboly samosprávy, zakladať miestne vyznamenania a  čestné 

tituly;  

j) môže žiada ť  informácie od kompetentných orgánov, iniciovať  rozhodnutia,  

vyslovovať názory;  

k) môže sa voľne združovať s inými miestnymi samosprávami, vytvárať zväzy na  

zastupovanie svojich záujmov, v rámci  svojej pôsobnosti môže spolupracovať   

s miestnymi samosprávami iných krajín a môže byť  členom medzinárodnej  

samosprávnej organizácie;   

l) vykonáva  ďalšie úlohy a kompetencie ustanovené zákonom. 

 

Zmyslom úpravy citovaného ustanovenia je vymedzenie skupiny právomocí,  

ktoré sú v záujme zabezpečenia samostatnosti samospráv – v prvom rade vo vzťahu 

k vláde – samosprávam neodňateľné. Dalo by sa povedať, že ústavodarca v tomto 

prípade taxatívnym spôsobom vymedzil „základné práva“ miestnej samosprávy, teda 

určitý autonómny priestor chránený voči ingerencii zo strany štátu. Základný zákon 

však tieto právomoci nazýva okruhmi pôsobností a úloh miestnej samosprávy, čo sa 

nepochybne lepšie hodí ku charakteru miestnej samosprávy ako subsystému 

verejnej správy. 

Podľa čl. 32 ods. 4 Základného zákona „Miestna samospráva zašle nariadenie 

bezodkladne po jeho vyhlásení župnému úradu vlády a úradu vlády hlavného mesta. 

Ak úrad vlády považuje nariadenie samosprávy, alebo niektoré jeho ustanovenie za 

protiprávne, môže podať návrh na preskúmanie nariadenia súdom.“  
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Článok 32 ods. 4 vo svojej podstate zakotvuje možnosť štátu zasahovať do 

autonómnej oblasti miestnej samosprávy. Je to prirodzené, nakoľko cieľom štátneho 

dozoru je v prvom rade zabezpečiť zákonné fungovanie samospráv. Spôsob, akým 

sa maďarský ústavodárca rozhodol intervenovať do normotvornej právomoci miestnej 

samosprávy však nemožno považovať za najvodnejší. Má za to, že je vzdialený od 

moderných metód dozoru, slúžiacich na prevenciu porušovania zákonov, ktorého sa 

dopúšťajú miestne samosprávy. Štátne orgány musia pomáhať samosprávam pri 

plnení ich úloh, pričom musia dbať aj na uplatnenie princípu zákonnosti verejnej 

správy. Primárnym cieľom štátneho dozoru, ako už bolo vyššie naznačené, je 

zabezpečiť zákonné fungovanie samospráv. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by ale 

mala byť pomoc samosprávam pri výkone ich samostatných úloh realizovaná najmä 

prostredníctvom poradenstva. Rovnako je dôležité zvyšovať pocit zodpovednosti 

miestnych samospráv pri výkone ich právomoci. Komentované znenie v krajnom 

prípade môže docieliť úplný opak, teda stratu pocitu zodpovednosti jednotlivých 

samosprávnych orgánov. Citované ustanovenie sa odlišuje od doterajšej ústavnej 

úpravy aj v tom, že právo preskúmať zákonnosť samosprávnych nariadení prenáša 

z kompetencie Ústavného súdu do kompetencie kúrie.  

Na strane druhej je v predmetnom ustanovení nutné vidieť záruku, ktorá vo 

výraznej miere zabráni výkonu protiprávnych rozhodnutí. Z rozhodovacej činnosti 

súdov je zreteľné, že počet nezákonných nariadení vydávaných miestnymi 

samosprávami je alarmujúci. Touto formou je možné nariadenia (ale aj iné 

rozhodnutia), ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom napraviť promptne a v súlade 

s princípmi právneho štátu. 

Výrazný zásah do práva obce na samosprávu, ako aj do celej autonómnej oblasti 

miestnych samospráv, môže z určitého pohľadu predstavovať čl. 32 ods. 5 

Základného zákona ktorý ustanovuje, že: „Úrad vlády hlavného mesta a župy môže 

podať návrh na súd, za účelom určenia zanedbania zákonom ustanovenej 

právotvornej povinnosti miestnej samosprávy. Ak miestna samospráva svoju 

právotvornú povinnosť nesplní do termínu uvedeného v rozhodnutí súdu o určení 

zanedbania právotvornej povinnosti, súd na návrh úradu vlády hlavného mesta a 

župy nariadi, aby nariadenie potrebné na odstránenie zanedbania povinnosti vydal v 

mene miestnej samosprávy vedúci úradu vlády hlavného mesta a župy“.  

Na strane druhej, z hľadiska garancií miestnej samosprávy, ktoré jej poskytuje 

právny poriadok Maďarska, si však citované ustanovenie zaslúži pozornosť, nakoľko 
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predstavuje významnú inštitucionálnu záruku práva na samosprávu. Cieľom 

ústavodárcu je v tomto prípade predovšetkým ochrana výkonu práva obce, ako 

územného spoločenstva občanov, na samosprávu pred nečinnosťou voleného 

samosprávneho orgánu. 

Článkom 32 ods. 5 sa tak do pôsobností súdov dostáva rozhodovanie o neplnení 

právotvornej povinnosti miestnej samosprávy, ktorá jej vyplýva zo zákona. Ak súd 

zistí, že miestna samospráva túto povinnosť neplní, rozhodne o tom, že príslušný 

vládny úrad vydá potrebné miestne nariadenie v mene samosprávy. Je viac ako 

zrejmé, že touto subsidiárnou právotvornou funkciou vládnych úradov sledoval 

ústavodárca posilnenie dozoru nad miestnou samosprávou.  

Štátna kontrola miestnych samospráv bola kardinálnou otázkou maďarského 

samosprávneho systému už v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch. Osobitosťou 

tohto systému je veľké množstvo korekčných a kontrolných mechanizmov, ale aj ich 

slabosť a ťažkopádnosť. Nejde o to, že by bol nedostatok orgánov zameraných na 

kontrolu zákonného fungovania samospráv, ale skôr o to, že korekčná moc týchto 

orgánov bola v predchádzajúcom období zanedbateľná103. 

Autonómia, ktorú územnej samospráve garantuje základný zákon je limitovaná 

možnosťou štátu zasahovať do ich pôsobnosti. Pri týchto zásahoch je nutné 

vychádzať zo základného zákona, ktorý stanovuje, že činnosť miestnej samosprávy 

podlieha dozoru z hľadiska zákonnosti. V zmysle čl. 34 ods. 4 vykonáva tento dozor 

vláda, a to prostredníctvom úradu vlády hlavného mesta a župy. 

V súčasnosti teda vláda dohliada na zákonnú činnosť samosprávnych orgánov a 

môže  reagovať len na nedostatky prostredníctvom súdnej žaloby bez toho, aby bola 

oprávnená zavádzať miestne akty v ich mene. Pri absencii podrobnejších pravidiel 

môže byť toto  ustanovenie problematické z pohľadu princípu miestnej samosprávy, 

nakoľko „akýkoľvek administratívny dohľad nad činnosťou samosprávnych orgánov 

má mať spravidla  za cieľ  len  zabezpečenie dodržiavania zákona a ústavných 

princípov. Administratívny dohľad však môže byť vykonávaný, čo sa týka účelnosti, 

orgánmi vyššieho stupňa v súvislosti s úlohami, ktorých výkon je na samosprávne 

orgány delegovaný“.  

                                      

103
 KILÉNYI, G. 2000, A  torvényességének garancia – rendszere, in: Csefkó, F. (ed.): Szamel Lajos 

Tudományos Emlékulés, Pécs, Nadácia a JOVO Kozigazgatásáért, s. 146. 
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V záujme slobodného výkonu samosprávy máme za to, že legislatíva týkajúca sa 

miestnej samosprávy by mala zaviesť v tomto ohľade väčšiu jasnosť. Tým máme na 

mysli jednoznačné rozlíšenie na jednej strane medzi vlastnými právomocami 

miestnej samosprávy a právomocami delegovanými centrálnou vládou a na druhej 

strane medzi kontrolou zákonnosti činností samosprávnych orgánov a dohľadom nad 

účelnosťou ich rozhodnutí. Na záver je nutné dodať, že formy, prostredníctvom 

ktorých sa dozor vykonáva základný zákon neustanovuje. Dôsledkom konania, ktoré 

je v rozpore so základným zákonom však môže byť v zmysle čl. 35 ods. 5 

„...rozpustenie zastupiteľského zboru...“ na základe návrhu vlády predloženého po 

vyžiadaní stanoviska Ústavného súdu Národnému zhromaždeniu.  

 

Záver 

 

Z analýzy ustanovení upravujúcich normotvornú právomoc miestnych samospráv 

je zrejmé, že maďarský systém miestnej správy sa uberá cestou vytvorenia jednej 

politickej základne, či dokonca monopolu v prospech centrálnej vlády. Citeľné je 

posilnenie štátneho dozoru nad miestnymi samosprávami, ktoré je, ako to vyplýva 

z dôvodovej správy k základnému zákonu, odôvodnené najmä požiadavkou 

zákonného fungovania samospráv. Je však nutné súhlasiť s názorom Fabiána104, že 

požiadavka zákonného fungovania samospráv je rovnako dôležitý princíp ako 

rešpektovanie ich samostatnosti. Tieto dva nároky právneho štátu – v ideálnom 

prípade nie protikladné, ale vzájomne sa podporujúce – musia byť vyvážené. 

V Maďarsku sa ale tento rovnovážny stav nedarí dosiahnuť. Kým predchádzajúca 

ústavná úprava kládla dôraz najmä na samostatnosť samospráv, v súčasnej litere 

základného zákona sa primárnou stáva požiadavka ich zákonného fungovania. 

Predchádzajúca ústavná terminológia pripomínala atmosféru zmien rokov 1989-

1990. Zdôrazňovala slobodu a veľký rozsah miestnej samosprávy, na rozdiel od 

dovtedy presadzovaného centrálneho riadenia prostredníctvom miestnych národných 

výborov. To sa prejavilo najmä v tom, že samospráva bola ponímaná ako základné 

kolektívne právo, ktorým disponovali obyvatelia obce. Rovnako funkcie poslancov 

                                      

104
 FABIÁN, A. 2011 Ustanovenia Základného zákona Maďarska, vzťahujúce sa na miestne 

samosprávy, Justičná revue, 63, 2011, č.11, s. 1548-1557 
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miestnych zborov boli považované za základné samosprávne práva. V základnom 

zákone však takýto prístup úplne absentuje.  

Rozšírenie právomocí, v súvislosti s kontrolou zákonnosti, sleduje dva základné 

ciele, zabrániť výkonu protiprávnych rozhodnutí a možnosti dozorných orgánov 

vydávať rozhodnutia v prípade, ak tak samospráva neurobí. Strážcami zákonného 

a ústavného fungovania samospráv sú v tomto prípade vládny úrad hlavného mesta 

a župné vládne úrady, ktoré pri bežnom dozore nad zákonnosťou vykonávajú 

v záujme zabezpečenia kvality právotvorby aj kontrolu zákonnosti pri vydávaní 

samosprávnych nariadení. 

Na rozdiel od Slovenskej republiky, maďarská miestna samospráva sa na deficit 

štátnej moci sťažovať nemôže. Súčasná miestna samospráva je budovaná na 

ponímaní miestnych samospráv ako subjektov, ktoré sú k svojim úkonom 

legitimovanélen štátom a jeho orgánmi. Ak zo strany miestnej samosprávy dôjde 

k zanedbaniu jej povinností, nastupuje štát so svojimi korekčnými mechanizmami. 
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Abstract: 

Citizens' legislative initiative is one of the most important elements of public 

participation and direct democracy in Polish teritorrial self- government. Still it does 

not have direct legal ground in any act done by the Polish Republic. This paper 

descirbes theoretical controversions in Polish doctrine and jurisprudence of 

Administrative Courts. It also shows some practical aspects of fucntioning of this 

institution in Varmian- Masurian Voivodship. 

 

Keywords: self- government, community, citizen, initiative, legislation 

 

Wstęp  

 

Jednym z głównych postulatów reformy samorządowej (ściśle rzecz ujmując 

przywrócenia samorządu terytorialnego) z 1990 r. była decentralizacja procesów 

decyzyjnych a co za tym idzie przybliżenie sprawowania władzy na poziomie 

lokalnym członkom społeczności lokalnych. Przyjęta 8 marca 1990 r. ustawa o 

samorządzie gminnym już w jej pierwszym punkcie akcentuje, że  mieszkańcy gminy 

tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Z kolei ust. 2 cytowanego punktu 

pierwszego wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to 
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rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Jak wskazuje E. 

Olejniczak- Szałowska, „Wspólnotę tworzą osoby trwale związane z tą wspólnotą, a 

więc stale zamieszkujące w danej gminie. Wykładnia celowościowa wskazuje więc 

wyraźnie na potrzebę utożsamienia pojęcia "mieszkaniec gminy" z pojęciem "osoby 

stale zamieszkujące" na obszarze tej gminy.”105 

 

1. Teoretyczne podstawy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

Mieszkańcy gminy, jako „twórcy” wspólnoty samorządowej, muszą dla 

efektywnego realizowania zadań gminy być wyposażeni w odpowiednie narzędzia 

prawne. Zgodnie z brzmieniem art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej władza 

zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, który władzę tę sprawuje 

przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Powyższe można i należy przenieść 

odpowiednio do realiów samorządu gminnego. Obywatele gminy mogą wpływać na 

jej działania w drodze pośredniej – poprzez uczestnictwo bierne i czynne w wyborach 

do organów gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz odpowiednio rady 

gminy i rady miasta), jak również bezpośrednio (przede wszystkim poprzez 

referendum gminne oraz inne formy partycypacji obywatelskiej, takie jak np. 

konsultacje społeczne).  

Podstawowe znaczenie w polskim systemie samorządu gminnego przyznane 

zostało formom demokracji pośredniej. Jak wskazuje B. Dolnicki, terytorialny związek 

samorządowy, będąc strukturą o charakterze korporacyjnym, nie jest w stanie 

realizować swoich zadań in pleno. Z tego też powodu członkowie związku powołują 

w drodze wyborów organy (zwykle kolegialne), które w sposób bezpośredni wykonują 

zadania nałożone na związek. I właśnie powoływanie organów komunalnych w 

drodze wyborów uznawane jest za cechę konstytutywną samorządu terytorialnego.106  

Jak wskazano powyżej, organami gminy, zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym są rada gminy oraz wójt, burmistrz i prezydent miasta. Z kolei 

zgodnie z art. 15 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy jest organem 

kontrolnym i stanowiącym w gminie. Uprawnienia rady gminy determinuje art. 18 

ustawy o samorządzie gminy, zgodnie z którym, do właściwości rady gminy należą 
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 E. Olejniczak- Szałowska, Członkostwo wspólnoty samorządowej, Samorząd Terytorialny, nr 

5/1996 s. 3-13 
106

 B. Dolnicki, Komentarz do art. 1 ustawy o samorządzie gminnym, SIP Lex 
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wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej. Rada gminy jest organem uchwałodawczym, posiada określone 

konstytucyjnie uprawnienie do tworzenia aktów prawa miejscowego, w granicach 

określonych przepisami ustaw. Funkcjonowanie gminy w znacznej mierze opiera się 

na jej statucie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 o ustroju gminy stanowi jej statut. Tak więc to 

statut gminy określa, w jaki sposób gmina może realizować swoje kompetencje 

prawodawcze. W dotychczasowej praktyce nie budziło wątpliwości, że projekty 

uchwał mogą przedkładać organy gminy – sama rada gminy oraz wójt, burmistrz i 

prezydent miasta, czy poszczególni radni rady gminy. Kwestią otwartą pozostawała 

możliwość przyznania mieszkańcom gminy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Zauważyć przy tym należy, że na szczeblu centralnym Konstytucja 

Rzeczpospolitej Polskiej wprost przewidziała możliwość wystąpienia z inicjatywą 

ustawodawczą. Zgodnie z art. 118 ust 2. Konstytucji z 1997 r., inicjatywa 

ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających 

prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa. 

Szczegółowe zasady przeprowadzania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 

reguluje ustawa ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywateli. (Dz.U. 1999 nr 62 poz. 688 ze zm.) 

Na szczeblu samorządu terytorialnego brakuje jednak regulacji, która wprost 

określałaby, czy mieszkańcom gminy przysługuje możliwość przedłożenia projektu 

uchwały, celem dalszego procedowania. Co za tym idzie brak jest uregulowań 

dotyczących ewentualnego procedowania takiej uchwały, ilości osób, które musiałyby 

taką inicjatywę poprzeć, czy też jej potencjalnego zakresu (chociaż tutaj kontrowersje 

wydają się być najmniejsze, bo obywatelska inicjatywa uchwałodawcza ipso iure 

winna mieścić się w zakresie kompetencji przyznanych gminom).  

 

2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w orzecznictwie sądów 

administracyjnych 

 

Pierwsze próby wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do 

porządku prawnego w gminach pojawiły się w Polsce na początku lat 2000.107  Nie 

                                      

107
 zob. szerzej G. Makowski, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Prawo i praktyka, 

http://www.academia.edu/4497022/Obywatelska_inicjatywa_uchwa%C5%82odawcza_prawo_i_prakty
ka 
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ulegało wątpliwościom, że podmioty, którym przysługiwać mogłaby obywatelska 

inicjatywa uchwałodawcza, winny zostać określone w statucie. 

Także na obszarze utworzonego w 1998 r. województwa warmińsko- 

mazurskiego pojawiły się pierwsze lokalne inicjatywy dotyczące wprowadzenia 

inicjatywy obywatelskiej do statutów gmin. Jedną z pierwszych prób podjęła gmina 

Nowe Miasto Lubawskie. Uchwała Rady Gminy zmieniająca statut gminy, poprzez 

poprzez dodanie § 18 a, określającego zasady zgłaszania radnemu, przez 

mieszkańców miasta, wniosków dotyczących podjęcia inicjatywy uchwałodawczej 

oraz tryb przekazywania przez radnego zgłoszonych wniosków do 

Przewodniczącego Rady została jednak zakwestionowana rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 108 

Zdaniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, powyższy zapis rażąco 

naruszał art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 ze zm.). Wojewoda wskazał, iż zgodnie z art. 22 ust.1 statut gminy 

określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy. Organami gminy 

według art. 11a wymienionej ustawy są wyłącznie: rada gminy oraz wójt ( burmistrz, 

prezydent miasta). Tymczasem radny nie jest organem gminy, a ponadto według art. 

23 ustawy, radny wprawdzie utrzymuje stałą więź z mieszkańcami, a w 

szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i 

przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, jednak nie jest związany instrukcjami 

wyborców. Podniósł, iż brak jest w ustawie o samorządzie gminnym przepisów, które 

umożliwiałyby nałożenie na radnego w statucie gminy obowiązku, o którym mówi 

zakwestionowana zmiana statutu.  

Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego złożyła Gmina Nowe Miasto Lubawskie, wnosząc o uchylenie 

zaskarżonego aktu nadzoru, w związku z naruszeniem przepisu art. 169 ust. 4 

Konstytucji RP poprzez jego niezastosowanie oraz przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym, a w szczególności art. 2 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 przez naruszenie 

samodzielności gminy i art. 22 oraz 23 poprzez niewłaściwą ich interpretację i błędne 

zastosowanie. 

Wyrokiem z 28 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Olsztynie w sprawie o sygnaturze akt II SA/Ol 737/08 oddalił skargę gminy Nowe 

                                      

108
 Wyrok WSA  w Olsztynie z 28 października 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 737/08  
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Miasto Lubawskie. Sąd wskazał, że w myśl art.91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwała 

organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna, a o jej nieważności orzeka organ 

nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od doręczenia mu uchwały.  W 

rozpoznawanej sprawie organ nadzoru miał podstawy do uznania, że przedmiotowa 

uchwała Rady Miejskiej została podjęta z naruszeniem prawa i to nie tylko ze 

względów podanych w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego. W dalszej części 

uzasadnienia omawianego orzeczenia, Sąd podniósł, że w obowiązującym 

ustawodawstwie brak jest bowiem regulacji prawnych przyznających mieszkańcom 

tworzącym wspólnotę samorządową prawo do inicjatywy uchwałodawczej. Prawa do 

takiej inicjatywy nie można wyprowadzić w drodze domniemania wypływającego z 

art. 3 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wedle którego "O ustroju gminy stanowi 

jej statut" oraz z treści art. 22 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że "organizację 

wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy". W statucie rada 

gminy może regulować wszystkie zagadnienia ustrojowe gminy pod warunkiem 

jednak, iż nie naruszają one przepisów ustaw. Zasada ta wprost wynika z 

unormowań zawartych w art. 169 ust. 4 Konstytucji ("Ustrój wewnętrzny jednostek 

samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące"). 

Użyty w treści tego przepisu zwrot "w granicach ustaw" oznacza, że swoboda rady w 

kształtowaniu ustroju gminy jest ograniczona i powoduje, że rada nie może przyznać 

mieszkańcom gminy uprawnień dalej idących niż uprawnienia wynikające z ustawy 

zwykłej. Brak w ustawie o samorządzie gminnym regulacji odnoszących się do 

przyznania mieszkańcom prawa do wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał 

ocenić należy jako wybór ustawodawcy. Jego milczenie należy interpretować w tym 

przypadku jako brak zgody na taką formę sprawowania władzy przez mieszkańców 

gminy. Pominięcie przez ustawodawcę tak silnego środka oddziaływania przez 

mieszkańców na organ gminy nie powinno być traktowane jako pozostawienie 

wolnego pola regulacjom statutowym, lecz jako świadome wyłączenie tej instytucji z 

uprawnień przysługujących mieszkańcom gminy. Wyrok nie został zaskarżony 

skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i uprawomocnił się.  

Opisany powyżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 

nie powstrzymał jednak kolejnych gmin przed próbami inkorporowania do statutów 

gmin przepisów dotyczących wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. Próbę taką podjęli samorządowcy oraz środowiska organizacji 
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pozarządowych Miasta Ełku.109  

Uchwałą Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 r., nr XX/186/08 w 

przedmiocie uchwalenia Statutu Miasta Ełku zmieniony został statut Miasta Ełk, w ten 

sposób, że wprowadzony został § 42 ust. 1 pkt 5 załącznika uchwały, w którym Rada 

przyznała inicjatywę uchwałodawczą grupie osób stanowiącej co najmniej 1 % 

mieszkańców Ełku, posiadających czynne prawo wyborcze, obliczony na dzień 31 

grudnia roku ubiegłego. Przepis ten został zakwestionowany przez Wojewodę 

Warmińsko- Mazurskiego  na podstawie art. 93 ustawy o samorządzie gminnym.  

Zdaniem Wojewody brzmienie zmienionego Statutu Miasta Ełk w sposób istotny 

narusza prawo, gdyż zmiana uchwalona została bez podstawy prawnej. Powołując 

orzeczenia sądów administracyjnych organ nadzoru stwierdził, że rada gminy nie 

może w statucie określić, iż mieszkańcom wspólnoty samorządowej przysługiwać 

będzie inicjatywa uchwałodawcza. 

Wyrokiem z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie II SA/Ol 196/13 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Olsztynie, przeprowadzona przez Sąd kontrola zaskarżonej 

uchwały wykazała, że nie narusza ona wymogów prawa, brak jest podstaw do 

stwierdzenia niezgodności z prawem zaskarżonego przez Wojewodę zapisu § 42 ust. 

1 pkt 5 załącznika uchwały. Sąd skonfrontował dwa poglądy: pierwszy, zgodnie z 

którym akceptowane są tylko takie zapisy statutowe, które wyraźnie zostały w 

ustawie przewidziane, zatem każdy przepis statutu gminy, dla którego nie można 

wskazać szczegółowej, wyraźnej podstawy prawnej jest nieważny oraz pogląd 

przeciwny, wyrażony w doktrynie, zgodnie z którym wysłowiono zasadę 

samodzielności gminy w zakresie kształtowania struktury organizacyjnej swoich 

organów, konsekwencją czego jest fakt, że należy przyjąć, że brak ustawowego 

uregulowania określonych kwestii ustrojowych tzw. milczenie ustawodawcy, nie 

oznacza generalnie zakazu wypowiadania się na ten temat w statucie.110 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie opowiedział się za drugim z 

przedstawionych poglądów. Jak wskazał w uzasadnieniu cytowanego orzeczenia, 

statut gminy może normować wszystkie zagadnienia ustrojowe gminy nienormowanie 

wyraźnie w ustawie, byleby nie był sprzeczny z jej przepisami. Wniosek taki wynika z 

samego charakteru gmin, które powinny samodzielnie normować swą strukturę. 

                                      

109
 Wyrok WSA w Olsztynie  z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Ol 196/13 

110
 P. Chmielnicki, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, LexisNexis, str. 

65 ;R. Hauser, Z. Niewiadomski,  Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2011, 
Wydawnictwo C.H. Beck, str. 18 
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Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w regulacjach Europejskiej Karty 

Samorządu Lokalnego, a w szczególności w regule, że samorządowi należy 

zapewnić swobodę kształtowania swych organów, jak też niezależność wybranym 

przedstawicielom, cytując przy tym orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

Wojewoda Warmińsko- Mazurski zaskarżył powyższe orzeczenie skargą 

kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten, wyrokiem w sprawie II OSK 

1887/13 z 21 listopada 2013 r. oddalił skargę kasacyjną wojewody i w konsekwencji 

utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.111 W 

ocenie autorów, cytowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego miał charakter 

przełomowy. Zgodnie z jego tezą przyznanie grupom mieszkańców inicjatywy 

uchwałodawczej, przy braku przepisów regulujących tę kwestię oraz w świetle 

wykładni systemowej ustawy o samorządzie gminnym i wspólnotowego charakteru 

jednostek samorządu terytorialnego, mieści się w granicach obowiązującego prawa, 

a tym samym prawa tego nie narusza. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że 

art. 22 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy 

organów gminy określa statut gminy, w żadnym wypadku nie ogranicza zakresu 

przedmiotowego statutu gminy tylko do organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy 

organów gminy, ale co najwyżej przepis ten określa jedynie minimalny zakres 

regulacji statutowej. Sąd kasacyjny słusznie podniósł, że korporacyjny charakter 

samorządu,  pozwala na przyznanie inicjatywy uchwałodawczej tworzącej ją 

społeczności. Powyższe uprawnienie wywodzić przede wszystkim trzeba z Artykułu 

15 (dawny Artykuł 255) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja 

skonsolidowana Dz.Urz. UE C 83/54 z 30 marca 2010 r.), który stanowi, że w celu 

wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa 

obywatelskiego, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak 

największym poszanowaniem zasady otwartości. Ponadto Naczelny Sąd 

Administracyjny stwierdził, że odmienne stanowisko w tej kwestii, wyrażane przez 

organy nadzoru oraz wojewódzkie sądy administracyjne, chociażby w omówionym 

orzeczeniu  WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 28 października 2008 r., sygn. akt II 

SA/Ol 737/08, w świetle powyższych argumentów należy uznać za błędne. W chwili 

obecnej nie ma więc wątpliwości, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w 

                                      

111
 Wyrok NSA z 21 listopada 2013 r., sygn. akt II OSK 1887/13 
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samorządzie gminnym jest nie dość, że legalna, to jeszcze wręcz wskazana.  

Zauważyć również należy, że dostrzegając potrzebę uregulowania wprost 

powyższej kwestii, w prezydenckim projekcie ustawy o współdziałaniu w 

samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie 

niektórych ustaw (druk nr 1699) przewidziano, iż mieszkańcom gminy mającym 

prawo wybierania do rady gminy przysługuje prawo obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. Zgodnie z art. 39 pt. 10 cytowanego projektu w ustawie o 

samorządzie gminnym miał zostać wprowadzony art. 12a.. Zgodnie z ust. 1. tego 

artykułu, mieszkańcom gminy mającym prawo wybierania do rady gminy przysługuje 

prawo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Ustęp 2. art. 12a określać miał, że 

obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć uchwał, dla których 

ustawy zastrzegają wyłączną właściwość organu wykonawczego do wniesienia 

projektu uchwały, w szczególności budżetu, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo ich zmian. Z kolei ust. 3 stwierdzał, że Statut gminy określa 

zasady i tryb wykonywania prawa obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w 

szczególności: 1) minimalną liczebność grupy mieszkańców uprawnionych do 

głosowania w wyborach do rady gminy mogącej wystąpić z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą, nie większą niż 15% uprawnionych; 2) tryb postępowania z 

projektem uchwały wniesionym jako obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – mając 

na względzie jego rozpatrzenie przez radę gminy bez zbędnej zwłoki, 3) uprawnienia 

wnioskodawców na etapie prac rady gminy nad projektem uchwały.” 

Niestety, mając na względzie zasadę dyskontynuacji prac Sejmu, projekt ten 

nie wszedł w życie. W chwili obecnej nie jest wiadomym, czy projekt ten będzie 

ponownie wniesiony pod obrady parlamentu, czy też utrzymane zostanie status quo, 

wyrażone w uzasadnieniu cytowanego wyżej orzeczenia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego.  

Nadmienić przy tym należy, że do gmin, w których funkcjonuje obywatelska 

inicjatywa uchwałodawcza należy także stolica województwa- Olsztyn, chociaż 

podkreślić przy tym należy, że  nie dzierży on palmy pierwszeństwa. Kwestie 

dotyczące Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej uregulowano w Olsztynie w 

Regulaminie Rady Miasta, stanowiącej załącznik nr 7 do Statutu Miasta. Zgodnie z § 

45. ust. 1 pt. 5 Regulaminu Rady Miasta Olsztyna, z inicjatywą podjęcia uchwały 

może wystąpić grupa co najmniej 150 mieszkańców, posiadających czynne prawo 

wyborcze, określona jako Grupa Mieszkańców. Co ciekawe, Prezydent Miasta 
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Olsztyna zarządzeniem nr 375 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie 

wprowadzenia trybu pomocy Grupie Mieszkańców Miasta Olsztyna przy realizacji 

uprawnienia do przedłożenia Radzie Miasta projektu uchwały w ramach Inicjatywy 

Obywatelskiej wprowadził możliwość pomocy urzędników miejskich dla osób, które 

chciałyby skorzystać z takiej inicjatywy. 

 

Podsumowanie 

 

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza i jej usankcjonowanie w polskim 

porządku prawnym jest bez wątpienia jednym z największych osiągnięć 25 lat 

polskiej samorządności. Można wręcz stwierdzić, że inicjatywa obywatelska jest 

esencją korporacyjnego charakteru samorządu terytorialnego oraz partycypacji 

społecznej. Należy mieć nadzieję, że praktyczne jej funkcjonowanie przyniesie 

oczekiwany rezultat i nie powtórzą się doświadczenia znane z działania instytucji 

konsultacji społecznych, które w sporej części mają charakter fasadowy. Odmiennie 

jednak od konsultacji społecznych, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza daje 

szansę mieszkańcom gmin na aktywne uczestniczenie w życiu społeczności 

lokalnych. 
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K problematike trestnej zodpovednosti poslancov orgánov 

územnej samosprávy ako verejných činiteľov

 

On the issues of criminal liability of the members of the 

bodies of local self-government as public officials 

 

Martina Kantorová 

 

Abstract:  

Status of public officials provides for the members of the bodies of local 

self-government not only an enhanced criminal protection, but also a special 

criminal liability. The contribution analyses the status of the members of the 

bodies of local self-government as public officials and their special criminal 

liability in exercising their authority.  

 

Keywords: criminal liability, members of the bodies of local self-government, public 

officials 

 

Úvod  

 

Status verejného činiteľa zabezpečuje poslancom orgánov územnej 

samosprávy nielen zvýšenú trestnoprávnu ochranu, ale aj špeciálnu trestnoprávnu 

zodpovednosť. Cieľom príspevku je podrobiť analýze postavenie poslancov orgánov 

územnej samosprávy ako verejných činiteľov a ich špeciálnu trestnoprávnu 

zodpovednosť pri výkone ich právomoci. 

Legálna definícia pojmu verejný činiteľ je obsiahnutá v § 128 Trestného 

zákona, zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. "Verejným činiteľom 

sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej 

rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba 

zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v 

                                      


 Príspevok je publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0683/13 „Normotvorba obcí vo veciach 
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služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu 

územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej 

správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva 

pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v 

oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, 

rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie 

člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa 

pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh 

zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa 

jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v 

súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou." 

 

1. Verejný činiteľ 

 

Pojem verejného činiteľa je daný obligatórnymi základnými znakmi, ktoré 

musia byť v každom konkrétnom prípade splnené kumulatívne, a taktiež aj 

samostatným znakom, ktorý necharakterizuje samotného verejného činiteľa, ale 

určuje, kedy sa mu môže poskytnúť nielen zvýšená trestnoprávna ochrana, ale aj 

aplikovať špeciálna trestnoprávna zodpovednosť. Ad 1.) Musí ísť o osobu výslovne 

uvedenú v Trestnom zákone s vymedzením konkrétnej funkcie alebo postavenia, 

teda len o osobu, ktorá zastáva funkciu alebo je pracovne či služobne alebo inak 

zaradená v niektorom z taxatívne vymenovaných slovenských orgánov verejnej moci 

alebo slovenských orgánov a inštitúcií, ktoré sa na verejnej moci podieľajú. 

V Trestnom zákone sú tieto osoby vymenované buď taxatívnym spôsobom alebo len 

druhovým určením skupín osôb. Ad 2.) Uvedená osoba sa musí podieľať na plnení 

úloh spoločnosti a štátu, teda sa musí zúčastňovať na takých úlohách, s ktorými je 

spojená právomoc  aj zodpovednosť daná verejnému činiteľovi ústavou a zákonmi. 

Jedná sa hlavne o výkon dôležitých verejných funkcií a rozhodovaciu činnosť s týmto 

výkonom spojenú, nielen o plnenie bežných pracovných či iných povinností a úloh, 

ale o významnejšie úlohy spoločnosti a štátu. (Preto sem nemožno zahrnúť štátnych 

zamestnancov vykonávajúcich len pomocné manuálne práce alebo menej významné 

technicko-organizačné a zabezpečovacie práce ako sú sekretárky, technici alebo 

pomocný personál, ale ani tých, ktorí vykonávajú vysoko odbornú kvalifikovanú 
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činnosť, s ktorou však nie je spojená právomoc.112) Ad 3.) Táto osoba musí používať 

zverené právomoci, teda tie, ktoré jej boli zverené v rámci plnenia uvedených úloh. 

Pod pojmom právomoc možno vo všeobecnosti rozumieť spôsobilosť štátnych, 

súdnych, správnych, samosprávnych, ale aj iných orgánov, inštitúcií a organizácií 

(orgánov verejnej moci) na základe ústavy a zákonov uskutočňovať príslušné funkcie 

štátu vydávaním všeobecne záväzných alebo individuálnych právnych aktov, ako aj 

uskutočňovať konania, ktoré týmto rozhodnutiam predchádzajú alebo po nich 

nasledujú.113 Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

výkonom právomoci môže byť konkrétne rozhodnutie, opatrenie, zákaz alebo príkaz, 

aj akákoľvek činnosť, ktorá je vymedzená alebo stanovená zákonom, alebo iným 

o zákon sa opierajúcim právnym predpisom, ktorým daný orgán alebo poverená 

osoba plní úlohy spoločnosti a štátu. Pre akty vydané na podklade právomoci orgánu 

je podstatné prevzatie záruky spoločnosti a štátu za daný vydaný akt, prípadne 

zabezpečenie jeho výkonu, plnenia, vykonania alebo dodržiavania donucovacou 

mocou štátu.114 Podľa Hendrycha právomoc spočíva v oprávnení orgánu vykonávať 

verejnú moc, to znamená, že orgán majúci právomoc autoritatívne rozhoduje o 

právach a povinnostiach subjektov, ktoré nie sú v rovnoprávnom postavení s týmto 

orgánom a rozhodnutie ním urobené nezávisí na vôli subjektu, ktorému je 

adresované.115 Podľa výkladu Generálnej prokuratúry SR musí takéto rozhodovanie 

o právach a povinnostiach obsahovať "prvok moci a prvok rozhodovania".116 Dôležitú 

úlohu pri vymedzovaní pojmu verejný činiteľ zohráva pojem verejná moc. Verejnou 

mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach 

subjektov, či už priamo, alebo sprostredkovane.117 Pričom verejní činitelia pôsobia 

ako orgány verejnej moci, alebo nie sú orgánmi, ale sú verejnými činiteľmi inej 

skupiny. Pod výkonom právomoci tak možno rozumieť hlavne autoritatívne 

rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb pri riešení 

konkrétneho individuálneho prípadu, ako aj vydávanie všeobecne záväzných 

právnych aktov. Ad 4.) Musí tu byť súvislosť s výkonom právomoci, to znamená, že 
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trestný čin musí byť spáchaný v súvislosti s právomocou a zodpovednosťou 

verejného činiteľa.118  

Z uvedeného vyplýva, že verejným činiteľom je aj poslanec orgánu územnej 

samosprávy, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom 

právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená.  

 

2. Poslanci orgánov územnej samosprávy  

 

Podľa Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.119 Územná 

samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym 

referendom, referendom na území vyššieho územného celku, orgánmi obce alebo 

orgánmi vyššieho územného celku. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a 

starosta obce. Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. 

Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý 

pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a 

priameho volebného práva tajným hlasovaním. Orgánmi vyššieho územného celku 

sú zastupiteľstvo vyššieho územného celku a predseda vyššieho územného celku. 

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku tvoria poslanci zastupiteľstva vyššieho 

územného celku. Poslancov volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom 

obvode vyššieho územného celku, na štvorročné obdobie. Voľby poslancov sa 

uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným 

hlasovaním. 

Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za poslanca 

obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste 

Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý 

pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Obecné zastupiteľstvo je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v 
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priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných 

otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať 

najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním; 

schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať 

záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu 

o spolupráci obcí uzavretú podľa zákona; rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o 

prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu (v 

rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta); 

schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 

života obce; rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny 

poplatok; určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej 

dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky; vyhlasovať miestne referendum o 

najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov 

obce; uznášať sa na nariadeniach; schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a 

členstvo obce v medzinárodnom združení; určiť plat starostu podľa osobitného 

zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah 

výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah 

výkonu jeho funkcie; voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu 

funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi; 

schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady 

odmeňovania poslancov; zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové 

organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich 

(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a 

schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj 

schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe; schvaľovať združovanie 

obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného 

regionálneho alebo záujmového fondu; zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na 

samosprávu obce a určovať náplň ich práce; udeľovať čestné občianstvo obce, 

obecné vyznamenania a ceny; ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne 

znelku obce. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a 

uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na 

prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 
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prítomných poslancov. Poslanec obecného zastupiteľstva je podľa zákona oprávnený 

najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy; interpelovať 

starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce; požadovať 

od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo 

veciach týkajúcich sa ich činnosti; požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a 

právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach 

týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci; zúčastňovať sa na previerkach, na 

kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce; 

požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon 

poslaneckej funkcie. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný zúčastňovať sa 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený; 

dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady 

odmeňovania poslancov; obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Poslanec 

obecného zastupiteľstva skladá, na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktorého sa zúčastní, sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem 

riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a 

pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.". 

Mestské zastupiteľstvo je orgánom samosprávy mesta. Na jeho postavenie sa 

vzťahujú ustanovenia o obecnom zastupiteľstve. Okrem toho mestské zastupiteľstvo 

najmä rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich 

oprávnení; ustanovuje erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta; 

schvaľuje štatút mesta. 

 

Za poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku môže byť podľa zákona 

č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolený obyvateľ vyššieho 

územného celku (samosprávneho kraja), ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo 

vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a 

najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Podľa zákona č 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 

neskorších predpisov je zastupiteľstvo vyššieho územného celku zbor zložený z 

poslancov vyššieho územného celku zvolených v priamych voľbách. Zastupiteľstvu 
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vyššieho územného celku je vyhradené rozhodovať o základných otázkach vyššieho 

územného celku, a to uznášať sa na nariadeniach; určovať zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom vyššieho územného celku a s majetkom prenechaným do 

užívania vyššiemu územnému celku; schvaľovať program sociálneho, ekonomického 

a kultúrneho rozvoja vyššieho územného celku, regionálnu stratégiu výchovy a 

vzdelávania v stredných školách, regionálne rozvojové plány a programy, ako aj 

územnoplánovacie podklady vyššieho územného celku a územné plány regiónov; 

schvaľovať rozpočet vyššieho územného celku a jeho zmeny, kontrolovať čerpanie 

rozpočtu a schvaľovať záverečný účet vyššieho územného celku (v rozsahu určenom 

zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať predseda); o prijatí úveru alebo 

pôžičky vyššieho územného celku; schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov 

vyššieho územného celku vypracovaný podľa osobitného predpisu; o vyhlásení 

referenda; zriaďovať, zakladať, zrušovať a kontrolovať právnické osoby vyššieho 

územného celku a na návrh predsedu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich 

(riaditeľov), ak osobitný zákon neustanovuje inak, ako aj schvaľovať majetkovú účasť 

vyššieho územného celku v právnickej osobe; schvaľovať dohody o medzinárodnej 

spolupráci podľa zákona, schvaľovať združovanie prostriedkov a činností vyššieho 

územného celku, ako aj členstvo vyššieho územného celku v združeniach; voliť a 

odvolávať na návrh predsedu z poslancov zastupiteľstva podpredsedov vyššieho 

územného celku, ako aj určovať podpredsedovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený na 

výkon funkcie, primeranú odmenu; zriaďovať komisie a iné orgány zastupiteľstva, 

určovať im úlohy, voliť a odvolávať ich predsedov a ďalších členov; voliť na šesť 

rokov a odvolávať hlavného kontrolóra a určovať jeho odmenu; určovať odmenu 

poslancom; určovať odmenu členom komisií, ktorí nie sú poslancami; zriaďovať úrad; 

schvaľovať rokovací poriadok zastupiteľstva; ako aj o ďalších veciach, ktoré si môže 

vyhradiť v štatúte vyššieho územného celku, ak nie sú zákonom zverené predsedovi. 

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a 

uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie 

uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej 

väčšiny hlasov všetkých poslancov. Poslanec zastupiteľstva vyššieho územného 

celku je oprávnený najmä predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy; 

interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti; požadovať od 

vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených vyšším 
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územným celkom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti; požadovať 

informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť na území vyššieho územného celku, vo veciach týkajúcich sa 

ich podnikania; zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a 

iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány; požadovať vysvetlenia 

od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie. 

Poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku je povinný obhajovať záujmy 

vyššieho územného celku a jeho obyvateľov; zúčastňovať sa na zasadnutiach 

zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Poslanec zastupiteľstva  

vyššieho územného celku skladá, na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa 

zúčastní, sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia.". 

 

Poslanci obecných zastupiteľstiev, poslanci miestnych zastupiteľstiev 

mestských častí v Bratislave a v Košiciach, poslanci mestských zastupiteľstiev a 

poslanci zastupiteľstiev vyšších územných celkov musia vykonávať svoj mandát, v 

súlade s ich sľubom, svedomite a riadne, v záujme obce, mestskej časti, mesta, 

vyššieho územného celku a ich obyvateľov, dodržiavať ústavu, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy. Pokiaľ tak nekonajú, musia niesť aj 

patričnú zodpovednosť.  

Kým poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nemožno podľa Ústavy 

Slovenskej republiky stíhať za výroky prednesené pri výkone funkcie v Národnej rade 

Slovenskej republiky alebo v jej orgáne a za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej 

republiky alebo v jej výboroch, a to ani po zániku jeho mandátu, poslanci orgánov 

územnej samosprávy takúto imunitu nemajú. Každý jeden poslanec daného 

zastupiteľstva svojim hlasovaním priamo ovplyvňuje rozhodovanie o základných 

otázkach obce, mestskej časti, mesta, alebo vyššieho územného celku, preto by mal 

byť za svoje konanie aj zodpovedný.  
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3. Trestné činy páchané poslancami orgánov územnej samosprávy pri 

výkone ich právomoci 

 

Ako už bolo povedané, status verejného činiteľa zabezpečuje poslancom 

orgánov územnej samosprávy nielen zvýšenú trestnoprávnu ochranu, ale aj 

špeciálnu trestnoprávnu zodpovednosť. 

 

Status verejného činiteľa, ktorý poslancom orgánov územnej samosprávy 

Trestný zákon, zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, priznáva je u 

viacerých trestných činov obzvlášť priťažujúcou okolnosťou, t.j. okolnosťou 

podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby. Medzi takéto trestné činy možno 

zaradiť napríklad  trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 (Odňatím slobody na päť 

rokov až dvanásť rokov sa potrestá ten, kto ako verejný činiteľ v súvislosti s 

obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre 

seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok. Medzi úplatkom 

a výkonom oprávnení a povinností kompetentného subjektu musí byť súvislosť. 

Úplatkom môže byť vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na 

ktoré nie je právny nárok. Slovenské trestnoprávne normy neustanovujú hodnotovú 

hranicu úplatku, a tak by jeho hodnota nemala byť rozhodujúca. Trestné by malo byť 

prijatie úplatku, žiadanie úplatku alebo danie si sľúbiť úplatok v akejkoľvek hodnote, 

ktorá nie je bezvýznamná. V oblasti výkonu verejnej moci a verejnej správy by 

nemalo byť možné tolerovať žiaden úplatok, dokonca ani nepatrnej hodnoty.120), 

trestný čin hanobenia národa, rasy, a presvedčenia podľa § 423 (Odňatím slobody 

na dva až päť rokov sa potrestá ten, kto ako verený činiteľ verejne hanobí niektorý 

národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo jednotlivca alebo 

skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, 

etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez 

vyznania.), trestný čin obmedzovania osobnej slobody podľa  § 183 (Odňatím 

slobody na tri roky až osem rokov sa potrestá ten, kto ako verený činiteľ inému bez 

oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu.), atď. 

 

                                      

120
 bližšie pozri: rozhodnutie NS SR, sp. zn. 1 To 2/2014 
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Okrem uvedených trestných činov obsahuje Trestný zákon aj osobitnú 

kategóriu trestných činov – „Trestné činy verejných činiteľov“, t.j. trestné činy, ktorých 

sa po naplnení stanovených znakov môže dopustiť iba verejný činiteľ (teda aj 

poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva, poslanec 

mestského zastupiteľstva alebo poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku). 

V zmysle § 326 a § 327 sa chráni spoločnosť, aj jednotlivec pred protiprávnymi 

konaniami verejných činiteľov (pred útokmi zvnútra), či už úmyselnými - zneužívaním 

svojej právomoci alebo z nedbanlivosti – marením svojej úlohy. Páchateľmi týchto 

trestných činov, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 

a trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327,  môžu byť len 

špeciálne subjekty - verejní činitelia. 

Aby zneužívanie právomoci verejného činiteľa bolo trestným činom, musí byť 

podľa § 326 vykonávané úmyselne a za účelom buď spôsobiť inému škodu 

(materiálnu či nemateriálnu ako napríklad škodu na právach, na zdraví, morálnu 

škodu, ...)121 alebo zadovážiť sebe či inému neoprávnený prospech, ktorý môže byť 

materiálnej alebo nemateriálnej povahy, teda každé neoprávnené zvýhodnenie, 

majetkové alebo aj nehmotné, na ktoré by verejný činiteľ alebo iný nemal právo. 

Úmyselne zneužívať právomoc môže verejný činiteľ vykonávaním právomoci 

spôsobom odporujúcim zákonu, prekročením svojej právomoci alebo nesplnením 

povinnosti vyplývajúcej z jeho právomoci či z rozhodnutia súdu. Vykonávať právomoc 

spôsobom odporujúcim zákonu znamená, že verejný činiteľ porušuje alebo obchádza 

konkrétny zákon alebo podzákonnú normu vydanú na základe zákona, pričom jedná 

úmyselne aktívne v rozpore s týmto predpisom. Verejný činiteľ svoju právomoc 

prekračuje vtedy, keď vykonáva činnosť, ktorá patrí do právomoci iného verejného 

činiteľa, ale aj vtedy, keď koná bez zvláštneho zmocnenia, ktoré právny poriadok pre 

určité konanie vyžaduje. K nesplneniu povinnosti vyplývajúcej z právomoci verejného 

činiteľa dôjde v prípade, že verejný činiteľ nesplní povinnosť ukladanú mu zákonom 

alebo iným právnym predpisom alebo povinnosť vyplývajúcu mu z jeho pracovného 

alebo funkčného zaradenia.122 Za uvedené konanie mu hrozí trest odňatia slobody 

na dva roky až päť rokov. Prísnejší trest, t.j. na štyri roky až desať rokov, mu hrozí, 

ak spácha uvedený čin závažnejším spôsobom konania, alebo na chránenej osobe, 

                                      

121
 ŠÁMAL, P. – PÚRY, F. – RIZMAN, S.: Trestní zákon – komentář: 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 

1995, s. 660 
122

 R 19/1981 
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alebo z osobitného motívu. Ešte prísnejší trest, t.j. na sedem rokov až dvanásť rokov, 

mu hrozí, ak spácha uvedený čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, 

alebo spôsobí ním značnú škodu, alebo preto, aby inému zmaril alebo sťažil 

uplatnenie jeho základných práv a slobôd. Trest odňatia slobody na desať rokov až 

dvadsať rokov mu hrozí, ak spácha uvedený čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví 

viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo škodu veľkého rozsahu, alebo ho 

spácha za krízovej situácie. 

Podľa § 327 spácha verejný činiteľ trestný čin marením svojej úlohy vtedy, ak 

sa jedná o dôležitú úlohu, a zároveň len takým spôsobom, že z nedbanlivosti 

znemožní splnenie tejto úlohy úplne v čase keď mala byť splnená alebo v podstatnej 

miere, keď vytvoril podmienky, v dôsledku ktorých bolo treba vynaložiť viac 

prostriedkov, energie alebo času na splnenie úlohy, než by si bolo vyžadovalo 

splnenie úlohy pri riadnom výkone právomoci. Táto skutková podstata postihuje 

závažné resp. najzávažnejšie porušenie povinností verejného činiteľa 

z nedbanlivosti, ktorým dôjde k zmareniu alebo k podstatnému sťaženiu splnenia 

dôležitej úlohy. Menej závažné prípady možno postihnúť disciplinárne.123 Či ide 

v konkrétnom prípade o dôležitú úlohu, treba zisťovať z jej významu z hľadiska štátu, 

spoločnosti, organizácie alebo inštitúcie, v ktorej je verejný činiteľ činný a ktorej úloh 

sa splnenie týka.124 Za uvedené konanie mu hrozí trest odňatia slobody až na dva 

roky. Trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov mu hrozí, ak spácha uvedený 

čin a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok. 

 

Poslanci orgánov územnej samosprávy sa môžu pri výkone svojej funkcie 

dopustiť aj ďalších trestných činov, ako je napríklad trestný čin prijímania úplatku 

podľa § 328 (Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu 

prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že 

poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo 

funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.), trestný čin 

neoznámenia trestného činu podľa § 340 (Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že 

iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 

hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených 

                                      

123
 JELÍNEK, J. – HASCH, K. – NOVÁKOVÁ, J. – SOVÁK, Z.: Trestní právo hmotné., Zvláštní část. 

Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 72 
124

 SAMAŠ, O. – STIFFEL, H. – TOMAN, P.: Trestný zákon – stručný komentár. Bratislava: Iura 
edition, 2006, s. 674 



143 
 

v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, a taký zločin alebo 

trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo 

Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému 

alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo 

vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa 

odňatím slobody až na tri roky.), trestný čin neprekazenia trestného činu podľa § 341 

(Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na 

ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 

najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom 

diele ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona a spáchanie alebo dokončenie 

takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej 

spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri 

roky.), atď. 

 

Záver  

 

Vymedzenie okruhu osôb, ktoré možno označiť za verejných činiteľov je 

dôležité najmä z toho dôvodu, že neznamená len sprísnenie sankcií za útoky 

namierené proti týmto osobám ako verejným činiteľom, ale súčasne znamená aj 

sprísnenie ich zodpovednosti za protiprávne konania, ktorých sa dopúšťajú pri 

výkone svojej právomoci. Trestný zákon priznáva poslancom orgánov územnej 

samosprávy status verejných činiteľov, čo im zabezpečuje nielen zvýšenú 

trestnoprávnu ochranu, ale aj špeciálnu (sprísnenú) trestnoprávnu zodpovednosť. 

Výkon ich právomoci sleduje verejnosť veľmi vnímavo, citlivo reaguje na ich 

protiprávnu činnosť, zaiste i preto, že sú volenými funkcionármi spolupodieľajúcimi sa 

na rozhodovaní o základných otázkach obce, mesta, mestskej časti, či vyššieho 

územného celku, a to na základe poverenia od voličov. Poslanci orgánov územnej 

samosprávy nedisponujú žiadnou imunitou. Neexistuje tak relevantný dôvod na to, 

aby pri výkone svojej právomoci neniesli za svoje protiprávne konanie, resp. 

následok svojho protiprávneho konania aj špeciálnu trestnoprávnu zodpovednosť.  

Možno konštatovať, že ustanovenia Trestného zákona týkajúce sa trestnej 

zodpovednosti verejných činiteľov sú relatívne dostačujúce, avšak bolo by potrebné 



144 
 

zamerať sa na to, aby v praxi skutočne aj dochádzalo k ich dôslednému 

uplatňovaniu. 
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Záväznosť práva Európskej únie pre územnú samosprávu 

The commitment of the European Union law on local - self 

government 

 

Anna Sčensná 

 

Abstract:  

European Union law is an autonomous legal system and since the entry 

into force of the Treaty establishing the European Economic Community 

became an integral part of the legal systems of the Member states and has 

binding the National courts to its application. Its application also applies to  

local - self government authorities. Therefore, the aim of the article, based on 

the analysis of legal techniques of the application of European Union law, point 

out how the standard of  European Union commit the local – self government by  

relying on the relevant provisions of Slovak law and jurisprudence of the Court 

of Justice. 

 

Keywords: European Union law, commitment of law, local - self government 

 

Úvod  

 

Viac než desať rokov je Slovenská republika jedným z členov Európskej únie 

(ďalej ,,Únia“). Počas tejto doby sa právo Únie stalo súčasťou slovenskej aplikačnej 

praxe vo všetkých oblastiach práva a pred všetkými orgánmi verejnej moci. Dôkazom 

toho sú desiatky prípadov, kedy sa slovenské orgány museli vysporiadať s otázkou 

prepojenia slovenského právneho poriadku s právnym poriadkom Únie. Nakoľko 

právo Únie ako autonómny právny systém disponuje nezávislým postavením voči 

vnútroštátnemu právu a tiež voči medzinárodnému právu verejnému, môžeme ho 

vnímať ako právny systém supranacionálneho charakteru, ktorý je na území 

členských štátov priamo použiteľný. Jeho zjednotenie s právnym systémom 

členského štátu nie je možné, pretože právo Únie vychádza z autonómneho 

právneho základu, ktorý tvoria Zmluva o fungovaní Európskej únie a Zmluva 
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o Európskej únii. Dôsledkom toho je skutočnosť, že v členských štátoch platia popri 

sebe dva právne systémy: právny systém Únie a právny systém členského štátu. 

Stav koexistencie týchto dvoch právnych systémov so sebou nevyhnutne prináša aj 

prípady, kedy dochádza k stretu ustanovení práva členského štátu a práva Únie. To 

nás de facto núti zamyslieť sa nad spôsobom koexistencie týchto dvoch právnych 

systémov a pôsobením práva Európskej únie na slovenský právny poriadok s bližším 

zameraním sa na vzťah záväznosti práva Únie pre územnú samosprávu. 

 

1. Zásady aplikácie práva Európskej únie v členských štátoch 

 

Na spôsob koexistencie práva Únie a právnych poriadkov členských štátov a  

vnútroštátne pôsobenie práva Únie je potrebné nahliadať z aspektu právnej techniky 

aplikácie práva, ktorá je neodmysliteľne spätá s využívaním interpretačných 

a aplikačných zásad. Jedná sa o zásady, ktoré spravidla nie sú zakotvené v textoch 

zakladateľských zmlúv a ich revíziách, ale boli vytvorené ustálenou judikatúrou 

Súdneho dvora. Popri zásade prednosti práva Únie, ktorá je vnímaná ako jedna zo 

základných zásad práva Únie, sa jedná o zásadu priameho a nepriameho účinku 

práva Únie a zásadu zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením 

právneho poriadku Únie. 

 

1.1. Zásada prednosti práva Európskej únie 

 

Zásada prednosti práva Únie má vo vzťahu k riešeniu koexistencie právneho 

systému Únie a právneho systému členského štátu zásadný význam. No i napriek 

tomu sa zakladateľské zmluvy a ani ich revízie o prednosti práva Únie nezmieňujú. 

O zmenu situácie sa síce pokúsila Zmluva o ústave pre Európu v čl. I-6 explicitným 

zakotvením prednosti práva Únie pred vnútroštátnym právom, ale Lisabonská zmluva 

takéto ustanovenie vo svojom texte neobsahuje. Zásadu prednosti práva Únie 

upravuje len prostredníctvom Vyhlásenia č. 17 o prednosti, ktoré je pripojené 

k Záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá Lisabonskú zmluvu prijala, 

a prostredníctvom stanoviska Právneho servisu Rady z 22. júna 2007, v ktorom sa 

okrem iného uvádza: ,,skutočnosť, že zásada prednosti nebude uvedená v budúcej 
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zmluve, žiadnym spôsobom nemení existenciu tejto zásady ani existujúcu judikatúru 

Súdneho dvora.“125 

Zdroj zásady prednosti práva Únie nachádzame v judikatúre Súdneho dvora, 

konkrétne v rozsudku Costa p. ENEL (6/64, 15.7.1964, Zb. s. 1141), v ktorom Súdny 

dvor deklaroval, že vnútroštátne ustanovenia nemôžu jednostranne derogovať 

ustanovenia práva Únie. Medzi najdôležitejšie argumenty, ktoré Súdny dvor 

v odôvodnení citovaného rozsudku použil môžeme uviesť nasledovné: 

- Neexistencia prednosti práva Únie, t. j. riešenie kolízie ustanovení práva Únie 

a vnútroštátneho práva prostredníctvom voľného uváženia vnútroštátnych 

súdov, by viedla k ohrozeniu bezprostrednej a priamej aplikovateľnosti práva 

Únie: 

,,prednosť úniového práva potvrdzuje čl. 189 Zmluvy o založení ES (v 

súčasnosti čl. 288 ZFEÚ), podľa ktorého sú nariadenia záväzné a priamo 

aplikovateľné vo všetkých členských štátoch; toto bezvýhradné ustanovenie 

by stratilo význam, ak by členský štát mohol jednostranne zmariť jeho účinky 

právnym aktom odporujúcim komunitárnym predpisom“  (Costa p. ENEL, Zb. 

s. 1159 a 1160); 

- Trvalý a nezvratný presun právomoci z členských štátov na Úniu predpokladá 

prednosť  práva Únie: 

,,prechod práv a povinností zodpovedajúcich ustanoveniam zmluvy 

uskutočnený štátmi z ich vnútroštátneho právneho poriadku v prospech 

úniového právneho poriadku má za následok trvalé obmedzenie ich 

suverénnych práv, nad ktorými nemôže prevažovať neskorší jednostranný akt 

nezlučiteľný s poňatím Spoločenstva“ (Costa p. ENEL, Zb. s. 1160) 

- Neexistencia prednosti práva Únie by viedla k ohrozeniu jednoty práva Únie 

v jednotlivých členských štátoch a ohrozila by aj jeho jednotnú aplikáciu: 

,,vykonateľnosť úniového práva nemôže byť v každom členskom štáte 

rozdielna a závisieť od neskorších vnútroštátnych predpisov bez toho, aby 

neohrozovala uskutočnenie cieľov zmluvy uvedených v čl. 5 ods. 2 Zmluvy 

o založení ES a nepodnecovala diskrimináciu zakázanú čl. 7 Zmluvy 

o založení ES (v súčasnosti čl. 18 ZFEÚ)“ (Costa p. ENEL, Zb. s. 1159) 

                                      

125
 SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. 2012. Právo Európskej únie – inštitucionálny systém a právny poriadok 

Únie s judikatúrou. Bratislava: EUROIURIS  - Európske právne centrum, o. z. 2012, s. 1232. ISBN 
978-80-89406-12-8. 
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 Zásada prednosti práva Únie sa aplikuje v prospech všetkých záväzných 

noriem práva Únie.  Súdny dvor taktiež potvrdil, že právo Únie má prednosť pred 

všetkými vnútroštátnymi normami bez ohľadu na to, či boli prijaté subjektmi územnej 

samosprávy alebo zákonodarcom, a taktiež vo vzťahu ku všetkým vnútroštátnym 

orgánom bez ohľadu na deľbu moci na legislatívne, exekutívne a súdne orgány. 

 V podmienkach Slovenskej republiky je prednosť práva Únie explicitne 

upravená v čl. 7 ods. 2 Ústavy SR, ktorý zakotvuje: ,,Slovenská republika môže 

medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom 

ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich 

práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych 

spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. 

Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná 

zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.“ Takýto spôsob riešenia 

prednosti práva Únie je však možné vnímať ako neúplný, obzvlášť ak prihliadneme 

na súlad judikatúry  Súdneho dvora a druhú vetu citovaného článku. Z judikatúry 

vyplýva, že zásada prednosti práva Únie, odhliadnuc od toho či sa jedná o primárne 

právo alebo sekundárne právo, sa uplatňuje vo vzťahu ku ktorejkoľvek norme 

vnútroštátneho práva bez ohľadu na jej právnu silu, t. j. vrátane ústavy a ústavných 

zákonov, čo však slovenská práva úprava formuláciou ,,pred zákonmi Slovenskej 

republiky“ nezohľadňuje. Taktiež sa väčšina autorov prikláňa k názoru, že nie veľmi 

šťastne pôsobí formulácia ,,právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a 

Európskej únie“ v citovanom článku, pretože doslovný výklad právne záväzných 

aktov zahŕňa len oblasť sekundárneho práva a teda by sme mohli chybne 

predpokladať, že prednosť primárneho práva sa riadi čl. 7 ods. 5 Ústavy SR. 

Z takého chápania by mohol vyplynúť nežiaduci dôsledok prihliadnuc na čl. 144 ods. 

2 Ústavy SR, ktorý zakotvuje: ,,Ak sa súd domnieva, že iný všeobecne záväzný 

právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka 

prejednávanej veci, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve 

podľa čl. 7 ods. 5 alebo zákonu, konanie preruší a podá návrh na začatie konania na 

základe čl. 125 ods. 1. Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre 

súd záväzný.“ Pod prizmou doslovného výkladu citovaného článku, by sme mohli 

tvrdiť, že Ústavný súd SR by bol oprávnený rozhodovať aj vo vzťahu k primárnemu 

právu Únie, čím by si de facto vytvoril centralizovanú pozíciu k aplikácii prednosti 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201#clanok-120.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201#clanok-7.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201#clanok-125.odsek-1
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vnútroštátneho práva pred právom Únie.126 Pre úplnosť je potrebné dodať, že 

doposiaľ takáto situácia nenastala. 

 Z uvedeného vyplýva, že zásada prednosti práva Únie sa uplatňuje pri rozpore 

práva Únie a vnútroštátnej normy. Vnútroštátny orgán, ktorý rozhoduje v konkrétnej 

situácii musí rozpor konštatovať a následne je povinný ponechať vnútroštátnu normu 

neaplikovanú, pričom nemôže čakať na zrušenie rozporného ustanovenia spôsobom 

predpokladaným právom. To znamená, že dôsledkom kolízie  nie je neplatnosť, ale 

neaplikovateľnosť vnútroštátnej normy. Nakoľko zásada prednosti práva Únie 

neposkytuje odpoveď na otázku, za akých podmienok sa právo Únie na daný prípad 

uplatní, návod na vyriešenie tejto otázky ponúka zásada priameho účinku, ktorej sa 

venujeme v nasledujúcej podkapitole. 

 

1.2. Zásada priameho účinku 

  

Zásada priameho účinku vyslovuje, že normy práva Únie sú spôsobilé 

zakladať práva v prospech jednotlivcov, ktorí sa ich môžu dovolávať voči súdnym 

a iným orgánom členského štátu. Priamy účinok práva Únie, inak povedané, 

umožňuje jednotlivcovi, ktorý je adresátom normy práva Únie s priamym účinkom, 

aby sa v prípade porušenia svojich práv vyplývajúcich mu z práva Únie dovolal jej 

aplikácie pred orgánmi členského štátu. Máme tu na mysli vrátane orgánov územnej 

samosprávy, nakoľko priamou aplikáciou smernice je možné im ukladať 

povinnosti.127 Cieľom tejto zásady je ochrana jednotlivca a zamedzenie negatívneho 

dopadu, ku ktorému by došlo porušením práva Únie členským štátom jeho konaním 

alebo nekonaním. 

 Doktrinálne pozadie zásady priameho účinku obdobne ako aj pri zásade 

prednosti práva Únie nachádzame v judikatúre Súdneho dvora, konkrétne v rozsudku 

Van Gend en Loos (26/62, 5.2.1963, Zb. s. 3, 24), v ktorom Súdny dvor zásadne 

odmietol právny názor, že zmluva zakladá práva a povinnosti výlučne vo vzťahu 

k členským štátom, pričom nemá priamy vplyv na právne postavenie subjektov 

členských štátov.  

                                      

126
 SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. 2012. Právo Európskej únie – inštitucionálny systém a právny poriadok 

Únie s judikatúrou. Bratislava: EUROIURIS  - Európske právne centrum, o. z. 2012, s. 1232. ISBN 
978-80-89406-12-8. 
127

 KARAS, V. – KRÁLIK, A. 2012. Právo Európskej únie. Praha: C H Beck. 2012, s. 526. ISBN 978-
80-7179-287-1. 
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 Priamy účinok noriem práva Únie primárne právo explicitne zakotvuje len vo 

vzťahu k nariadeniam (čl. 288 ZFEÚ). Z judikatúry Súdneho dvora je však možné 

vyvodiť priamy účinok aj vo vzťahu k iným prameňom práva Únie, ale to len v prípade 

splnenia nasledovných podmienok: 

- Právna norma dostatočne jasne a presne stanovuje právo alebo povinnosť t.j. 

o obsahu práv a povinnosti, ktoré právna norma ukladá nesmú existovať 

pochybnosti; 

- Právna norma je nepodmienená t.j. neviaže sa na žiadnu inú podmienku, ani 

na zásah orgánu Únie alebo členského štátu; 

- Právna norma je právne perfektná t.j. vykonanie alebo vyvolanie právnych 

účinkov normy si nevyžaduje prijatie ďalšieho vnútroštátneho alebo úniového 

aktu128; 

Účinkom uplatnenia zásady priameho účinku právnej normy (nie je možné 

opomenúť priamy účinok nepísaného primárneho práva t.j. všeobecných právnych 

zásad) je skutočnosť, že právna norma vyvoláva právne účinky a zakladá práva 

alebo povinnosti fyzických a právnických osôb. Pre úplnosť je potrebné dodať, že 

z hľadiska uplatniteľnosti rozlišujeme vertikálny priamy účinok a horizontálny priamy 

účinok. Vertikálny priamy účinok upravuje vzťah fyzických a právnických osôb na 

jednej strane a členského štátu na strane druhej. Umožňuje jednotlivcovi dovolávať 

sa svojich práv voči členskému štátu a jeho orgánom. Je vylúčené, aby sa členský 

štát domáhal práva v prípade porušenia práva Únie. Vertikálny priamy účinok môže 

smerovať len k založeniu práv jednotlivcov, no neumožňuje jeho obrátenú aplikáciu 

vo vzťahu k členskému štátu, ktorý by sa domáhal splnenia povinností vyplývajúcim 

jednotlivcom z práva Únie, pokiaľ by si členský štát nesplnil svoje povinnosti. Naproti 

tomu horizontálny priamy účinok sa uplatňuje v oblasti súkromnoprávnych vzťahov 

jednotlivcov, kde sa jednotlivci navzájom domáhajú svojich práv, ktoré im vyvstali 

z práva Únie. Horizontálny priamy účinok pripúšťa Súdny dvor len vo výnimočných 

prípadoch a len vo vzťahu k ustanoveniam ZFEÚ (napr. čl. 157 ZFEÚ, ktorý zakazuje 

diskrimináciu založenú na pohlaví v oblasti odmeňovania). 
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 TICHÝ, A. a kol. 2011. Evropské právo 4. vydání. Praha: C H Beck. 2011, s. 953. ISBN 978-80-

7400-333-2. 
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1.3. Zásada nepriameho účinku 

  

Zásada nepriameho účinku práva Únie sa uplatňuje vo vzťahu k interpretácii 

vnútroštátneho práva. Je označením pre povinnosť vnútroštátnych orgánov  vykladať 

vnútroštátne právo eurokonformne,  v čo najväčšom súlade s právom Únie. Obdobne 

aj povinnosť eurokonformného výkladu rozvinul vo svojej judikatúre Súdny dvor, 

konkrétne v rozsudku Von Colson a Kamann (14/83, 10.4.1984, Zb. s. 1891). 

 Je však potrebné upozorniť, že aj eurokonformný výklad má svoje hranice, 

nakoľko povinnosť eurokonformného výkladu nenúti vnútroštátny orgán aby pri 

výklade práva členského štátu postupoval contra legem. Uplatnenie zásady 

nepriameho účinku je vymedzené aj všeobecnými právnymi princípmi práva Únie, 

predovšetkým nesmie ohroziť princíp právnej istoty a princíp zákazu retroaktivity, čo 

by mohlo odporovať legitímnym očakávaniam jednotlivca. 

 Súdny dvor vo svojej judikatúre (Pfeffer, 379/01, 5.10.2004, Zb. s. 110) 

konštatoval, že aj napriek tomu, že sa výklad vnútroštátneho práva v súlade 

s právom Únie uplatňuje predovšetkým vo vzťahu k súdom, nie je možné opomenúť 

jeho uplatňovanie aj vo vzťahu k všetkým ostatným vnútroštátnym orgánom 

nevynímajúc orgány územnej samosprávy. 

 Aplikáciu zásady nepriameho účinku je možné v podmienkach slovenského 

právneho poriadku analogicky vnímať ako zásadu prednosti ústavne konformného 

výkladu podústavných noriem, ktorá zakotvuje povinnosť všetkých orgánov verejnej 

moci uplatňovať právnu normu v súlade s Ústavou SR. Ak by vyvstala situácia, že 

ústavne konformný výklad slovenského právneho poriadku by bol v rozpore s jeho 

eurokonformným výkladom, uplatní sa zásada prednosti práva Únie, v zmysle ktorej 

sa má uprednostniť eurokonformný výklad. 

 V aplikačnej praxi vnútroštátnych orgánov môže nastať aj taký prípad, keď 

povinný vnútroštátny orgán nepodá výklad ustanovení slovenského právneho 

poriadku eurokonformným spôsobom. Následkom takého to prípadu je oprávnenie 

fyzických a právnických osôb domáhať sa škody na základe zásady zodpovednosti 

členského štátu za škodu spôsobenú porušením právneho poriadku Európskej únie, 

ktorá je obsahom  nasledovnej podkapitoly. 
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1.4. Zásada zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú 

porušením právneho poriadku Európskej únie 

  

Obdobne ako aj predošlé spomínané zásady aj zásada zodpovednosti 

členského štátu za škodu spôsobenú porušením právneho poriadku Únie nachádza 

svoje korene v judikatúre Súdneho dvora. Míľnikom v tomto smere bol rozsudok 

Súdneho dvora vo veci Francovich (6/90, 19.11.1991, Zb. s. 4529), ktorý významne 

posilnil účinky práva Únie na vnútroštátnej úrovni, keď vyslovil záver, v zmysle 

ktorého je členský štát nielen povinný prestať s protiprávnym konaním, ale je povinný 

aj nahradiť škodu, ktorú takýmto konaním spôsobil.129 Tento záver je odrazom toho, 

že pokiaľ majú mať práva fyzických a právnických osôb založené právom Únie 

efektívny význam, je nevyhnutné vytvorenie mechanizmov na ich ochranu. 

 Súdny dvor v zmysle svojej judikatúry zakotvuje aplikáciu tejto zásady za 

splnenia nasledovných podmienok. Musí existovať situácia, kedy porušenie práva 

Únie má dopad na práva jednotlivcov garantovaných týmto právom, porušenie práva 

je preukázateľné a vážne a medzi porušením povinnosti vyplývajúcej z právneho 

poriadku Únie a vzniknutou škodou existuje kauzálny nexus.  

V podmienkach Slovenskej republiky je povinnosť dodržiavať právo Únie 

a plniť povinnosti z neho vyplývajúce zakotvená vo viacerých ustanoveniach, napr.: 

 čl. 144 ods. 1 Ústavy SR, z dikcie ktorého vyplýva, že sudcovia sú pri 

rozhodovaní viazaní medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2, t. j. Zmluvou 

o Európskej únie, Zmluvou o fungovaní Európskej únie a ostatnými normami 

primárneho práva Únie; 

 § 2 ods. 1 zákona č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý 

zakotvuje nevyvrátiteľnú právnu domnienku znalosti právne záväzných aktov, 

ktoré v boli v úradnom vestníku uverejnené; 

 § 121 OSP, v zmysle ktorého sa nedokazujú právne záväzné akty, ktoré boli 

uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev  a v Úradnom 

vestníku Európskej únie 

Náhrada škody, ktorú spôsobí Slovenská republika prípadne orgán verejnej 

moci porušením práva Únie, sa riadi predovšetkým právom Únie, najmä judikatúrou 
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 KALESNÁ, K. a kol. 2011. Európske právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2012, 

s. 246. ISBN 978-80-7160-326-9. 
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Súdneho dvora a podporne zákonom č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, prípadne aj 

Občianskym zákonníkom. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci však predpokladá len jeden spôsob, ktorým by mohlo dôjsť k porušeniu 

práva Únie a to nesprávnu alebo neskorú transpozície smernice (§ 4 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 514/2003 Z. z.). Vo vzťahu k územnej samospráve však tento prípad nie je 

možné uplatniť nakoľko zodpovednosť za transpozíciu smernice sa uplatňuje vo 

vzťahu k ministerstvu alebo inému ústrednému orgánu štátnej správy. Porušenie 

práva Únie môže nastať aj inými spôsobmi, napríklad  právoplatným nezákonným 

rozhodnutím alebo prijatím či ponechaním v platnosti legislatívy, ktorá je s právom 

Únie nezlučiteľná.130 Tieto prípady je možné uplatniť aj vo vzťahu k územnej 

samospráve, kde by za škodu zodpovedal  územný samosprávy celok alebo  orgán 

verejnej moci, ktorý by právo porušil. V zmysle citovaného zákona je ale potrebné 

vnímať dvojaký režim zodpovednosti. V jednej línii je to zodpovednosť orgánov 

územnej samosprávy ak bola škoda spôsobená orgánmi územnej samosprávy pri 

prenesenom výkone verejnej moci. V druhej línii je to zodpovednosť obce a vyššieho 

územného celku za škodu spôsobenú ich orgánmi pri výkone samosprávy. 

 

2. Územná samospráva vo svetle práva Európskej únie a judikatúry 

Súdneho dvora 

  

Zásady aplikácie práva Únie, tak ako to vyplýva z predchádzajúcej kapitoly, 

boli postupne judikatúrou Súdneho dvora uplatňované nielen vo vzťahu k členským 

štátom a ich súdnym orgánom, ale vo vzťahu k všetkým orgánom verejnej moci 

členských štátov, vrátane orgánov územnej samosprávy. 

 Medzníkom v oblasti judikatúry Súdneho dvora a nazerania na orgány 

územnej samosprávy ako orgány priamo a prednostne aplikujúce právo Únie je 

prípad Fratelli Constanzo (103/88, 22.6.1989, Recueil, s. 1839). Skutkový stav tohto 

prípadu sa dotýkal postupu milánskeho mestského úradu, ktorý v súvislosti 

s konaním majstrovstiev sveta v Taliansku v roku 1990 vypísal výberové konanie na 

vykonanie stavebných prác na mestskom futbalovom štadióne. Do výberového 

konania sa prihlásila spoločnosť Fratelli Constanzo, ktorú mestský úrad z dôvodu 
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príliš nízkej a nerealistickej ponuky vyradil. Mestský úrad konal v súlade s platnými 

predpismi talianskeho práva. Spoločnosť Fratelli Constanzo postup mestského úradu 

napadla na súde, pretože je v rozpore so smernicou o verejných zákazkách, ktorá 

paušálne zakazovala odmietať mimoriadne nízke ponuky (O.J.L 185/5 of 16.8.1971) 

a to aj napriek tomu, že postup mestského úradu bol v súlade s platnou talianskou 

legislatívou. Spoločnosť Fratelli Constanzo požadovala aby zadávateľ prihliadal aj na 

takéto ponuky. Spornou otázkou, ktorá bola talianskym súdom predložená Súdnemu 

dvoru, bolo, či v prípade konfliktu medzi právom Únie a vnútroštátnym právom je 

mestský úrad povinný vnútroštátnu normu neaplikovať, alebo či sa táto povinnosť 

vzťahuje len na vnútroštátne súdy. Súdny dvor konštatoval, že: ,,Pokiaľ sú splnené 

podmienky, za ktorých Súdny dvor stanovil, že jednotlivci sa môžu dovolávať 

ustanovenia smernice pred súdmi členského štátu, potom všetky správne orgány 

vrátane takých decentralizovaných úradov ako sú obecné úrady, sú povinné tieto 

ustanovenia aplikovať.“131 

Súdny dvor vymedzil dva dôvody svojho rozhodnutia. Prvý dôvod je odrazom 

judikatúry Súdneho dvora o priamom účinku smerníc, kde sa zakotvuje povinnosť 

vykonávať právo Únie vo vzťahu ku všetkým štátnym orgánom. Jednotlivec sa 

dovoláva priameho účinku smernice vždy voči štátu, teda voči ktorémukoľvek jeho 

orgánu. Druhým dôvodom bola nelogickosť tvrdenia,  že sa jednotlivec môže dovolať 

priameho účinku smernice na súde v rámci prieskumu správneho rozhodnutia, ale 

nemôže ho namietať v správnom konaní, ktoré súdnemu prieskumu bezprostredne 

predchádzalo.132 Tento druhý dôvod je možné ešte doplniť otázkou, akú 

,,nezákonnosť“ resp. rozpor právnych poriadkoch by mal súd preskúmať, pokiaľ by 

správny orgán nemal povinnosť sa s právom Únie vysporiadať samostatne? Prečo by 

potom rozhodnutie súdu mohlo zrušiť potenciálne rozhodnutie správneho orgánu, 

ktoré by síce bolo v rozpore s právom Únie, ale správny orgán by nemal povinnosť 

sa s ním samostatne vysporiadať? Toto pomerne stručné stanovisko Súdneho dvoru 

je možné rozšíriť stanoviskom generálneho advokáta Lenza, ktorý popri dôvodoch 

Súdneho dvora poukazuje aj na povinnosť úprimnej a lojálnej spolupráce zakotvenú 

v čl. 5 Zmluvy o Európskom spoločenstve (v súčasnosti čl. 4 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii), ktorá sa vzťahuje na všetky orgány členských štátov. Vo svojom 

stanovisku sa taktiež zamýšľa nad absurditou situácie, kde by správne orgány 
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samostatne nemuseli aplikovať právo Únie. V takom prípade by bol jednotlivec 

nútený vždy zahájiť súdne konanie aby sa svojich práv vyplývajúcich mu z práva 

Únie domohol. 

Z uvedeného môžeme konštatovať, že územnej samospráve vyplynula z 

judikatúry povinnosť znalosti a aplikácie práva Únie ex offo. Vykonávanie tejto 

povinnosti orgánmi Slovenskej republiky v zásade nie je sprevádzané problémami. 

Otázne sa však javí situácia, konfliktu práva Únie a práva Slovenskej republiky. 

Vyvstávajú tu otázky, či je orgán územnej samosprávy oprávnený riešiť takýto konflikt 

prostredníctvom zásady prednosti a priameho účinku práva Únie a teda neaplikovať 

vnútroštátnu právnu úpravu? A či je oprávnený vykonať korekciu výkladu 

zákonodarcu tak, aby bol v súlade s právom Únie? Odpoveď Súdneho dvora je 

v oboch otázkach kladná. Súdny dvor to odôvodňuje skutočnosťou, že vždy 

vychádzal a vychádza z toho, že všetky orgány členského štátu sú povinné aplikovať 

právo Únie na vnútroštátnej úrovni a v rámci svojej pôsobnosti majú povinnosť 

realizovať záväzky členského štátu, ktoré preň vyplývajú z práva Únie. Všetky orgány 

členských štátov môžu byť zodpovedné za ich prípadné porušenie. V konečnom 

dôsledku by takýto prípad pre zákonodarcu znamenal povinnosť zrušiť takúto 

nezlučiteľnú právnu normu a pre orgán územnej samosprávy povinnosť normu 

neaplikovať a zákaz priznania jej akýchkoľvek právnych účinkov.133 

 

Záver  

  

Povinnosť zabezpečiť dodržiavanie práva Únie sa vzťahuje v rámci výkonu 

svojich právomocí na všetky orgány členských štátov vrátene orgánov územnej 

samosprávy. Napriek tomu, že sprvoti judikatúra Súdneho dvora len ,,stiahla“ väčšinu 

zásad aplikácia práva Únie pre členské štáty na orgány územnej samosprávy, 

výraznú argumentačnú zmenu so sebou priniesol prípad Fratelli Constanzo. Zakotvil 

povinnosť všetkých správnych orgánov členských štátu nevynímajúc samospráve 

orgány samostatného vysporiadania sa s právom Únie a v prípade kolízie práva Únie 

s vnútroštátnym právom zakotvil povinnosť zákazu aplikácie vnútroštátnej normy. 

V konečnom dôsledku to pre územnú samosprávu znamená, že právo Únie je 

nadriadené  právnym normám obcí a vyšších územných celkov. Obce a vyššie 
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územné celky nemôžu prijímať všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia, pokiaľ 

by neboli v súlade s právom Únie. Obce a vyššie územné celky taktiež nemôžu vo 

svoj prospech aplikovať vnútroštátne právne normy, ktoré by porušovali právne 

normy Únie. 
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