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Predhovor 

Katedra verejnoprávnych disciplín Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika spolu s riešiteľským kolektívom projektu VEGA č. 1/0367/19 s názvom 

“Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“ zorganizovala dňa  

9. novembra 2021 vedeckú konferenciu s názvom „Obecné zriadenie – interpretácia 

kompetencií“. 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre multidisciplinárnu odbornú diskusiu  

o téme, ktorá napriek dlhotrvajúcej pozornosti vedeckej obce stále nedostatočne rezonuje  

u zákonodarcu a subjektov utvárajúcich verejnú politiku na najvyšších úrovniach štátu – téme 

delegovaných a originárnych kompetencií obcí a ich jasného rozhraničenia. Príspevky, ktoré 

tvoria obsah tohto zborníka celkom jednoznačne poukazujú na to, že ani po bezmála  

30-tich rokoch existencie územnej samosprávy v Slovenskej republike sa nepodarilo nájsť 

medzi štátom a jednotkami územnej samosprávy taký funkčný model rozdelenia kompetencií, 

ktorý by zabezpečil štandardy ich efektívneho, bezproblémového a zákonného výkonu. O tom 

svedčí aj často polemická súdna judikatúra či výsledky kontrolnej a dozorovej činnosti, 

vedúce k posilňovaniu paternalistického prístupu štátu k územnej samospráve.   

Dištančná forma konferencie umožnila napriek pandemickým obmedzeniam účasť 

širokého spektra odborníkov z viacerých slovenských univerzít a z justičného prostredia. 

Organizátorov konferencie osobitne teší, že skladba príspevkov uverejnených v tomto 

recenzovanom zborníku ponúka čitateľovi pohľad na kompetencie obcí prizmou viacerých 

vedných oblastí, najmä správneho práva, ústavného práva, finančného práva, ekonómie či 

politických vied.  

 

doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD. 

vedúci projektu VEGA č. 1/0367/19 

 

V Košiciach 6. decembra 2021 
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Princípy územnej samosprávy ako reflexia vzťahu štátu a obcí1 

Principles of territorial self-government as a reflection of the 

relationship between the state and municipalities 

Martin Vernarský 

 

Abstract 

The paper focuses on selected principles of territorial self-government, which express its value anchoring in the 

Slovak legal system. They serve as interpretative starting points for the implementation of written legal norms. 

At the same time, they are also criteria for the survey of state interventions in the position of territorial self-

government. The article also seeks to point out some current problems in the application of the legislation of 

territorial self-government, the connection of which with the principles on which the position of municipalities 

and self-governing regions is based is evident..  

Key words: territorial self-government, municipality, principle, state, autonomy 

 

Úvod 

Pojem princípov obecnej (a v širšom zmysle územnej) samosprávy postupne prestáva 

byť v právnom systéme Slovenskej republiky iba výsledkom akademickej práce na poli vedy 

správneho práva, či iných vedeckých disciplín, ktorých objektom záujmu je teritoriálna 

samospráva. Ústavný text pojem „princípy samosprávy“ síce nepoužíva, no prostredníctvom 

ústavnej regulácie jedinečnej súdnej ochrany poskytovanej v konaní podľa čl. 127a Ústavy 

Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) obciam a vyšším územným celkom Ústavným 

súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) došlo s účinnosťou od 1. marca 2019 v 

naznačenom zmysle k nezanedbateľnému posunu. Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde 

Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ústavnom súde“) sa totiž procesne konkretizujúc ústavnú reguláciu 

podujal vo svojom § 136 ods. 2 „rozmeniť na drobné“ ústavným pojem „vec územnej 

samosprávy“, ktorý tvorí predmet ochrany v konaní o tzv. komunálnej sťažnosti podľa už 

uvedeného čl. 127a Ústavy. 

Vykladať ústavnú kategóriu zákonnou definíciou v zásade nie je práve ideálny spôsob 

interpretácie ústavných noriem, no zákonu o ústavnom súde nemožno pri vysvetlení pojmu 

„vec územnej samosprávy“, prinajmenšom z formulačného hľadiska, túto výtku adresovať. 

                                                 
1 Prekladaný príspevok bol spracovaný s podporou projektu VEGA  č. 1/0367/19 s názvom “Kompetencie 

obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“ 
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Ustanovenie § 136 ods. 2 totiž normuje, že na účely tohto zákona sa vecou územnej 

samosprávy rozumie najmä právomoc a pôsobnosť obce a samosprávneho kraja, ako aj 

princípy samosprávy. Zákon o ústavnom súde teda poctivo zdôrazňuje, že ústavný pojem 

hodlá naplniť obsahom len pre účely regulácie konania Ústavného súdu. Pri interpretácii a 

uplatňovaní iných právnych noriem majúcich význam pre územnú samosprávu tak ústavná 

kategória „vec územnej samosprávy“ môže byť poňatá aj odlišne. Na strane druhej hodno 

doplniť, že v akomkoľvek konaní, ktorého objekt by tvorila územná samospráva, jej 

fungovanie, či postavenie, môže byť vydané rozhodnutie, ktoré sa následkom postupného 

využívania opravných prostriedkov ako podmienky pre prípustnosť komunálnej ústavnej 

sťažnosti napokon stane predmetom prieskumu zo strany Ústavného súdu. A ten by bol v 

takomto konaní podľa čl. 127a Ústavy opätovne povinný aplikovať aj § 136 ods. 2 zákona o 

ústavnom súde, ktorý zahŕňa kategóriu princípov samosprávy. Legálna a pre účely procesnej 

regulácie zákona o ústavnom súde orientovaná definícia pojmu „vec územnej samosprávy“ 

má preto potenciál prekročiť aplikačné mantinely formulované v § 136 ods. 2 zákona o 

ústavnom súde a pri konzistentnom judikatórnom uchopení sa vžiť aj ako univerzálny návod 

pre interpretáciu Ústavou nedefinovanej kategórie tvoriacej záväzné východisko pri 

poskytovaní súdnej ochrany obciam a vyšším územným celkom. 

Princípy samosprávy predstavujú legálne determinované kriteriálne východisko pre 

poskytovanie praktickej súdnej ochrany. Z toho vyplýva, že ich musia mať na pamäti všetky 

orgány verejnej moci, ktoré pri výkone svojich kompetencií budú ovplyvňovať postavenie 

obcí a vyšších územných celkov. Nerešpektovanie princípov samosprávy totiž môže mať za 

následok kasáciu zásahov do vecí územnej samosprávy realizovaných prostredníctvom 

rozhodnutí či iných právnych aktov orgánov verejnej moci. 

Ani princípy samosprávy nie sú v našom právnom poriadku definované taxatívnym 

alebo demonštratívnym výpočtom, o ktorý by bolo možné sa pri aplikácii § 136 ods. 2 zákona 

o ústavnom súde oprieť. Princípy samosprávy sú skôr zakódované v právnej úprave, vo 

vzťahoch medzi regulovanými právnymi inštitútmi, v systematickej koncepcii jednotlivých 

právnych predpisov, vo vzájomných väzbách medzi právnymi predpismi, v ústavnom chápaní 

územnej samosprávy, no nielen z hľadiska slov použitých v štvrtej hlave Ústavy, ale hlavne v 

rovine hodnôt, ktoré ústavná koncepcia územnej samosprávy so sebou nesie. 

Od rozhodovacej praxe Ústavného súdu nemožno očakávať tvorbu (kreáciu) princípov 

samosprávy, ale skôr ich odkrývanie v aktuálnej právnej úprave. Princípmi samosprávy budú 

všeobecne formulované a v širokom spektre právnych vzťahov uplatniteľné záväzné 

charakteristiky územnej samosprávy vyjadrujúce vo svojom súhrne jej podstatu. Ich význam 
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bude sústredený predovšetkým na sféru interpretácie písaných právnych noriem. Princípy 

samosprávy teda možno vnímať aj ako veľmi dôležité návody pre proces aplikácie právnych 

noriem upravujúcich konkrétnejšie vymedzené skutkové stavy, v ktorých sa územné 

samosprávne celky ako subjekty práva môžu ocitať. Práve vyššia miery všeobecnosti 

predurčuje, že princípy samosprávy možno objavovať v normách Ústavy, ale bezpochyby aj v 

Európskej charte miestnej samosprávy2. 

Vzájomný vzťah princípov samosprávy je rôznorodý. Niektoré z nich sú všeobecnejšie 

v porovnaní s inými, ktoré zas majú povahu konkretizačnú. Princípy samosprávy vysvetľujú 

jej podstatu, pričom tento cieľ dosahujú tým, že výstižne definujú vzťah samosprávy k štátu. 

Nadobúdajú pozíciu reflexie vzťahu štátu k (územnej) samospráve. Štát sa v tomto vzťahu 

ocitá vo veľmi delikátnom postavení. V Ústave a v Európskej charte miestnej samosprávy 

prevzal záväzok územnú samosprávu kreovať a hlavne vytvoriť podmienky pre jej reálne 

fungovanie3, hoci existencia územnej samosprávy a napĺňanie jej cieľa oslabujú mocenskú 

pozíciu štátu na vlastnom území. Štát teda má podporovať čosi, čo jeho moc eliminuje. Ak si 

ale túto náročnú úlohu splní, posilní sa jeho autorita a legitimita. 

1. Subsidiarita 

Podstatu subsidiarity popisuje Peter Kukliš, konštatujúc, že „čo môže vykonať 

jednotlivec pomocou svojej vlastnej sily a schopnosti, to mu spoločnosť nemá odnímať, čo 

môže vykonať menšie spoločenstvo, to mu má väčšie spoločenstvo ponechať“4. Z pohľadu 

právneho zakotvenia je predmetný princíp vyjadrený v čl. 4 ods. 3 Európskej charty miestnej 

samosprávy, podľa ktorého vo všeobecnosti správu verejných vecí vykonávajú prednostne tie 

orgány, ktoré sú k občanovi najbližšie. Keďže spomenutým ustanovením Európskej charty 

miestnej samosprávy je Slovenská republika viazaná, bezpochyby je veľkou výzvou pre 

legislatívu, no aj pre aplikačnú prax, pretavenie uvedenej normy do praxe slovenskej územnej 

samosprávy. Vo všeobecnosti je najzložitejšou otázkou vertikálnej decentralizácie presná 

identifikácia verejnoprávnych záležitostí, ktorých by sa štát v záujme rešpektovania princípu 

subsidiarity mal v prospech územnej samosprávy vzdať. Zákonná normotvorba je v tomto 

smere buď celkom prirodzene kazuistická (taxatívne výpočty kompetencií územných 

samosprávnych celkov) alebo príliš všeobecná (často používaná kategória „miestne 

záležitosti“ ), a tak na ňu celkom prirodzene nadväzuje neprincipiálna aplikačná prax. 

                                                 
2 KOŠIČIAROVÁ, S. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2018, s. VII. – 

XI. v Úvode 
3 HUTTA, V. Samospráva ako ústavný princíp. Verejná správa, 1999, č. 20, s. 27 
4 KUKLIŠ, P. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 6, s. 636 – 649 
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Dôležitým zhmotnením subsidiarity ako princípu územnej samosprávy je § 4 ods. 4 

zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon 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. Toto ustanovenie nepredstavuje len pomôcku pre 

uplatňovanie právneho režimu pri realizácii individuálnych kompetencií obcí, ale je 

významným hodnotovým prejavom zákonodarcu, ktorý evidentne preferuje extenziu pri 

určovaní okruhu kompetencií spadajúcich do sféry samosprávy. Teda aj prípadné opomenutie 

zákonodarcu jednoznačne vymedziť pri právnom zakotvení určitej kompetencie obce jej 

právny režim v sebe nesie implicitnú výpoveď o tom, že v takom prípade je potrebné 

favorizovať obec a jej autonómne priestory pri uskutočňovaní samosprávnej moci. 

2. Relatívna nezávislosť od štátu a súdna ochrana územnej samosprávy 

Princíp relatívnej nezávislosti (autonómie5) územnej samosprávy od štátu možno 

zjednodušene ho chápať ako výsledok úsilia, aby sa územná samospráva z hľadiska vzťahu k 

štátu nedostala do pozície miestnej štátnej správy. Územná samospráva sa často označuje aj 

ako štvrtá moc v štáte6. Disponuje totiž právomocou normotvorby, ale aj právomocami 

exekutívnej povahy. Relativita jej nezávislosti je zábranou, aby sa štát nestal len federáciou 

obcí, či iných územných samosprávnych celkov. V slovenských reáliách územná samospráva 

tvorí súčasť unitárneho štátu, ktorého územie je štátoprávne nedeliteľné (čl. 3 ods. 1 Ústavy). 

Existencia územného členenia uvedenú ústavnú požiadavku nenarúša7, lebo účelom vzniku 

územných celkov nie je oslabovať vonkajšiu suverenitu štátu, ale posilňovať jeho 

demokratický charakter dovnútra. Práve preto, aby sa Slovenská republika nestala federáciou 

samosprávnych krajov, či obcí, obmedzuje sa ich nezávislosť tým, že nie sú oddelené od moci 

zákonodarnej a od moci súdnej. Dôsledne by sa však mali vymedzovať voči štátnej výkonnej 

moci. 

Podstatným je vzťah územnej samosprávy k moci zákonodarnej. Princíp relatívnej 

oddelenosti tu nachádza svoj formálny výraz v požiadavke, aby sa povinnosti a obmedzenia 

pri výkone územnej samosprávy obci a vyššiemu územnému celku ukladali len zákonom a na 

                                                 
5 o právnych zárukách autonómnosti územnej samosprávy pojednáva OROSZ, L. Všeobecné ústavné princípy - 

základná charakteristika, význam a spôsob ich vyjadrenia v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Právny 

obzor, 2003, roč. 86, č. 3 
6 TRELLOVÁ, L. Územná samospráva ako „štvrtá moc“ v štáte? Verejná správa a spoločnosť, 2018, roč. XIX., 

č. 2, s. 53-62 
7 HORVAT, M. in: VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné, Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. 

Beck, 2018, s. 104 
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základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 (čl. 67 ods. 2 Ústavy). Zásahy štátu do 

činnosti obce alebo vyššieho územného celku musia mať nevyhnutne zákonný základ (čl. 67 

ods. 3 Ústavy). Rovnako Európska charta miestnej samosprávy akceptuje miestnu 

samosprávu ako právo miestnych orgánov v medziach zákona spravovať a riadiť podstatnú 

časť verejných záležitostí v rámci ich kompetencií a v záujme miestneho obyvateľstva (čl. 3 

ods. 1), pričom základné práva a povinnosti miestnych orgánov majú byť zakotvené v ústave 

alebo zákone (čl. 4 ods. 1). Pre postavenie územnej samosprávy v štáte je preto rozhodujúca 

vôľa zákonodarcu. Iba zákonodarca je oprávnený pôvodným spôsobom zasiahnuť do 

postavenia územnej samosprávy. Zásah môže realizovať priamo výslovnou formuláciou 

povinností adresovaných územným samosprávnym celkom, pričom v takom prípade je súdna 

moc určená na to, aby v prípade nerešpektovania zákonných povinností vôľu zákonodarcu 

individuálnym rozhodnutím presadila. Zásah však zákonodarca môže uskutočniť aj nepriamo,  

a to presne špecifikovaným splnomocnením oprávňujúcim k individuálnemu zásahu orgán 

štátnej exekutívy alebo iný (nesúdny) štátny orgán. Na takúto formu zákonodarného prejavu 

musí taktiež nadväzovať moc súdna, ktorej úlohou je poskytovať územným samosprávnym 

celkom ochranu pred individuálnymi intervenciami štátnych exekutívnych orgánov 

vymykajúcim sa zákonnému splnomocneniu. Nedovolené zásahy štátnej exekutívy pritom 

nemusia mať vždy podobu konania, či rozhodovania contra legem, často sa môžu ukrývať za 

výkladom zákonných právnych predpisov nerešpektujúcim podstatu územnej samosprávy. 

Uvedené vysvetlenie princípu relatívnej nezávislosti územnej samosprávy plynule ústi 

do konštatovania dôležitosti jej súdnej ochrany v právnom štáte. Požiadavka súdnej ochrany 

územnej samosprávy sa stáva dokonca ďalším jej princípom. Nezávislé súdy, ktoré nie sú 

viazané politickými cieľmi vládnej moci a jej podriadenej exekutívy, sú povolané napomáhať 

presadzovaniu vôle zákonodarcu nielen voči porušovateľom zákona z radov územných 

samosprávnych celkov, ale aj voči iným štátnym orgánom, ktoré do postavenia územnej 

samosprávy zasiahnu spôsobom zákonodarcom nezamýšľaným. Najzložitejšou úlohou súdnej 

moci je potom odhaliť prípady, keď je potrebné územnú samosprávu chrániť dokonca aj pred 

samotným zákonodarcom, ktorý parciálnymi zákonodarnými počinmi môže zmysel územnej 

samosprávy a jej podstatu úplne vyprázdniť8, hoci jej existencia bude v ústavnom poriadku 

naďalej formálne zakotvená. Túto úlohu súdna moc napĺňa v konaní Ústavného súdu podľa čl. 

                                                 
8 na toto nebezpečenstvo poukazuje aj Ústavný súd v náleze vo veci I. ÚS 55/00 konštatovaním, 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“ 
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125 ods. 1 písm. a) Ústavy, ak je predmetom prieskumu zákon, ktorý do postavenia 

samosprávy zasahuje. 

V súvislosti s princípom súdnej ochrany vecí územnej samosprávy sa ako praktická 

núka poznámka o postavení základného práva na súdnu ochranu ako referenčného kritéria pri 

posudzovaní zásahov do práva územných samosprávnych celkov na samosprávu. Predmetné 

základné právo je explicitne adresované každému, a preto sa najfrekventovanejšie objavuje v 

ústavných sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb podľa čl. 127 Ústavy. Podstatou 

čl. 46 ods. 1 Ústavy je garancia súdnej (alebo aj inej právnej) ochrany subjektívnym právam 

majúcim oporu v právnom poriadku. Uvedená garancia zahŕňa viacero už doposiaľ stabilne 

judikovaných komponentov. Voľba, či územný samosprávny celok podá ústavnú sťažnosť 

podľa čl. 127 Ústavy alebo sťažnosť vo veciach územnej samosprávy závisí od povahy 

základného hmotno-právneho vzťahu, z ktorého spor vzišiel, resp. od povahy subjektívneho 

práva tvoriaceho obsah takéhoto právneho vzťahu. Základné právo na súdnu ochranu sa ale 

neobmedzuje len na súkromnoprávne vzťahy hmotnej povahy, no i na vzťahy verejnoprávne, 

ktorých obsahom sú verejné subjektívne práva a verejné povinnosti.  

Relativita nezávislosti územnej samosprávy od štátu odôvodňuje aj potrebu štátneho 

dohľadu nad výkonom územnej samosprávy9 . Ide o mocenskú činnosť štátnych orgánov, 

ktorej jediné kriteriálne nastavenie spočíva v zákonnosti výkonu územnej samosprávy. 

Európska charta miestnej samosprávy v čl. 8 ods. 2 v tomto duchu zdôrazňuje, že akýkoľvek 

správny dohľad nad činnosťou miestnych orgánov je obyčajne zameraný len na zabezpečenie 

jej súladu s právom a ústavnými princípmi. Nadväzujúca vysvetľovacia správa (explanatory 

report) zdôrazňuje, že správny dohľad sa nemôže orientovať na kritériá ako účelnosť, 

prospešnosť a pod. Limity štátneho (správneho) dohľadu nad činnosťou územnej samosprávy 

sa zameriavajú na vylúčenie politických vplyvov centrálnej vlády na činnosť obcí a 

samosprávnych krajov, pretože len orgány územnej samosprávy sú vzhľadom na princíp 

zastupiteľskej demokracie oprávnené presadzovať do výkonu pôvodných kompetencií vlastné 

politické ciele a zámery. Opätovne je tak vhodné pripomenúť, že celoštátna politika môže do 

činnosti územnej samosprávy zasahovať len vtedy a natoľko, nakoľko je prejavená v 

zákonodarných aktoch parlamentu, čo je vyjadrenie spomenutého kritéria zákonnosti. Aj v 

súvislosti s výkonom štátneho dohľadu nad činnosťou územnej samosprávy je potrebné 

zdôrazniť princíp súdnej ochrany práva územných samosprávnych celkov na samosprávu. Za 

                                                 
9 nezávislosť spolu so štátnym dohľadom robia územnú samosprávu špecifickou, pretože napriek štátnemu 

dohľadu nie je vo vzťahu podriadenosti k štátnym orgánom (orgány štátnej správy), a tak v zákonom, resp. 

všeobecne v právom vymedzenom rámci pôsobí samostatne – HOLLÄNDER, P. Základy všeobecné státovědy. 

2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 207 
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každých okolností teda musia disponovať možnosťou požadovať súdny prieskum zásahu štátu 

realizovaného v rámci výkonu štátneho dohľadu..  

3. Zastupiteľský princíp 

Vychádzajúc z Ústavy i z Európskej charty miestnej samosprávy možno zastupiteľský 

princíp hodnotiť ako nutnú podmienku riadneho a legitímneho výkonu územnej samosprávy. 

Ústava v čl. 69 ods. 2, 3, 5 a 6 predpisuje zastupiteľský princíp formou kreácie oboch orgánov 

územných samosprávnych celkov. Územná samospráva ako samospravovanie predpokladá 

legitimáciu jej orgánov tými, ktorí sa budú následne decentralizovanej moci musieť podriadiť. 

Európska charta miestnej samosprávy v čl. 3 ods. 2 predpokladá uplatnenie zastupiteľského 

princípu len vo vzťahu ku kolektívnym orgánom („councils and assemblies“), pričom 

výkonné orgány im majú byť podriadené. V tomto smere je slovenská právna úprava z 

hľadiska uplatnenia zastupiteľského princípu širšie koncipovaná (aj na starostu obce a 

predsedu samosprávneho kraja ako výkonné orgány), vďaka čomu vzťah kolektívneho orgánu 

k výkonnému orgánu nie je vzťahom nadriadeného a podriadeného, ale vzťahom dvoch 

rovnocenných orgánov. Hoci sa slovenský model na prvý pohľad môže javiť ako 

demokratickejší, v praxi spôsobuje ťažkosti v situáciách, keď výkonný orgán pochádza z 

iného politického tábora než väčšina v zastupiteľstve. Pri „nespolupracujúcom“ starostovi 

obce alebo predsedovi samosprávneho kraja má zastupiteľstvo z praktického hľadiska natoľko 

zviazané ruky, že sa výkonný orgán stáva mocensky dominantnejším. 

4. Územný (teritoriálny) princíp 

Územným princípom sa územná samospráva líši od iných podôb samosprávy 

(záujmová, akademická a pod.). Bez presne určeného územia by nebolo možné po právnej 

stránke ustáliť teritoriálne podmienky uplatňovania decentralizovanej (samosprávnej) moci. 

Územný princíp vyplýva z čl. 64a Ústavy, ktorá obec a vyšší územný celok charakterizuje 

okrem iného ako samostatné územné celky. Európska charta miestnej samosprávy formuluje 

teritoriálny princíp nepriamo, keď v čl. 5 zakotvuje ochranu územných hraníc miestnych 

orgánov vyžadujúcu prekonzultovanie miestnych zmien územných hraníc so 

zainteresovanými miestnymi samosprávami. Rozsah územia samosprávneho celku 

nepredstavuje len nevyhnutný formálny rámec pre uplatňovanie decentralizovanej moci, ale 

významne ovplyvňuje aj kvalitu výkonu samosprávy, resp. spôsobilosť samosprávneho celku 

realizovať svoje kompetencie v prospech svojich obyvateľov. Charakter územia, i jeho 

prírodné podmienky v širšom slova zmysle majú potenciál bezprostredne ovplyvňovať 
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napríklad príjmovú, no i výdavkovú stránku rozpočtu územného samosprávneho celku, čo 

priamo vplýva na kvalitu plnenia samosprávnych úloh. Preto akékoľvek intervencie štátu 

priamo sa týkajúce územia samosprávneho celku predstavujú vážny zásah do jeho postavenia. 

Dôležitým predpokladom akceptácie takýchto zmien je potom Európskou chartou územnej 

samosprávy už spomenutá konzultácia s dotknutými obcami či samosprávnymi krajmi. V 

žiadnom prípade však štátu priestor pre územné zmeny nemožno upierať. Práve on je 

zodpovedný za nastavenie systému územnej samosprávy, ktorý bude garantovať náležitú 

kvalitu jej výkonu, a súčasťou takého systému je i vhodné veľkostné (teritoriálne) nastavenie 

samosprávnych celkov10. Zákon o obecnom zriadení neumožňuje realizovať zmenu územia 

obce bez jej predchádzajúceho súhlasu. Jedinou výnimkou je pričlenenie tzv. nefunkčnej obce 

podľa § 2aa zákona o obecnom zriadení. No i v takom prípade je nevyhnutný súhlas 

susediacej obce, ku ktorej sa má nefunkčná obce pričleniť. Na regionálnej úrovni naproti 

tomu zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v § 1 ods. 4 druhej vete umožňuje 

realizovať zmenu územia samosprávnych krajov iba zákonom, explicitne však neartikuluje 

potrebu konzultácie územnej zmeny s dotknutými samosprávnymi krajmi. Preto je 

diskutabilné, či by interpretácia a uplatňovanie § 15 ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch11 

nemali v záujme súladu s čl. 5 Európskej charty miestnej samosprávy smerovať k požiadavke 

obligatórneho referenda pred tým, než bude zákon meniaci územie samosprávneho kraja 

schválený12. 

5. Osobný (personálny) princíp 

Princíp personálny je v prvom rade vyjadrením korporatívnej podstaty územných 

samosprávnych celkov. Ústava ju charakterizuje tak, že obec i vyšší územný celok združujú 

osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt (čl. 64a). Personálny princíp je tak neoddeliteľne 

spätý s princípom územným. Zo zorného uhla personálneho princípu možno územné 

                                                 
10 štát (zákonodarca) má široký priestor pre komunálnu reformu, ktorá môže do postavenia reformou dotknutých 

obcí zasiahnuť až existenčne; napr. stabilnú judikatúru rakúskeho Spolkového ústavného dvora v Rakúsku 

vysvetľuje, že spolková ústava zaručuje existenciu obce ako inštitúcie, ale nijakým spôsobom negarantuje 

individuálnej obci právo na nerušenú existenciu, pretože absolútne právo na existenciu prislúcha podľa ústavy 

len takej právnickej osobe, ktorá je v ústavných normách označená individuálne, nie iba typovo (napr. 

rozhodnutie zo 17. marca 1972 vo veci B 373/71, bod 4.3.1, z aktuálnejších zas rozhodnutie z 23. septembra 

2014 vo veci G44/2014, V46/2014, bod 2.3.1) 
11 podľa tohto ustanovenia zastupiteľstvo vyhlási referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu 

samosprávy samosprávneho kraja, ak sa na tom uznesie alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených 

voličov. 
12 požiadavku referenda ako podmienku pre takéto prípady explicitne artikuluje napr. čl. 132 Ústavy Talianskej 

republiky (na následnú zmenu hraníc sa potom v zmysle uvedeného ústavného článku dokonca vyžaduje ústavný 

zákon) 
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samosprávne celky charakterizovať ako združenia fyzických osôb s trvalým pobytom na ich 

území. Bez aktívneho personálneho činiteľa by územná samospráva nemala žiaden význam, 

strácala by svoju podstatu. Podieľanie sa fyzických osôb rezidujúcich na území 

samosprávneho celku na výkone územnej samosprávy však nie je vyjadrením realizácie 

združovacieho práva podľa čl. 29 Ústavy  (napriek zneniu čl. 64a Ústavy), ale základného 

práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy. Okrem toho, 

personálny princíp nemožno zamieňať s personálnou pôsobnosťou právnych noriem 

tvorených kompetentnými orgánmi územnej samosprávy. Právne normy obsiahnuté vo 

všeobecne záväzných nariadeniach sa totiž nemusia nevyhnutne vzťahovať len na osoby s 

trvalým pobytom na území obce či samosprávneho kraja, ale aj na iné subjekty, ktoré 

vykazujú právom kvalifikovaný vzťah k územiu samosprávneho celku (napr. právnická 

osoba, ktorá na území obce nesídli, no realizuje tam podnikateľskú činnosť, produkuje odpad 

a pod.). Podstatou personálneho princípu je teda požiadavka správy vlastných záležitostí 

samosprávneho celku v záujme miestneho obyvateľstva (čl. 3 ods. 1 Európskej charty 

miestnej samosprávy), ktorý však môže predurčovať aj priznávanie práv a ukladanie 

povinností subjektom netvoriacim osobný základ obce či samosprávneho kraja ako 

verejnoprávnych korporácií. Tým sa územná samospráva líši od samosprávny záujmovej, v 

ktorej personálny princíp zohráva výraznejšiu úlohu. 

5. Primeranosť vlastných finančných zdrojov 

Akákoľvek autonómia pri mocenskom spravovaní vlastných záležitostí 

samosprávneho celku je iluzórna bez potrebného finančného a majetkového zabezpečenia. 

Preto je plne odôvodnená požiadavka vyslovená Ústavou v čl. 65 ods. 2, podľa ktorej obce a 

vyššie územné celky financujú svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. Záväzok 

štátu plynúci z uvedeného ustanovenia spočíva v povinnosti nielen prijať, ale aj do praxe 

presadiť takú právnu úpravu vlastných rozpočtových príjmov územnej samosprávy, ktorá 

bude primeraná finančnej náročnosti výkonu jej originárnych kompetencií. Tomu zodpovedá i 

príkaz plynúci z čl. 9 ods. 2 Európskej charty miestnej samosprávy. Žiadna jednotka územnej 

samosprávy by pri bežnom administrovaní svojho územia nemala byť odkázaná na finančnú 

podporu centrálnej vlády (štátu). To, pravdaže, nevylučuje uchádzanie sa o štátne dotácie v 

mimoriadnych situáciách (živelné pohromy a pod.). V súvislosti so zabezpečovaním 

primeraných finančných zdrojov zohráva dôležitú úlohu i oprávnenie územných 

samosprávnych celkov ukladať dane. Územná samospráva ako forma výkonu verejnej moci 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sa nevyhnutne spája s očakávaním vlastných 



15 

 

daňových príjmov, o ktorých výške, ako aj následnom použití bude rozhodovať ona sama. To 

neznamená, že štát ukladanie miestnych daní nesmie nijako regulovať. Je však zodpovedný za 

rešpektovanie autonómneho priestoru, ktorý sám v zákonných právnych predpisoch o 

miestnych daniach územnej samospráve vytvoril. 

Záver 

Princípy územnej samosprávy nestrácajú na svojej aktuálnosti ako pravidlá vyššej 

miery všeobecnosti, no aj ako výkladové východiská otvárajúce priestor autentickému 

používaniu administratívnoprávnej úpravy postavenia i kompetencií obcí. V období, keď sa 

dlhodobo pertraktované požiadavky upozorňujúce na potrebu komplexnej komunálnej 

reformy postupne stávajú nudnou a „obohranou pesničkou“, práve princípy môžu orgánom 

aplikácie práva poskytovať schodnú cestu pre primerané korekcie nielen vo vzťahu 

k zásahom, ktorých pôvodcami sú orgány obecnej samosprávy a smerujú voči adresátom 

výkonu samosprávnej moci, ale aj vo vzťahu k intervenciám štátu do postavenia obcí.  

Všeobecnosť formulácie princípov samosprávy vyžaduje od právno-aplikačných 

orgánov veľmi citlivý prístup, ktorý bude založený na vyvažovaní medzi podstatou územnej 

samosprávy na jednej strane a na požiadavkách rešpektovať nezávislosť obcí a jej relativitu 

vo vzťahu k štátu na strane druhej. Odkaz na princípy samosprávy však nezbavuje 

zákonodarcu povinnosti regulovať kompetencie územnej samosprávy predvídateľným 

spôsobom, pri dôslednom rešpektovaní perspektívne zameranej schopnosti obcí realizovať 

výkon samosprávy tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k excesom orgánov obecnej 

samosprávy vedúcim následne štátne orgány k prijímaniu možno krátkodobo účinných, no 

súčasne parciálnych, a vďaka tomu často i nesystémových riešení ignorujúcich podstatu 

územnej samosprávy. 
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Právomoc obce a obecnej polície prejednávať priestupky  

v blokovom konaní 

The power of the municipality and the municipal police to 

prosecute offenses in block procedure 

Soňa Košičiarová 

 

Abstract  

With effect from 1 May 2021, the amendment to Act no. 372/1990 Coll. on Offenses (Act No. 146/2021 Coll.) has 

extended the power of the municipalities and municipal police to prosecute offenses. What is the impact of the 

obligation addressed to municipalities imposed in § 4 Par. 5 Letter a) of the Act no. 369/1990 Coll. to lay down 

restrictions and prohibitions in matters of public order by their binding regulations? 

Based on the analysis of specific generally binding regulations issued in matters of public order, we will list the 

most common legislative errors that municipalities make in connection with the implementation of this legal 

obligation. 

Key words: municipality, offenses, public order 

 

Úvod  

S účinnosťou od 1. mája 2021 novela zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zákon 

č. 146/2021 Z. z.) rozšírila právomoc obecnej polície o prejednávanie priestupkov v 

blokovom konaní. Ktoré skutkové podstaty priestupkov prejednávajú obce a obecné polície 

podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. v blokovom konaní? Aký vplyv má na ich obsah 

povinnosť obcí upraviť podrobnosti všeobecne záväznými nariadeniami uložená v § 4 ods. 5 

písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov?  

Na základe analýzy konkrétnych všeobecne záväzných nariadení vydaných vo veciach 

verejného poriadku uvedieme najčastejšie právne chyby, ktorých sa obce dopúšťajú v 

súvislosti s vykonaním tejto ich zákonnej povinnosti. 

 Referát sa nezaoberá procesnoprávnymi aspektmi prejednávania priestupkov v blokovom 

konaní, nakoľko tu nemožno hovoriť o žiadnych osobitostiach pri uplatňovaní kompetencie 

obcí, ktoré sú predmetom výskumu v rámci projektu VEGA 1/0367/19. Zameriava sa na 

hmotnoprávne aspekty problematiky, ktoré sa v kontexte s normotvornou právomocou obce 

podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení javia byť oveľa aktuálnejšie.  
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1. Limity právomoci obce a obecnej polície prejednávať priestupky v blokovom konaní 

na základe zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

Vymedzenie skutkových podstát priestupkov. Podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. obce a 

obecné polície prejednávajú v blokovom konaní priestupky, ktoré taxatívnym spôsobom 

vypočítava ustanovenie § 86 písm. b). Sú to priestupky: 

- proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48,  

- proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, 

- proti majetku podľa § 50,  

- priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a), 

§ 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a  

- priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce. 

Tieto skutkové podstaty priestupkov majú v niektorých prípadoch z právnoteoretického 

hľadiska povahu: 

- blanketovej skutkovej podstaty, 

- zostatkovej skutkovej podstaty alebo 

- kombinácie blanketovej a zostatkovej skutkovej podstaty. 

Právnu povahu blanketovej skutkovej podstaty, ktorá odkazuje na iné všeobecne záväzné 

právne predpisy než je zákon SNR č. 372/1990 Zb. má ustanovenie: 

- § 47 ods. 1 písm. ch) až k), napr. “priestupku sa dopustí ten, kto použije pyrotechnické 

výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi”, 

- § 48 (priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosti ustanovené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných 

vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy), 

- § 45 ods. 1 (“priestupku sa dopustí ten, kto porušením všeobecne záväzných právnych 

predpisov o ochrane životného prostredia...”), 

- § 46 (priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosti ustanovené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných 

vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy). 

Právnu povahu zostatkovej skutkovej podstaty priestupku vymedzujúcej, ktoré ďalšie 

porušenie povinnosti sa považuje za priestupok má ustanovenie: 

- § 46 (“priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než 

uvedených v § 21 až 45”), 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-47
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-49
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-50
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-21.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-24.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-26.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-30.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-32.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-35.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-45
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-21
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- § 48 (“priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než 

uvedených v § 47”). 

Protiprávnosť konania páchateľa priestupku sa v oboch prípadoch spája so zavineným 

porušením povinnosti vyplývajúcej z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu. 

Ním treba (a to aj vzhľadom na znenie § 46 a § 48) rozumieť nielen všeobecne záväzný 

právny predpis vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a v Zbierke zákonov. Je 

ním aj všeobecne záväzné nariadenie obce, samosprávneho kraja alebo vyhláška miestneho 

orgánu štátnej správy.  

Zákonodarcom použitá legislatívna technika vymedzenia skutkových podstát priestupkov 

nie je v rozpore s princípom nullum crimen sine lege. Je to totiž zákon, ktorý (v súlade s čl. 49 

Ústavy Slovenskej republiky) ustanovuje, ktoré konanie fyzickej osoby je priestupkom. 

Možno sa s ňou stretnúť dokonca aj v úprave trestnoprávnej zodpovednosti (pozri napr. § 300 

Trestného zákona). 

Uplatnenie princípu nullum crimen sine lege má v právnom štáte zabezpečiť stav, keď: 

- každý má možnosť z obsahu zákona vopred zistiť, ktoré konanie je protiprávne (nullum 

crimen sine lege scripta), 

- zákon obsahuje určité, jasné a presné vyjadrenie skutkových podstát deliktov (nullum 

crimen sine lege certa). 

Dovolím si tvrdiť, že inštitút blanketovej a zostatkovej skutkovej podstaty 

verejnoprávneho deliktu nie je z hľadiska cieľov princípu nullum crimen sine lege  vhodný. 

Zákonodarca by sa z tohto dôvodu mal vyhýbať jeho legislatívnemu nadužívaniu.  

Vhodné je ho aplikovať len v prípadoch, keď sa v rámci predmetu regulácie osobitných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré blanketová alebo zostatková skutková 

podstata odkazuje neotvárajú široké nožnice v podobe veľkého počtu povinností. 

Keďže v prípade priestupkov sa uplatňuje zásada legality stíhania, nie je ďalej vhodné, 

aby priestupkom bolo každé zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej z osobitného 

všeobecného záväzného právneho predpisu. Zákonodarca má pristupovať k úprave 

zodpovednosti za priestupky na základe starostlivého zváženia miery spoločenskej škodlivosti 

skutku.  

Znížiť neželateľný efekt “celoplošne” možného postihu fyzických osôb možno aj inak, 

využitím špeciálnych legislatívnych techník. Medzi ne patrí regulácia, keď súčasťou 

objektívnej stránky skutkovej podstaty priestupku je súčasné splnenie ďalšej hmotnoprávnej 

podmienky (napr. v § 45 zákona SNR č. 372/1990 Zb. “ak sa takým konaním zhorší životné 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-47
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prostredie”) alebo zákonná limitácia hraníc pre vymedzenie rozsahu úpravy vo všeobecne 

záväznom nariadení obce1. 

Ústavnoprávne limity právomoci obce. Ani obec nesmie svojou normotvornou činnosťou 

porušiť princíp nullum crimen sine lege. Priestor pre jej kreatívnosť musí byť vymedzený 

zákonom, hranice ktorého nesmie prekročiť. Uvedené sa vzťahuje aj na jej samosprávnu 

pôsobnosť.  

Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky „všeobecne záväzné nariadenie obce 

nemožno považovať za nesúladné s Ústavou Slovenskej republiky iba na tom základe, že vo 

svojich ustanoveniach obsahuje aj bližšiu úpravu o povinnostiach vo vzťahu k fyzickým a 

právnickým osobám, ak tieto povinnosti majú inak oporu v zákone a neprekračujú ústavný ani 

zákonný rámec“ (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn I. ÚS 53/00 z 25. apríla 

2002). K tomuto všeobecnému pravidlu pristupujú aj ďalšie, špeciálne, ktoré musia 

rešpektovať princípy správneho trestania. 

 Obec nesmie upravovať skutkové podstaty správnych deliktov a sankcie za ne vo 

svojich všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré majú nižšiu právnu silu než zákon.2 

Predmetné obmedzenie zahŕňa nielen požiadavku zákazu úpravy nových skutkových podstát 

priestupov, ale aj zákazu zasahovať do zákonnej úpravy skutkových podstát priestupkov 

spôsobom alebo v rozsahu, na ktorý ju zákon nesplnomocnil.3 

  Rovnako tak nesmie obec ísť nad rámec ustanovení všeobecnej časti zákona SNR č. 

372/1990 Zb. (napr. upraviť formu zavinenia)4.  

Právomoc obce a obecnej polície prejednávať priestupky porušenia všeobecne záväzného 

nariadenia obce. Formulácia ustanovenia § 86 písm. b) môže zvádzať k interpretácii, že v ich 

právomoci je prejednať v blokovom konaní akékoľvek porušenie povinnosti vyplývajúcej z 

ktoréhokoľvek všeobecne záväzného nariadenia obce. Taký výklad však nemá oporu v čl. 49 

Ústavy Slovenskej republiky.  

                                                 
1 Napríklad podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona SNR č. 372/1990 Zb. priestupku proti verejnému poriadku sa 

dopustí ten, kto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Osobitný predpis, zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ustanovuje v § 53 oprávnenie obce 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 nad rámec obmedzenia podľa odseku 3, podľa ktorého používať 

pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka 

do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak. 
2 Bližšie k tomu KOŠIČIAROVÁ, S.: Princípy správneho trestania. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 37. 
3 Za taký prípad by bolo treba považovať, ak by obec vyhlásila všeobecne záväzným nariadením porušenie 

povinnosti v ňom ustanovenej za priestupok podľa § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. a nie za priestupok podľa § 

48. 
4 KOŠIČIAROVÁ, S.: Zákon o priestupkoch. Podrobný komentár s judikatúrou. Praha: Leges, 2020, s. 395. 
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V súlade s princípom nullum crimen sine lege treba ustáliť, že právomoc prejednať v 

blokovom konaní priestupok porušenia všeobecne záväzného nariadenia  patrí obciam a 

obecným políciam, len keď osobitný zákon upravuje skutkovú podstatu priestupku napríklad 

takto: “Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť ustanovenú podľa tohto zákona 

všeobecne záväzným nariadením obce”. K takému výkladu § 86 písm. b) zákona SNR č. 

372/1990 Zb. je potrebné sa prikloniť aj z toho dôvodu, že zvyšný text predmetného 

ustanovenia odkazuje na skutkové podstaty priestupkov ustanovené v zákone SNR č. 

372/1990 Zb. 

Vzhľadom na potrebu predchádzať nezákonným rozhodnutiam a postupom by preto bolo 

vhodné novelizovať § 86 písm. b) tak, že by sa na konci jeho textu za slová “a priestupky 

porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce” pripojil text “podľa osobitného predpisu”. 

Objekt skutkových podstát priestupkov prejednávaných obcou a obecnou políciou v 

blokovom konaní. Je rôzny. Podľa § 86 písm. b) zákona SNR č. 372/1990 Zb. je ním verejný 

poriadok (§ 48 a 48), občianske spolunažívanie (§ 49), majetok (§ 50), poriadok v správe 

vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 

ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46).  

V prípade priestupku porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce podľa § 86 písm. 

b) bude objekt priestupku vždy odlišný, čo je podmienené špeciálnym predmetom regulácie 

osobitného zákona, ktorý takýto priestupok upravuje. 

Objektom priestupku podľa § 49 je verejný záujem na ochrane občianskeho 

spolunažívania. Ochrana občianskeho spolunažívania spočíva v ochrane faktického stavu, 

spočívajúceho v pokojnom a usporiadanom spolunažívaní fyzických osôb. Ide o odlišný 

objekt priestupku než v prípade priestupkov podľa § 47 a § 48, ktorým je verejný záujem na 

ochrane verejného poriadku. Kým cieľom ochrany verejného poriadku je zabezpečiť riadne, 

bezpečné, slušné správanie ľudí na verejnosti (pozri tiež dikciu § 1), cieľom ochrany 

občianskeho spolunažívania je zabezpečiť také správanie ľudí v ich súkromí.  

Z tohto dôvodu je vylúčené, aby napríklad obec ustanovila, že “porušenie verejného 

poriadku je aj konanie proti občianskemu spolunažívaniu, najmä:” (pozri § 3 ods. 4 všeobecne 

záväzného nariadenia Obce Nesluša č. 4/2019). 

2. Povinnosť obcí vydať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach verejného poriadku  

Verejný poriadok ako objekt priestupku. Význam ochrany verejného poriadku zdôrazňuje 

aj § 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb., ktorý ju považuje za úlohu orgánov štátnej správy 

Slovenskej republiky a obcí. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-21.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-24.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-26.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-30.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-30.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-32.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-35.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-45
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Obce a obecné polície prejednávajú priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48 

v blokovom konaní. Vzhľadom na územnú pôsobnosť obce a obecnej polície objektom 

priestupkov prejednávaných v blokovom konaní podľa § 47 a § 48 je verejný poriadok v obci. 

Nepriamo to vyplýva z § 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb., ktorý upravuje 

pôsobnosť obce pri výkone samosprávy. 

Verejný poriadok je pojem, ktorý zákon SNR č. 372/1990 Zb. používa, ale nevymedzuje.  

Obsah tohto pojmu je predmetom právnej interpretácie. Podľa právnej teórie predstavuje 

“súhrn pravidiel správania na verejnosti. Tento súhrn tvoria jednak pravidlá obsiahnuté v 

právnych normách, jednak pravidlá správania, ktoré nie sú právne vyjadrené, ale ktorých 

zachovanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia nevyhnutnou podmienkou 

pokojného a usporiadaného spoločenského súžitia vo verejnom záujme”.5   

Význam právnoteoretického vymedzenia pojmu verejný poriadok treba vidieť v tom, že 

na účely vyvodzovania zodpovednosti za priestupky je potrebné jeho obsah interpretovať 

prostredníctvom obsahu konkrétnych skutkových podstát priestupkov proti verejnému 

poriadku.  

Objektívna stránka skutkovej podstaty takého priestupku musí byť legislatívne 

konštruovaná tak, aby porušenie povinnosti ustanovenej všeobecne záväzným právnym 

predpisom bolo vôbec spôsobilé vyústiť do ohrozenia alebo porušenia verejného poriadku 

ako zákon chránenej verejnoprávnej hodnoty. 

Právnoteoretické vymedzenie pojmu verejný poriadok sa musí aplikovať aj v prípade, 

keď obec vo všeobecne záväznom nariadení o verejnom poriadku ustanovuje činnosti, 

ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.6 

Budú to môcť byť v zásade len také činnosti, ktorých porušenie je spôsobilé v praxi privodiť 

spoločensky škodlivý následok v podobe ohrozenia alebo narušenia verejného poriadku, tak 

ako to výslovne vyžaduje § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb.  

Narušenie verejného poriadku predstavuje protiprávny a spoločensky škodlivý stav 

spočívajúci v sťažení riadneho chodu spoločnosti v dôsledku porušenia povinnosti 

vyplývajúcej z pravidiel bezpečnosti, mravnosti alebo všeobecného užívania hmotných 

statkov, spôsobilý zasiahnuť do práv a slobôd viacerých osôb (skupiny osôb). Ohrozením 

verejného poriadku treba rozumieť protiprávny a spoločensky škodlivý stav spočívajúci v 

nebezpečenstve vzniku narušenia verejného poriadku.  

                                                 
5 ČERVENÝ, Z. – ŠLAUF, V.: Přestupkové právo. Komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících 

předpisů. 7. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2001, s. 94. 
6 Pozri tiež Tekeli, J. in TEKELI, J. – HOFFMANN, M. – TOMAŠ, L.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. 

vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 208. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20210501#paragraf-47
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Obciam bola zákonom SNR č. 369/1990 Zb. v § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. uložená 

povinnosť, aby vo veciach územnej samosprávy ustanovili nariadením činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.  

Ak by obec nevydala všeobecne záväzné nariadenie v rozsahu podrobností vymedzených 

v § 4 ods. 5 písm. a), porušila by zákon. Takúto úpravu nemožno považovať za rozpornú s čl. 

68 Ústavy Slovenskej republiky. V rozpore s ústavou by bolo, ak by zákon odňal alebo 

obmedzil právo obce na normotvorbu v záležitostiach výkonu jej samosprávnej pôsobnosti.7 

 V situácii, keď zákon SNR č. 369/1990 Zb. ukladá obci povinnosť postupovať v rámci 

jej normotvorby vo veciach územnej samosprávy spôsobom ustanoveným zákonom, 

zabezpečuje že:  

 - všetky obce musia upraviť nariadeniami záležitosti uvedené v splnomocňujúcom 

ustanovení,  

 - úpravou vo všeobecne záväznom nariadení vydanom na základe a v rozsahu 

zákonom uloženej povinnosti obci nebude dotknutý čl. 13 ústavy.  

 Výsledkom realizácie tejto povinnosti je, že na účely vyvodenia zodpovednosti za 

priestupky proti verejnému poriadku v obci existujú konkrétne právne normy, ktoré  sa musia 

pri prejednávaní priestupkov podľa § 47 a § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. aplikovať (či už 

v blokovom konaní alebo v inom druhu konania o priestupkoch). 

Predmetné zákazy a obmedzenia upravené vo všeobecne záväzných nariadeniach obcí o 

verejnom poriadku sú: 

- právne záväzné pre výklad skutkových podstát priestupkov v § 47 alebo 

- tvoria obsah objektívnej stranky skutkových podstát priestupkov podľa § 48.  

Pri normotvorbe obce na základe § 4 ods. 5 písm. a) bodu 5. zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

je potrebné rešpektovať rozsah zákonného splnomocnenia. Keďže zákon použil pojem 

“činnosť”, výsledkom vykonania tejto zákonnej povinnosti obcou môže byť len úprava 

zákazov a obmedzení, nie príkazov, ktorých porušenie by umožňovalo prejednať ako 

priestupok proti verejnému poriadku tzv. omisívne konanie fyzickej osoby (§ 4 ods. 3 zákona 

SNR č. 372/1990 Zb.).  

Zákazy a obmedzenia činností majú byť podľa § 4 ods. 5 písm. a) bodu 5. zákona SNR č. 

369/1990 Zb. podmienené časom (napr. vymedzenie dĺžky nočného kľudu v súvislosti so 

zákazom rušenia nočného kľudu ustanovením “čas nočného kľudu je od 22:00 hod. do 6:00 

                                                 
7 KOŠIČIAROVÁ, S.: Normotvorba obce po novele zákona o obecnom zriadení účinnej od 1. apríla 2018. In: 

Dobré všeobecne záväzné nariadenie. Pavlovič, M. (ed.) Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 

2018, s. 10. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=182768&fs=31DD4CB7F5F14056A6B8284AD89FB621
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hod.”), spôsobom ich realizácie (napr. vymedzenie rušenia nočného kľudu hlukom krikom, 

spevom, produkciou hudby, hlukom strojov) alebo miestom ich výskytu na území obce 

(verejné priestranstvo podľa § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. atď.). 

Porušením verejného poriadku nie je porušenie povinností pri ochrane životného 

prostredia. Ide totiž o dva rozdielne verejné záujmy. Vyplýva to aj zo zákona SNR č. 

654/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý vymedzuje obecnú políciu ako poriadkový útvar 

pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia 

v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení 

obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce (§ 2 ods. 1). Rovnako tak zákon SNR č. 

369/1990 Zb. považuje ochranu verejného poriadku v obci a ochranu životného prostredia za 

rôzne úlohy pri výkone samosprávy obce (§ 4 ods. 3), ktoré je povinná zabezpečovať.8 Z 

tohto dôvodu pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene by nemali byť 

predmetom regulácie všeobecne záväzného nariadenia obce o verejnom poriadku.  

Podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. je vecou ochrany verejného 

poriadku, len ak páchateľ svojím konaním narušil vzhľad alebo stav (čistotu) prostredia alebo 

stav veci slúžiacej verejnosti. Vždy ide o vec, ktorá je predmetom všeobecného užívania 

(verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt).  

Úlohou obce je vo všeobecne záväznom nariadení o verejnom poriadku ustanoviť akým 

spôsobom a na akom mieste v obci sa zákaz uplatňuje.  

Ako príklad možno uviesť § 4 ods. 1 b. všeobecne záväzného nariadenia Obce Svätá 

Mária č. 4/2020, podľa ktorého: “V záujme ochrany života, zdravia a majetku v obci s cieľom 

zlepšiť kvalitu života, čistotu a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách 

zakazuje znečisťovať verejné priestranstvo akýmikoľvek vecami napríklad exkrementami, 

smetím, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z domov, bytov, a pod.” 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce o verejnom poriadku ako výsledok normotvorby 

V súčasnosti by všetky obce na Slovensku mali mať účinné všeobecne záväzné 

nariadenia vydané vo veciach verejného poriadku. Aké právne pochybenia v rámci ich 

normotvorby v nich objavujú? Spomeniem len niektoré z nich. 

Predmetom úpravy sú vlastné vymedzenia pojmov (na účely vydaných nariadení), ktoré 

buď opakujú definície pojmov zo zákonov (nemuseli by, keďže zákon má účinnosť na celom 

území Slovenskej republiky) alebo ich podrobnejšie vymedzujú. Napríklad podľa čl. 2 

všeobecne záväzného nariadenia Obce Vyhne (č. 3/2016) zariadením verejného priestranstva 

                                                 
8 KOŠIČIAROVÁ, S.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Žilina: Eurokódex, 2018, s. 24. 
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sa na jeho účely rozumejú “predmety, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom 

priestranstve napr. lavičky, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného 

osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, cestovné poriadky, dopravné 

značky, orientačné tabule, reklamné zariadenia, sochy, pamätníky, hroby významných 

osobností”. 

Zákazy činností vzhľadom na obsah úpravy v osobitných zákonoch sa vždy nevzťahujú 

na ochranu verejného poriadku, ale objekt tejto ochrany prekračujú, a to rôznym spôsobom. 

Najčastejšie je to tak, že ako priestupok umožňujú postihovať konanie páchateľa, ktoré z 

právneho hľadiska nie je porušením ochrany ochrany verejného poriadku v obci podľa § 4 

ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

Ako príklad možno citovať čl. 3 bod 9. všeobecne záväzného nariadenia Obce Vojčice č. 

7/2020, ktoré za porušenie povinnosti vo veciach verejného poriadku  považuje porušenie 

zákazu “na verejných priestranstvách bez povolenia vyrúbavať stromy, kroviská a inú zeleň”. 

Takáto úprava prekračuje rámec zákonného splnomocnenia a z tohto dôvodu zasahuje do 

zákonom upravenej kompetencie orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu (pozri § 

92 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).   

Veľmi často sa tiež vyskytuje situácia, keď úprava vyhlasuje konanie páchateľa 

priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49) za porušenie povinnosti proti verejnému 

poriadku (§ 48), keď k takému konaniu nedochádza na verejnom priestranstve alebo vo 

verejne prístupnom objekte v obci. Napríklad § 3 ods. 5 všeobecne záväzného nariadenia 

Obce Nesluša (č. 4/2019) vyhlasuje za porušenie verejného poriadku “aj konanie proti 

občianskemu spolunažívaniu” a to navyše demonštratívnym spôsobom (“najmä”).  

Rovnako tak nad rámec verejného poriadku je zákaz “nad mieru primeranú pomerom 

obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, pachom, plynmi, svetlom, 

tienením, vibráciami, odpadom, parami” v čl. 1 ods. 5 všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Miloslavov (č. 3/2019). Ustanovenie takéhoto zákazu nie je možné de lege lata považovať za 

vykonanie § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb., lebo jeho porušenie nie je spôsobilé z právneho 

hľadiska ohroziť alebo narušiť verejný poriadok v obci tak, ako to vyžaduje predmetná 

skutková podstata priestupku. Právomoc obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka vo veciach 

ochrany pred zásahom do pokojného stavu takou úpravou nie je dotknutá.  

Osobitnou témou z hľadiska normotvorby obce sú záverečné ustanovenia všeobecne 

záväzných nariadení o verejnom poriadku, ktoré okrem zrušovacieho ustanovenia a 

ustanovenia o účinnosti obsahujú aj také, ktoré sa týkajú zodpovednosti za priestupky, 

právomoci ich prejednávať, zániku zodpovednosti a pod. Odporúčam vôbec ich nevčleňovať 
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do textu všeobecne záväzného nariadenia už aj z toho dôvodu, aby pri zmene zákonnej úpravy 

nebolo potrebné nariadenie obce novelizovať. 

Záver  

Z vykonanej analýzy vyplynulo, že najväčším problémom nemusí byť vždy len nesprávna 

aplikácia úpravy priestupkov proti verejnému poriadku obcami a obecnými políciami pri 

prejednávaní priestupkov v blokovom konaní podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. alebo 

orgánmi štátnej správy v iných druhoch konania o týchto priestupkoch. Ako oveľa 

závažnejšie sa javí už samotné nesprávne vykonanie povinnosti uloženej obciam v § 4 ods. 5 

písm. a) bod 5. zákona SNR č. 369/1990 Zb. Nesprávna úprava vo všeobecne záväzných 

nariadeniach v konečnom dôsledku ovplyvňuje vymedzenie objektívnej stránky skutkovej 

podstaty priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

Všeobecne záväzné nariadenia svojimi formuláciami prekračujú obsah a rozsah 

zákonného splnomocnenia zákona SNR č. 369/1990 Zb., ktoré im prikazuje, aby vo veciach 

verejného poriadku ustanovili činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste.  

Obce v snahe regulovať konanie fyzických osôb svojou extenzívnou právnou úpravou 

nad rámec zákona nepriamo zasahujú do zákonom vymedzenej kompetencie orgánov štátnej 

správy.  
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7380-696-5.  

KOŠIČIAROVÁ, S. 2018. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Žilina: Eurokódex. ISBN 

978-80-8155-079-9.  

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=182768&fs=31DD4CB7F5F14056A6B8284AD89FB621


27 

 

KOŠIČIAROVÁ, S. 2020. Zákon o priestupkoch. Podrobný komentár s judikatúrou. Praha: 

Leges. ISBN 978-80-7502-465-7.  

TEKELI, J. – HOFFMANN, M. – TOMAŠ, L.  2021. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 

2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-571-0360-8.  

Kontaktná adresa 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.  
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Pôsobnosť obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka – procesné 

súvislosti1 

Competence of the municipality according to § 5 of the Civil Code 

- procedural context 

Peter Molitoris 

 

Abstract  

The powers to provide protection to the state of peace pursuant to § 5 of the Civil Code have been transferred to 

municipalities since 2004. The legislator did not explicitly state whether the municipality acts in accordance 

with the Administrative Procedure Code in the exercise of this power. This leads to different interpretations of 

this power by courts and legal theory. The starting point for this situation would be an expressis verbis 

adjustment of the procedure under the Administrative Procedure Code, or a reduction of this power only to 

conciliation or mediation procedures. The solution adopted in the Czech Republic, where this form of pre-trial 

proceedings at the level of public administration was completely abolished, could also be an inspiration. 

Key words: municipality, protection to the state of peace, administrative procedure 

 

Úvod  

Právomoc poskytovať predbežnú ochranu v prípadoch zrejmého zásahu do pokojného 

stavu bola na obce prenesená úpravou § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) zákonom č. 515/2003 Z. z. 

o krajských úradoch a obvodných úradoch a zmene a doplnení niektorých zákonov 

s účinnosťou od 1. januára 2004. Nová právna úprava nahradila doterajšiu, ktorá túto 

právomoc zverovala „príslušnému orgánu štátnej správy“, pričom takýmto orgánom bol 

v praxi okresný úrad. Zákonodarca v dôvodovej správe k novej právnej úprave konštatoval 

ako dôvod prechodu tejto právomoci na obce skutočnosť, že ochrana pokojného stavu sa týka 

najmä ochrany tzv. susedských práv2, pričom obce „môžu účinnejším spôsobom než orgány 

                                                 
1 Prekladaný príspevok bol spracovaný s podporou projektu VEGA  č. 1/0367/19 s názvom “Kompetencie 

obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní. 
2 Najpočetnejšiu skupinu susedských sporov predstavujú podľa autorov komentára k zákonu o obecnom zriadení 

prípady odvádzania dažďových vôd na susedný pozemok. Častým predmetom susedských sporov sú aj tzv. previsy 

(prerastanie konárov a koreňov stromov na pozemok suseda), rušenie hlukom a pachmi, vnikanie zvierat na susedné 
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štátnej správy poskytnúť náležitú ochranu narušeným vzťahom, keďže najlepšie poznajú 

miestne pomery.“3  

Aktuálne znenie ust. § 5 Občianskeho zákonníka stanovuje, že v prípade, ak „došlo 

k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci.“ Podoba tejto 

ochrany je konkretizovaná ako možnosť obce „predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol 

obnovený predošlý stav“. 

Z uvedeného je zrejmé, že obciam bola zverená právomoc poskytovať ochranu 

pokojného stavu prostredníctvom jej rozhodnutia, ktoré má predbežnú povahu a ktorým obec 

dotknutým osobám uloží konkrétny zákaz alebo konkrétnu povinnosť obnovy pôvodného 

stavu. Takéto rozhodnutie môže obec vydať iba v prípade, ak je zásah „zrejmý“, ak je zároveň 

spoľahlivo zistiteľné, aký bol pôvodný pokojný stav a ak sa niekto takéhoto rozhodnutia obce 

domáha. Obec teda nemá v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka právomoc konať proaktívne, 

ak by zásah do pokojného stavu zistila z vlastnej činnosti, avšak nikto z dotknutých subjektov 

by sa zásahu obce nedomáhal. Významnou súčasťou analyzovaného ustanovenia je aj jeho 

posledná veta, podľa ktorej realizáciou práva domáhať sa ochrany na obci nie je dotknuté 

právo domáhať sa ochrany na súde, čím je potrebné rozumieť možnosť podať žalobu 

v civilnom sporovom konaní podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“).   

Zákonodarca v čase presunu tejto právomoci na obce, a vlastne dodnes, žiadnym 

spôsobom osobitne nevyriešil procesné otázky tohto druhu rozhodovacej činnosti obce, čo má 

za následok, že pravidlá a kritéria pre zákonný postup obce v tomto druhu rozhodovacej 

činnosti sú formulované v zásade iba judikatúrou súdov. Tá, ako na to poukážeme ďalej, nie 

je zďaleka natoľko jednotná a stabilizovaná, aby bolo možné existujúci právny stav označiť 

ako bezproblémový.  

K právnej povahe konania a rozhodovania obce pri poskytovaní ochrany podľa § 5 

Občianskeho zákonníka 

Začnime pozitívne. Zhoda v zásade vládne v otázke, že obec pri poskytovaní ochrany 

pokojnému stavu vykonáva svoju originárnu kompetenciu. Rozhoduje teda pri výkone 

samosprávy. Tento záver konštatoval (po ojedinelých rozhodovacích excesoch)4 Najvyšší súd 

                                                                                                                                                         
pozemky, hlasný štekot psa, vyzváňanie kostolných zvonov. TOMAŠ, L. in TEKELI, J., M. HOFFMANN, L. 

TOMAŠ. Zákon o obecnom zriadení. Komentár.2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. s. 135 
3 Dôvodová správa k zákonu č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a zmene a doplnení 

niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2004 
4 k tomu pozri napr. TOMAŠ, L. in TEKELI, J., M. HOFFMANN, L. TOMAŠ. Zákon o obecnom zriadení. 

Komentár.2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. s. 137 
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SR napríklad v rozsudkoch z 26. októbra 2016, sp. zn. 10 Sžo 89/2015 a z 21. februára 2018, 

sp. zn. 3 Sžo 4/2017 totožne konštatoval, že v súvislosti s ustanovením § 5 Občianskeho 

zákonníka zákon „neustanovuje, že by išlo o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy; 

preto platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce (mesta).“ Najvyšší súd teda pri 

výklade právomoci obce reflektoval znenie všeobecného interpretačného pravidla uvedeného 

v § 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.  

Súdy zároveň rovnako stabilne judikujú, že konanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka 

je „správnym konaním, ktoré je upravené v § 1 Správneho poriadku“5 Práve vo vzťahu k tejto 

otázke však v poslednom období vznikajú závažné pochybnosti, tak na poli rozhodovacej 

súdnej praxe, ako aj v procesualistickej (najmä civilistickej) doktríne.   

Prvým náznakom spochybnenia zaužívaného výkladu, akýmsi podvihnutím obočia 

v rámci judikatúry môžu byť už závery prezentované Ústavným súdom SR v odôvodnení jeho 

uznesenia z 22. októbra 2015, sp. zn. II. ÚS 665/2015. 

Ústavný súd tu vo vzťahu k právomoci obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka 

uviedol: „Pôvodnou ideou § 5 Občianskeho zákonníka bolo snáď romantizované využitie 

dobovej lokálnej komunitnosti, lokálnej autority predsedu miestneho národného výboru. 

Otázne je, či aj na spory mimo ochrany držby. Presunúc sa do dnešných dní možno dôvodiť, 

že v konaní podľa § 5 Občianskeho zákonníka obec (v pozícii orgánu verejnej správy) v rámci 

výkonu samosprávy (a teda nie preneseného výkonu štátnej správy) poskytuje v 

občianskoprávnej veci posesórnu ochranu faktickému stavu (opakom je petitórna ochrana 

subjektívneho práva v občianskoprávnej veci poskytovaná súdom v zmysle § 4 v spojitosti s § 

126 Občianskeho zákonníka). Obec teda nerozhoduje o súkromnom práve alebo povinnosti v 

rámci súkromnoprávneho vzťahu (nejde o „spor o právo“, quid iuris; mohli by sme teda 

povedať, že ústavné nároky na judicializáciu sú značne oslabené), avšak znenie § 5 

Občianskeho zákonníka jasne ustanovuje, že obec ako verejnomocenský orgán (orgán 

verejnej správy) má v rámci občianskoprávnej veci právomoc niečo „zakázať“ a „uložiť“, čím 

obec bezpochyby ukladá subjektu určitú povinnosť (aj keď len vo vzťahu k faktickému 

stavu). Ide o netradičnú formu výrazného prelínania súkromného práva a verejného práva. 

Taktiež možno poukázať, že nemožno zo znenia a účelu § 5 Občianskeho zákonníka (t. j. 

účelu poskytnúť ochranu faktickému stavu TU a TERAZ zmyslom právnej úpravy je 

                                                 
5 napr. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. februára 2008, sp. zn. 6 Sžo 1/2007, rozsudok Najvyššieho súdu SR z 16. 

apríla 2008 sp. zn. 2 Sžo 60/2007. 
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okamžitosť a dočasnosť) jednoznačne ustáliť, aký právny úkon (právny akt) má byť 

výsledkom poskytnutia ochrany faktickému stavu zo strany obce, v akom procese dôjsť k 

poskytnutiu ochrany a pod. Lakonickosť právnej úpravy § 5 Občianskeho zákonníka vytvára 

každopádne veľké aplikačné problémy. Akokoľvek, judikatúra všeobecných súdov, ako aj 

slovenská odborná spisba k § 5 Občianskeho zákonníka zastáva konštantný právny názor, 

podľa ktorého obec v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka koná ako správny orgán a na postup 

obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka sa použije zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (k tomu pozri napr. rozsudok Krajského 

súdu v Prešove sp. zn. 1 S 47/2012  z   11.   júla  2012;   uznesenie  Najvyššieho   súdu SR   

sp.  zn.  8 Sžo 208/2009 z 12. januára 2010; Fekete, I. Občiansky zákonník. Komentár. 

Bratislava: Epos, 2007, s. 49; Vojčík, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. 

Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 43). Taktiež nie je v aplikačnej praxi nateraz sporné, že 

výsledkom postupu obce v konaní podľa § 5 Občianskeho zákonníka je individuálny právny 

akt (rozhodnutie) a že takýto postup a rozhodovanie obce sú preskúmateľné v rámci 

správneho súdnictva. Ústavný súd sa na pôdoryse prerokovávanej sťažnosti nemá dôvod v 

tomto momente od citovaných a ustálených právnych názorov odchýliť.“ 

Ústavný súd teda k stále platnej a účinnej právnej úprave konštatoval jej vágnosť 

a lakonickosť vedúcu k aplikačným problémom neumožňujúcim spoľahlivo ustáliť ani len to, 

aký právny akt má byť výsledkom poskytnutia ochrany. Zo stanoviska ústavného súdu 

jednoznačne vyplýva, že zaužívaný výklad nepovažuje za presvedčivý a dlhodobo udržateľný, 

avšak s ohľadom na konštantne judikovanú doktrínu, podľa ktorej je primárne v právomoci 

všeobecných súdov vykladať a aplikovať zákony6 zvolil zdržanlivý postoj. Túto skutočnosť 

podčiarkujú aj použité adverbiá „nateraz“ a „v tomto momente“.   

O poznanie konkrétnejšie, no stále pomerne opatrne sa k otázke povahy konania 

vedeného obcou pri poskytovaní ochrany podľa § 5 Občianskeho zákonníka vyjadril Najvyšší 

súd, a to v uznesení zo 17. apríla 2019, sp. zn. 6 Sžo 1/2018. Najvyšší súd SR zdôraznil 

potrebu zaoberať sa charakterom konania, ktoré malo viesť k ochrane pokojného stavu, teda 

aj podstatou právnej úpravy podľa § 5 Občianskeho zákonníka. Konštatoval, že cieľom tohto 

konania „je poskytnutie ochrany predovšetkým občianskym právam a slobodám, ktoré sú 

typické pre súkromnoprávne vzťahy. Obec v zmysle ust. § 5 Občianskeho zákonníka 

poskytuje ochranu iba takému subjektívnemu právu, ktoré vyplýva z občianskoprávnych 

vzťahov. Rozhodovanie podľa ust. § 5 Občianskeho zákonníka je teda zverením právomoci 

                                                 
6 napr. I. ÚS 19/02, I. ÚS 50/04, IV. ÚS 238/05, II. ÚS 357/06 
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obciam rozhodovať o veciach občianskoprávnych.“ Zároveň Najvyšší súd konštatoval, že 

napriek občianskoprávnej povahe chránených vzťahov je „konanie o tejto osobitnej právnej 

ochrane ... správnym konaním, ktoré je upravené v § 1 Správneho poriadku. Táto skutočnosť 

však ešte sama osebe neznamená, že ide o vzťahy vo verejnoprávnej sfére.“ 

Najvyšší súd SR sa napriek pochybnostiam o charaktere konania podľa § 5 

Občianskeho zákonníka jednoznačne vyjadril k procesným súvislostiam rozhodovania, čím sa 

zároveň prihlásil k doterajšej judikatúre stabilne konštatujúcej, že rozhodnutie vydávané 

obcou v tomto konaní „má povahu správneho rozhodnutia“ a teda musí obsahovať 

„náležitosti, ktoré vyžaduje správny poriadok, aby bolo preskúmateľné z hľadiska naplnenia 

zákonných predpokladov pre aplikáciu § 5 Občianskeho zákonníka.“  

Aby to nebolo až také jednoduché, Najvyšší súd svoje vyššie uvedené úvahy rámcoval 

konštatovaním, že „ochrana faktického stavu podľa ust. § 5 Občianskeho zákonníka rozhodne 

podľa názoru odvolacieho súdu nemôže byť posudzovaná ako ‚oblasť verejnej správy‘ “ 

a nariadil krajskému súdu aby po vrátení veci zvážil, či „predmetná vec vôbec patrí do 

právomoci správneho súdnictva.“  

Smerovanie svojich myšlienok naznačil Najvyšší súd aj citovaním ustálenej judikatúry 

Najvyššieho správneho súdu ČR a Ústavného súdu ČR. Konkrétne poukázal na známe 

rozhodnutie pléna Najvyššieho správneho súdu ČR z 30. marca 2006, č. k. 8 As 2/2005-32 

a na nálezy Ústavného súdu ČR sp. zn. III. ÚS 142/98 zo dňa 04.06.1998 a sp. zn. Pl. ÚS-

st.18/03, ktoré viedli k ustáleniu judikatúry v závere, že o žalobe proti rozhodnutiu správneho 

orgánu vydaného podľa § 5 Občianskeho zákonníka účinného do 31. decembra 2013 boli 

príslušné rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní a nie správne súdy.  

Zaužívaný výklad napokon s veľkou dávkou akademickej slobody atakuje M. Števček, 

ktorý v komentári k Občianskemu zákonníku pomerne kategoricky konštatoval, že hoci sa 

bežne dovodzuje, že obec koná podľa ustanovení Správneho poriadku, tento záver neobstojí.7  

Svoje závery odvodzuje M. Števček z analýzy jednotlivých ustanovení Správneho 

poriadku, ktoré nie je možné v súvislosti s rozhodovaním obce podľa § 5 Občianskeho 

zákonníka realizovať. V prvom rade ide hneď o úvodné ustanovenie § 1 ods. 1 Správneho 

poriadku, vymedzujúce rozsah pôsobnosti zákona. Podľa tohto ustanovenia sa Správny 

poriadok vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o 

právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických 

osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa Števčeka citované ustanovenie „nijako 

                                                 
7 ŠTEVČEK, M. in ŠTEVČEK, M., A. DULAK, J. BAJÁNKOVÁ, M. FEČÍK, F. SEDLAČKO, M. TOMAŠOVIČ a 

kol. Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 41 
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nepripúšťa výklad, podľa ktorého by obec podľa § 5 OZ postupovala v správnom konaní“8, 

keďže ochrana faktického stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka „rozhodne nemôže byť 

posúdená ako oblasť verejnej správy“.  

S uvedeným záverom o tom, že meritum sporov o ochranu pokojného stavu nepatrí do 

oblasti výkonu verejnej správy asi nie je potrebné nijak polemizovať. Výlučne 

občianskoprávny charakter vzťahov, ktorým sa priznáva postupom podľa § 5 Občianskeho 

zákonníka ochrana bol deklarovaný už citovanými rozhodnutiami súdov, ale aj právnou 

teóriou. Otázkou je, či toto konštatovanie automaticky znamená aj to, že nejde o správne 

konanie resp. že nie je namieste postupovať podľa Správneho poriadku.  

V tejto súvislosti je možné poukázať na iné prípady, kedy správne orgány v správnom 

konaní vedenom podľa osobitného zákona a subsidiárne podľa Správneho poriadku rozhodujú 

aj o otázkach majúcich súkromnoprávny charakter. Pôjde typicky o adhézne konanie 

v priestupkovom konaní, kedy je rozhodnutie o nároku poškodeného na náhradu škody 

súčasťou výroku rozhodnutia správneho orgánu, alebo konanie o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti.9 Iným príkladom môže byť posudzovanie 

predbežných otázok majúcich súkromnoprávne presahy v konaniach podľa zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Stavebný zákon“). Spoločným znakom uvedených konaní, ktoré ich však v podstatnom 

odlišujú od rozhodovania obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka, je to, že vo všetkých 

zmienených prípadoch existuje osobitný zákon, ktorý expressis verbis ustanovuje 

rozhodovaciu právomoc správneho orgánu o uvedených subjektívnych právach 

súkromnoprávnej povahy a zároveň obsahuje explicitné ustanovenie postupu správneho 

orgánu podľa Správneho poriadku a osobitného zákona. Rozhodovanie v týchto prípadoch 

teda zjavne spadá pod režim poslednej vety § 1 ods. 1 Správneho poriadku vymedzujúcej 

pôsobnosť Správneho poriadku v rozsahu „ak osobitný zákon neustanovuje inak“. Pokiaľ 

osobitný zákon explicitne ustanovil, že správne orgány konajú o občianskoprávnych vzťahoch 

                                                 
8 Toto konštatovanie do určitej miery zrejme pramení aj zo skutočnosti, že zákonom č. 125/2016 Z. z. došlo k zmene 

znenia § 27 zákona o obecnom zriadení oproti zneniu, za ktorého vznikla prevažná časť súvisiacej judikatúry. Zo 

znenia § 27 účinného do 1. júla 2016 vyplývalo, že „na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch 

alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy obec, sa vzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní...“ Pokiaľ bola bez pochybností vyriešená otázka, že ochrana pokojného stavu 

je výkon samosprávy a rozhoduje obec, nebol dôvod pochybovať o tom, že bude postupovať podľa Správneho 

poriadku. Aktuálne platné a účinné znenie § 27 ods. 1 zákona o obecnom zriadení stanovuje, že ak obec rozhoduje v 

správnom konaní v prvom stupni, odvolací orgán ustanovuje osobitný predpis. Zákon teda nehovorí, kedy obec 

rozhoduje v správnom konaní, rieši iba otázku orgánu oprávneného rozhodovať o odvolaní v prípade, ak obec v 

správnom konaní rozhoduje 
9 ŠKROBÁK, J. in VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 

2013, s. 57 
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postupom podľa Správneho poriadku, nie je dôvodné zaoberať sa v týchto prípadoch limitom 

konania vyjadreným formuláciou „v oblasti verejnej správy“.  

V prípade postupu obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka je z dôvodu absencie 

ustanovenia o procesnom postupe z praktického hľadiska nepochybne jedinou možnosťou 

použiť právny predpis svojou úpravou najbližší povahe rozhodovacej činnosti.  

V prípade rozhodovania obce o ochrane pokojného stavu nepochybne 

 rozhoduje orgán verejnej správy pri výkone právomoci zverenej mu zákonom, 

 rozhoduje v oblasti pôsobnosti nesporne vyplývajúcej z právnej úpravy, 

 ako orgán verejnej moci je povinný konať v oblasti spoločenských vzťahov, v ktorých 

mu je zverená právomoc, 

 rozhoduje autoritatívne na základe dispozície verejnou mocou, 

 rozhoduje o uložení povinnosti fyzickej alebo právnickej osobe niečo vykonať alebo 

zdržať sa určitého konania, 

 jeho rozhodnutie je vynútiteľné,  

 na jeho rozhodovanie sa vzťahujú limity vyplývajúce z čl. 2 ods.2, čl. 13 ods. 1 písm. 

a) Ústavy Slovenskej republiky, a teda iba ťažko by bol predstaviteľný a udržateľný 

záver o „neformálnom“ postupe obce pri rozhodovaní o povinnostiach fyzických a 

právnických osôb, keďže by neexistovali žiadne bariéry prípadnej svojvôli.  

S ohľadom na uvedené je zjavne jediným použiteľným procesným predpisom 

rámcujúcim postup a rozhodnutie obce Správny poriadok. Pokiaľ teda obec nevyhnutne 

postupuje v konaní podľa Správneho poriadku, je možné konštatovať, že ide o správne 

konanie? Realizuje obec konaním pri ochrane pokojného stavu verejnú správu aj keď 

neposkytuje ochranu verejným subjektívnym právam, ale subjektívnym právam 

súkromnoprávnej povahy?  

Odpoveď môžeme hľadať v súvislostiach konania o opravnom prostriedku, kedy 

o odvolaní proti rozhodnutiu obce podľa § 5 Občianskeho zákonníka – keďže ide 

o samosprávne rozhodovanie - v zmysle § 27 ods. 1 zákona o obecnom zriadení v spojení s § 

4 ods. 2 písm. d) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov10 (ďalej len „zákon č. 180/2013 Z. 

z.“) rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého sa obec nachádza. Okresný úrad 

v sídle kraja je celkom bez pochybností orgánom štátnej správy, ktorému je právomoc 

                                                 
10 „Okresný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 5 a 6 je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v 

správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak.“ 
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rozhodovať o odvolaní zverená verejnoprávnou kompetenčnou normou, pričom rozhodnutie 

obce vydané vo veciach územnej samosprávy nemôže v odvolacom konaní zmeniť (§ 4 ods. 3 

písm. a) zákona o organizácii miestnej štátnej správy). V zákonodarcom použitej formulácii 

„v ktorých v správnom konaní v prvom stupni“ je možné vidieť, že zákonodarca v zásade 

vôbec neuvažuje o tom, že by obec mala rozhodovať v nejakom inom type konania 

s možnosťou odvolania, než v správnom konaní. Odhliadnuc od pomerne nešťastného 

usporiadania, kedy vo veciach samosprávy rozhoduje na druhom stupni (hoci len kasačne) 

orgán štátnej správy, je možné rozvinúť úvahu aj smerom k postupu druhostupňového orgánu. 

Tento tiež v merite veci skúma súkromnoprávny charakter zásahu do pokojného stavu, avšak 

zároveň je povinný skúmať zákonnosť postupu a rozhodnutia obce, čo je celkom nepochybne 

rovina, v ktorej realizuje svoju administratívnoprávnu subjektivitu a skúma náležitosti výkonu 

verejnej moci orgánom verejnej správy. Takéto rozhodovanie už kritériu rozhodovania „v 

oblasti verejnej správy“ nepochybne vyhovuje. 

Pokiaľ by sme teda v legislatívnom tuneli § 5 Občianskeho zákonníka za každú cenu 

chceli nájsť to povestné svetielko na konci, prihliadnuc viac na „chcené než na skutočne 

dané“ (čo je ospravedlniteľné potrebou prakticky každodenného riešenia zásahov, ktorému 

rozsiahla akademická debata nijak zvlášť nepomáha) je možné uviesť, že za správne konanie 

je pre účely ochrany práv účastníkov konania možné označiť aj taký procesný postup, ktorý 

síce nie je z materiálneho hľadiska v merite orientovaný na rozhodnutie o spoločenských 

vzťahoch v oblasti verejnej správy, ale je postupom, v ktorom orgány verejnej správy na 

základe zákonom výslovne zverenej právomoci záväzným a vynútiteľným spôsobom 

autoritatívne rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb na základe 

procesných noriem správneho práva. Uvedenému výkladu argumentačne pomáha aj existencia 

konaní so súkromnoprávnym prvkom, na ktoré sme poukázali vyššie.    

 Z tohto chápania správneho konania vychádzajú aj správne súdy, ktoré síce podľa § 2 

ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Správny súdny poriadok“) poskytujú v správnom súdnictve „ochranu právam 

alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej 

správy“, avšak s ohľadom na to, že správna žaloba primárne atakuje vždy rozhodnutie 

posledného stupňa (odvolacieho orgánu) a súdny prieskum sa zameriava v prvom rade na 

otázky zákonnosti postupov a rozhodnutí orgánov verejnej správy pri výkone verejnej moci, 

rozhodnutia vydané pri ochrane pokojného stavu obcou preskúmavajú. Poukázať je tiež 

možné aj na pomerne široký záber ust. § 2 ods. 2 Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého  

„každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo 
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dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou 

orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok 

ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde.“  

Na pomoc pri výklade sporných ustanovení je možné si vziať aj dôvodovú správu 

k Správnemu súdnemu poriadku, ktorá vo vzťahu k § 6 Správneho súdneho poriadku 11 

poukazuje na čl. 46 ods. 2 Ústavy SR a konštatuje, že súdy „v správnom súdnictve 

preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí, opatrení a postupov orgánov verejnej správy bez 

rozdielu, či boli vydané v oblasti verejnej správy, alebo aj v oblasti súkromnoprávnych 

vzťahov (veci súkromnoprávnej povahy) – tento model prieskumu sa v praxi správnych súdov 

osvedčil.“12 

Prieskum rozhodnutí vydaných správnymi orgánmi v súvislosti s ochranou pokojného 

stavu v správnom súdnictve je teda argumentačne bez väčších problémov odôvodniteľný, čo 

však neznamená, že existujúci právny stav, vyjadrujúci silnú vôľu všetkých zapojených 

subjektov preklenúť nanajvýš zmätočnú a nekonzistentnú právnu úpravu, naplniť úlohy podľa 

§ 5 Občianskeho zákonníka a zároveň poskytnúť dostatočnú ochranu procesným právam 

subjektov, je stavom žiadúcim. Inými slovami, existujúci stav je zrejme z hľadiska zákonnosti 

a ústavnosti udržateľný, avšak určite ho nepovažujeme za vhodný. To osobitne platí vo 

vzťahu k angažovanosti správnych súdov, ktoré často až na dvoch stupňoch rozhodovania (so 

zohľadnením kasačného konania) preskúmavajú zákonnosť procesu nastolenia predbežnej 

úpravy faktických vzťahov, ktorým primárne prislúcha ochrana prostriedkami civilného 

súdnictva. Považujeme za vhodné, aby správne súdy prostredníctvom rozvoja judikatúry (po 

vzore českých súdov) z tohto druhu ochrany „vycúvali“, akcentujúc citované ustanovenia § 2 

Správneho súdneho poriadku a nepreskúmavali vzťahy, ktoré vo svojej podstate nie sú 

vzťahmi s dopadom na verejné subjektívne práva a zároveň je im v plnej miere poskytovaná 

ochrana civilnými súdmi. Osobitne to platí s ohľadom na zmenu situácie, keďže podstatná 

časť existujúcej judikatúry vznikla ešte v období, kedy súdy v správnom súdnictve 

posudzovali tieto otázky ako orgán rozhodujúci o opravnom prostriedku proti 

prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu podľa tretej hlavy piatej časti OSP, a teda 

preskúmavali ešte neprávoplatné rozhodnutia, čomu už súčasná právna úprava 

nekorešponduje. Žiada sa tiež dodať, že pokiaľ je hlavnou povahovou črtou zásahu podľa § 5 

Občianskeho zákonníka jeho rýchlosť a bezprostrednosť, potom týmto kritériám ani zmyslu 

                                                 
11 „Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, 

opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou 

orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.“ 
12 Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. 
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tohto druhu ochrany celkom nekonvenuje niekoľko mesiacov trvajúci súdny prieskum 

rozhodnutia, ktoré má riešiť iba faktický stav a má iba predchádzať riadnemu usporiadaniu 

právnych vzťahov v civilnom súdnom konaní. To platí osobitne v prípadoch, kedy obec 

poskytnutie ochrany odmietla a k jej poskytnutiu dôjde až po zdĺhavom procesnom postupe 

pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch a žalobách. O rýchlosti a účelnosti zásahu už 

v takomto prípade určite nie je namieste hovoriť.      

K obdobnému záveru dospievajú aj autori komentára k zákonu o obecnom zriadení, 

keď konštatujú, že v praxi nie je „vylúčená existencia správneho aktu s formálnymi znakmi 

rozhodnutia, vydaného správnym orgánom postupom podľa príslušných procesných 

predpisov, pričom takýto správny akt bude napriek splneniu avizovaných podmienok vyňatý z 

preskúmavacej právomoci správneho súdu. Kritériom pre takéto vyňatie nebude skutočnosť, 

že ide o rozhodnutie, ktoré vydal správny orgán, a použil pritom predpisy o správnom konaní, 

ale charakter a predmet správneho aktu.“ 13  

Závery  

Východiská z legislatívnej „núdze“ je možné vnímať vo viacerých rovinách, ktorých 

súčasné aplikovanie sa nevylučuje.  

Prvým prístupom by mohlo byť výslovné ustanovenie v § 5 Občianskeho zákonníka 

stanovujúce, že obec postupuje a rozhoduje podľa Správneho poriadku a že postup obce je 

správnym konaním. Systémovejším riešením by zrejme mohla byť „česká cesta“, ktorá 

v rámci  prijatia nového Občianského zákonníka (ČR) z roku 201814 pôvodnú úpravu 

o poskytnutí ochrany pokojného stavu orgánmi štátnej správy úplne opustila a v súčasnosti je 

tento typ posesórnej ochrany zverený výlučne civilným súdom.  

Napokon by stálo za zváženie zvýraznenie mediačného pôsobenia obcí v tejto oblasti 

pri dosahovaní zmieru medzi účastníkmi bez vydávania autoritatívneho rozhodnutia, pričom 

mediácia alebo zmierovacie konanie mohli povinne predchádzať podaniu návrhu na začatie 

konania obci (alebo aj súdu), prípadne by na úrovni obcí mohlo do budúcna prebiehať iba 

zmierovacie konanie a v prípade jeho neúspechu by účastníci museli svoje vzťahy usporiadať 

v konaní na civilnom súde.  

O pomerne širokých možnostiach využitia mediácie v tejto oblasti svedčia aj závery 

nepublikovaného prieskumu realizovaného Združením miest a obcí Slovenska (ďalej len 

„ZMOS“) medzi jeho členskými obcami v rokoch 2019-2020. Z prieskumu, ktorého sa 

                                                 
13 TOMAŠ, L. in TEKELI, J., M. HOFFMANN, L. TOMAŠ. Zákon o obecnom zriadení. Komentár.2. vydanie. 

Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. s. 139 
14 zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
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zúčastnilo 417 respondentov (obcí a miest) vyplynulo, že spory a konflikty, ktoré je možné 

vnímať ako susedské spory či širšie ako rušenie pokojného stavu (neoprávnené zásahy, 

obťažovanie hlukom, zápachom, prenikaním domácich zvierat a pod.) tvoria podstatnú časť 

konfliktov, s ktorými sa ľudia na starostov obracajú. Často alebo aspoň občas sa na starostov 

obracajú obyvatelia obcí v 71 % zúčastnených. Zároveň až 82 % z obcí, ktoré uviedli, že ich 

obyvatelia oslovujú so žiadosťou o pomoc (teda 71% zo všetkých účastníkov prieskumu) 

uviedlo, že považujú mediáciu vedúcu k zmiernemu riešeniu za účinný nástroj riešenia 

sporov, pričom 66 % z nich považuje dokonca starostu za efektívnejšieho pri riešení sporov 

než je profesionálny mediátor. Širšia miera dosahovania zmieru si však nevyhnutne vyžiada 

viaceré zmeny právnych predpisov, ktoré by to umožňovali (napr. zákona o mediácii, 

Správneho poriadku).   
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Kompetencie obecnej samosprávy v kontextu  fiškálnej 

decentralizácie1 

The Jurisdiction of the Self-government Municipality in Context 

of the Fiscal Decentralization 

Václav Vybíhal2 

 

Abstract 

The article concerns itself with the issue of fiscal decentralization with a connection to municipal revenue 

streams and economic management. Indicators, which express the structure of the municipal income over a five-

year period with a detailed analysis of the factors or the determining elements which constitute both the degree 

of municipal financial independence and especially the scope of each municipality’s total income expressed as a 

per capita total, have been quantified upon the basis of a database acquired from specific municipalities. The 

article provides new information concerning the financial issues facing municipalities, the role of real estate tax 

and other municipal income, the influence of received subsidies and transfers and especially the share of the 

national gross tax yield and the role which they play in the structure of total municipal earnings and economic 

management. The article also contains an analysis of the level of use of the legal option to increase the 

collection of real estate tax by increasing the tax rates on properties, flats and buildings by the municipality.  

Key words : Jurisdiction, self-government municipality, fiscal decentralization, Slovakia.  

Úvod 

       Vznik slovenského státu a a pozdější vstup Slovenské republiky do Evropské unie 

předznamenal určitým způsobem směřování země k posílení demokratických instrumentů 

a formování systému spoluodpovědnosti mezi institucemi na centrální, regionální a místní 

úrovni vlády na principu subsidiarity.  Postupné přenášení pravomocí, ale také odpovědnosti 

za veřejné funkce z centrální úrovně vlády na regionální a místní úroveň vlády zahrnovalo 

poměrně široký vějíř konceptů a názorů, v rámci nichž je pojednáváno o decentralizaci 

fiskální, ekonomické, politické a administrativní. 

       Reformy, které postupně probíhaly v rámci veřejné správy, determinovaly rovněž 

vývojové tendence, které vedly postupně k narůstání počtu kompetencí, které mají obce 

vykonávat podle platné legislativy.  I když výzkumné studie naznačují, že v současné době 

neexistuje všeobecně aplikovatelná metodika umožňující objektivně a v celé úplné šíři 

identifikovat a roztřídit všechny kompetence a povinnosti rámcově zakotvené v právních 

                                                 
1 Příspěvek je jedním z výstupů grantového projektu VEGA  Slovenské republiky reg.č. 1/0367/19 

„Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutečňovaní“. 
2 Václav Vybíhal, Prof. Ing. CSc., Katedra verejnej správy, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda, Bučianska 4a, 917 01  Trnava, Slovenská republika, EU. 
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předpisech Slovenské republiky, je evidentní, že vývoj počtu kompetencí má narůstající 

charakter.  V prostředí územní samosprávy existuje odhadem 5 000 kompetencí, což odpovídá 

za posledních 15 let nárůstu cca 50 %. Je otazné, zda při takovém počtu kompetencí jsou obce 

schopny plnohodnotně všech těchto kompetencí využívat, zda vůbec znají podstatu a rozsah 

těchto kompetencí a zda by de facto nemělo dojít k jakési inventarizaci a úpravě počtu 

a obsahu jednotlivých kompetencí včetně legislativních změn, které by měly za cíl více 

zprůhlednit a aktivizovat některé dnes „spící elementy“ v předmětné oblasti. 

       Je třeba vzít rovněž v úvahu, jaká je v současné době sídelní struktura, resp. velikostní 

struktura místních samospráv.  Z řady publikací renomovaných autorů slovenské vědecké 

fronty vyplývá požadavek změnit úroveň přílišné fragmentace obcí, realizovat reformu 

veřejné správy ve vztahu k místním a obecním samosprávám a řešit tak územně správní 

uspořádání včetně otázky optimální velikosti místních samospráv, aby tak mohly lépe zvládat 

legislativně svěřené kompetence a úlohy.  

       Podle mého soudu jde o úkol, který je z politického i ekonomického hlediska těžce 

zvládnutelný, protože v rámci vějíře překážek hraje roli nejen svérázný a zarputilý postoj 

velké části obyvatel malých obcí, ale především velmi členitý reliéf slovenského území, 

historie osídlování, rozvoj ekonomických aktivit a jejich centralizace do určitých lokalit, ale 

především překotná a neuvážená dezintegrace obcí realizovaná a politicky podporovaná v 90. 

letech 20. století. Významnou roli v tomto směru sehrála rovněž problematika fiskální 

decentralizace, kdy v průběhu posledních cca 15 let docházelo k neustále větší diferenciaci 

obcí z hlediska celkových příjmů na jednoho obyvatele, přičemž se vytvořila skupina obcí 

s nadstandardní úrovní příjmů na jednoho obyvatele a skupina obcí s velmi nízkou úrovní 

tohoto ukazatele vytvářející situaci, kdy některé obce jsou zcela závislé na dotaci v podobě 

podílu na celostátním hrubém výnosu daně z příjmů fyzických osob, přičemž řada malých 

obcí nemá finanční prostředky nejen na investice, ale především, a to je ekonomicky 

a politicky závažnější problém, na základní provoz. 

       Je zřejmé, že problematika kompetencí obcí a stupeň jejich využívání či její legislativní 

zakotvení jsou závažné, ale pro každou obec jsou důležitější otázky spojené s příjmovou 

stránkou jejich rozpočtu. Fiskální otázky totiž primárně determinují možnosti obce v jejich 

rozvoji a uspokojování potřeb jejich občanů. Pro vykonávání decentralizovaných funkcí musí 

mít fiskální jednotky nejen potřebný rozsah pravomocí, ale především příjmů s cílem činit 

adekvátní výdajová rozhodnutí.  
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       Proto cílem příspěvku bylo vyhodnotit na základě podrobné analýzy a syntézy, které 

faktory či determinanty formují míru finanční soběstačnosti obcí, rozsah celkových i vlastních 

příjmů v přepočtu na obyvatele a rovněž zjistit, jaká je role daně z nemovitostí a ostatních 

vlastních příjmů obce, včetně vlivu přijatých dotací a transferů i podílu na celostátním hrubém 

výnosu podílové daně na formování celkových příjmů a hospodaření obce.   

 

1 Obecné zriadenie a kompetencie 

       Slovenská republika se vyznačuje, při srovnání s řadou dalších zemí Evropy, vysokou 

fragmentací sídelní struktury. I když by z hlediska ekonomického a politického bylo vhodné 

integrovat menší obce do větších celků, tato tzv. samointegrace neprobíhá v dostateční míře či 

vůbec. Počet obcí ve Slovenské republice přesahuje stále hranici 4 000. To znamená, že 

efektivnost místní správy se snižuje z důvodu, že existuje nutnost uplatňovat funkční požitky 

u více než 3 000 starostů a primátorů včetně více než 21 000 komunálních poslanců, resp. 

členů zastupitelstev a vyplácet mzdy několikatisícové armádě úředníků. 

       Obce mají ze zákona řadu kompetenmcí. Vědecké studie (Baničová, 2016) uvádějí, že 

těchto kompetencí je kolem 5 000 s dodatkovým výrokem, že neexistuje všeobecně 

aplikovatelná metodika, která by umožnila zásadním způsobem zesumarizovat, klasifikovat, 

identifikovat a objektivizovat všechny kompetence a povinnosti obce zakotvené v právním 

řádu Slovenské republiky.  

       Podle mého soudu žádný ze starostů, primátorů a komunálních poslanců není schopen 

vstřebat a využít k uplatnění všechny kompetence, které mu právní řád svěřil.  Proto lze 

diskutovat a hodnotit jejich účinnost v praxi pouze u některých z nich.  

Tab. 1  Vývoj počtu vybraných kompetencí obcí na Slovensku 

Úsek K 

30.4.2005 

K 

31.3.2011 

Absolutní 

nárůst 

2011/2005 

Bazický 

index 

2011/2005 

v % 

Civilní ochrana   98   101     3     3,1 

Doprava   84   171    87 103,6 

Financie, správa majetku 727 1 282   555  76,3 

Kultúra   82   104     22  26,8 

Obrana   20     22      2  10,0 

Požiarna ochrana   50     60    10  20,0 

Podnikanie, cestovný ruch, ochrana 

spotrebitela 

 104   103     -1   -1,0 

Polnohospodárstvo  102   145     43   42,2 

Regionálny rozvoj      6     24     18 300,0 

Sociálne věci   151   233      82   54,3 
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Sťažnosti     65     96      31   47,7 

Školstvo   116    224    108   93,1 

Verejné obstarávanie   136    319     183 134,6 

Vnútro    931 1 150     219   23,5 

Zdravotníctvo      50     65       15  30,0 

Životné prostredie    345   454      109  31,6 

Celkem 3 067 1 486 1 4863  48,5 

Zdroj : upraveno autorem podle publikace Baničová, Katarína. 2016. Konrolný systém 

verejnej správy SR so zameraním na obecnú samosprávu SR – postavenie NKÚ SR v systéme 

kontroly verejnej správy na Slovensku. Trnava, FSV UCM, 2016. 

       Jak uvádí Baničová (2016), počet kompetencií postupně výrazně narostl, jak je uvedeno 

v tab. 1. 

       I když se jedná pouze o vybrané kompetence, nikoliv o jejich vyčerpávající soubor 

a údaje se mohou zdát málo aktuální, je třeba zdůraznit, že data uvedená v tabulce 1 jsou 

nadmíru významná. Růst kompetencí a jejich absolutní četnost nastoluje situaci, které je pro 

aktéry komunální politiky včetně občanů nesrozumitelná.  

       Je zřejmé, že kompetence obcí souvisejí rovněž s existencí dvojí funkce obecního zřízení, 

a to přenesené (obce zabezpečují úkoly přenesené na ně státem a tedy pomáhají ve výkonu 

státních pravomocí) a vlastní, kdy spravují vlastní záležitosti (např. správu obecního majetku, 

udržování obecních komunikací, zdravotní a sociální služby, veřejné osvětlení, veřejné služby 

typu vodovody a kanalizace, odpovědnost za provoz mateřských a základních škol, veřejných 

knihoven, matrik aj.). Počet kompetencí rovněž narostl po celé řadě reforem veřejné správy 

a také po vstupu Slovenska do Evropské unie, kde je kladen důraz na decentralizaci. 

       Signálem pro růst kompetencí obcí je z teorie fiskálního federalismu uplatňovaný tlak na 

optimální rozdělení pravomocí a odpovědnosti za zajišťování a financování veřejných statků 

mezi jednotlivé vládní úrovně. S ekonomickým rozvojem země a pod vlivem teorie blahobytu 

a sociálních faktorů dochází postupně k růstu veřejného sektoru a odpovědnost za zajišťování  

služeb veřejného sektoru tenduje stále k municipalitám. Často roste nerovnost mezi příjmy 

a náklady vynaloženými na municipální veřejné služby. I z toho důvodu se korouhev otáčí 

směrem k decentralizaci.   

       Zkušenosti z vyspělých zemí ukazují, že lokální poskytování určitého segmentu 

veřejných statků umožňuje efektivněji uplatňovat veřejné zájmy a potřeby obyvatelstva podle 

jejich preference ve srovnání s centrálním zajišťováním veřejných statků, jak uvádí Oates 

(1991) a jeho decentralizační teorém. S tím souivisí i princip subsidiarity a dále jako 

kontraproblémem se jeví skutečnost, jak jsou obce připraveny na výkon svých kompetencí. 

Malé obce často nejsou schopny vykonávat své kompetence, a to především z důvodů 
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nedostatku vědomostí, schopností, ale i příležitostí nebo rovněž z nedostatku finančních 

zdrojů. Jílek (2008) uvádí, že problém finanční kapacity se má  ve smyslu principů Evropské 

charty místní samosprávy řešit vhodným nastavením fiskální decentralizace v podobě tzv. 

vyrovnávacích transferů, což se podle mého soudu na Slovensku neděje. 

 

2 Místní finance a fiskální decentralizace 

       Decentralizační tendence se ve vyspělých zemích neustále prohlubují. Je tomu tak 

i v zemích Evropské unie. Decentralizace je de facto postupným přenášením pravomocí 

a odpovědností za veřejné funkce z centrální úrovně vlády na místní úroveň vlády 

(Rondinelli, 2001). Jílek (2008) uvádí, že ve veřejném sektoru lze decentralizaci chápat jako 

restrukturalizaci nebo reorganizaci veřejné moci takovým způsobem, aby na principu 

subsidiarity vznikl systém spoluodpovědnosti mezi institucemi na centrální, regionální 

a místní úrovni vlády. 

       Podle mého soudu má decentralizace usnadnit účast občanů na ekonomickém, sociálním 

a politickém rozhodování ve vládě. V rámci pojmu decentralizace je pak potřebné explikovat, 

že tato decentralizace může mít povahu politickou, administrativní, ekonomickou a fiskální. 

Klíčovou, tedy rozhodující komponentou decentralizace je pak, podle mého soudu,  

decentralizace fiskální. 

       Gramlich (1993) rozumí fiskální decentralizací správné rozdělení různých daní, dotací, 

výdajových programů a regulačních mechanismů mezi jednotlivé úrovně vlády. Konstatuje, 

že existují 4 základní otázky spojené s procesem fiskální decentralizace, a to rozdělení 

fiskálních funkcí mezi úrovně vlády (1), rozdělení příjmů mezi úrovně vlády (2), vznik, 

měření a vyrovnávání fiskálních nerovností a neefektivností (3) a odpovědnost za rozpočtové 

hospodaření a disciplínu (4). 

       Aktuální místní finance jsou de facto praktickým projevem realizace fiskální 

decentralizace. Rozhodující roli v místních financích hraje prostorový aspekt. Stěžejním cílem 

místních financí je zabezpečit na místní úrovni decentralizaci veřejných statků. Správný 

stupeň fiskální decentralizace  určuje míru samostatnosti a vyrovnanosti místních financí. 

       Musgrave et Musgrave (1994) zdůrazňují, že fiskální vztahy mezi státem a místními 

vládami hrají z hlediska fiskálního uspořádání veřejného sektoru životně důležitou roli (str. 

444), i když je třeba připomenout, že z právního,  ekonomického i technického hlediska jsou 

místní vlády a místní finance výtvorem státu, neboť Ústava a další legislativa vymezují místní 

pravomoce a koncipují rámec obecních kompetencí. 
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       Pro Slovensko je typické, že existují značné diference při srovnání fiskální pozice 

jednotlivých územních jednotek. Existuje totiž různá schopnost územních jednotek financovat 

potřeby svých komunit. Tato schopnost není dána pouze kapacitou daňové základny, ale 

především externími faktory, ke kterým patří dislokace v územním prostoru z hlediska 

možnosti využívat přírodních zdrojů, turistických aktivit či rozvoje lázeňství apod. Zcela 

zásadní roli pak hrají transfery a dotace formující značné diference příjmové stránky rozpočtu 

obcí a ovlivňující bezesporu fiskální kapacitu obce.       

       Je třeba uvést, že proces decentralizace má specifické rysy i průběh v jednotlivých 

zemích, a to i v rámci Evropské unie. V praxi je určitým problémem sladit proces 

decentralizace věcných kompetencí a tzv. výdajové decentralizace s přiměřenou mírou 

decentralizace veřejných příjmů, tj. fiskální decentralizace. Na problematiku související 

s decentralizovaným zabezpečováním veřejných statků poukazuje Oates (1991). Konstatuje, 

že u celé řady veřejných statků může jejich zabezpečování státem vést k neefektivnosti 

v alokaci finančních prostředků na jejich zabezpečení a ke ztrátám efektů z fiskální 

centralizace. To proto, že stát nemá vždy potřebné informace o individuálních preferencích 

občanů, o rozdílné poptávce po veřejných statcích v různých obcích  a obtížně zjišťuje 

poptávku uživatelů. Proto Oates (2008) formuje výrok, že rozsah ztráty z efektu z centrálně 

zajišťovaných veřejných statků a úbytku blahobytu u společenství občanů  v obcích je závislý 

na rozdílné poptávce, rozdělení preferencí občanů a na cenové elasticitě poptávky. 

       Musgrave a Musgrave (1994) zdůrazňují nutnost rozhodnout a stanovit optimální 

strukturu veřejných statků, způsob financování veřejných statků, optimální velikost 

společenství občanů a u paternalistických statků stanovit celostátně platný standard  veřejného 

statku, a to v návaznosti na již citovaný decentralizační teorém. 

       V ekonomicky vyspělých zemích dochází spíše k prohlubování decentralizace než 

k posilování centralizačních prvků, jak uvádí Vybíhal (2018). Autor rovněž zdůrazňuje, že 

stupeň decentralizace závisí rovněž na velikosti území státu a počtu obyvatel, přičemž státy 

relativně velké by měly mít hlubší decentralizaci než státy relativně malé. To odpovídá 

i závěrům vyplývajícím ze studie, kterou publikoval Hoorens (2002). 

       Za přínos pro oblast fiskální decentralizace lze považovat i publikaci prezentovanou 

autory Žárská a Kozovský (2008), kteří  v dané souvislosti prezentují pojem pilíře fiskální 

decentralizace, k nimž podle cit. autorů patří zejména příjmy (především vlastní), výdaje 

(zejména jejich efektivnost), transfery (vertikální a horizontání) a zadluženost.     
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       Lze konstatovat, že v rámci fiskální decentralizace v podmínkách Slovenska je třeba 

zdůraznit příjmovou decentralizaci územní samosprávy, která zpravidla pro účely výdajové 

decentralizace je doplňována zdroji pramenícími z transferů a dotací. 

3 Metodika 

Z metodologického hlediska i s ohledem na stanovený cíl práce jsme se zaměřili na 

sledování dynamiky a především struktury ukazatelů, které nám umožnily poměrně detailní 

pohled na problematiku celkových příjmů obce a jejich struktury. Výběr ukazatelů v tomto 

příspěvku koresponduje s indikátory fiskální decentralizace, které uvádí Světová banka 

(World Bank). 

            Pro měření rozsahu a dynamiky fiskální decentralizace a vyhodnocení míry finanční 

soběstačnosti obcí a podílu daně z nemovitostí na celkových příjmech jsme využili 

následujících empirických údajů týkajících se příjmové struktury obcí, a to : 

 – daň z nemovitostí (DN); 

 – ostatní místní daně a poplatky (OMDP); 

 – vlastní daňové  a poplatkové příjmy (VDPP); 

 – podílové daně (PD); 

 – daňové příjmy celkem (DP); 

 – nedaňové vlastní příjmy (NVP); 

 – kapitálové vlastní příjmy (KVP); 

 – přijaté granty a transfery (PGT); 

 – vlastní příjmy (VP);  

- celkové příjmy (CP); 

 – počet obyvatel (PO); 

  - prostý aritmetický průměr za období let 2016 až 2020  (x̅1); 

  - míra finanční soběstačnosti jako podíl vlastních příjmů a celkových příjmech (FS) v %; 

  - podíl inkasa daně z nemovitostí na celkových příjmech (DN/CP) v %.    

         Lze uvést, že příjmy daňového charakteru jsou zpravidla, až na výjimky, rozhodujícím 

příjmem veřejných rozpočtů včetně rozpočtů obcí. U svěřených daní (daň z nemovitostí 

a ostatní místní daně a poplatky) mohou obce do určité míry ovlivnit svým rozhodnutím výši 

jejich inkasa. V této souvislosti je však třeba konstatovat, že stále větší význam v rámci 

struktury příjmů obcí na Slovensku hrají tzv. sdílené daně (Tax Sharing) nebo také podílové 
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daně (PD), které zahrnují podíl příjmů obce na celostátním hrubém výnosu daně z příjmů 

fyzických osob, u nichž je kromě výběru důležitý i způsob sdílení. Pro obce na Slovensku tyto 

daně hrají rozhodující roli ve struktuře příjmů, nevýhodou však je, že se zvýšením výše 

podílové daně ve struktuře příjmů roste závislost územní samosprávy na rozhodování státu 

a klesá motivace územní samosprávy na tvorbě vlastních rozpočtových příjmů.  

          Nevýhodou s poměrně rozsáhlým dopadem na příjmovou stránku obcí je situace, kdy 

ekonomika státu strádá buď vlivem fáze hospodářského cyklu, pandemie koronaviru a jiných 

zejména externích faktorů. Obce jako fiskální jednotky jsou totiž přímo závislé na příjmech 

v podobě podílu na celostátním hrubém výnosu daně z příjmů fyzických osob. Je třeba 

zdůraznit, že malé obce jsou téměř výhradně závislé na tomto druhu příjmu. V případě, že se 

z již uvedených důvodů sníží inkaso daně z příjmů fyzických osob na celostátní úrovni, sníží 

se tím i objem finančnních prostředků určených pro obce.    

          Významnou roli ve struktuře příjmů hrají u celé řady obcí i nedaňové vlastní příjmy 

(NVP), které zahrnují běžné příjmy (kromě daňových), přičemž se jedná především o příjmy 

v podobě příjmů z podnikání a vlastnictví, pronájmu, z administrativních poplatků, aj.. 

Kapitálové vlastní příjmy (KVP) zahrnují příjmy z prodeje pozemků, bytů, staveb, příjmy 

z finančních operací. Přijaté granty a transfery (PGT) jsou tvořeny především dotacemi 

a granty přijatými z rozpočtu EU, rozpočtu státního a rozpočtu kraje (VÚC). 

          Metodický přístup spočíval v tom, že v rámci náhodného výběru 124 obcí v kategorii 

počtu obyvatel 252 (Kremnické Bane) až 22 670 (Dunajská Streda) jsme získali od obcí 

databázi doplněnou o dispoziční údaje na internetu. Pro zachycení stavu a dynamiky 

vybraných ukazatelů jsme si zvolili časové období let 2016 až 2020 a z ní pak kvantifikovali 

prostý aritmetický průměr za referenční období. Vzhledem k zákonným pravidlům, kdy 

dochází k určitému zpoždění v rámci transformace podílu na celostátním hrubém výběru daně 

z příjmů fyzických osob směřovanému do rozpočtu obce, se ještě v roce 2 020 neprojevil 

pokles ve výběru této daně z titulu koronaviorové epidemie, ale lze naznačený pokles 

očekávat v následujících letech, kdy budou obecní rozpočty, zvláště menší obce, z již 

citovaného důvodu strádat.  Z hlediska metodologie bylo přínosem, že jsme při průzkumu 

uplatnili metodu využívající konstruovaného dotazníku v podobě tabulky. Výhodou této 

metody je, že se nemusíme přímo střetávat se subjektem vlastnícím potřebnou databázi, což se 

jeví z ekonomického hlediska jako efektivní. Z vědeckých metod zkoumání jsme uplatnili 

zejména metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce, deskripce a komparace. 
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4 Výsledky zkoumání fiskální decentralizace 

       V první fázi monitoringu fiskální decentralizace a jejího vlivu na hospodaření obcí jsme 

se zaměřili vyhodnocení úrovně celkových příjmů na jednoho obyvatele. V další fázi jsme 

zjišťovali, které faktory ovlivnily danou úroveň tohoto ukazatele, tj. jaká struktura příjmů 

obce přispěla k dosažení daného stavu. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že fiskální 

kapacita v podobě výše celkových příjmů na obyvatele ovlivňuje výši výdajů určených pro 

uspokojení potřeb občanů.  

        Sledovali jsme také obce s nejvyšší a nejnižší úrovní celkových příjmů na obyvatele, 

přičemž jsme v každé kategorii vybrali 3 obce. Struktura celkových příjmů obce (CP) na 1 

obyvatele (EUR) u obcí s nejvyšší průměrnou úrovní ukazatele je uvedena v tab.1, u obcí 

s nejnižší průměrnou úrovní tohoto ukazatele v tab. 2. 

V zájmu zjištění determinantů a objektivizace struktury příjmů obce jsme provedli rozklad 

celkových příjmů na dílčí části takto : 

CP = DN + OMDP + PD + NVP + KVP + PGT, a to jednak v absolutním vyjádření  (EUR) 

a v relativním vyjádření (%). Tímto způsobem lze zjistit, jaké strukturální položky ovlivňují 

úroveň celkových příjmů na obyvatele.  

Tabulka 1   Struktura celkových příjmů obce (CP) na 1 obyvatele (EUR) u obcí 

s nejvyšší průměrnou úrovní ukazatele. 

Obec CP DN OMDP PD NVP KVP PGT 

Mýto pod Ďumbierom 1 446 

(100,0) 

92 

(6,4) 

54 

(3,7) 

281 

(19,4) 

358 

(24,8) 

420 

(29,0) 

241 

(16,7) 

Skalica 1 068 

(100,0) 

109 

(10,2) 

41 

(3,8) 

391 

(36,6) 

62 

(5,8) 

152 

(14,3) 

313 

(29,3) 

Trstín 1 065 

(100,0) 

67 

(6,3) 

32 

(3,0) 

314 

(29,5) 

61 

(5,7) 

108 

(10,1) 

483 

(45,4) 

Zdroj : vlastní šetření. 

       Z údajů uvedených v tab. 1 vyplývá, že ve skupině obcí s nejvyšší úrovni celkových 

příjmů na obyvatele jsou jak obce s nižším počtem obyvatel (např. Mýto pod Ďumbierom),  

tak i obce středně velké (např. Trstín) či města (Skalica). Obdobně je tomu u obcí s nejnižší 

úrovni tohoto ukazatele (tab. 2), i když stojí za povšimnutí, že v této kategorii budou spíše 

obce menší. To znamená, že počet obyvatel bude mít vliv na formování výše ukazatele 

celkových příjmů na obyvatele, ale nikoliv zásadní vliv. 
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Tabulka 2   Struktura celkových příjmů obce (CP) na 1 obyvatele (EUR) u obcí 

s nejnižší průměrnou úrovní ukazatele. 

Obec CP DN OMDP PD NVP KVP PGT 

Turčiansky Peter 244 

(100,0) 

22 

(9,0) 

16 

(6,6) 

180 

(73,8) 

 

4 

(1,6) 

16 

(6,6) 

6 

(2,4) 

Krnča 328 

(100,0) 

23 

(7,0) 

15 

(4,6) 

256 

(78,1) 

28 

(8,5) 

2 

(0,6) 

4 

(1,2) 

Blesovce 329 

(100,0) 

42 

(12,8) 

11 

(3,3) 

201 

(61,1) 

44 

(13,4) 

10 

(3,0) 

21 

(6,4) 

Zdroj : vlastní šetření. 

 

Tabulka 3 Míra finanční samostanosti (FS) v %, podíl daně z nemovitostí na celkových 

příjmech (DN/CP) v %, dislokace vybraných obcí a jejich počet obyvatel 

Obec Okres Kraj  Počet 

Obyvatel 

FS 

(%) 

DN/CP 

(%) 

Mýto pod Ďumbierom Brezno Banskobystrický         510 65,8   6,4 

Skalica Skalica Trnavský    14 945 34,1 10,2 

Trstín Trnava Trnavský      1 369 25,2   6,3 

Turčiansky Peter Martin  Žilinský         480 23,8   9,0 

Krnča Topolčany Nitrianský      1 342 20,7   7,0 

Blesovce Topolčany Nitrianský         349 32,5 12,8 

Zdroj : vlastní šetření. 

       Míra finanční soběstačnosti kromě obce Mýto pod Ďumbierom (65,8 %) byla zjištěna od 

20,7 % do 34,1 %, průměr za celý sledovaný soubor je na úrovni 39 %. Tedy obce ve 

Slovenské republice jsou výrazně závislé na státu a dotacích z fondů Evropské únie. 

       Daň z nemovitostí hraje na příjmové stránce obce poměrně nízkou roli, její zastoupení na 

celkových příjmech (tab. 3) je od 6,4 % do 12,8 %, v průměru za soubor jako celek se tento 

ukazatel pohybuje na úrovni pouze 6,7 %, a to i přes skutečnost, že obce na Slovensku 

poměrně frekventovaně využívají zákonných možností zvyšování sazeb daně u pozemků, 

staveb a bytů. Je třeba pak upozornit na skutečnost, že poplatníci daně z nemovitostí mohou 

pocítit tvrdost dopadu této na daně na majitele nemovitostí z titulu platební schopnosti 

obyvatel, která je (ve srovnání s vyspělejšími státy Evropy) poměrně nízká s ohledem na 

nízké příjmy, resp. mzdy a velmi nízké důchody na Slovensku.  

       Je třeba uvést, že i přes nízké zastoupení inkasa daně z nemovitostí, má tato svěřená daň 

nezastupitelné místo jak v daňovém systému Slovenska, tak především v oblasati formování 

obecních příjmů. Výnosy pocházející ze zdanění nemovitostí významně přispívají 

k vyváženosti a k vyššímu stupni strukturovanosti daňové soustavy, k rovnoměrnému 
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rozložení daňového břemene na jednotlivé skupiny poplatníků, k diverzifikaci portfólia 

příjmové stránky rozpočtu obcí. Předností této daně je, že její konstrukce je jednoduchá 

a srozumitelná a je výrazně omezen je prostor pro daňové úniky (na rozdíl od jiných daní).  

Závěr a diskuse 

       V příspěvku jsme se zaměřili na problematiku kompetencí obecní samosprávy s důrazem 

na fiskální decentralizaci, které je podle mého soudu pro obce důležitějším aspektem než 

samotné kompetence. Je totiž zcela zásadní, že fiskální otázky determinují možnosti obce 

v jejich rozvoji a uspokojování potřeb jejich občanů. Nejde jen o kompetence a pravomoce, 

které musí mít obce pro vykonávání decentralizovaných funkcí, ale především musí mít 

potřebné finanční prostředky na příjmové stránce rozpočtu, aby mohli činit adekvátní 

výdajová rozhodnutí.  

       Proto jsme v příspěvku kladli důraz na analyticko-syntetický pohled formování celkových 

příjmů na 1 obyvatele a jeho strukturu.  V této souvislosti jsme zjiš´tovali, do jaké míry je 

rozpočet obce závislý na inkasu daně z nemovitostí a které faktory determinují míru finanční 

soběstačnosti obce.   

       Zjistili jsme, které faktory ovlivňují výši celkových příjmů obce v přepočtu na 1 

obyvatele, a to u skupiny 3 obcí s nejvyšší úrovní a u 3 obcí s nejnižší úrovní tohoto 

ukazatele.  Faktorů, které působí na výši daného ukazatele je poměrně hodně, ale mají různě 

silný či slabý vliv na formování výše celkových příjmů obce. Mezi tyto faktory patří 

především struktura daně z nemovitostí (daň z pozemků, daň ze staveb, daň z bytů), výměra 

katastru obce, počet obyvatel, aktuální sazby daně z jednotlivých druhů pozemků a staveb 

i daně z bytů, daňové zatížení v případě ostatních místních daní (daně za ubytování, daně ze 

psa, daně za užívání veřejného prostranství, daně za prodejní automaty, daně za nevýherní 

hrací přístroje, daně za vjezd a setrvání motorového vozidla v historické části města, místní 

poplatek za komunální odpady, místní poplatek za rozvoj), dále výše podílové daně 

z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob, zařazení obce do velikostní 

kategorie, nadmořská výška obce, počet žáků škol, počet důchodců, ekonomický růst 

ovlivňující objem inkasa daní na celostátní úrovni a s tím související fáze hospodářského 

cyklu, ekonomické a sociální dopady pandemie koronaviru, politická rozhodnutí, dostupnost 

a využitelnost přírodních zdrojů, krajinná dislokace obce, možnost a dostupnost aktivit 

determinujících výši příjmů z podnikání a vlastnictví, objem administrativních poplatků, 

příjmy z prodeje pozemků, staveb a bytů a především výše dotací, grantů a transferů aj. 
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       Je třeba uvést, že u většiny obcí Slovenské republiky má zásadní vliv na formování 

celkových příjmů obce v rámci sledovaného souboru příjem v podobě podílu na celostátním 

hrubém výnosu daně z příjmů fyzických osob. Tento faktor je rozhodující především u obcí, 

které mají relativně nižší úroveň celkových příjmů na obyvatele. U obcí s relativně vyšší 

úrovní celkových příjmů na obyvatele zásadním způsobem ovlivňují úroveň tohoto ukazatele 

přijaté dotace, granty a transfery, u řady obcí také běžné příjmy nedaňového charakteru 

(příjmy z podnikání a vlastnictví, z pronájmů, administrativní poplatky) a příjmy 

z kapitálového majetku (především příjmy z prodeje pozemků, bytů a staveb). 

     Z údajů uvedených v tab. 1 a 2 je evidentní markantní rozdíl v úrovní celkových příjmů na 

obyvatele, kdy obec Mýto pod Ďumbierom měla v průměru za sledované období 1 446 EUR 

ročně, kdežto obec Turčiansky Peter 244 EUR, což je téměř šestinásobný rozdíl. 

       Potvrzuje se, že daň z nemovitostí nemá de facto zásadní vliv na formování celkových 

příjmů obce, neboť její podíl na celkových příjmech se pohybuje u vybraných 6 obcí od 6,4 % 

do 12,8 %, za soubor 124 obcí jako celek pak pouze 6,7 %. To i přesto, že převážná část ze 

sledovaného souboru obcí využívá zákonné možnosti zvyšování sazeb daně z pozemků a ze 

staveb.  

       Pokud jde o míru finanční soběstačnosti poměřující podíl vlastních příjmů na celkových 

příjmech obce, u obcí s nejvyšší úrovní ukazatele celkových příjmů na obyvatele byla zjištěna 

v rozmezí 25,2 až 65,8 % , u obcí s nejnižší úrovní tohoto ukazatele činila 20,7 % až 32,5 %, 

v souboru jako celku činila průměrná úroveň finanční soběstačnosti 39 %. 

      Pilotní projekt, který jsme provedli u malých obcí do 200 obyvatel, ukázal, že malé obce 

jsou zcela závislé na podílu na celostátním výběru daně z příjmů fyzických osob a nemají 

finanční prostředky na základní provoz obce a důležité lokální potřeby, už vůbec ne na 

investice. Nemají možnost, podmínky a aparát k tomu, aby získaly finanční zdroje z fondů 

evropské unie či jiných veřejných zdrojů.  Na rozdíl od vyspělých zemí Evropské unie nejsou 

uplatňovány pro tyto případy na Slovensku tzv. vyrovnávací dotace. 
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Kompetencie územnej samosprávy v sociálnoprávnej oblasti1 

Competencies of territorial self-government in the social law area  

Vladimíra Žofčinová 

 

Abstract  

The paper focuses on selected application of the right to the provision of social services while respecting the 

legal principles that must be observed at the national, regional and municipal levels. Competent theoretical-

application problems that the area of providing social services passes through is a topic that resonates with the 

whole society and is a reflection of the state's interest in solving the social area at the municipal level. In the 

article we point out the competencies of municipalities and higher territorial units in connection with the 

transferred performance of state administration to local governments in the social law area. 

Key words: competencies of municipalities, social services, decentralization 

 

Úvod  

Sociálna oblasť je oblasťou, s presahom do viacerých spoločenských sfér života. Slovo 

"sociálny" je latinského pôvodu a používa sa v rôznych významoch. Viac sa tento pojem začal 

používať začiatkom 18.storočia v rôznych vedných odvetviach. Vyjadroval všetko, čo sa 

vzťahovalo na spoločnosť. V tomto období sa hovorilo o "sociálnej zmluve" (Zmluva o 

spoločnosti - J.J.Rouseau), o "sociálnom darwinizme (H.Spencer), atď. Slovo "sociálny" 

neskôr vyjadrovalo činnosti vykonávané spoločnosťou v prospech jednotlivca alebo 

kolektívu. Formovalo sa názvoslovie napr. o sociálne lekárstvo, sociálna legislatíva. V tejto 

súvislosti, prídavné meno "sociálny" má osobitné postavenie a jeho zmysel možno pochopiť 

iba v spojení s konkrétnym podstatným menom, ktorým je pre účely skúmania nami zvolenej 

témy sociálna pomoc ako subsystém sociálneho zabezpečenia v rámci právneho systému 

Slovenskej republiky.  

Macková sumarizuje základné znaky sociálnej pomoci optikou  celospoločenskej 

solidarity (pomoc je poskytovaná z priamych daní na princípe najširšej solidarity spôsobom 

prerozdeľovania prostriedkov), individualizácie (pomoc sa poskytuje v závislosti od 

individuálnej situácie jednotlivca, teda podľa jeho potrieb a pomerov), subsidiarity (pomoc sa 

poskytuje iba tomu, kto si nevie pomôcť sám a pomoc nedostáva ani z inej strany) a finality 

                                                 
1Prekladaný príspevok bol spracovaný s podporou projektu VEGA  č. 1/0367/19 s názvom “Kompetencie 

obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“ 
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(pomoc sa neposkytuje na základe príčiny vzniknutej situácie núdze, ale rozhodujúcou 

skutočnosťou je výsledok).2 

Spoločenské procesy modernej demokracie a občianskej spoločnosti dlhodobo 

prechádzajú významnými globalizačnými a integračnými stupňami v politickej, ekonomickej 

a sociálnej oblasti (aj v oblasti riešenia sociálnej pomoci odkázaným fyzickým osobám). Tým 

sa ovplyvňujú postoje a priority subjektov spoločnosti, osobitne štátnej správy a samosprávy, 

jednotlivcov, profesijných a záujmových skupín a nimi volených zástupcov a inštitúcií na 

všetkých úrovniach riadenia. „Napriek permanentne prebiehajúcim reformám, vyjadreným 

najmä decentralizáciou a dekoncentráciou kompetencií pri uplatňovaní princípu subsidiarity, 

je možné aj v moderných demokratických štátoch vnímať prejavy nárastu miery ingerencie 

verejnej správy do spoločenských vzťahov.“3 

Subsystém sociálnej pomoci je tretím zo systémov práva sociálneho zabezpečenia, 

predstavuje jednu z dôležitých záruk poskytnutia sociálnej ochrany každému, podstata 

ktorého sa opiera o článok 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „každý, kto 

je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie 

základných životných podmienok“. Systém sociálnej pomoci predstavuje garanciu 

zabezpečenia minimálneho príjmu a podmienok na prežitie a v sociálne orientovaných 

ekonomikách je koncipovaný s ohľadom na etické a mravné hodnoty spoločnosti, na 

rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.  

V súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy sme v príspevku venovali 

pozornosť oblasti, v ktorej obce rovnako vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, t.j. 

sociálnoprávnej oblasti (so zameraním sa na poskytovanie sociálnych služieb). Z 

legislatívneho hľadiska ide o úsek so samosprávnou pôsobnosťou, značne komplikovaný a 

rozsiahly.  

Podľa § 2 ods. d) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku 

sociálnej pomoci: 

1. poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďovanie 

zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby), 

2. rozhodovanie : 

- o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu 

                                                 
2 MACKOVÁ, Z.: 2009. Právo sociálneho zabezpečenia. Bratislava, Bratislava: Heureka. 2009. ISBN 978-80-

8912-253-0 
3 MOLITORIS,P. 2016. Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní. Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 5. ISBN 9788081524677. 
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- o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu 

- o povinnosti občana zaplatiť úhradu za prepravnú službu, ktorá sa poskytla 

neprávom, bez     úhrady alebo za nižšiu úhradu, 

3. zriaďovanie a kontrola zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre 

deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, detský domov, krízové stredisko, 

resocializačné stredisko), 

4. oznamovanie okresnému úradu občanov, ktorí odmietli zúčastniť sa na vykonávaní 

menších obecných služieb organizovaných obcou. 

Mestá a obce plnia úlohy v zmysle §4 ods.3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) úlohy na úseku sociálnej pomoci. 

Zo strany predstaviteľov obecnej samosprávy dochádza ku kritike rozsahu povinností na 

úseku sociálnej pomoci uloženého obciam. Obce dlhodobo poukazujú najmä na nedostatočné 

finančné krytie týchto úloh zo strany štátu.4 

 Kľúčovými právnymi predpismi – lex specialis z hľadiska rozsahu a plnenia úloh v 

oblasti sociálnej pomoci pre miestnu samosprávu sú:  

• zákon č. 448/2008 Z.z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“, „zákon č. 448/2008 Z.z. sociálnych službách“) 

• zákon č. 417/2013 Z.z.  o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

• zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Väčšina kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy bola 

decentralizovaná na všetky obce, a to bez toho, aby sa udiali akékoľvek zmeny v štruktúre 

osídlenia (počet obcí ako správnych jednotiek). To spôsobilo a spôsobuje problémy. Tzv. 

legislatívny optimizmus, t.j. neprimerané očakávanie, že detailizácia legislatívnej úpravy 

vyrieši všetky právno-teoretické aj právno-aplikačné problémy je nenaplnený.5 Pre kvalitu 

života ľudí v obciach a mestách je podstatné to, akým spôsobom a na akej úrovni dokážu v 

súčasných spoločenských podmienkach napĺňať svoje potreby. Úlohou územnej samosprávy, 

obcí a miest, je v čo najväčšej možnej miere vytvárať prívetivé podmienky pre napĺňanie 

                                                 
4 TEKELI, J. – HOFFMANN, M. – TOMAŠ, L. 2021. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vydanie. 

Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021, s. 194 
5 TEKELI, J. 2016. Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Bratislava:Wolters Kluwer. 2016. s.10. ISBN 

978-80-8168-336-7 
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takýchto potrieb.6 Stabilné a vnútorne vyvážené právne uchopenie je predpokladom účinnosti 

prostriedkov, ktorými sa pred neadekvátnymi zásahmi štátnej moci pri plnení stanovených 

cieľov samotné obce môžu brániť.7 Vychádzajúc z toho, pri prenesenom výkone štátnej 

správy ide de facto o „outsourcing“ výkonu, teda jeho prenesenie na niekoho iného, pričom 

štát za kompetenciu naďalej nesie zodpovednosť a vykonáva sa v jeho mene.8  

V historickom kontexte bola „predvojom“ sociálnej pomoci „sociálna starostlivosť,“ 

legislatívne upravená v zákone o sociálnom zabezpečení z roku 19889 zameraná na celú 

oblasť sociálnej starostlivosti. Sociálna pomoc ako terminus technicus  bola upravená 

zákonom č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci s obsahovou základňou aj pre problematiku 

poskytovania sociálnych služieb. Od tohto zákona sa začali oddeľovať jeho jednotlivé časti do 

samostatných právnych úprav – samostatná právna úprava oblasti sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately, štátnych sociálnych dávok, oblasti kompenzácii ťažkého zdravotného 

poistenia, ale aj samotných sociálnych služieb. Zánikom zákona o sociálnej pomoci však 

nezanikol pilier „sociálna pomoc“ ako súčasť systému sociálneho zabezpečenia (ochrany) s 

jeho špecifickými charakteristikami a úlohami. Oblasť sociálnych služieb bola upravená 

osobitným právnym predpisom týkajúcim sa výlučne problematiky sociálnych služieb, t.j. 

zák.č. 448/2008   Z. z. o sociálnych službách. Týmto bol prakticky zavŕšený aj celý proces 

decentralizácie sociálnej oblasti na samosprávu.  

1 Decentralizácia a prenos kompetencií v sociálnych službách 

V oblasti sociálnej pomoci je potrebné problematike prenosu kompetencií v sociálnych 

službách venovať náležitú pozornosť, a to z dôvodu, že časť kompetencií sociálnych služieb 

bola v roku 2001 už originálnou kompetenciou obcí. 

1.1 Genéza prenosu kompetencií v sociálnych službách  

Prijatím zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky došlo k nejednotnému postupu pri presune 

jednotlivých kompetencií z krajských a okresných úradov na obce. Oblasť sociálnych vecí, 

                                                 
6 KRÁL, R. 2017. Kompetencie obce pri plánovacích procesoch rozvoja svojho územia. In: KOREŇOVÁ, D. 

(ed.). Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí. Recenzovaný zborník Recenzovaný zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice. 19. mája. 2017. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v 

Košiciach. s. 106. ISBN: 798-80-8152-529-2 
7 VERNARSKÝ, M. 2019. Právo obce na samosprávu ako subjektívne právo In: Kompetencie obecnej 

samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní : recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, 

Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, S. 67. ISBN 9788081527821, S. 67-76 
8 MEDERLY, P. 2019. Výkon a financovanie prenesených kompetencií. Bratislava, 2019. [online]. 2019, [cit. 

10-10-2021].  Dostupné: https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191 
9 Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení 
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hoci sa stala oblasťou originálnych kompetencií, bola sprevádzaná (aj) len dočasným 

presunom finančných prostriedkov. To spôsobilo „osobitný výklad“ jednotlivých obcí, na 

základe ktorého sa vytvorilo „zdanie“ preneseného výkonu štátnej správy. Predmetným 

zákonom bola prenesená pôsobnosť ku krízovým strediskám, resocializačným strediskám, 

domovom sociálnych služieb pre deti s denným pobytom, domovov sociálnych služieb pre 

deti s celoročným pobytom a rehabilitačným strediskám. Taktiež v tom čase, kompetencia, 

ktorá prešla na obce bola aj pôsobnosť okresného úradu v oblasti sociálnej prevencie 

vykonávanej pre plnoletého občana. 

K formálnemu prenesenému výkonu štátnej správy bola zriaďovateľská pôsobnosť k 

detským domovom, pričom žiadna obec ani mesto sa nikdy nestali zriaďovateľom žiadneho 

detského domova, a teda túto kompetenciu nikdy nevyužili. Takto upravená kompetencia pre 

obce bola zbytočná, resp. len formálna.10 Rovnako komplikáciou v presune kompetencií v 

sociálnej oblasti bolo delenie presunu kompetencií medzi dvoma úrovňami územnej 

samosprávy, t.j. presun kompetencií na samosprávne kraje a obce, na ktoré boli prenesené 

identické kompetencie. Takouto identickou kompetenciou bola opatrovateľská služba. 

Ďalším medzníkom bolo prijatie zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 

sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorý upravil11, že po vytvorení špecializovanej štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti bolo poskytovanie decentralizačnej dotácie zo strany štátu 

jednotlivým obciam na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby realizované cez 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príslušného úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Na základe uskutočnenia fiškálnej decentralizácie s účinnosťou od 1. januára 

2005 je, či skôr má byť poskytovanie sociálnych služieb ako výkonu samosprávnej pôsobnosti 

samosprávnych krajov aj obcí financované z vlastných príjmov týchto orgánov. Proces 

fiškálnej decentralizácie predstavuje prenos zodpovednosti a právomoci na nižšie jednotky 

vládneho mechanizmu v oblasti výdavkovej a rovnako aj v oblasti príjmovej.12  

                                                 
10 ULAHER, J. 2004. Samosprávna pôsobnosť obce a prenesený výkon štátnej správy. [online]. 2004, [cit. 10-

10-2021]Dostupné na internete: https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/samospravna-posobnost-obce-a-preneseny-

vykon-statnej-spravy-2.htm   
11 s účinnosťou od 1. januára 2004 
12 HORVÁTH, P. 2018. Finančná závislosť územnej samosprávy na Slovensku. In: Scientific papers of the 

University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 42/2018. ISSN: ISSN 1211-555X 

https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/samospravna-posobnost-obce-a-preneseny-vykon-statnej-spravy-2.htm
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/samospravna-posobnost-obce-a-preneseny-vykon-statnej-spravy-2.htm
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Realita života a aplikačná prax zákona však ukázala, že financovanie sociálnych služieb je 

problematickejšie, ako sa dalo odhadovať.13  

1.2 Legislatívna úprava sociálnych služieb – stav de lege lata a právo na prospech zo 

sociálnych služieb 

Právo na prospech zo sociálnych služieb má z pohľadu práva Európskej únie 

legislatívny základ v Európskej sociálnej charte (revidovanej). Právny poriadok Slovenskej 

republiky taktiež reflektuje na realizáciu tohto práva a vymedzuje jeho inštitucionálne, ako aj 

právne zakotvenie najmä už v spomínanom zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

Realizácia práva na poskytnutie sociálnej služby a v tej súvislosti práva na prospech zo 

sociálnych služieb je závislá nielen od zákonných  garancií, ale aj od vzťahu medzi 

základnými slobodami a sociálnymi právami v danom štáte, od politického smerovania, 

ekonomických podmienok, ako aj od preferencie a nastavenia vzťahu medzi jednotlivými 

princípmi sociálnej politiky (v užšom slova zmysle sociálneho zabezpečenia).  

Už sémanticky význam slovného spojenia „sociálne služby“ predznamenáva účelové 

zacielenie a význam aplikácie tohto osobitného nástroja sociálnej politiky štátu v praxi.14 

Práve na teoreticko-právnej platforme realizácie sociálnych služieb sa tak napĺňa nie 

nevýznamná sociálna funkcia štátu, ktorý sa snaží vystupovať nielen ako garant minimálnych 

štandardov sociálnych práv, ale zároveň podáva aj tým, ktorí to najviac potrebujú pomyselnú 

„priateľskú ruku“ v podobe úrovne sociálnych služieb. Takto chápaná pozícia štátu však 

nemôže byť absolútna, pretože je evidentné prenikanie rôznych okolností - faktorov do oblasti 

poskytovania sociálnych služieb, najmä v súvislosti s legislatívnymi úpravami, reálnym 

dodržiavaním hodnotových-axiologických princípov uplatňovaných v sociálnej politike, ako 

aj v súvislosti s demografickými zmenami, ekonomickým prostredím a pod.  

Cez prizmu týchto aspektov si kladieme otázku, či  poskytovanie sociálnych služieb je 

z pohľadu prijímateľa-osoby odkázanej na sociálnu pomoc aj reálnym, dostupným, 

ústretovým a nielen proklamovaným právom na prospech zo sociálnych služieb v zmysle 

obsahu čl. 14. Európskej sociálnej charty (revidovanej). Sociálna sféra podlieha 

medzinárodnej kontrole prostredníctvom systému medzinárodných, právne záväzných 

dokumentov prijatých na pôde celosvetových či regionálnych zoskupení štátov. Sú pre ňu teda 

vlastné medzinárodnoprávne aspekty, premietajúce sa do záväzkov Slovenskej republiky cez 

                                                 
13 MEDERLY, P a kol. 2019. Výkon a financovanie prenesených kompetencií. Bratislava, 2019. [online]. 2019, 

[cit. 10-10-2021]. Dostupné na internete: https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191 
14 MATLÁK, J. 2012. Právo sociálního zabezpečenia. 2.vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 261 s. ISBN 978-80-

7380-403-9 
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ratifikované medzinárodné zmluvy a dohovory, a tiež prameniace z právnych aktov práva 

Európskej únie.15  

V právnom poriadku Slovenskej republiky je základom právneho a inštitucionálneho 

vyjadrenia sociálnej pomoci už spomínaný článok 39. ods.2 Ústavy Slovenskej republiky. 

Keďže Ústava má programový ráz, konkrétna právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Tento zákon vytvoril vhodný právny priestor pre 

individuálny a komplexný prístup riešenia sociálnej situácie v prípadoch, že je poskytnutie 

sociálnej služby vhodné a potrebné. Pri posudzovaní osoby, ktorá je subjektom poskytovania 

sociálnej pomoci sa berú do úvahy predovšetkým jej možnosti a schopnosti zlepšenia si 

sociálnej situácie, najmä príjmami z práce, ale aj väzby na rodinných príslušníkov schopných 

pozitívne ovplyvniť a pomôcť riešiť nepriaznivú situáciu. Tento prístup je založený na 

princípe solidarity, ale aj participácie. Ide o solidaritu v podobe  „spoločnej, kolektívnej“ 

ochrany pred rizikami, t.j. takú solidaritu, ktorá nespočíva iba v pasívnom čakaní na to, že štát 

alebo iný subjekt vyrieši krízovú situáciu jednotlivca k spokojnosti. Je to solidarita s 

prívlastkom „aktívna“.16 Súčasná podoba poskytovania sociálnych služieb prešla reformným 

procesom, ktorý síce detailnejšie analyzovať nebudeme, ale jednou z podstatných častí bola 

oblasť deinštitucionalizácie, oblasť približovania  charakteru pobytových služieb modelu 

rodinnej starostlivosti, oblasť rozvoja komunitných služieb. Predmetný zákon vo svojej 

obsahovej časti rozdelil poskytovateľov na verejných a neverejných, pričom v rámci 

verejných poskytovateľov sa posilnila práve pozícia vyšších územných celkov a obcí a pri 

neverejných poskytovateľoch sa naplnila dikcia čl. 14 Európskej sociálnej charty 

(revidovanej), t.j. podpora účasti jednotlivcov a dobrovoľných alebo iných organizácií pri 

zriaďovaní či udržiavaní sociálnych služieb. Za negatívny prvok právnej konštrukcie 

poskytovania sociálnych služieb bolo možné označiť „dlhoročné“ nerovné postavenie 

poskytovateľov (verejní a neverejní poskytovatelia).  

                                                 
15 V historickom kontexte mala významné miesto Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), nakoľko upravila 

právo na základnú životnú úroveň ako jedno zo základných ľudských práv. Životnú úroveň taktiež garantuje 

Medzinárodný pakt o o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966). Na európskej úrovni ku 

skvalitneniu legislatívy sociálnych práv významnou mierou prispela Európska sociálna charta (revidovaná) 

oznámená v Zbierke zákonov SR č. 273/2009 Z.z. (ďalej Revidovaná ESCH), ktorá po zavŕšenom ratifikačnom 

procese nadobudla pre Slovenskú republiku platnosť od 1. júla 2009. Pôvodný katalóg sociálnych práv sa ňou 

výrazne rozšíril, okrem iného aj o právo na prospech zo sociálnych služieb (čl. 14). Slovenská republika sa jej 

ratifikáciou v súvislosti s čl. 14 bod 2. zaviazala podporovať účasť jednotlivcov a dobrovoľných alebo iných 

organizácií pri zriaďovaní či udržiavaní sociálnych služieb. 
16 MACKOVÁ, Z. 2001. Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. Vydavateľské  

oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, 2001. 41 s. a nasl. ISBN 80-7160-141-1. 
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Vývoj v oblasti sociálnych služieb prináša však aj situácie, kedy predtým 

decentralizovaná kompetencia sa z nejakých dôvodov opätovne centralizuje tak, aby sa 

zamedzilo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov ľudí odkázaných na sociálne služby. 

Ide o  recentralizáciu.17 Inštitucionalizácia je vždy spojená so spoločenským konsenzom 

uznania nejakej otázky ako verejného záujmu, s ustanovenou právnou reguláciou, 

zodpovedajúcou organizáciou s potrebnými kompetenciami a zdrojmi, najmä finančnými 

a ľudskými.18  

Súčasný právny stav v zákone o sociálnych službách zrovnoprávnil poskytovateľov 

sociálnych služieb pri registrácii, a to bez ohľadu na to, či sú to verejní alebo neverejní 

poskytovatelia sociálnych služieb, pretože aj verejní poskytovatelia budú môcť poskytovať 

sociálne služby, len ak budú zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Poznanie 

procesu prechodu kompetencií, poznanie genézy legislatívneho vymedzenia sociálnych 

služieb a systému ich financovania utvorilo kompetenčné zázemie samosprávy v oblasti 

sociálnych služieb a nastavilo aj finančné mechanizmy so všetkými ich nedokonalosťami a 

problémami, ktorým musia samosprávy dnes čeliť.19 

Filozofia zákona je postavená okrem iného na zabezpečovaní individuálnych potrieb 

klienta, t.j. „služba šitá na mieru“, čomu zodpovedá oprávnenie prijímateľa vybrať si sociálnu 

službu, jej formu a jej poskytovateľa za podmienok ustanovených zákonom. Možno 

konštatovať, že zakotvenie „prednostného práva“ verejného poskytovateľa fungovať „na trhu 

sociálnych služieb“ znemožňuje v plnej miere rozvinúť uplatňovanie zákonom priznaného 

práva klienta na voľbu subjektu, ktorý mu má službu poskytnúť. V praxi môže obmedzený 

prístup pri výbere poskytovateľa mať za následok, že klient nedosiahne prospech zo 

sociálnych služieb v dostatočnej kvalite v zmysle obsahu článku 14 Európskej sociálnej 

charty (revidovanej).  

Právne zakotvená možnosť poskytovať sociálne služby však v zákone nebola 

podporená reálnymi právnymi zárukami vedúcimi k tomu, aby sa z možnosti stala skutočnosť. 

Pritom tu nemáme na mysli vo všeobecnosti konštrukciu právnych predpokladov, ktoré musia 

byť naplnené, aby sa objektívne právo realizovalo. Existencia predpokladov právneho vzťahu 

poskytnutia sociálnej služby negarantuje dvom kategóriám poskytovateľov rovnaké práva a 

                                                 
17 REPKOVÁ,K. 2012. Sociálne služby v kontexte komunálnej sociálnej politiky. S.129. Bratislava, 2012. 

[online]. 2012, [cit. 10-10-2021].Dostupné na internete: 

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2012/socialne_sluzby_v_kontexte_komunalnej_socialnej_politiky.pdf 
18 TOMEŠ, I. 2009. Sociální správa. Úvod do teorie a praxe. Praha, 2009. Portal.   
19 REKOVÁ, K. 2019. Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb. [online]. 2019, [cit. 10-10-2021]. 

Dostupné:https://ivpr.gov.sk/wp-

content/uploads/2019/11/zavadzanie_podmienok_kvality_socialnych_sluzieb_repkova_2019.pdf 
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povinnosti pri realizácii tejto činnosti. V súvislosti s legislatívou je dôležité spomenúť aj 

koncepčné materiály, ktoré tento legislatívny rámec poskytovania sociálnych služieb 

nepochybne dotvárajú. V roku 2014 boli v Slovenskej republike prijaté „Národné priority 

rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020“, ktoré reflektovali aktuálnu situáciu 

poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike, predovšetkým nedostatok kapacity 

sociálnych služieb poskytovaných v prirodzenom (domácom a komunitnom) prostredí 

občanov, potrebu zabezpečenia udržateľnosti financovania sociálnych služieb a rozvoja ich 

kvality. Vychádzali z potrieb identifikovaných v národnom i európskom kontexte, s akcentom 

na dostupnosť a prístupnosť sociálnych služieb a ich dlhodobú finančnú udržateľnosť a 

efektívnosť. V roku 2021 boli vydané Národné priority rozvoja sociálnych služieb 

v Slovenskej republike na roky 2021-203020, ktorých cieľom a účelom je cyklicky pozitívne 

ovplyvňovať rozvoj sociálnych služieb v Slovenskej republike, a to cestou definovania 

politiky smerovania sociálnych služieb na národnej úrovni a následne formulovania 

základných priorít tohto rozvoja a predpokladov na dosiahnutie týchto priorít. V súlade s nimi 

obce a mestá vypracovávajú a schvaľujú svoje komunitné plány sociálnych služieb a vyššie 

územné celky vypracovávajú a schvaľujú koncepcie rozvoja sociálnych služieb a 

komunitných plánov obcí vo svojom územnom obvode (§ 83 ods. 3 zákona o sociálnych 

službách). Pri prijímaní legislatívnych zmien, novelizácii zákonov, tvorby koncepčných 

materiálov by mal byť na zreteli prioritne vždy prijímateľ – jednotlivec, v prospech ktorého sa 

sociálna služba poskytuje. Je preto nevyhnutné rešpektovať základné princípy v sociálnych 

službách, ktoré sú nemenné pri akejkoľvek legislatívnej zmene. 

Princípy sociálnej spravodlivosti, solidarity a participácie v sociálnych službách 

Princípy sa od právnych noriem odlišujú stupňom všeobecnosti, sú dôležitým 

prostriedkom na vyjadrenie obsahových väzieb medzi právnymi normami. Esenciálnou  

zložkou  samosprávy,  špeciálne  obecnej  samosprávy  je princíp demokracie.21 V oblasti 

sociálnych služieb ako súčasti sociálnej pomoci, tak ako ostatných subsystémoch sociálneho 

zabezpečenia majú dôležité miesto základné princípy22, ktoré predstavujú východiská, 

základné pravidlá pre fungovanie, vývoj a formovanie (aj) sociálnych služieb. Ide o 

                                                 
20 Národné priority rozvoja sociálnych služieb v Slovenskej republike na roky 2021-2030. Dostupné: 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf 
21 ALMAN, T. – VOLOCHOVÁ,J. 2020. Transparentná samospráva - právo verejnosti na informácie ako forma 

priamej demokracie In: Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D.. - Roč. 28, č. 1 (2020), s. 5-

16. ISSN 1211-555X 
22 MACKOVÁ, Z. 2001. Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej    republiky. 

Bratislava:Vydavateľské  oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2001. 41 s. a nasl. ISBN 80-

7160-141-1. 



62 

 

hodnotové, axiologické princípy, ktoré sú odrazom hodnotovej orientácie spoločenského 

zriadenia. 

V tejto súvislosti sú vždy aktuálne otázky o uplatňovaní princípu sociálnej 

spravodlivosti a o jeho miere v oblasti sociálnych služieb. Atribútom sociálnej spravodlivosti 

je rovnosť príležitostí pre všetkých, a teda aj pre všetkých prijímateľov bez ohľadu na miesto 

bydliska. Predstavy klientov o geografickej dostupnosti narážajú na právne rozdiely medzi 

poskytovateľmi a na ich faktickú nerovnosť. Predstavy o pôsobení princípu sociálnej 

spravodlivosti sa rôznia v závislosti od uhla pohľadu konkrétnych hodnotiteľov. Subjektívne 

hodnotenie zákonných podmienok a predpokladov poskytovania sociálnych služieb zo strany 

niektorých klientov je spojené s negatívnymi pocitmi, s nerovnosťou vedúcou k destabilizácii 

pri očakávaní konkrétnej služby. Sociálna spravodlivosť sa neuplatňuje odtrhnuto od ďalších 

princípov a väčší či menší dôraz niektorého z nich je závislý od danej sociálnej situácie. 

Sociálna spravodlivosť ako konštrukčný prvok právnej úpravy sociálnych služieb je 

ovplyvňovaná i ďalším princípom, na ktorom sú viac alebo menej postavené všetky 

subsystémy sociálneho zabezpečenia, a  je ním sociálna solidarita. Ak vychádzame z premisy, 

že kolektívna zodpovednosť a spolupatričnosť (solidarita) smeruje k naplneniu myšlienky 

sociálnej spravodlivosti, dospejeme k poznaniu, že zákonná úprava postavenia 

poskytovateľov sociálnych služieb povyšuje solidaritu nad sociálnu spravodlivosť. Vo vyššej 

miere uplatňuje princíp solidarity v  podobe zákonného vyjadrenia snahy o „plošné“ riešenie 

zabezpečenia sociálnych služieb všetkým oprávneným žiadateľom. Otázkou je, či nastolená 

miera solidarity prevažujúca misku váh je v súlade s požiadavkou sociálnej spravodlivosti.23  

Solidaritu v sociálnych službách vnímame aj formou ich povinného financovania z 

verejných zdrojov, osobitne zo zdrojov miest, obcí a vyšších územných celkov. Delegovanie 

originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb na samosprávu od roku 2009 však 

nebolo sprevádzané týmto krokom, čo od počiatku výrazne zneisťovalo a dodnes zneisťuje 

ako samotnú samosprávu pri plnení jej kompetencií, tak ľudí pri uplatňovaní ich práva na 

sociálnu službu v rozličných typoch nepriaznivých sociálnych situácií. Výsledkom je prax, 

kedy samosprávne orgány často povyšujú princíp subsidiarity v sociálnych službách nad 

právo jedinca na sociálnu službu a všeobecnú solidaritu. Odkázané osoby a ich rodiny sú 

tlačení k svojpomoci. V otázke skúmania princípov je vhodné sa pozastaviť aj nad 

spomínaným princípom subsidiarity. Pri poskytovaní sociálnych služieb je málo efektívny, 

                                                 
23 BARINKOVÁ, M - ŽOFČINOVÁ, V. 2011. Právo na prospech zo sociálnych služieb v legislatíve Slovenskej 

republiky (aktuálne vybrané problémy. In: Časopis pro právní vědu a praxi., 2011. roč.19, č.1, s. 48-53. ISSN 

1210-9126. 
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priam neúčinný systém uplatňovania subsidiarity v sociálnych službách, najmä v podobe 

vťahovania súkromných zdrojov poberateľov sociálnych služieb a ich príbuzných do 

financovania sociálnych služieb v rámci plnenia vzájomnej vyživovacej povinnosti, čím sa 

sleduje, aby nedochádzalo k zneužívaniu majetku osoby, ktorá je na sociálnu službu 

odkázaná. 

Nemenej dôležitým pri realizácii práva na prospech zo sociálnych služieb je aj princíp 

spoluúčasti a spolurozhodovania – princíp participácie. Každý sociálny subjekt má svoju 

predstavu o cieľoch, o spôsoboch riešenia svojej sociálnej situácie a v každej konkrétnej 

situácii sa správa podľa miery záujmu, motivácie, v závislosti od možnosti realizovať svoje 

zámery. V súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb je práve tento princíp sporný najmä v 

tom, že právo na výber poskytovateľa sociálnej služby je obmedzený napr. dostupnosťou, 

financovaním, veľkokapacitným zariadením a pod. okolnosťami. Sme svedkami doby, kedy 

človek už nechce byť len pasívnym príjemcom sociálnoprávnych a politických opatrení, ale 

chce mať právo výberu bez obmedzení (tak ako má napr. právo na výber poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti). Niet pochýb o tom, že sociálne služby sú neopomenuteľnou 

súčasťou sociálnej ochrany jednotlivcov.24  

V tejto súvislosti vnímame za dôležité zmieniť sa aj o rovnosti pri poskytovaní 

sociálnych služieb. Rovnosť je taktiež princíp spoločenských vzťahov usporiadaných tak, aby 

ľudia boli rovní.  Rovnosť znamená prinajmenšom ochranu pred nepriaznivou diskrimináciou. 

To, čo diskrimináciu spôsobuje, sa však mení s plynutím času, so získanými informáciami, so 

skúsenosťami a s preniknutím do podstaty veci. To, čo sme ako spoločnosť tolerovali pred sto 

alebo aj pred dvadsiatimi rokmi, už dnes tolerovať nemusíme. Rovnosť je teda procesom 

neustáleho a flexibilného skúmania, procesom ostražitého sebapozorovania a procesom samej 

otvorenosti mysle. Ak aj v tomto procese nemáme vždy istotu, čo „rovnosť“ znamená, 

väčšina z nás má jasnú predstavu o tom, čo je „spravodlivé“. To, čo považujeme za 

spravodlivé je častokrát úzko späté so subjektívnym vnímaním spoločenskej, existenčnej, 

prípadne ekonomickej situácie konkrétneho pozorovateľa.  

2 Kompetenčný model a faktory ovplyvňujúce poskytovanie sociálnych služieb 

Sociálne služby: 

• sú súčasťou sociálnej pomoci ako jedného z pilierov sociálnej ochrany  

                                                 
24 TOMEŠ, I. 2009. Úloha sociálních služeb v Evropských systémech sociální ochrany. In: zborník Dni sociálnej 

práce a InteRRa 8. Nitra, 2009.  33. ISBN 978-80-8094-650 
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• poskytujú sa výlučne vo forme vecnej pomoci, teda ako služby, nie ako priame 

peňažné dávky, 

• poskytujú sa v závislosti od príjmu a majetku odkázanej osoby a jej rodiny, 

• financované sú z daní (štátneho, regionálneho či miestneho rozpočtu) v kombinácii 

s príjmom odkázanej osoby a jej rodiny, príp. z darov a iných príjmov. 

Sociálne zabezpečenie vo všetkých subsystémoch, teda aj úroveň, štandardy, dostupnosť a 

kvalitu sociálnych služieb (subsystém sociálnej pomoci) ovplyvňujú základné faktory-činitele, 

ktoré majú rozhodujúci vplyv na vznik a rozvoj sociálneho zabezpečenia vo všetkých jeho 

subsystémoch, t.j. aj v rámci sociálnej pomoci ( pri stave, úrovni a rozvoji sociálnych služieb). 

Matlák tieto faktory logicky rozdelil na vnútorné a vonkajšie.25 K vonkajším nepochybne patrí 

vplyv zahraničných sústav, skúseností, globalizačné procesy, migrácia. K vnútorným najmä 

demografická štruktúra obyvateľstva, ekonomická situácia a vplyv hospodárskej situácie, 

politická situácia v krajine a pod. Kľúčovým pre poskytovanie sociálnych služieb je 

demografický faktor a v jeho kontexte demografické starnutie. Práve jedným z najvážnejších 

dôsledkov demografického vývoja  je starnutie obyvateľstva v celoeurópskom meradle. Na 

starobu sa v súčasnom období aj v odborných kruhoch zjednodušene nazerá len 

prostredníctvom vekovej hranice odchodu do dôchodku.26 Samotný vek nie je podmienkou 

povinného odchodu do dôchodku, preto legislatíva pripúšťa možnosť „aktívneho starnutia“ a 

zapájania sa naďalej do pracovného procesu. Podľa Zelenej knihy o starnutí, v 

nadchádzajúcich desaťročiach sa bude podiel a počet starších ľudí v Európske únii zvyšovať. 

Dnes má 20 % populácie nad 65 rokov, do roku 2070 to bude 30 %. Očakáva sa, že podiel 

ľudí nad 80 rokov sa viac ako zdvojnásobí a do roku 2070 dosiahne 13 %. Tento trend má 

významný vplyv na každodenný život ľudí a na našu spoločnosť.27 Vo väzbe na demografické 

starnutie je však evidentná priama úmernosť s potrebou nárastu sociálnych služieb. 

Starostlivosť o seniorov je podstatnou zložkou poskytovania sociálnych služieb. Na 

Slovensku je silnejší faktor religiozity obyvateľstva a z toho vyplývajúceho silnejšieho 

prorodinného správania. Ešte stále žije relatívne väčší počet seniorov vo svojich rodinách 

často i viacgeneračných. Demografické prognózy poukazujú na enormný rast starších 

                                                 
25 MATLÁK, J. 2012. Právo sociálního zabezpečenia. 2.vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 261 s. ISBN 978-80-

7380-403-9 
26 BARANCOVÁ, H.et al. 2012. Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2012. 302 s. ISBN 978-80-7380-393-3. 
27 Zelená kniha o stárnutí. 2021. [online]. 2021, [cit. 10-10-2021]. Dostupné: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX:52021DC0050 
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seniorov (nad 80 rokov), ktorí spravidla participujú vyššou mierou na využívaní zariadení a 

aktivitách pobytových sociálnych služieb.28  

Kompetencie (pôsobnosť, povinnosti) v oblasti sociálnych služieb v najširšom 

kontexte vychádzajú z rámcových kompetencií, ktoré Ministerstvu práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky (ďalej len MPSVR) určujú právne predpisy - lex specialis.29 

Zákon o sociálnych službách tieto rámcové kompetencie na úseku sociálnych služieb bližšie 

špecifikuje. Diapazón vymedzenej pôsobnosti Ministerstva ako ústredného orgánu štátnej 

správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb je upravený v § 79 zákona o 

sociálnych službách. Jednotlivé kompetencie MPSVR pre účely tohto príspevku nebudeme 

detailnejšie uvádzať.  

2.1 Kompetencie vyšších územných celkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb 

 V oblasti sociálnych služieb sa záväzky spojené so starostlivosťou o všestranný 

rozvoj územia a potreby jeho obyvateľov ( aj zabezpečovaním tvorby a plnenia programu 

sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia)  konkretizujú vo forme koncepčnej 

činnosti, činnosti posudzovania a rozhodovania o vybraných druhoch sociálnych služieb a ich 

poskytovania či zabezpečovania poskytovania a výraznou mierou sa podieľajú aj na 

štatistických údajoch týkajúcich o prognóze v poskytovaní sociálnych služieb. Rovnako 

nezanedbateľnou súčasťou je aj  registrácia poskytovateľov sociálnych služieb v regióne a ich 

prijímateľov. Vyššie územné celky predovšetkým pripravujú dokument „Koncepcia rozvoja 

sociálnych služieb“ pre príslušný región, ktorý vychádza Národných priorít rozvoja 

sociálnych služieb platných pre celé Slovensko  a zároveň je základom pre prípravu 

komunitných plánov na miestnej úrovni. Zabezpečuje služby útulku, domova na pol ceste, 

zariadenia núdzového bývania, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, zariadenia 

podporovaného bývania, rehabilitačného strediska, domova sociálnych služieb, 

špecializovaného zariadenia a integračného centra. Zabezpečuje aj poskytovanie tlmočníckej 

služby či sociálneho poradenstva. Okrem týchto obligatórnych (povinných) služieb môže 

regionálna samospráva fakultatívne zabezpečovať aj poskytovanie iných druhov sociálnych 

služieb. V prípade, že si v rámci uplatňovania práva na výber poskytovateľa klient vyberie 

                                                 
28 KÁČEROVÁ,M. – MLÁDEK J.2016. Sociálne služby pre seniorov, typy, veľkosť a priestorová 

diferencovanosť – komparácia Českej republiky a Slovenskej republiky. [cit.2016-08-20]. Dostupné na internete: 

http://www.humannageografia.sk/clanky/Kacerova_Ondackova_MLadek_RegionalniStudia.pdf 
29 Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy(kompetenčný 

zákon), regionálnej samospráve  rozsah pôsobnosti určuje zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a miestnej samospráve zákon č. 369/1990 Zb. zákon o 

obecnom zriadení. 
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sociálnu službu u neverejného poskytovateľa, samospráva ju u neho objednáva. Na tento účel 

neverejnému poskytovateľovi následne poskytuje finančný príspevok.30  

Na príklade košického regiónu bola vypracovaná Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb v Košickom samosprávnom kraji  na obdobie rokov 2016-2020, pričom bolo 

Uznesením č. 534/2021 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

konaného dňa 26. apríla 2021 v Košiciach - schválené predĺženie platnosti predmetnej 

Koncepcie do roku 2022. Vychádzajúc z Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom 

samosprávnom kraji  je Košický kraj rozlohou štvrtým najväčším krajom v Slovenskej 

republike. Má 11 okresov (Košice I, II, III, IV, Košice-okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, 

Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov) a počet obcí: 440. Na území Košického kraja koncom 

roka 2019 žilo celkom 801 460 obyvateľov. Starnutie ako nepriaznivý trend prejavujúci sa aj 

v tomto kraji, zvyšuje nároky na sociálny systém a nevyhnutne narastá potreba rozširovania 

rôznych foriem sociálnej pomoci.  

Tab. 1: Prognóza vývoja počtu obyvateľov Košického kraja 2016 - 2030 
 

Vek/rok 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

        

Predproduktívny vek (0-14) 139 553 140 146 140 440 140 265 139 873 135 449 128 290 

        

Produktívny vek (15-64) 553 017 549 983 547 293 544 904 542 407 533 606 530 551 

        

Poproduktívny vek (65-100+) 108 827 112 897 116 771 120 592 124 510 142 300 157 218 

        

Košický kraj spolu: 801 397 803 026 804 505 805 761 806 791 811 355 816 059 

        

 Zdroj: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016-2020.  

Na základe vyššie uvedeného je jednoznačne potvrdená identifikovaná potreba rozvoja 

siete sociálnych služieb v Košickom kraji - potreba rozvoja komunitných sociálnych služieb, 

osobitne pre seniorov. K najvyužívanejším formám patrí „zariadenie pre seniorov“. 

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový 

vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, má diagnostikovaný stupeň odkázanosti 

(najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) alebo fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných 

                                                 
30 Pozri bližšie REPKOVÁ,K. 2012. Sociálne služby v kontexte komunálnej sociálnej politiky. S.129. Bratislava, 

2012. [online]. 2012, [cit. 10-10-2021]. Dostupné na internete: 

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2012/socialne_sluzby_v_kontexte_komunalnej_socialnej_politiky.pdf 
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vážnych dôvodov. Túto sociálnu službu využíva v súčasnosti v Košickom kraji viac ako 

tritisíc prijímateľov. Počtom prevládajú neverejní poskytovatelia služieb, naopak kapacitou 

verejní poskytovatelia. Táto skutočnosť je daná tým, že väčšina verejných poskytovateľov 

poskytuje službu vo veľkokapacitných zariadeniach. Ide o „dedičstvo“ z predchádzajúceho 

obdobia, kedy štát v pozícii zriaďovateľa uprednostňoval práve veľkokapacitné zariadenia. V 

porovnaní s rokom 2010 došlo na jednej strane k výraznému poklesu kapacít zariadení KSK 

(o 50 %) a na strane druhej k nárastu kapacity v zariadeniach obcí (o 20 %) no najmä v 

prípade neverejných poskytovateľov o viac ako 80 %.31 

3 Kompetencie miest a obcí v oblasti poskytovania sociálnych služieb 

Mestá a obce sú povinné podľa zákona o obecnom zriadení utvárať a chrániť zdravé 

podmienky na zdravý spôsob života a prácu ich obyvateľov 32 a zároveň vynakladať 

maximálne úsilie pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obcí.33  

 Detailizácia tejto všeobecnej vymedzenej kompetencie zaväzuje zákon o sociálnych 

službách obce a mestá viacerými kľúčovými kompetenciami.  

Najmä: 

• vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj,  

• za posudzovanie odkázanosti,  

• rozhodovanie a poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb,  

• za vedenie evidencie ich prijímateľov a rovnako za spoluprácu s príslušnými 

orgánmi (napr. MPSVR, Štatistickým úradom) na štatistické účely v oblasti sociálnych 

služieb.  

Na základe príslušnej regionálnej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu 

spracováva obec/mesto dokument „Komunitný plán sociálnych služieb.“ Obec vypracúva a 

schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe Národných priorít rozvoja sociálnych 

služieb34, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti 

sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych 

                                                 
31 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016-2020. [cit. 2016-09-07]. Dostupné na 

WWW: http://web.vucke.sk/files/socialne_veci/2016/koncepcia_final-2016_2020.pdf 
32 §1 ods.2 zákona o obecnom zriadení 
33 Autorky monografie skúmajú uplatňovanie moderných trendov v riadení organizácií miestnej samosprávy z 

hľadiska metód a nástrojov pri zavádzaní jednotlivých riadiacich funkcií a záväzku zabezpečiť trvalo udržateľný 

rozvoj obcí. ČAJKOVÁ, A. – JANKEĽOVÁ, N. – LARIONOVA,N. 2018. Moderné trendy v manažmente 

organizácií miestnej samosprávy ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja 1. vyd. - Brno (Česko) : MSD, 2018. - 

216 s. ISBN 978-80-7392-285-6 
34  Národné priority rozvoja sociálnych služieb v Slovenskej republike na roky 2021-2030. Dostupné: 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf 

 

http://web.vucke.sk/files/socialne_veci/2016/koncepcia_final-2016_2020.pdf
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služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a 

organizačné podmienky na ich zabezpečenie. V komunitnom pláne uvádza východiskové 

sociálno-ekonomické parametre svojho územia (počet obyvateľov, ich vekovú a ekonomickú 

štruktúru), potrebnosť obyvateľov z hľadiska rozličných typov sociálnych intervencií /vrátane 

sociálnych služieb), pokrytie tejto potrebnosti existujúcou. Pri tvorbe komunitných plánov 

spolupracujú mestá a obce so zástupcami obyvateľov, občianskymi združeniami, inými 

významnými subjektmi (napr. kľúčovými zamestnávateľmi), rovnako s vysokoškolskými 

pracoviskami. 

Mestá a obce sú zodpovedné za posudzovanie odkázanosti a poskytovanie týchto 

druhov sociálnych služieb: nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné 

centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný 

stacionár, opatrovateľskú službu, prepravnú službu a odľahčovaciu službu. Podobne ako v 

prípade regionálnej samosprávy, aj miestna samospráva môže fakultatívne zabezpečovať 

poskytovanie iných druhov sociálnych služieb ako tých, ktoré má obligatórne stanovené v 

zákone. Rovnako poskytuje finančné príspevky neverejným poskytovateľom v prípade, že si 

ich klienti vyberú ako poskytovateľov sociálnych služieb. Z prehľadu je zrejmé, že v 

kompetenciách miestnej samosprávy prevažujú sociálne služby poskytované ambulantnou 

alebo terénnou formou. Jasný je v súčasnosti dôraz na starostlivosť poskytovanú starším 

ľuďom, pre ktorých sa na tejto úrovni poskytujú aj pobytové (rezidenčné) sociálne služby 

formou zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Osobitnou kompetenciou 

miestnej samosprávy je depistážna činnosť, teda vyhľadávanie osôb v nepriaznivých 

sociálnych situáciách, ktorým treba poskytnúť sociálne služby. Ide o zabezpečovanie 

primárnej, čiastočne aj sekundárnej prevencie, na ktorú však doposiaľ spravidla obce a mestá 

nemajú dostatok finančno-organizačných zdrojov. Ich sociálna práca na úseku sociálnych 

služieb má prevažne kuratívnu podobu, t.j. realizuje sa vtedy, ak sa osoba v nepriaznivej 

sociálnej situácii už nachádza a sama aktívne žiada o poskytnutie sociálnej služby.35 

V oblasti financovania sociálnych služieb však vidno trvalé zásahy štátu najmä do 

spôsobu ich financovania. Obce na jednej strane financujú časť kompetencií aj z podielu dane 

fyzických osôb (fiškálna decentralizácia), ale v súčasnosti ide zväčša o zanedbateľné položky 

v rozpočte obcí. Náklady na opatrovateľskú službu dlhodobo presahujú príjmy, ktoré z nej 

obec (alebo akýkoľvek jej poskytovateľ) získa. Pritom ide len o jeden druh sociálnej služby. 

                                                 
35 REPKOVÁ, K. 2019. Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb. s.125. [online]. 2019, [cit. 10-10-

2021].Dostupné na internete: https://ivpr.gov.sk/wp-

content/uploads/2019/11/zavadzanie_podmienok_kvality_socialnych_sluzieb_repkova_2019.pdf 
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Celkový pokles ukazovateľov v opatrovateľskej službe, bez ohľadu na to, či ide o počet jej 

prijímateľov, či počet zamestnancov, ktorí ju vykonávajú, je spojený ešte s jednou 

skutočnosťou. Tým je trvalé dofinancovanie sociálnych služieb, resp. ich poskytovateľov zo 

strany štátu, a to formou dotácií a príspevkov. Štát si naďalej zachoval a udržiava rozsiahlu 

dotačnú schému, ktorou sú financované investičné aj neinvestičné opatrenia v rôznych typoch 

sociálnych služieb. 

 Od januára 2018 sa systém financovania sociálnych služieb novelou zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách upravil. Problém ich financovania pretrváva, je 

komplikovaný a neustále sa meniaci systém financovania a dofinancovania sociálnych služieb 

na úrovni  samosprávy vytvára právnu neistotu.36 

Posudková činnosť 

Vyšší územný celok v rámci kompetencií pre všetky poskytované sociálne služby 

vykonáva komplexnú posudkovú činnosť (lekársku i sociálnu).37 Obec rozhoduje o 

odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v 

dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Posudkovou činnosťou sa zisťuje 

odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s 

nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. 

V ustanoveniach § 80 zákona o sociálnych službách je vymedzená pôsobnosť obce v 

oblasti posudkovej činnosti. Podľa § 80 písm. c) je obec správnym orgánom v konaniach o:        

 v dennom stacionári, odkázanosti na opatrovateľskú službu, 

 odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení 

opatrovateľskej služby, 

 zániku odkázanosti na niektorú z uvedených sociálnych služieb, 

 odkázanosti na niektorú z uvedených sociálnych služieb po zmene stupňa 

odkázanosti. 

Obec podľa § 80 písm. d) ZSS vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, a to na 

základe zdravotného posudku a sociálneho posudku. Posudok o odkázanosti obsahuje tzv. 

podstatné náležitosti, ktorými sú podľa ZSS:  

                                                 
36 MEDERLY, P. 2019. Výkon a financovanie prenesených kompetencií. Bratislava, 2019. [online]. 2019, [cit. 

10-10-2021].  Dostupné: https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191 
37 REPKOVÁ, K. – GRUCHALÁK, J. et al.2020 Posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest 

a obcí. Bratislava, 2020. [online]. 2019, [cit. 10-10-2021].Dostupné: 

file:///C:/Users/Zofcinova/Downloads/Analyza%20PKSD%20Posudkova%20cinnost_%20final.pdf 
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a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam 

základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia 

c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby na riešenie 

jej nepriaznivej sociálnej situácie. 

Medzi ďalšie kompetencie obce vo vzťahu k posudkovej činnosti patrí na základe § 80 

písm. q) zákona o sociálnych službách aj vedenie evidencie: 

 posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby, 

 rozhodnutí, ktoré vydáva obec ako správny orgán v konaniach o: 

- odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 

služby, v dennom stacionári, odkázanosti na opatrovateľskú službu, 

- zániku odkázanosti na niektorú z vyššie uvedených druhov sociálnych služieb, 

- odkázanosti na niektorú z vyššie uvedených sociálnych služieb po zmene stupňa 

odkázanosti. 

Pre účely výkonu posudkovej činnosti je dôležitá aj kompetencia obce poveriť právnickú 

osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely 

vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu.38 V prípade, že je na účely posúdenia 

odkázanosti na sociálnu službu potrebné realizovať zdravotné výkony, obec tieto výkony 

uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.39 

Záver 

Decentralizácia sociálnych služieb, v princípe realizovaná ako posilnenie 

samosprávnych (kompetencií) pôsobností samosprávnych orgánov, v priebehu rokov nastavila 

systém financovania a mechanizmy, ktoré je dnes náročné meniť, hoci prax by si to 

vyžadovala. Na jednej strane sa riešila a vyriešila požiadavka zabezpečenia efektívnosti a 

dostupnosti sociálnych služieb občanom, ako aj otázky rešpektovania princípov subsidiarity. 

Na druhej strane však nebolo vyriešené zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti, ktoré sa s 

odstupom rokov ukazuje stále ako problematické. Otvorenou témou ostávajú otázky 

                                                 
38 § 80 písm. u) zákona o sociálnych službách 
39 REPKOVÁ, K. – GRUCHALÁK, J. et al.2020. Posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest 

a obcí. Bratislava, 2020. [online]. 2020, [cit. 10-10-2021]. Dostupné na internete: 

file:///C:/Users/Zofcinova/Downloads/Analyza%20PKSD%20Posudkova%20cinnost_%20final.pdf 
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posilnenia zodpovednosti a samostatnosti samospráv, ktoré svoje lokálne (či regionálne) 

sociálne politiky aplikujú v praxi, čo je v prípade najmä malých obcí vážny problém, či skôr 

málo diskutovaná téma. Otázky efektívnosti a hospodárnosti nie je možné oddeliť od 

financovania, pričom práve zabezpečenie financovania sociálnych služieb je dnes možné 

považovať za najväčšiu prekážku ich dostupnosti pre občana. 

Ak zhodnotíme prechod kompetencií zo štátu na samosprávu z pohľadu posilnenia - 

získania či posilnenia autonómnosti samosprávy môžeme konštatovať, že na obce boli 

postupne prenesené kompetencie a ich osamostatnenie sa od štátneho riadenia bolo zavŕšené. 

Napríklad vláda už neriadi oblasť sociálnych služieb, zostala jej kontrolná a metodická 

kompetencia. Problémy spojené s financovaním sociálnych služieb sú podobne ako pri 

opatrovateľskej službe dlhodobé a pretrvávajúce. Napriek dlhodobo zavedenému systému 

viaczdrojového financovania sociálnych služieb obecné zariadenia neustále zápasia o svoju 

existenciu. Deje sa tak bez ohľadu na skutočnosť či sú, alebo do akej miery sú nadviazané na 

rozpočty svojich zriaďovateľov – obce. Návrhom de lege ferenda by bola zmena filozofie 

financovania sociálnych služieb, služieb dlhodobej starostlivosti na princípe 

individualizovaných finančných príspevkov pre odkázaných občanov (nie pre zariadenia), 

úplne zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb, nevyhnutná potreba 

deinštitucionalizovať najmä veľkokapacitné zariadenia za účelom eliminácie porušovania 

základných ľudských práv obyvateľov, optimalizácia procesov prístupnosti/dostupnosti 

zariadení sociálnych služieb, ako aj prijať opatrenie pre spravodlivé a dôstojné odmeňovanie 

zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v zariadeniach sociálnych služieb. Prospešným by bolo 

nastolenie finančnej rovnováhy pri poskytovaní sociálnych služieb. Optimálny stav v 

poskytovaní sociálnych služieb a vytvorenie reálnych podmienok pre rovnaký prístup 

verejných a neverejných poskytovateľov k verejným zdrojom bude možné dosiahnuť iba v 

prípade, že budú na to vytvorené nielen legislatívne podmienky, ale aj finančné zdroje pre 

územnú samosprávu.  
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Zabezpečovanie verejného poriadku v obci ako obligatórna 

originárna kompetencia obce v spojitosti s fakultatívnym 

zriaďovaním obecnej polície  

Ensuring public order in the municipality as an obligatory 

original competence of the municipality in connection with the 

optional establishment of the municipal police 

Tibor Seman 

 

Abstract  

The article deals with the provision of matters of public order, as an obligatory role of the municipality, by the 

general police in synthesis with another entity, which is the Police Force. The author presents the overlap 

between the tasks of the municipality and the Police Force, pointing out the advantages of establishing a 

municipal police. He points out the justification for the parallel existence of two entities, the municipal police 

and the Police Force, with the mutual relations between them, which are defined by law. The author presents 

and confirms the hypothesis of the suitability of establishing municipal and city police. 

Key words: municipal police, public order, competence of the municipiality  

 

Úvod  

Obecná polícia ako inštitút s tridsaťročnou históriou je istou súčasťou fungovania 

niektorých územných samospráv na Slovensku. Nie žeby pred obdobím právneho zakotvenia 

obecnej polície nejestvovali špecifické subjekty s prvkami policajného pôsobenia, ako 

napríklad zbor ozbrojenej ochrany železníc či zbor ozbrojenej ochrany letísk, ale predsa len, 

miestne podmienky predurčili v tom – ktorom meste alebo obci uvítanie možnosti zriadenia 

subjektu, obecnej alebo mestskej polície, a tým vytvorili právny rámec vlastného 

zabezpečenia verejného poriadku. Možnosť zriadenia obecnej polície z vôle zastupiteľstva 

obce či mesta všeobecne záväzným nariadením je isto lákavá, no zároveň je potrebné položiť 

si otázku, koľko vlastne obcí a miest má zriadený tento poriadkový útvar a prečo. Zákon 

o obecnom zriadení bol v poradí tristošesťdesiatym deviatym predpisom, publikovaným 

v Zbierke zákonov v roku 1990, čiže bezprostredne po spoločenských zmenách, súvisiacich 

so zmenou režimu. Zákonodarca teda prikladal dôležitosť úpravy obecného zriadenia ešte 

skôr, než vznikla Slovenská republika. V nadväznosti na zákon o obecnom zriadení a potrebu 

zabezpečovať verejný poriadok v obci bol v krátkom čase schválený zákon o obecnej polícii, 
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ktorým sa azda najlepšie mohlo reagovať na vytvorenie právneho priestoru zriaďovania 

obecnej polície. Stojí za povšimnutie, že kým kompetencia obce - zabezpečovanie obecných 

vecí verejného poriadku - je obligatórna, zriadenie obecnej polície konkrétnou obcou je 

fakultatívne. Inými slovami, je potrebné zaoberať sa otázkou, či zabezpečovanie verejného 

poriadku v obci samotnou obcou je nevyhnutne potrebné samostatným poriadkovým útvarom, 

konkrétne obecnou políciou, alebo postačujú všetky ostatné verejnoprávne prostriedky, 

prihliadajúc pritom na počet obcí a miest, v ktorých je obecná (mestská) polícia zriadená, 

v pomere k obciam a mestám, kde tento poriadkový útvar zriadený nie je. 

Cieľom príspevku je poukázať na právny základ pre vznik a fungovanie obecných 

polícií, obsahovo vymedziť zákonnú samosprávnu úlohu obce, ktorou je „zabezpečovať 

verejný poriadok v obci,“ a tiež poukázať na paralelnú existenciu ďalšieho subjektu - 

Policajného zboru, ktorý ako bezpečnostný ozbrojený zbor plní širší diapazón úloh než je 

vymedzený obecnej polícii, na ich symbiózu spojenú s kooperáciou na základe vnútroštátnej 

právnej úpravy. Parciálnym cieľom je detekcia právnoaplikačných úskalí spojených s pojmom 

„verejný poriadok“ v nadväznosti na domáhanie sa ochrany ľudských práv a základných 

slobôd. Napokon je tiež parciálnym, no kľúčovým cieľom formulovať dôvody na potvrdenie 

hypotézy o vhodnosti právneho zakotvenia fakultatívneho, nie obligatórneho, zriaďovania 

obecnej polície.  

Pri spracovaní príspevku boli využité metódy vedeckého výskumu, predovšetkým 

metóda analýzy, syntézy, komparácie, dedukcie a generalizácie.  

1. Obecná polícia v územnej samospráve  

Iba jeden druh subjektu vo verejnej správe je oprávnený zriaďovať svoj vlastný 

poriadkový útvar, a to sú obce a mestá. Takýmto oprávnením nedisponujú žiadne iné orgány 

nielen v samospráve územnej (vyššie územné celky), v samospráve profesijnej (komory) či 

záujmovej (združenia), ale ani v štátnej správe či už na úrovni ústredných alebo miestnych 

orgánov štátnej správy. 

1.1 Právny základ obecnej (mestskej) polície 

Na existenciu obecnej polície, respektíve v podmienkach mesta mestskej polície, 

v právnom štáte musí jestvovať zákonný podklad. Slovenská republika sa vo svojej ústave 

nezmieňuje o špecifickom subjekte, akým je obecná polícia. Napokon, zákon o obecnej polícii 

bol schválený ešte pred rozdelením spoločnej republiky. Ale na to, aby existovala obecná 

polícia, nie je nevyhnutné expressis verbis tento subjekt zaraďovať ako ústavný inštitút 
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osobitým spôsobom do ústavy, pretože inštitút obecnej polície je možné odvodiť od 

zakotvenia obce v územnej samospráve a jej oprávnení, v rámci ktorých sa nachádza aj 

zriaďovanie obecnej polície. Ústava Slovenskej republiky vo svojej štvrtej hlave1 zakotvuje 

územnú samosprávu a v rámci tejto hlavy z článku 68 vyplýva pre obce oprávnenie vo 

veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo 

zákona vydávať všeobecne záväzné nariadenia. V spojení so zákonom o obecnom zriadení 

a zákonom o obecnej polícii sa tak etabluje právna možnosť, nie však právna povinnosť, 

zriadiť obecnú políciu.  

Nemožno teda nijakým právne relevantným spôsobom pochybovať o zriadení, de facto 

aj de iure silovej zložky na úrovni územnej samosprávy. Špecifikom obecnej polície je to, že 

nie je zriadená zákonom, ako napríklad Policajný zbor.2 Policajný zbor je zriadený priamo 

zákonom, teda žiadny iný verejnoprávny akt už nie je potrebný. Obecná polícia je zriaďovaná 

jednotlivo pre obce či mestá. Teda, nejestvuje „celoštátna“ obecná polícia tak ako napríklad 

Policajný zbor alebo Vojenská polícia,3 ktoré vznikli okamihom nadobudnutia účinnosti 

zákonov, ktorými boli zriadené, ale zvláštnosťou je, že obecná polícia sa vzťahuje vždy na 

konkrétnu obec alebo na konkrétne mesto, teda jestvuje na úrovni konkrétnych obecných 

samospráv. Je teda úplne reálne a zároveň aj zaujímavé, že ak by všetky obce a mestá, ktoré 

majú zriadenú pre svoje územie obecnú, respektíve mestskú políciu, tieto zrušili všeobecne 

záväzným nariadením, tak by obecná polícia jestvovala na Slovensku iba ako inštitút. 

Inštitucionálne4 obecná polícia existuje na podklade dvoch zákonov. Prvým je zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a druhým zákon č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii (ďalej len „zákon o obecnej polícii“). Oba zákony boli 

v priebehu ich histórie novelizované. No žiaden z týchto zákonov nepostačuje na vznik 

obecnej polície, keďže táto sa zriaďuje všeobecne záväzným nariadením, a to súčasne 

a nerozporne tak podľa § 19 zákona o obecnom zriadení („Zriadenie, postavenie a úlohy 

                                                 
1Ide o článok 64 až článok 71 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení novelizácií.    
2 Podľa ustanovenia § 1 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, v znení neskorších predpisov, Policajný zbor je 

ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane 

jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov 

Slovenskej republiky.    
3 Zákon č. 124/1992 Zb. o vojenskej polícii, v znení neskorších predpisov.   
4 Pod inštitucionálnou existenciou treba rozumieť, že obecná polícia, vzhľadom na jej fakultatívne zriaďovanie obcami, 

môže, paradoxne, existovať aj výlučne abstraktne, iba ako inštitút, teda ako ustanovizeň predpokladaná zákonom o obecnom 

zriadení a zákonom o obecnej polícii. Reálne obecná polícia vzniká a existuje až na základe ďalšieho verejnoprávneho aktu, 

ktorým je všeobecne záväzné nariadenie obce, a to od nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa slovníka cudzích slov má výraz 

inštitúcia dva významy, a to 1. ústav, ustanovizeň, administratívny orgán, 2. súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený právnymi 

normami (IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ - MANÍKOVÁ, s. 406). V našom prípade výraz „inštitucionálny“ vykladáme v prvom 

význame (ustanovizeň).  
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obecnej polície upravuje osobitný zákon.“)5 ako aj podľa druhého odseku § 2 zákona 

o obecnej polícii („Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným 

nariadením.“).  

1.1.1 Požiadavka na odbornú spôsobilosť v obecnej (mestskej) polícii 

Aj keď zriaďovanie obecnej polície štát zveril obciam a mestám, neponechal bez 

právnej úpravy ani veľmi dôležitý prvok, ktorým je odborná spôsobilosť príslušníkov obecnej 

polície. Túto otázku zákonodarca jednoznačne nemienil ponechať na samosprávy, čo by 

mohlo spôsobiť nielen nejednotnosť, ale priam diametrálne rozdiely v požiadavkách na 

odbornosť. Rovnako tak zákonodarca na samosprávy neponechal ani riešenie uniforiem, čo je 

spojené s unifikáciou výzoru obecného policajta aj mestského policajta na celom území 

Slovenska.  

Teda, po schválení zákona o obecnej polícii nasledovalo nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 220/1992 Zb. o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície, účinné od 22. 

mája 1992 do 1. januára 2001. Uvedené nariadenie vlády bolo zrušené nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy 

zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru, 

ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2001. Nadväzne bolo schválené nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej 

polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície, s účinnosťou od 1. januára 2004.  

1.1.2 Vykonávací predpis k zákonu o obecnej polícii a originárna pôsobnosť obce  

Okrem zmienených právnych predpisov, ukázalo sa, že aj zákon o obecnej polícii si 

vyžaduje vykonávací predpis. Týmto je vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

532/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, a táto vyhláška doposiaľ bola 

jedenkrát novelizovaná, a to vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 456/2009 

Z.z. 

V naznačenom smere sa stáva dôležitým právna záväznosť nariadení vlády ako aj 

vyhlášok ústredného orgánu štátnej správy, a to v súvislosti s faktom, že zriaďovanie obecnej 

polície patrí k originárnej pôsobnosti obcí. Treba povedať, že zriadenie obecnej polície sa 

riadi ustanoveniami zákona o obecnom zriadení, upravujúcimi vydávanie všeobecne 

                                                 
5 Pri § 19 tohto zákona je odkaz na poznámku 10a): „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.“ 
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záväzných nariadení pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce. Pokiaľ však ide 

o vykonávacie predpisy, tie sa vzťahujú k zákonu o obecnej polícii, preto sú pre každú obec aj 

mesto, ktorá si zriadi obecnú políciu v originárnej pôsobnosti, záväzné.  

1.2 Čo je zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku 

Podľa § 2 zákona o obecnej polícii je obecná polícia poriadkovým útvarom, ktorý 

pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v 

obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení 

obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obec vo výpočte jej úloh „zabezpečuje 

verejný poriadok v obci“ a to môže realizovať bez potreby zriadenia obecnej polície alebo so 

zriadením obecnej polície.  

V príspevku upriamujeme pozornosť práve na zabezpečovanie obecných vecí 

verejného poriadku, pretože jednoznačnosť výkladu tohto slovného spojenia je úzko spojená 

s právomocou príslušníka obecnej polície a aj prípadným prekročením právomocí.  

V správnom práve patrí pojem verejného poriadku tradične k pojmom bez legálnej 

definície, inými slovami, ide o neurčitý (nedefinovaný) právny pojem.  

Zákonom o obecnej polícii zakotvený výraz „zabezpečovanie obecných vecí verejného 

poriadku“ pozostáva teda zo slov, ktoré v právnom štáte vyžadujú presný výklad. Ide o tieto 

pojmy: 

- zabezpečovanie 

- obecné veci 

- verejný poriadok 

Aj keď zákonodarca v zákone o obecnej polícii uviedol uvedený výraz, tento je 

potrebné vykladať, okrem ďalších interpretačných pravidiel, najmä systematicky. Uplatňujúc 

systematický výklad výrazu „zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku“ pôjde 

o súhrn záujmov štátu, ktoré sú zverené obci na úseku samosprávneho spravovania 

a vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Azda najdôslednejšie sa musí 

preskúmať obsah pojmu „verejný poriadok,“ keďže s jeho obsahom následne súvisí povinnosť 

obecnej polície chrániť verejný poriadok. Preto aj obsahu pojmu verejný poriadok bude nutné 

výkladovo primerane priradiť tie prvky ochrany záujmov chránených zákonom, ktoré 

vyplývajú pre obec.   

Tu zároveň treba rozlišovať záujmy, ktoré sú chrániteľné: 

- policajne 

- inak ako policajne 
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Policajná ochrana má totiž isté špecifiká, odlišujúcimi ju od iných inštitúcií, ku ktorým 

patria rôzne úrady, orgány verejnej moci či aj jednotliví zamestnanci vo verejnej správe.  

Verejné záujmy policajne chrániteľné sú aj predmetom staršej administratívnoprávnej 

výučbovej spisby.  V rámci pojednaní o právnom základe policajnej činnosti sa stretávame už 

v prvorepublikovej odbornej literatúre s výrazom „verejné záujmy policajne chrániteľné“ 

(HOETZEL, s. 16), čo zrejme nadväzuje ešte na rakúsko-uhorskú právnu vedu.  

Verejný poriadok, napriek tomu, že ide o neurčitý právny pojem, je slovným spojením 

ktoré sa vyskytuje v administratívnoprávnych predpisoch. Je negatívnym spôsobom 

pozoruhodné, že aj v právnických slovníkoch absentuje výklad pojmu verejný poriadok. Ide 

nielen o staršie právnické slovníky, v ktorých sú obsiahnuté právne definované i nedefinované 

výrazy, napr. verejné priestranstvo, verejné zasadnutie, verejný činiteľ (HROMADA, s. 961), 

ale aj novšie slovníky, ktoré majú ešte viac zúžený okruh hesiel, napr. iba heslo verejný 

činiteľ (SVOBODA, s. 698).  

Pojem verejný poriadok sa dá vykladať spôsobom, ktorý v prípade, že obecná polícia 

zasiahne do základných práv a slobôd v súvislosti so zabezpečovaním obecných vecí 

verejného poriadku, môže mať pri právnej obrane adresáta zásahu nielen vnútroštátny rozmer, 

a to preskúmaním zásahu v správnom súdnictve, ale aj mimoštátny, respektíve nadštátny 

rozmer, využijúc oprávnenie obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva. „Špecifická 

situácia v Slovenskej republike vznikne vtedy, ak vnútroštátne orgány aplikovali na konkrétny 

prípad právny predpis, ktorý je v rozpore s ústavou alebo Dohovorom o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd, čím došlo k porušeniu ľudských práv a základných slobôd.“ 

(PIROŠÍKOVÁ, s. 140) Je teda právne zakotvenie spojenia „zabezpečovanie obecných vecí 

verejného poriadku“ tak jednoznačné, aby vylúčilo možný zásah do ľudských práv 

a základných slobôd? Zákonodarca by vzhľadom na závažnosť obsahu pojmu mal zvážiť 

a konkretizovať de lege ferenda, čo sa rozumie verejným poriadkom na účely zákona 

o obecnej polícii. Priestupky na úseku verejného poriadku by mohli byť istým vodidlom, ako 

výpočet možných správaní sa, ktoré napĺňajú znaky skutkovej podstaty priestupku. Je však 

otázne, či zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku možno zužovať iba na 

priestupku proti verejnému poriadku.   

Výraz „verejný poriadok“ je obsahovou súčasťou zákona č. 372/1990Zb. 

o priestupkoch, avšak bez jeho definície. „Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce 

vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva 

spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí 

a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.“ (zákon o priestupkoch, § 1). 
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Priestupky proti verejného poriadku sú vymedzené v § 47 zákona o priestupkoch a treba 

zdôrazniť, že ide o taxatívny výpočet. No a podľa § 48 zákona o priestupkoch priestupkom 

proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú 

ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných 

nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa 

takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Žiaľ, je na škodu veci, že ani 

v súvislosti s týmto ustanovením zákonodarca neposkytol aplikujúcim orgánom verejnej moci 

definíciu verejného poriadku.  

Napokon, zákon o priestupkoch obsahuje kompetenčnú normu, a to v § 86 písmeno b), 

podľa ktorej v blokovom konaní môžu prejednávať obce a obecné polície priestupky proti 

verejnému poriadku podľa § 47 a 48.  

V uvedených súvislostiach je otázne, či obce môžu definovať verejný poriadok pre 

svoje potreby, ale ide asi o najschodnejšie riešenie, najmä ak sa opierajú o judikatúru. 

Príkladom je obec Nesluša, ktorá vo svojom všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 

o verejnom poriadku uvádza v prvom odseku § 2: „Verejný poriadok je súhrn spoločenských 

pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré sú 

všeobecne uznávané a ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pokojného 

občianskeho spolunažívania a vytváranie usporiadaného a bezpečného života obyvateľov 

obce.“ A v druhom odseku pokračuje v definícii: „Verejný poriadok sa podľa tohto VZN 

rozumie súhrn povinností a podmienok, ktoré upravuje udržiavanie verejného poriadku a 

čistoty na verejných priestranstvách, dodržiavanie nočného pokoja, užívanie verejných 

priestranstiev, čistenie chodníkov a komunikácií, ochranu verejnej zelene, používanie 

zábavnej pyrotechniky, umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení, ochrana pôdy, vody 

a vodných tokov.“ V ustanoveniach § 3 s názvom „Udržiavanie verejného poriadku“ táto obec 

následne taxatívne vymedzuje konkrétne zákazy, z ktorých spomenieme napríklad zákaz  

vyvolávať bitky, ale i také, ktoré už sú upravené v iných všeobecne záväzných právnych 

predpisoch, čím sa úprava stáva duplicitnou. Ide napr. o zákaz nad mieru primeranú pomerom 

obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, pachom, plynmi, svetlom, 

tienením, vibráciami, odpadom, parami, zákaz nechať chované zvieratá vnikať na susediaci 

pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene 

stromu patriaceho susedovi alebo odstraňovať vetvy susedovho stromu presahujúce na 

pozemok (už upravené v § 127 odseku 1 Občianskeho zákonníka), tiež zákaz fajčiť v 

priestoroch a areáloch základnej a materskej školy, školských zariadení, obecného úradu 

(vyplývajúce zo zákazov, obsiahnutých v § 7 zákona o ochrane nefajčiarov).  
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Na základe takto definovaného verejného poriadku sa prejavuje snaha o 

predvídateľnosť práva pre adresátov normy a právna istota nielen vo vzťahu k adresátom 

právnej normy, ale aj vo vzťahu k obci a obecnej polícii. Ale aj však to iba relatívnej podobe, 

pretože definícia obsahuje ďalšie neurčité právne pojmy, spôsobilé viacznačného výkladu 

(všeobecne uznávané pravidlá správania sa), keďže všeobecne uznávané môžu byť na celom 

území republiky, na území obce alebo v konkrétnej komunite. A zakaždým môže ísť 

o rozdielne pravidlá „uznávané všeobecne.“  

V spojení s povinnou úlohou obce zabezpečovať verejný poriadok v obci (zákon 

o obecnom zriadení, § 4 odsek 3, písm. n) a úlohou obecnej polície, ktorou je zabezpečovanie 

verejného poriadku v obci (zákon o obecnej polícii, § 3, odsek 1, písmeno a)) môžeme vidieť 

súvislosť v zodpovedajúcom oprávnení obyvateľa obce požadovať súčinnosť pri ochrane 

svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci podľa § 3 ods. 2 písm. f) 

zákona o obecnom zriadení. Toto oprávnenie obyvateľa obce „je formulované značne 

všeobecne a nemá bližšie určený právny obsah. V praktickej rovine nie je dostatočne zrejmé, 

akú faktickú a právnu pomoc sú orgány obce povinné obyvateľom obce zabezpečovať.“ 

(Tomáš, s. 135) V komentári k zákonu obecnom zriadení autor v naznačenom zmysle 

poukazuje na potrebu zvýraznenia najmä dvoch inštitútov, a to inštitút obecnej polície podľa § 

19 zákona o obecnom zriadení a inštitút predbežnej ochrany (ochrana na obci) podľa § 5 

Občianskeho zákonníka (Tomáš, s. 135). Je evidentné, že okamžitú, rýchlu a bezprostrednú 

ochranu obyvateľa obce dokáže obec zabezpečiť skôr prostredníctvom obecnej polície než 

poskytnutím predbežnej ochrany, a to najmä vzhľadom na nutnosť formálneho a časovo 

náročnejšieho administratívneho postupu, spojeného so zisťovaním skutkového stavu 

a spracovaním i oznámením administratívneho rozhodnutia o poskytnutí predbežnej ochrany 

obcou. 

2. Originárna kompetencia obce zabezpečovaná fakultatívnym zriaďovaním obecnej 

polície 

Obec uskutočňuje svoje úlohy jednak v rozmedzí preneseného výkonu štátnej správy 

ako aj v samosprávnej pôsobnosti, ku ktorej patrí tiež úloha zabezpečovať verejný poriadok v 

obci.  

2.1 Povinné zabezpečovanie verejného poriadku obcou 

Zákonná formulácia originárnej kompetencie obce „zabezpečovať verejný poriadok v 

obci“ má jednoznačne obligatórnu povahu. Avšak zriaďovanie obecnej polície je jednoznačne 
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ponechané na samosprávy podľa vlastných potrieb a možností. Ako teda zabezpečujú obce či 

mestá svoju originárnu kompetenciu, ak nezriadia obecnú (mestkú) políciu? Verejne dostupné 

sú správy o činnosti obecných polícií od roku 2004. Podľa poslednej správy za rok 2020 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky evidovalo ku dňu 31. 12. 2020 celkom 168 obcí so 

zriadenou obecnou políciou. Oproti predchádzajúcemu roku 2019 nebola zrušená žiadna 

obecná polícia a pribudla jedna obecná polícia, a to v meste Ilava (Správa, s. 3). Počet obcí 

a miest na Slovensku je 2927, respektíve celkový počet obcí bez mestských častí Bratislavy 

(17) a Košíc (22), vrátane Bratislavy a Košíc ako celku, je 2890 (Sčítanie, s. 1). Z uvedeného 

vyplýva, že menej ako 6 % obcí má zriadenú obecnú políciu. Mestskú políciu má zriadenú 

126 miest a obecnú políciu má zriadenú 42 obcí (Správa, tabuľka, s. 20 - 24).   

Pokiaľ ide o dotknuté obce (mestá) je možné konštatovať, že sa v nich realizuje 

zabezpečenie verejného poriadku jednak v samosprávnom zmysle, zároveň však nie je 

vylúčené ani pôsobenie Policajného zboru. Úlohy policajného zboru sú vymenované taxatívne 

v § 2 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o policajnom zbore“). Evidentne je rozsah úloh zverených Policajnému zboru širší, 

než sú úlohy obecnej polície. V obciach, ktoré nemajú zriadenú obecnú políciu, nie je 

vynechaná pôsobnosť súvisiaca so zabezpečením verejného poriadku. V týchto prípadoch sa 

realizuje a aplikuje úloha Policajného zboru, zakotvená v § 2 ods. 1 písmeno i) zákona 

o policajnom zbore, podľa ktorého Policajný zbor „spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného 

poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie.“  

Výhodou obcí, ktoré majú zriadenú obecnú políciu (a možno viac to platí o mestách, 

kde sú podmienky na protiprávnu činnosť niekedy vhodnejšie, vzhľadom na väčšiu 

anonymitu ľudí ako aj na veľkosť a neprehľadnosť územia), je v zásade „zosilnenie“ 

zabezpečenia verejného poriadku. V prvom odseku § 3 zákona o obecnej polícii sú 

vymedzené jej základné úlohy, konkrétne obecná polícia „zabezpečuje verejný poriadok v 

obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a 

zdravia,“ (§ 3 ods. 1 písm. a) a tiež „spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri 

ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, 

zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a 

iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany)“ (§ 3 ods. 1 písm. b).  

Z citovaných ustanovení vyplýva, že v obciach, ktoré obecnú políciu zriadenú nemajú, 

v prípade protiprávneho konania smerujúceho proti verejnému poriadku, je zabezpečená 

ochrana verejného poriadku zo strany štátu, konkrétne Policajným zborom. Spolupôsobenie 

obecnej polície v obciach, kde je zriadená, s policajným zborom je jednoznačnou výhodou, 
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a to tak pre obec ako aj pre Policajný zbor, pretože bezprostredné ohrozenie verejného 

poriadku, prípadne jeho narušenie, je v miestnych podmienkach primárne a žiadúco riešené 

obecnou políciou, a zároveň Policajný zbor môže svoje úlohy plniť v obciach a mestách, kde 

túto jeho funkciu nemôže plniť obecná (mestská) polícia z dôvodu jej nezriadenia. Tým sa, 

primerane použijúc termín z biológie, môže realizovať vhodná symbióza dvoch zložiek 

verejnej moci, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, poskytujú si súčinnosť a fakticky aj pomoc 

v prípade potreby, čo sa v konečnom dôsledku nutne a aj rutinne prejaví na kvalitnejšom 

zabezpečení verejného poriadku. 

Skutočnosť, že obce majú zriadenú obecnú políciu a mestá mestskú políciu, určite 

zreteľne odbremeňuje Policajný zbor od, síce len niektorých, úloh, pretože sú zástupne plnené 

obecnou (mestskou) políciou, čo je nie bezvýznamným prínosom pre Policajný zbor, plniaci 

omnoho širší diapazón úloh v porovnaní s obecnou (mestskou) políciou, vrátane napríklad 

odhaľovania trestných činov a zisťovania ich páchateľov, spolupôsobenia pri odhaľovaní 

daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a 

financovania terorizmu, vykonávania vyšetrovania a skráteného vyšetrovania o trestných 

činoch, vedenia boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zaisťovania osobnej 

bezpečnosti určených osôb,6 zaisťovania ochrany diplomatických misií a ďalších objektov 

určených zákonom alebo vládou a spolupôsobenia pri fyzickej ochrane jadrových zariadení, 

zabezpečenia kontroly hraníc Slovenskej republiky, vykonávania pátrania po osobách 

a veciach a ďalších úloh.7  

2.2 Vhodnosť fakultatívneho a nie obligatórneho právneho zakotvenia zriaďovania 

obecnej polície 

V súvislosti s právnym zakotvením fakultatívneho zriaďovania obecnej (mestskej) 

polície podľa zákona o obecnom zriadení a naň nadväzujúcich všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vzťahujúcich sa k obecnej polícii, predovšetkým, zákona o obecnej 

polícii, môže vzniknúť dôvodná otázka, či nie je potrebné zakotviť povinnosť obcí zriaďovať 

si svoj vlastný poriadkový útvar, teda obecnú políciu. 

Vychádzajúc z údajov o obecných políciách na Slovensku, môžeme spomenúť, že 

najvyšší počet príslušníkov má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (267), napríklad 

                                                 
6 Ide o prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, 

predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky a ďalších osôb určených 

zákonom alebo vládou.  

7 Porovnaj § 2 odseky 1, 2, 3 zákona o policajnom zbore.  
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Košice 238, Prešov 77, Bojnice 5 a najmenej v počte 1 príslušník, majú napríklad obce Farná, 

Iža, Svätý Peter, Kováčová, Tvrdošín (Správa, s. 20 - 25).  

Dôvody a podmienky, ktoré viedli konkrétne obce a mestá k zriadeniu obecných či 

mestských polícií sú rôzne a vyplývajú z miestnych pomerov. Či už ide o veľké územné 

aglomerácie, oblasti zvýšeného turistického ruchu či lokality s dlhodobo alebo tradične 

vyššou kriminalitou. Dôvody nezriadenia takéhoto poriadkového útvaru zas môžu súvisieť 

s lokalitami dlhodobo pokojného charakteru či obcí s nižším počtom obyvateľov, kde nie je 

potreba permanentného sledovania a zabezpečovania verejného poriadku, pričom v prípade 

nutnosti sa v miestnych pomeroch využíva príslušný orgán štátu, napr. Policajný zbor.  

Záver  

Zákon o obecnom zriadení vo svojom ustanovení § 19 iba umožňuje zriadiť obecnú 

políciu. Tým sa celá právna úprava samostatným zákonom o obecnej polícii dostáva na 

úroveň fakultatívnosti, s čím je spojená aj fakultatívna využiteľnosť kompetencií na úseku 

verejného poriadku obecnou políciou. Ak obec nemá zriadenú obecnú políciu, de iure aj de 

facto všetky úlohy, ktoré vymedzuje zákon o obecnej polícii, ostávajú na realizáciu iným 

orgánom, nevynímajúc orgány štátu. Z analýzy kompetencií, predostretej v príspevku možno 

urobiť jednoznačný záver, že týmto subjektom je Policajný zbor. Zároveň konštatujeme, že 

zriaďovanie obecných či mestských polícií je jednoznačnou výhodou oproti obciam 

a mestám, kde zriadené nie sú. Na základe spolupráce s Policajným zborom sa tak 

efektívnejšie a racionálnejšie môže realizovať povinnosť obce, ktorou je zabezpečovanie 

verejného poriadku. Opodstatnenosť existencie  obecnej polície aj popri Policajnom zbore je 

preto nesporná. Zároveň sa potvrdzuje hypotéza, že na zabezpečovanie obecných vecí 

verejného poriadku postačuje právne zakotvenie fakultatívneho zriaďovania obecnej 

(mestskej) polície, čo vyplýva z konkrétnych potrieb toho – ktorého subjektu územnej 

samosprávy, a napokon sa prejavuje aj v počte reálne existujúcich a fungujúcich obecných 

(mestských) polícií v pomere k celkovému počtu obcí a miest na Slovensku. Pokiaľ by 

zriaďovanie obecnej polície bolo povinné, predovšetkým v malých obciach, respektíve 

v obciach s nižším počtom obyvateľov, by mohol tento fakt spôsobovať zbytočné 

preťažovanie rozpočtu obce, absentovanie dôvodov na plnenie zabezpečovania verejného 

poriadku a napokon aj číro formálne vytvorenie pracovných miest bez reálnej 

a vyčerpávajúcej pracovnej náplne.  
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Obec v územnom plánovaní v kontexte rekodifikácie stavebného 

práva 

Municipality in spatial planning in the context of recodification of 

construction law 

Ján Škrobák 

 

Abstract  

The paper provides a critical look at the draft law on spatial planning submitted to the interministerial comment 

procedure in the spring of 2021. The original wording of the bill would, if approved, result in disproportionate 

and unconstitutional interference in matters of municipal self-government. At the same time, municipalities 

would be as if "subordinated" in the process of spatial planning to the will of developers. The later wording of 

the proposal eased or removed more of the criticized points. 

Key words: municipality, spatial planning, municipal self-government 

 

Úvod 

Jedným z najvýznamnejších rekodifikačných počinov v rámci tohto volebného 

obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je rekodifikácia stavebného práva verejného. Jej 

kľúčovou súčasťou, predloženou v tomto roku opakovane do medzirezortného 

pripomienkového konania, je dvojica návrhov zákonov – návrh zákona o územnom plánovaní 

a návrh zákona o výstavbe. Mám pocit, že väčšiu pozornosť vzbudil druhý z menovaných 

návrhov, no z hľadiska územnej samosprávy som s väčším znepokojením prijal ten prvý. 

Cieľom tohto príspevku je poukázať na zásadné neuralgické body rekodifikácie 

územného plánovania. Budem väčšmi reagovať na znenie návrhu zákona, ktoré bolo 

predložené do medzirezortného pripomienkového konania na jar 2021. Musím uviesť, že v 

znení návrhu zákona predloženého do opakovaného medzirezortného pripomienkového 

konania koncom júna 2021 väčšina z mnou kritizovaných inštitútov (neskromne verím, že 

aspoň trochu aj zásluhou pripomienok podaných Univerzitou Komenského v Bratislave, 

Právnickou fakultou, ktoré som pripravoval) v pôvodne navrhovanej podobe už nie je. 

Myslím si však, že aj keď novšie návrhy zákona sú prijateľnejšie, nie je vykopávaním 

otvorených dverí ani kritika niektorých – verme nadobro – zavrhnutých prvkov právnej 

úpravy, keďže sú ukážkou, ako nerobiť reformy zasahujúce do samosprávnej pôsobnosti obcí, 

a navyše, rekodifikácia stavebného práva verejného, vrátane úpravy územného plánovania, je 



89 

 

v Slovenskej republike takpovediac „Neverending story“, a raz odmietnuté inštitúty sa o rok – 

dva môžu znova zjaviť na stole. 

1. Neakceptovateľné prelomenie samosprávy obcí 

Mám za to, že návrh zákona v pôvodne predloženej podobe nežiadúcim spôsobom 

zasahoval do samosprávy územných samosprávnych celkov, najmä však obcí, v oblasti 

jedného zo základných koncepčných nástrojov starostlivosti o územie a rozvoj obce, ktorým 

je územnoplánovacia dokumentácia. Obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej 

dokumentácie predstavuje súbor procesov, ktoré majú popri odbornom rozmere aj rozmer 

politického rozhodovania.1 Politické rozhodnutia o tom, akým spôsobom a na uspokojovanie 

akých záujmov sa bude využívať územie určitého územného samosprávneho celku, by v 

zmysle zásad demokracie a subsidiarity malo prioritne patriť do rúk tohto územného 

samosprávneho celku. Na rozdiel od povoľovacích procesov, akými v súčasnosti sú územné 

konanie a stavebné konanie (a podľa návrhu zákona o výstavbe majú byť rozhodovanie vo 

veci stavebných zámerov a overovanie projektov stavieb), obstarávanie a schvaľovanie 

územnoplánovacej dokumentácie by nemalo byť rozhodovacím procesom, v ktorom existuje 

hierarchický inštančný postup, ktorý umožňuje nahradiť vôľu demokraticky zvolených 

reprezentantov spoločenstva, ktorým je obec (alebo aj samosprávny kraj) rozhodnutím iného 

subjektu a orgánu. 

Možnosť inštančného prieskumu „rozhodnutia“ pri schvaľovaní územnoplánovacej 

dokumentácie a možného prelomenia takéhoto rozhodnutia zo strany orgánu iného subjektu 

(samosprávneho kraja, štátu ) považujem za neakceptovateľný zásah do samosprávy obcí a za 

riešenie odporujúce Ústave SR, a princípom demokracie a subsidiarity. 

Závažnosť tohto zásahu možno podčiarknuť aj odkazom na postreh M. Píryho, ktorý 

uvádza, že tvorba územného plánu predstavuje najvýznamnejšiu kompetenciu obecnej 

samosprávy pri regulácii územia, pričom ide zároveň o jediný mocenský nástroj, ktorým je 

umožnené poslancom samosprávy zasiahnuť do vzhľadu obce a jej priestorového 

usporiadania.2 

V platnej a účinnej úprave územného plánovania je vyjadrená logická a legitímna 

požiadavka, že územné plány musia byť v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej 

dokumentácie vyššieho stupňa. Na zabezpečenie tohto súladu platný a účinný Stavebný zákon 

                                                 
1Bližšie pozri napr. VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné : osobitná časť. - Šamorín: Heuréka, 2015. 

ISBN 978-80-8173-007-8. S. 69 a nasl. 
2 PÍRY, M.: Územný plán ako verejný záujem. In Paneurópske právnické listy. [online] [cit. 2020-08-13]. 

Dostupné na internete: https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/piry-m/ 
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upravuje aj viacero nástrojov. Takýto prístup by mal zostať zachovaný, keďže je 

opodstatneným nástrojom na prekonanie partikularizmu záujmov jednotlivých obcí. 

Pripúšťam aj to, že v prípade niektorých stavieb, pri ktorých je veľmi výrazný verejný záujem 

na ich umiestnení, osobitne pokiaľ ide o líniové stavby, ako sú diaľnice či stavby 

protipovodňovej ochrany, môže byť – za veľmi citlivého uváženia nastavenia predpokladov a 

postupu – daná možnosť, aby boli verejnoprávne plánovacie predpoklady na ich umiestnenie 

upravené územným plánom vyššieho stupňa za predpokladu, že obec bude klásť umiestneniu 

takýchto stavieb na svojom území svojvoľné prekážky. Opakujem však, že musí ísť o 

výnimočný inštitút, a môže sa vzťahovať iba na prípady, keď verejný záujem na nadobecnej 

úrovni výrazne prevažuje nad partikulárnym záujmom konkrétnej obce a verejnoprospešnú 

stavbu, najmä líniového charakteru, by nebolo možné realizovať inak.  

Takouto stavbou byť však podľa môjho názoru nemala byť ani stavba, ktorá je 

obzvlášť významnou investíciou, keďže ani pri takejto stavbe by nemalo dôjsť k obídeniu 

dotknutých obcí, u ktorých možno naopak predpokladať vysoký záujem o vytvorenie 

predpokladov na umiestnenie takýchto stavieb. V § 21 sa pôvodne navrhoval nový inštitút 

územného plánu významnej investície, ktorý však vnímam ako nekoncepčný a neprimerane 

zasahujúci do práva na samosprávu obcí a do princípov demokracie a subsidiarity. Mám za to, 

že miesto naoktrojovania osobitného územného plánu by vláda SR, resp. iné štátne orgány, 

nemali mať problém presvedčiť obec o výhodnosti takejto investície a o potrebe obstarania 

zmeny či doplnku územného plánu obce. 

V žiadnom prípade však nemožno takéto „prelamovanie“ rozhodnutí obce pri 

schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie akceptovať ako plošné legislatívne riešenie, 

najmä ak sa javí, že úmyslom tvorcu návrhu je najmä chrániť záujmy súkromných investorov.  

2. Obec v područí developerov? 

Pôvodný návrh zákona vo viacerých inštitútov vyjadroval silnú preferenciu 

súkromných ekonomických záujmov investorov / developerov na úkor verejného záujmu, 

ktorý by mali prioritne chrániť orgány územného plánovania. 

Je opodstatnené a rozhodne namieste hľadať cesty, ako chrániť aj súkromný záujem a 

subjektívne práva vlastníkov pozemkov a stavieb v územnom plánovaní3, za vhodné však 

nepovažujem, ak návrh zákona dynamiku vzťahu orgán územného plánovania a investor 

                                                 
3 K tejto otázke sme sa vlani spolu s E. Burdom sčasti vyjadrovali v článku ŠKROBÁK, J. – BURDA, E.: 

Nárokovateľnosť aktualizácie územného plánu a jej podmieniteľnosť plnením v prospech obstarávateľa vo 

verejnom záujme. In ComenIUS. [online] [cit. 2021-11-09].  - Roč. 5, č. 3 (2020), s. 151-162. Dostupné na 

internete: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2021/01/15/comenius-casopis-3-2020/ 
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nastavil do roviny, keď developer môže takmer substituovať orgán územného plánovania (do 

takých detailov, že zabezpečuje zverejňovanie informácií miesto orgánu územného 

plánovania) – a v rovine, v akej developer činnosť orgánu územného plánovania substituovať 

nemôže, to spraví samosprávny kraj (vo vzťahu k obci) či ústredný orgán štátnej správy. 

Nastavenie pôvodného návrhu zákona vytváralo dynamiku obec – developer, kde obec je 

akoby „na povel“ developera a každej jeho iniciatívy. 

S nastavením návrhu zákona, pokiaľ ide o iniciatívne oprávnenia investorov vo vzťahu 

k obstarávaniu zmien a doplnkov územného plánu, ostro kontrastoval reštriktívny a 

neústretový prístup k fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke práva k 

pozemkom a stavbám v riešenom území – vo vzťahu k týmto osobám návrh zákona počíta s 

reštriktívnou možnosťou uplatňovať pripomienky v relatívne krátkej lehote, výlučne 

elektronicky (čo pre mnohých vlastníkov môže byť ťažko dostupné až nedostupné), a 

neupravoval žiadny mechanizmus ochrany v prípade nevyhovenia ich pripomienkam. 

V navrhovanej podobe bol § 32 ako celok neakceptovateľný a žiadal si zjavne úplné 

prepracovanie tak, aby vyjadroval prioritne záujem zákonodarcu na ochrane verejného 

záujmu. Ustanovenie § 32 v pôvodne predkladanej podobe z viacerých dôvodov predstavoval 

neprimeraný zásah do samosprávy obcí (a samosprávy samosprávnych krajov), mohol viesť k 

ohrozeniu verejného záujmu na úkor záujmov súkromných, k nekoncepčnosti, vnútornej 

rozpornosti až deštrukcii územného plánu na určitom stupni. V neprimeranom rozsahu 

zveroval prakticky „komukoľvek“ možnosť realizovať postupy, ktoré by mali byť vyhradené 

výlučne orgánom územného plánovania, ktoré sú demokraticky legitimované na nachádzanie 

a ochranu verejného záujmu a na rozhodovanie o politických otázkach využívania územia. 

Pôvodne navrhovaný § 32 ods. 7 som považoval za priam absurdný, ekvivalentom 

tohto ustanovenia by bolo, keby sa nečinnosť v súdnom konaní alebo v správnom konaní 

riešila tak, že by konanie miesto súdu alebo správneho orgánu vykonával sám účastník 

konania. 

Takisto za úplne neakceptovateľné som považoval sankcionovanie obce za 

neprerokovanie návrhu zmeny územnoplánovacej dokumentácie s tým, kto ho predložil (§ 34 

ods. 1). 

Návrh zákona o územnom plánovaní z júna tieto otázky rieši rozumnejšie a citlivejšie. 

Podľa § 27 ods. 2 tohto návrhu malo platiť nasledovné: „Fyzická osoba alebo právnická 

osoba, ktorá má záujem v území a má vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku na území 

alebo môže mať iné právo k pozemkom na území za predpokladu splnenia podmienok podľa 

osobitných predpisov môže obstarať zmeny a doplnky územného plánu obce a územný plán 
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zóny vrátane jeho zmien a doplnkov so súhlasom obce a v súčinnosti s obcou, 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a predložiť ich výsledok orgánu územného 

plánovania na schválenie. Rozsah a spôsob súčinnosti na obstarávaní a na úhrade nákladov na 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie je súčasťou zmluvy medzi orgánom územného 

plánovania a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má záujem v území a má 

vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom na území alebo môže mať iné právo k 

pozemkom na území za predpokladu splnenia podmienok podľa osobitných predpisov.“4 

Kľúčovým prvkom tejto úpravy v mojich očiach je práve konsenzuálny charakter – 

realizovanie postupu je podmienené uzavretím správnej dohody. 

Záverom tejto časti príspevku dodám, že pokiaľ cieľom návrhu zákona je zlepšiť 

postavenie súkromných osôb v územnom plánovaní, bolo by zrejme okrem iného vhodné 

riešiť aj otázku náhrady za ujmu spôsobenú zmenou územného plánu, ktorá má za následok 

zhoršenie ekonomickej využiteľnosti nehnuteľností.5  

3. Zásobník podnetov na zmeny a doplnky územného plánu 

V § 31 ods. 2 sa mal podľa pôvodného návrhu upraviť ďalší nový pozitívnoprávny 

inštitút: Zásobník podnetov na zmeny a doplnky územného plánu. Takýto zásobník môže byť 

v prípade dobrého nastavenia dobrým inštitútom na zabezpečenie transparentnosti a verejnej 

diskusie o aktualizáciách územnoplánovacej dokumentácie, ale navrhovaná úprava bola skrz - 

naskrz neakceptovateľná. Nebolo možné súhlasiť s tým, aby sa tu ustanovil postup 

umožňujúci orgánu štátnej správy zasiahnuť do samosprávy obce a „donútiť ju“ zaradiť 

podnet do zásobníku v rámci obstarávania návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej 

dokumentácie. 

Úplne neakceptovateľná a zjavne hrubo neproporcionálna bola aj navrhovaná 

„sankcia“ spočívajúca v tom, že „nezaradenie podnetu obcou v rozpore  so stanoviskom úradu 

má za následok porušenie postupov verejného obstarávania“. Z navrhovaného ustanovenia 

pritom nevyplývalo, o porušenie postupov v akom verejnom obstarávaní má ísť (verejné 

obstarávanie na výber spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie? akékoľvek verejné 

obstarávanie uskutočňované obcou?), právna norma teda nespĺňala požiadavky určitosti a 

jednoznačnosti. Išlo o úplne neprimeraný právny následok za „nevyhovenie vôli“ developera, 

                                                 
4 Podrobnosti upravuje potom § 34. 
5 K tejto problematike pozri článok STAROŇOVÁ, L.: Zmena územného plánu obce bez súhlasu vlastníka 

pozemku a zásah do jeho práva na majetok. In Legate. Odborné články. [online], 2.7.2015 [cit. 2020-08-14]. 

Dostupné na internete: https://www.legate.sk/zmena-uzemneho-planu-obce-bez-suhlasu-vlastnika-pozemku-a-

zasah-do-jeho-prava-na-majetok/ 
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ktorú obci mal naoktrojovať štát, navyše bez vecného súvisu s týmto „porušením práva“ zo 

strany obce (s dôrazom na úvodzovky). 

Ako vhodné riešenie sa mi javí inštitút zásobníka podnetov na zmeny a doplnky 

územného plánu, do ktorého by mohol síce odôvodnené podnety vkladať ktokoľvek, no tieto 

podnety by orgán územného plánovania nijako nezaväzovali a boli by práve tým, čo vyjadruje 

ich názov – podnetmi pre orgán územného plánovania a pre transparentnú verejnú diskusiu o 

územnom plánovaní. 

„Júnový“ návrh zákona o územnom plánovaní aj v tomto smere predstavuje 

rozumnejší prístup. Podľa § 32 ods. 2 tohto návrhu orgán územného plánovania sa každým 

doručeným podnetom na zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie musí zaoberať a 

vyhodnotiť ho.  Orgán územného plánovania doručené podnety hodnotí podľa svojej úvahy, a 

to každý podnet jednotlivo a všetky podnety v ich vzájomnej súvislosti. Ak orgán územného 

plánovania doručený podnet vyhodnotí ako opodstatnený, zaradí ho do evidencie podnetov v 

informačnom systéme. Orgán územného plánovania vyhodnotí podnet ako neopodstatnený 

iba, ak je zjavne nerealizovateľný pre rozpor s verejným záujmom. O zaradení alebo 

nezaradení doručeného podnetu do evidencie podnetov orgán územného plánovania informuje 

osobu, ktorá podnet podala do 30 dní od jeho doručenia.  

Podľa odseku 3 toho istého ustanovenia návrhu ak je orgán územného plánovania 

nečinný a v určenej lehote nevyhodnotí doručený podnet, je osoba, ktorá podala podnet, 

oprávnená požiadať o preskúmanie postupu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu 

Slovenskej republiky, ktorý v lehote 30 dní od podania žiadosti zaujme stanovisko, či sa 

orgán územného plánovania má podnetom zaoberať; stanovisko nie je rozhodnutím v 

správnom konaní. 

4. Nepochopenie základných východísk systému zo strany normotvorcu? 

V pôvodnom návrhu zákona (pozri napr. navrhované znenie § 31 ods. 3 – v prvej vete) 

sa používalo slovné spojenie „rozhodnutie o obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej 

dokumentácie podľa § 15 ods. 4 písm. b) až d) a ods. 5“. Tento pojem bol však mätúci, keďže 

pojem „rozhodnutie“ indikuje, že ide o individuálny správny akt, čo tak zjavne nebolo 

myslené. Bol to však iba jeden z príkladov akéhosi „nepochopenia“, o aký typ 

rozhodovacieho procesu ide v prípade územnoplánovacej činnosti. 

Napríklad § 33 ods. 2  v prvej vete ustanovoval, že ak schvaľujúci orgán územného 

plánovania neschváli predložený návrh územnoplánovacej dokumentácie, uvedie dôvody 

neschválenia. To však nie je podľa môjho názoru v praxi realizovateľné, keďže o schválení 
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návrhu územnoplánovacej dokumentácie rozhoduje v obci obecné zastupiteľstvo a v prípade 

samosprávneho kraja zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Nie je predstaviteľné, ako by v 

prípade, ak sa v tom – ktorom zastupiteľstve nenájde dostatočná väčšina pre prijatie 

uznesenia, ktorým sa schvaľuje návrh územnoplánovacej dokumentácie, malo následne 

formulovať odôvodnenie takéto neschválenia. Zastupiteľstvo je kolegiátny orgán, ktorého 

jednotliví členovia môžu mať veľmi rôzne dôvody, prečo hlasujú proti prijatiu uznesenia, 

alebo sa zdržia hlasovania. Kto by mal odôvodnenie pripraviť? Bolo by predmetom ďalšieho 

hlasovania zastupiteľstva? Alebo bola predstava tvorcov návrhu taká, že predkladateľ návrhu 

územného plánu pre istotu má predložiť tento návrh aj s návrhom odôvodnenia jeho 

neschválenia? 

Za neprijateľné som považoval ustanovenia § 33 ods. 2 až 5. Zásadne som nesúhlasil s 

tým, aby v prípade neschválenia návrhu územnoplánovacej dokumentácie obecným 

zastupiteľstvom (v prípade územného plánu obce alebo územného plánu zóny) alebo 

zastupiteľstvom samosprávneho kraja (v prípadoch Koncepcie územného rozvoja regiónu 

alebo územného plánu mikroregiónu) mohlo dôjsť k zmene alebo nahradeniu takéhoto 

neschválenia „nadriadeným orgánom“.  

Záver 

V znení pôvodne predloženom do medzirezortného pripomienkového konania návrh 

zákona o územnom plánovaní predstavoval neprimeraný a požiadavkám subsidiarity 

odporujúci zásah do vecí územnej samosprávy, najmä obcí. Obce staval do podriadeného 

postavenia voči štátu, samosprávnym krajom, ale aj developerom. Novšia verzia návrhu síce 

väčšinu v článku kritizovaných inštitútov odstránila, je však potrebné legislatívny proces 

sledovať, lebo prvý oficiálny návrh zákon je svedectvom toho, že v legislatíve nie je nemožné 

asi nič. 
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K sankčným oprávneniam obce – nové pohľady 

The sanctions imposed by municipalities - new approach 

Marian Hoffmann1 

 

Abstract: 

In this article, the author analyzes system of sanctions imposed by municipalities in the Slovak republic with 

focus on application problems.  

Key words: Municipalities Act, Administrative offense 

 

Úvod  

 V nasledujúcom článku by chcel autor poukázať na vybrané aplikačné problémy 

spojené s uplatňovaním administratívnych sankcií v podmienkach slovenskej územnej 

samosprávy.  

1. Klasifikácia sankčných oprávnení obce  

Obecná  samospráva - obce a mestá v rámci výkonu im zverenej právomoci disponujú 

tiež významnými sankčnými oprávneniami s cieľom individuálnej a generálnej prevencie  

a subsidiárne tiež represie  vo vzťahu k adresátom právnych noriem, teda viesť občanov 

a právnické osoby k tomu, aby sa dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy vrátane 

právnych predpisov vydávaných  obcami – všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest.  

Právna úprava sankčných právomocí obcí a miest je značne difúzna  a komplikovaná, 

vyvolávajúca v praxi mnoho aplikačných problémov.  

Pokiaľ ide o prejednávanie priestupkov v podmienkach obecnej samosprávy zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov právnu úpravu postihovania 

priestupkov obcami neupravuje. Tieto kompetencie obce je možné vyvodiť jednak zo zákona 

o priestupkoch a jednak z množstva ďalších osobitných predpisov.  

Skrátenou formou priestupkového konania je blokové konanie, pričom v zmysle § 86 

písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v blokovom 

konaní môžu prejednávať obce a obecné polície priestupky proti verejnému poriadku podľa § 

47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku 

podľa § 50, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 

                                                 
1Autor pracuje ako sudca, predseda správneho kolégia Krajského súdu Prešov. 
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ods. 1 písm. a), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 

ods. 1, § 45 a 46) a priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce.  

Pre prejednanie týchto taxatívne vymedzených priestupkov v riadnom priestupkovom 

konaní v prípade nesplnenia zákonných podmienok na blokové konanie je však príslušný 

okresný úrad, priestupkový odbor. Takáto procesná konštrukcia nie je veľmi efektívna, keď 

priestupca v prípade nesúhlasu s blokovou pokutou nie je postihovaný bezprostredne orgánom  

obecnej normotvorby, ale až s odstupom času orgánom štátnej správy, čo nepridáva na 

vážnosti samosprávnym orgánom.  

 Z aplikačnej praxe je potrebné poukázať na minimálne výšky sankcií, ktoré hrozia 

páchateľom za nerešpektovanie obcami stanovených  právnych noriem, kde plynutím času 

v 90-rokoch stanovené výšky pokút (napr. priestupok podľa § 46 zákona o priestupkoch - 

pokuta do výšky 33 €) v podstate dnes nezohrávajú významnú rolu pri odstrašení páchateľov 

priestupkov, neplnia funkciu generálnej prevencie. Nie je pritom celkom jasné, prečo 

doposiaľ zákonodarca nepristúpil k úprave výšky sankcií, ktoré hrozia páchateľom pri 

nerešpektovaní obecnej normotvorby, keď analogicky napr. dopravné priestupky vymedzené 

v § 22 zákona o priestupkoch doznali periodickej novelizácie a dnes za nerešpektovanie 

dopravných predpisov hrozí priestupcovi sankcia s hornou hranicou  minimálne 1300 € a viac. 

Takýmto prístupom zákonodarcu, jeho pasivitou v sankčnom práve ,  dochádza nepriamo aj 

k devalvácii vážnosti obecnej normotvorby vo vnímaní jej recipientov.   

Vecná kompetencia obce na prejednanie priestupkov v bežnom režime priestupkového 

konania vyplýva z osobitných predpisov.  

Týmito osobitnými predpismi sú najmä zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, ďalej zákon č. 377/2004 Z.z. 

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom konaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), zákon č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve. Obec prejednáva priestupky aj na 

úseku pohrebníctva podľa § 32 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a niektorých ďalších 

právnych predpisov.  

Priestupky sú typicky postihované na základe zavinenia a priestupcom môže byť len 

fyzická osoba - občan, ktorému je možné pričítať túto subjektívnu stránku skutkovej podstaty 

priestupku.  
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Ďalšou nehomogénnou skupinou sankčných oprávnení obcí a miest  sú správne 

delikty, za ktoré je možné postihovať predovšetkým právnické osoby a podnikateľov. Tento 

výpočet by však bol nekompletný, pokiaľ by sme nespomenuli aj možnosť v určitých 

situáciách za správne delikty postihovať aj fyzické osoby - občanov. Z uvedeného dôvodu 

teda ostatné správne delikty okrem priestupkov sú značne heterogénna skupina deliktov v 

rámci správneho trestania. 

Medzi základné správne delikty, za ktoré môže obec ukladať pokuty patria skutkové 

podstaty správnych deliktov vymedzené v samotnom zákone o obecnom zriadení, a to v jeho 

§  27b a súčasne aj v osobitných predpisoch. Týmito osobitnými predpismi je vyššie citovaný 

zákon o odpadoch, stavebný zákon, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení 

neskorších prepisov, zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov a o zriaďovaní  a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších 

predpisov, č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „cestný zákon“), ďalej zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve.  

2. Aktuálne aplikačné problémy 

K funkčnej príslušnosti obce pri ukladaní sankcií  si dovolím niekoľko poznámok 

z aplikačnej praxe: 

V odborných kruhoch sa vyskytujú názory, že v rámci systému obecnej samosprávy 

môže priestupky v blokovom konaní prejednávať ktokoľvek, koho poverí starosta obce 

vrátane poslancov obecného zastupiteľstva. Dokonca som zaregistroval názor, že k uloženiu 

blokovej pokuty môže dôjsť ako k finálnej forme rokovania komisie ( napr. verejného 

poriadku) obecného zastupiteľstva. S týmito odbornou verejnosťou prezentovanými názormi 

sa nestotožňujem z týchto dôvodov: Obecná polícia je typický sankčný orgán obce 

konštituovaný v zmysle zákona č. 564/1991 Zb., a to prijatím všeobecne záväzného 

nariadenia obce. Obecná polícia má teda typické sankčné oprávnenia, ktoré sú upravené v § 3 

ods. 1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a po novele priestupkového zákona 

vykonaného zákonom č. 146/2021 Z.z. od 1. mája 2021 rovnako aj v zákone,  v § 86 písm. b) 

zákona o priestupkoch. Obecná polícia pritom disponuje celým radom oprávnení v zmysle 

zákona o obecnej polícii, ktoré jej umožňujú efektívne vykonať blokové konanie najmä teda 

oprávnenie príslušníka obecnej polície v zmysle § 8 a 9, 10 zákona o obecnej polícii, teda 

ukladať, vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky, vyzvať na preukázanie totožnosti 

osoby pristihnuté pri spáchaní priestupkov, oprávnenie požadovať vysvetlenie, predviesť 
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osobu a ďalšie. Iné orgány obce takýmito mocenskými oprávneniami na rozdiel od obecného 

policajta nedisponujú.  

Je teda možné teoreticky pripustiť, že aj iné orgány obce by mohli vyberať pokuty v 

blokovom konaní, v praktickej rovine je to však možné predstaviť si len veľmi ťažko.  Medzi 

tieto iné organy je potrebné zaradiť predovšetkým starostu obce, ktorý je v zmysle § 13 ods. 5 

štatutárnym orgánom obce. Okrem starostu obce by oprávnením prejednať v blokovom 

konaní priestupky mohli disponovať tiež ďalší zamestnanci, ktorých starosta v zmysle §  13 

ods. 5 alinea druhá a tretia zákona o obecnom zriadení poveril rozhodovaním v oblasti 

verejnej správy. Rozhodne však nemožno súhlasiť s názormi prezentovanými odbornou 

verejnosťou, že by starosta obce mohol vybaviť pokutovými blokmi na pokutu napríklad aj 

poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí by ukladali pokuty pri zistení porušenia napríklad 

verejného poriadku, resp. ako výsledok činnosti komisií obecného zastupiteľstva. Napriek  

znovukonštituovaniu obecnej samosprávy v r. 1990 schválením zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, doposiaľ  a napriek odstupu troch dekád, pretrvávajú minimálne 

v mentálnej úrovni reziduá predchádzajúcej praxe miestnych národných výborov. Na týchto 

miestnych orgánoch štátnej správy fungovali komisie, ktoré mali administratívne 

kompetencie. Aj v súčasnosti môžu byť určité administratívne oprávnenia zverené komisiám 

v podmienkach právnej úpravy Českej republiky ( §122 ods. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích).  Podľa slovenskej platnej právnej úpravy však komisia nemá žiadnu 

administratívnu právomoc, nie je jej možné zverovať žiadnu rozhodovaciu ani sankčnú 

právomoc, jej pôsobenie v rámci prejednávania určitých deliktuálnych správaní môže mať 

povahu len secundum et intra legem, najmä v neformálnej forme (pohovor, dohováranie, 

psychologické a mediátorské pôsobenie obecných autorít), nezbavuje však obec povinnosti ex 

offo zahájiť riadne sankčné konanie.  

Poslanec obecného zastupiteľstva a  jeho oprávnenia sú vymedzené v § 25 zákona 

o obecnom zriadení, pričom poslanec samotný nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc, starosta 

obce nemá zákonné zmocnenie na takéto  poverenie poslanca, pričom typickým pre poslanca 

je, že je to člen kolektívneho orgánu - obecného zastupiteľstva a rozhoduje v zmysle § 12 

zákona o obecnom zriadení ako  kolektívny orgán v zbore, a to formou prijímania uznesení a 

všeobecne záväzných nariadení. Pre takéto úvahy o zmocnení poslancov na prejednávanie 

priestupkov teda niet zákonného podkladu a je potrebné ich odmietnuť.  

Rovnako stretol som sa s názorom odbornej verejnosti o oprávnení hlavného 

kontrolóra ukladať pokuty za správne delikty za porušenie finančnej disciplíny. Hlavný 

kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 
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o finančnej kontrole a audite. Blanketové ustanovenie § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o  

obecnom zriadení z tohto dôvodu odkazuje na použitie pravidiel kontrolnej činnosti 

zakotvených v § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. Zákon č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite upravuje širšiu problematiku než len výkon 

kontrolnej činnosti. Základné pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sú upravené v 

§ 20 až 27 tohto zákona. Podľa týchto zákonných ustanovení postupuje hlavný kontrolór obce 

pri výkone kontrolnej činnosti. Aplikácia ďalších ustanovení (mimo ustanovení § 20 až 27) 

zákona č. 357/2015 Z.z. vo finančnej kontrole a audite je v činnosti hlavného kontrolóra obce 

vylúčená. Hlavný kontrolór obce sa pri výkone kontroly nedostáva do postavenia subjektu 

(oprávnenej osoby) aplikujúceho zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 

v plnom rozsahu. Blanketová dispozícia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa týka 

výlučne pravidiel kontrolnej činnosti obsiahnutých v § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a audite. Nemožno sa preto stotožniť s niektorými staršími názormi 

publikovanými v odbornej literatúre podľa ktorých je hlavný kontrolór obce na základe tejto 

právnej normy oprávnený ukladať vlastnej obci, resp. jej zamestnancom pokuty podľa § 28 

zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, resp. skôr účinného § 36 zákona č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

Na to, aby orgány, resp. útvary obce mali funkčnú príslušnosť na sankcionovanie je 

potrebná výslovná zákonná kompetencia - kompetenčné ustanovenie expressis verbis 

ustanovujúce oprávnenie rozhodovať o priestupkoch, resp. ukladať pokuty.  

V praxi som sa stretol aj s takým výkladom odbornej právnickej verejnosti, kedy   

kompetencia obce na prejednanie priestupku bola odvodená z ustanovenia § 13 ods. 4 zákona 

o priestupkoch, podľa ktorého pokuty za priestupky uložené obcou alebo obecnou políciou sú 

príjmom obce. Tu rovnako je potrebné poukázať na skutočnosť, že sa jedná len o pravidlo 

rozpočtového určenia vymožených pokút. V žiadnom prípade z uvedeného ustanovenia 

zákona nie je možné vyvodiť vecnú kompetenciu na prejednanie priestupkov.  

Problematickou záležitosťou vyvolávajúcou diskusiu v odborných kruhoch je tiež 

vymedzenie,  či prejednávanie priestupkov a správnych deliktov obcou možno považovať za 

jej samosprávnu kompetenciu, alebo za prenesený výkon štátnej správy. V staršom uznesení 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  8Sžo/35/2014 zo dňa 20. augusta 2014 najvyšší súd 

uviedol  „Správne trestanie nie je pôvodnou kompetenciou samosprávy, ale jej nevyhnutné ich 

odvodzovať od pôvodných kompetencií štátu. Trestania na určitom území (výkon trestnej 

právomoci) pramení z princípu suverenity a je vždy spojené so štátnou mocou. Z tohto dôvodu 

je správne trestanie a jeho výkon na príslušnom území prenesený výkonom štátnej správy. 
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Správne trestanie má jednotný právny režim pre administratívne previnenia (minor offences) 

vo forme pristupku a iných správnych deliktov v tom, že sa uskutočňuje v dvojstupňovom 

administratívnom konaní. Rozdielny právny režim spočívajúci vo vylúčení druhého stupňa pre 

správne delikty právnických osôb by bol neproporcionálnou diferenciou v jednotnosti 

princípov správneho trestania i trestania vôbec. Vo veciach priestupku, ako aj vo veciach 

správnych deliktov muselo byť zámerom zákonodarcu vytvorenie jednotného procesného 

režimu správneho trestania s možnosťou súdneho prieskumu správneho rozhodnutia až po 

právoplatnom skončení správneho konania. Takáto právna úprava zákonom ustanovuje 

poslanie obce (mesta) nielen v konaní o priestupkoch, ale aj v konaní o správnych deliktoch 

ako správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy a súčasne vylučuje jej (jeho) 

postavenie ako samosprávneho orgánu. Správne trestanie je súčasťou všeobecnej štátnej 

správy, kde ústavnému orgánu podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z.z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Odvolací súd osobitne poukazuje na rozhodnutie 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 88 publikované v zbierke stanovísk Najvyššieho 

súdu a rozhodnutí súdom Slovenskej republiky č. 5/2012, podľa ktorého „V konaní o 

správnom delikte rovnako ako pri prejednávaní priestupku vystupuje obec v úlohe správneho 

orgánu (nie samosprávneho orgánu), to znamená, že v konaní o správnom delikte má 

postavenie správneho organu pri prenesenom výkone štátnej správy, preto odvolanie proti 

rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán štátnej správy“. Administratívne konanie o správnych 

deliktoch prejednávané obcou v prvom stupni je dvojstupňové. Odvolací súd tiež poukazuje na 

uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky sp. zn. 7Sžo/35/2014 zo dňa 8. júla 2014, v ktorej 

súd rozhodol v skutkovo a právne zhodnej veci.“.  

Novšia rozhodovacia prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa odklonila od názoru 

podraďujúceho un bloc prejednávanie  správnych deliktov obcami pod prenesený výkon 

štátnej správy. V uzneseniach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Rks/2/2014 zo 

dňa 6. októbra 2015, sp. zn. 6Rks/2/2014 zo dňa 28. októbra 2015 a sp. zn. 3Rks/1/2016 zo 

dňa 5. mája 2016 najvyšší súd totožne uviedol: „Je nutné podotknúť, že aj Najvyšší súd vydal 

rozhodnutia, v ktorých uviedol, že vo veciach správneho trestania ide o výkon prenesenej 

štátnej správy, napríklad rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 5Rks/2/2011 zo dňa 10. 

októbra 2011, avšak najvyšší súd sa nevysporiadal s tou argumentáciou, ktorá napriek tomu, 

že v určitých oblastiach akceptuje interpretačné pravidlo jednoznačne ustanovené v dvoch 

zákonoch, už v súvislosti so správnym trestaním túto problematiku rieši oddelene od 

vymedzenia pôsobnosti pomocou interpretačného pravidla bez akéhokoľvek určenia výnimky 
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v zákone. Takýto záver by znamenal, že správne trestanie sa má riešiť oddelene, na ktoré 

nemá vplyv ani interpretačné pravidlo bez ohľadu na to, čo bola vôľa zákonodarcu.“ 

Z uvedených rozhodnutí teda výslovne vyplýva, že prejednávanie správnych deliktov obcami, 

napríklad podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania 

psov a zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa 

uskutočňuje v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti a nie v prenesenom výkone štátnej 

správy. Takéto závery sú plne akceptovateľné a využiteľné v aplikačnej praxi.  

Pri uplatňovaní zodpovednosti za priestupky a iné správne delikty podľa osobitných 

predpisov, o ktorých koná a rozhoduje obec, teda treba postupovať podľa nasledovných 

pravidiel  

− 1. Správne delikty sa prejednávajú v rámci plnenia úloh preneseného výkonu štátnej 

správy iba v tých prípadoch, ak to výslovne ustanovuje osobitný zákon. Napr. podľa § 3 

ods. 2 tretej vety zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

„Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na 

úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií“; podľa § 63 ods. 3 písm. d) 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon): „Obec v prenesenom výkone 

pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, 

vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3 písm. a)].“ 

2. Správne delikty sa prejednávajú v rámci plnenia úloh samosprávy v prípadoch, ak to 

výslovne ustanovuje osobitný zákon alebo ak zákon pri úprave sankčnej pôsobnosti obce 

neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy a ani samosprávnej 

pôsobnosti. 

Zložitosť, interpretačná náročnosť a nejednotnosť prístupu orgánov aplikácie práva 

k určovaniu povahy pôsobností obcí sa následne prejavuje v neprehľadnosti plnenia úloh 

obcami. Tento nedostatok je navyše zo strany zákonodarcu podporovaný narastaním deleného 

výkonu pôsobností medzi štátnou správou a územnou samosprávou (školstvo, zdravotníctvo, 

služby sociálnej pomoci), ako aj delených úloh medzi oboma úrovňami územnej samosprávy 

(služby sociálnej pomoci). Konečným nežiaducim dôsledkom je však najmä negatívny dopad 

na adresáta správy ako užívateľa verejných služieb2. 

 

                                                 
2 L. Tomáš in:Tekeli,J.,Hoffmann,M., Tomáš,L.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. II. vydanie , Wolters 

Kluwer, Bratislava 2021,  str. 197 
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3. Záver  - inšpirácie de lege ferenda 

Ako už bolo vyššie uvedené, zákon o obecnom zriadení má síce v § 27b samostatnú 

skutkovú podstatu správneho deliktu, analogickú úpravu vo vzťahu k občanom však už zákon 

nemá a hmotnoprávne ustanovenie priestupku týkajúceho sa správy vykonávanej obcou v 

zákonne o obecnom zriadení absentuje. 

De lege ferende som toho názoru, že by bolo vhodné do zákona o obecnom zriadení 

zaviesť aj korešpondujúce ustanovenie hmotnoprávneho charakteru, ktoré by zhrnulo 

najčastejšie aplikujúce sa priestupky v správe vykonávanou obcou a zaviedlo kompetenčné 

oprávnenie obce priamo priestupky (vo vzťahu k obci predovšetkým priestupky porušenia 

všeobecne záväzných nariadení obcí)  prejednávať aj v riadnom priestupkovom konaní. 

Takéto sankčné oprávnenie obce v súčasnosti absentuje.  Výška stanovených sankcií by 

nemala pôsobiť dehonestačne k postaveniu a úlohám obecnej samosprávy a jej významu pri 

zabezpečovaní generálnej prevencie. Niet rozumného dôvodu, prečo by obec mala mať 

sankčné oprávnenie vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom,  

ale  vo vzťahu k fyzickým osobám - občanom je priestupkové oprávnenie limitované len v 

rovine blokového konania, čo v súčasnosti nie je dostačujúcim najmä v situáciách, keď obec 

nemá zriadenú obecnú políciu a nedisponuje širokým rozsahom oprávnení obecnej polície, 

ktoré sú potrebné k efektívnemu prejednaniu priestupkov. Z uvedeného dôvodu sa 

domnievam , že zákon o obecnom zriadení by mal obsahovať aj korešpondujúcu úpravu  

analogickú k § 27b a skutkovej podstaty správneho deliktu aj vo forme stanovenia skutkovej 

podstaty priestupku vo vzťahu k občanov porušujúcim právne predpisy obecnej samosprávy.  
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Kompetencie krajských miest v oblasti športu 

Competencies of the regional towns in the sport area 

Peter Šamalík, Ján Machyniak 

 

Abstract  

The municipalities were initially established in 1990 and they have many significant competences within their 

authority that are attracting residents interests. The support of the sport organization, young athletes and facility 

management of the municipal sport infrastructure would be one of them. Through extension of the competency 

framework, the municipal authorities are acting as a key partner in the world of sport. The main purpose of the 

paper is to analyse competencies of the Slovak regional towns. Also, to find out how are towns financing sport 

organizations and other establishments supporting sport within their administration.  

Key words: Regional towns, sport competencies, support of sports, sports financing.  

 

Úvod 

 Miestna samospráva bola kreovaná schválením zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení zo 6. septembra 1990. Tým sa po transformačnom procese v spoločnosti zrušili 

mestské národné výbory a vytvoril prvý stupeň samosprávy1. Prijatím tohto zákona sa stali 

z miest a obcí subjekty s vlastnými právomocami, nadobudli do svojho vlastníctva hnuteľný 

a nehnuteľný majetok, ktorý sa radí do ich správy a môžu s ním hospodáriť2. Už v roku 1991 

sa však pozastavilo uplatňovanie princípu subsidiarity, čo viedlo aj k zastaveniu všetkých 

decentralizačných presunov z úrovne štátu na obce. Proces decentralizácie ako jeden 

z najvýznamnejších prvkov v systéme samospráv bol obnovený až v roku 2004, kedy sa na 

miestnu a aj novovzniknutú regionálnu samosprávu preniesla značná časť právomocí3. 

Významný míľnik pre obecné zriadenie nastal v roku 2005. V tomto období prebehla fiškálna 

decentralizácia a ustanovila nové zásady financovania obcí a samosprávnych krajov. Najmä 

pre lokálnu úroveň to predstavovalo výrazne posilnenie autonómnosti v podobe stanovovania 

si vlastnej výšky miestnych daní. Rovnako bol implementovaný nový mechanizmus 

prerozdeľovania príjmu daní fyzických osôb a poskytnutie dotácií z centrálnej úrovne na 

zabezpečenie delegovaného výkonu štátnej správy4.   

                                                 
1 Cepek a kol., 2018. 
2 Láštic, 2010.  
3 Švikruha, 2018. 
4 Nižňanský – Hamalová, 2013. 
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 V súčasnej dobe už obce a mestá disponujú rôznorodou škálou samosprávnych 

a delegovaných kompetencií, prostredníctvom ktorých zasahujú do najvýznamnejších oblastí 

verejného života ako sociálne zabezpečenie, školstvo, zdravotníctvo, doprava a šport5.   

Práve podpora športu a rozvoja mládeže predstavuje jednu z kompetenčných okruhov 

obcí, o ktorých sa príliš často nediskutuje a nedostáva sa jej dostatočnej pozornosti. Preto sa 

v predkladanom príspevku zaoberáme pôsobnosťou a financovaním športovej oblasti 

v kontexte miestnej samosprávy a našou skromnou ambíciu je poukázať na dôležitosť 

a význam športu nielen pre obce a mestá, ale aj celú spoločnosť.  

1. Kompetenčný rámec miestnej samosprávy v oblasti športu 

 Kompetencie miest a obcí v oblasti podpory športu a rozvoja mládeže boli veľmi 

všeobecné. Špecificky z nich nevyplývalo, čo majú lokálne samosprávy robiť a ako 

postupovať. Zlepšenie nastalo až po schválení zákona o prechode vybraných právomocí 

štátnej správy na obce. Problémovým však naďalej zostávalo nevyriešené financovanie. Od 

roku 1990 nebolo totiž zrejmé, kto a ako má poskytovať finančnú podporu pre občianske 

združenia zaoberajúce sa športom. Štát a najmä Ministerstvo školstva, ktoré zastrešuje aj 

rozvoj športu neposkytovalo takú podporu pre obce, aby dokázali naplno rozvíjať svoj 

športový potenciál a napĺňať záujmy svojich občanov. Tým sa teda sféra telesnej kultúry 

ocitla vysoko závislá od dobrovoľnej pomoci a angažovanosti výhradne vlastných 

obyvateľov. Pritom práve najväčšie športové talenty si osvojujú základy športu na 

komunálnych ihriskách a nie na národných štadiónoch. To isté platí aj v prípade všetkých 

ostatných občanov, ktorí realizujú množstvo pohybových aktivít práve v miestnych 

športových zariadeniach6.    

 Súčasný kompetenčný rámec obcí a miest v oblasti športu je definovaný v troch 

zákonoch. Ide o zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zákon č. 416/2001 Z. z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

a v neposlednom rade o zákon č. 440/2015 Z. z. o športe.  

 Podľa § 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení prideľuje obciam a mestám 

kompetencie v oblasti zaobstarávania výstavby a renovačnej činnosti na úseku správy so 

športovými zariadeniami. Rovnako aj vytváranie a zaisťovanie podmienok na realizáciu 

telesnej kultúry a športu.  

                                                 
5 Cepek a kol., 2018. 
6 Parízek, 2012.  
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 Podľa § 2 zákona č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky sú obce a mestá zodpovedné za spracovanie 

koncepcie rozvoja športu, spolupracovali pri vyberaní a pripravovaní mladých športových 

talentov, zapájali sa do organizovania športových podujatí komunálneho charakteru, vytvárali 

adekvátne podmienky na realizáciu športu pre všetkých občanov bez výnimky 

hendikepovaných športovcov. Zároveň miestne samosprávy musia rozvíjať športové aktivity 

aj so zameraním na ochranu životného prostredia a rovnako poskytujú a vykonávajú  kontrolu 

nad financiami vynaloženými na podporu športu a mládeže. V neposlednom rade 

spolupracujú so všetkými ostatnými subjektami, ktoré svojou činnosťou zasahujú do oblasti 

športu.  

 Schválením zákona č. 440/2015 o športe a § 64 sa kompetencie obcí a miest v oblasti 

športu ešte viacej rozšírili. Miestne samosprávy sú zodpovedné za budovanie, renovácie, 

prevádzkovanie a všeobecnú správu športovísk na svojom území v spolupráci so športovými 

subjektami. Ďalej majú v pôsobnosti starostlivosť o športové zariadenia, ktoré majú vo 

svojom vlastníctve, vrátane základných škôl, ktorých sú zriaďovateľmi. Zákon tiež prikazuje 

uprednostňovať využívanie týchto priestorov pre účely mládeže a hendikepovaných. Mestá 

a obce tiež môžu zakladať lokálne športové zväzy, kluby, strediská za účelom realizácie 

športu pre všetkých svojich občanov, avšak prioritne opäť so zameraním na mládež pod 

vedením športového experta. Mestá sa aktívne podieľajú na organizovaní športových udalostí 

a tvorbe vhodných podmienok pre pohybové aktivity mládeže, hendikepovaných a všetkých 

svojich občanov. Rovnako udeľujú miestnym športovcom a športovým odborníkom ocenenia 

za dosiahnuté výsledky a vypracovávajú koncepcie.       

Tabuľka 1 Existencia koncepcie rozvoja športu v jednotlivých krajských mestách  

Názov mesta Existencia koncepcie 

v aktuálnom období 

Existencia koncepcie 

v predošlých 

obdobiach 

Bratislava -  2009-2015 

Trnava - - 

Nitra 2015-7 - 

Trenčín 2016-2021 - 

Žilina 2017-2022 - 

                                                 
7 V meste Nitra existuje koncepcia všeobecného rozvoja mesta z roku 2015 na neurčitú dobu, ktorá zasahuje aj 

do oblasti športu. Samostatná dokumentácia so zameraním na šport však absentuje. 
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Banská Bystrica 2021-2027 2010-2017 

Prešov 2015-20258 2011-2015 

Košice 2015-2020 2008-2014 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa zverejnených rozvojových dokumentov na oficiálnych stránkach jednotlivých 

krajských miest 

 Zákon o športe a zákon o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na obce 

a vyššie územné celky poveruje obce a mestá, aby spracovávali koncepcie v oblasti podpory 

športu a rozvoja mládeže. Mikuš (2012) v tejto súvislosti poukazuje na to, že existencia 

strategickej dokumentácie aj v tomto smere môže byť výrazne nápomocnou a umožní 

samosprávam lepšie naplánovať svoje činnosti a investície do jednotlivých oblastí to nielen 

z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska9. Z tabuľky 1 je zrejmé, že niektoré z krajských 

miest koncepcie vo sfére podpory športu zriadené v súčasnosti nemajú. Ide o krajské mestá 

Bratislava a Trnava, resp. zámery k podpore športu však majú sformulované vo všeobecne 

záväznom nariadení tykajúceho sa grantových schém na podporu športu a mládeže. 

V ostatných prípadoch krajské mestá ich zriadené majú. Vo všeobecnosti v nich analyzujú 

súčasnú situáciu a celkový potenciál v oblasti športu na svojom území a následne vytvárajú 

určité opatrenia a mechanizmy za účelom ďalšieho napredovania a rozvoja. V prípade 

koncepcií z predošlých období ich krajské mestá nemali zriadené, prípadne už nie sú 

v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach k dispozícii.     

2. Financovanie športu v jednotlivých krajských mestách  

 Financovanie, podpora a zásahy do športu môžu mať obzvlášť pozitívny dopad práve 

na lokálnej úrovni. Miestne autority majú lepší dosah na svojich občanov a môžu im 

poskytovať kvalitnejšie príležitosti a podmienky na rekreačné športovanie. Podobne môžu 

konať aj v prípade lokálnych občianskych združení a športových družstiev a vedia tak lepšie 

zareagovať na ich potreby a uspokojovať ich záujmy. Postupom času sa modely financovania 

športu a mládeže z nižších decentralizovaných úrovní začali využívať vo viacerých 

európskych krajinách10. Investície určené pre rozvoj športu tiež často pozitívne vplývajú aj na 

iné oblasti verejného života. Budovaním športových zariadení sa významne posilňuje 

občianska vybavenosť, prírodné priestranstvá a vytvárajú sa príležitosti na rekreačné 

športovanie, ktoré napomáha pri šírení zdravého životného štýlu medzi obyvateľmi. 

                                                 
8 Takisto Prešov. 
9 Mikuš, 2012.  
10 Novotný a kol., 2011. 
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Kreovaním vhodných podmienok pre profesionálny šport sa zase otvárajú príležitosti pre 

kultúrne vyžitie občanov. Samosprávam to môže zabezpečiť korektné vzťahy s verejnosťou a 

podnietiť väčší záujem o cestovný ruch.11 

 V súčasnej dobe je šport financovaný prostredníctvom dotácií grantových schém 

z verejných rozpočtov. Ide o finančný mechanizmus, v ktorom územné jednotky vytvárajú 

projekty a zainteresované občianske združenia, alebo iné právnické osoby v nich žiadajú 

o vopred definovanú čiastku s konkrétnym účelom investovania12. Veľakrát sa v praxi 

objavujú príspevky na financovanie určitého zámeru, pričom nie sú hradené v celkovej výške, 

ale sú doplnené z vlastných zdrojov občianskych združení, alebo iných právnických osôb13. 

Tabuľka 2 Celkové výdavky krajských miest na šport za obdobie posledných 5 rokov 

v eurách 

Názov 

mesta 

2020 2019 2018 2017 2016 

Bratislava 2 880 445, 

50 

3 290 090, 

09 

3 544 530, 

08 

3 425 291, 

80 

2 326  

010  

Trnava 2 594 850 3 560 793 2 665 683 2 606 427 1 936 556 

Nitra 1 940 150 3 129 858 2 681 589 2 432 125 2 015 405 

Trenčín 2 357 751  2 352 916 2 272 381 

 

 

1 692 334 2 314 355 

Žilina 2 153 619, 

52 

2 502 163, 

72 

2 580 779, 

23 

2 038 098, 

66 

1 530 235, 

98 

Banská 

Bystrica 

2 823 960 3 258 967 2 401 166 2 223 492 1 593 265 

Prešov14 674 200 665 400 676 904 594 980 526 000 

Košice 1 696 949 1 234 955 1 471 807 1 067 580 2 650 311 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa záverečných účtov jednotlivých miest za roky 2020, 2019, 2018, 2017 a 2016.  

                                                 
11 Sekot, 2008. 
12 Čáslavová, 2020. 
13 Novotný a kol., 2010.  
14 V prípade Prešova nie sú započítané výdavky poskytnuté do správy a údržby športových zariadení, nakoľko 

samospráva tohto mesta používa pri záverečných účtoch odlišný model v porovnaní s ostatnými krajskými 

mestami.  



110 

 

 Vyššie uvedená tabuľka 2 ilustruje, koľko financií z verejných rozpočtov bolo 

vynaložených na šport. Je potrebné na úvod pripomenúť, že v tabuľke sú započítané všetky 

výdavky spojené so zabezpečením športu, ako to je uvedené v zákone o športe. Pri sledovaní 

záverečných účtov sme sa zamerali na hospodárenie miest vo vzťahu k športu. Výber 

sledovaného obdobia (posledných päť rokov) bol zámerný, najmä z dôvodu našej snahy 

o ilustráciu vplyvu pandémie Covid – 19  na šport v našich samosprávach na úrovni krajských 

miest. V roku 2020 v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici nastal pokles vo výdavkoch, čo je 

spôsobené vplyvom pandémie. Tá úplne zastavila všetky rekreačné možnosti na šport 

a rozhodnutím vlády Slovenskej republiky pokračovali len profesionálne športy pod 

podmienkou dodržania prísnych pandemických opatrení. Naopak v krajských mestách ako 

napr.:  Košice, Trnava a Trenčín výdavky naďalej rástli. Samosprávy podľa záverečných 

účtov poskytovali vyššie príspevky profesionálnym športovým klubom a taktiež investovali 

väčší objem finančných prostriedkov do vlastnej infraštruktúry. V prípade športovísk boli 

nútené prispôsobiť priestory tak, aby spĺňali sprísnené požiadavky Úradu pre verejné 

zdravotníctvo v snahe o zamedzenie šírenia koronavírusu. Tieto požiadavky boli neskôr 

sformulované v športovom covid automate15. Na základe informácií získaných zo 

záverečných účtov krajských miest možno identifikovať skutočnosť, že pomocou grantových 

schém samosprávy poskytovali určité kompenzácie pre profesionálne kluby z dôvodu straty 

zisku z návštevnosti na športových podujatiach. V ostatných rokoch výdavky postupne 

narastali. V tomto prípade išlo o bežný nárast zapríčinený zvyšovaním celkových rozpočtov. 

V niektorých prípadoch je možné vidieť neprirodzene navýšený výdaj. Ten je spôsobený 

zriedkavou investíciou najčastejšie do rekonštrukcie športovísk patriacich do správy miest16.  

 Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že angažovanosť krajských miest 

v rámci podpory, čo najväčšej plurality športov a projektov, je na skutočne vysokej úrovni. 

Každé z regionálnych centier malo vo svojich výdavkoch podporené najvýznamnejšie 

ťažiskové športy ako futbal, ľadový hokej, atletiku, basketbal, alebo volejbal. Zároveň však 

kládli značný dôraz aj na menej populárne športy ako plávanie, horolezectvo, džudo, 

bedminton a veľa ďalších. Aktívne podporovali renovačnú činnosť aj takýchto športovísk 

a subjektom poskytovali každoročne relatívne vysoké dotácie. Tie sa pohybovali v rôznych 

sumách v závislosti od účelu príspevku (od 200€ do 1 000€). Pri väčších športových 

                                                 
15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, 2021. 
16 Napríklad v prípade rekonštrukcie košického kúpaliska a plavárne z roku 2016 v hodnote 1,7 mil. € 

(Záverečný účet mesta Košice za rok 2016). 
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podujatiach, ktoré majú aj národný charakter17 to boli aj čiastky okolo 50-tisíc eur. V podpore 

športovej mládeže išlo o dotácie v sume cca 5 až 40-tisíc eur, či už so zámerom všeobecnej 

pomoci alebo účelových príspevkov na nákup materiálneho vybavenia. Finančne 

najnáročnejšie boli výdavky za účelom rekonštrukcií a výstavby športových zariadení. 

V tomto smere sumy presahovali výšky stoviek tisíc eur.  

Tabuľka 3 Percentuálne vyjadrenie výdavkov na šport z celkových ročných výdavkov 

jednotlivých krajských miest 

Názov 

mesta 

2020 2019 2018 2017 2016 

Bratislava 0,65% 0,88% 1,17% 1,20% 3,15% 

Trnava 3,88% 5,58% 4,68% 4,68% 4,03% 

Nitra 3,10% 5,10% 3,24% 3,67% 3,41% 

Trenčín 4,23% 4,06% 5,58% 3,44% 4,55% 

Žilina 2,69% 3,08% 3,32% 3,07% 3,24% 

Banská 

Bystrica 

3,63% 4,53% 3,56% 4,16% 3,26% 

Prešov 0,71% 0,68% 0,78% 0,91% 0,80% 

Košice 0,74% 0,52% 0,63% 0,71% 1,66% 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa záverečných účtov jednotlivých miest za roky 2020, 2019, 2018, 2017 a 2016.  

 Príjmy, výdavky a celkové rozpočty jednotlivých krajských miest sa od seba 

v záverečných hodnotách značne odlišujú. Z tabuľky 3 je zrejmé, že mestá s menším počtom 

obyvateľov ako Trnava, resp. Trenčín poskytujú percentuálne vyššie sumy. Z dôvodu nižšieho 

počtu obyvateľov majú tieto dve mestá menšie rozpočty, avšak podobne vysoké množstvo 

žiadateľov o dotácie. V prípade Bratislavy a Košíc je percentuálny podiel naopak nižší. Tým 

však v podpore športu a mládeže napomáhajú aj ich ostatné mestské časti. Ak by sme 

porovnali percentuálny podiel z rozpočtov miestnych samospráv s ostatnými krajinami 

Európskej únie, podľa Eurostatu18 priemerné výdavky v tvorili 0,80% z verejných rozpočtov 

pre rok 2018. V tomto prípade sú mestá ako Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina a Banská Bystrica 

pri financovaní do oblasti športu výrazne nad priemerom EÚ. 

                                                 
17 Napr. košický maratón. 
18 Eurostat, 2020. 
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Tabuľka 4 Výdavky krajských miest na šport v prepočte na jedného obyvateľa v eurách19 

Názov 

mesta 

2020 2019 2018 2017 2016 

Bratislava 6,78 7,75 8,35 8,31 5,48 

Trnava 40,92 55,85 41,70 40,62 30,07 

Nitra 24,93 39,97 34,18 32,97 25,36 

Trenčín 43,13 43,03 41,56 30,83 42,16 

Žilina 26,11 30,20 31,10 24,47 18,34 

Banská 

Bystrica 

37,29 42,80 31,41 29,01 20,74 

Prešov 8,01 7,78 7,84 6,89 6,05 

Košice 7,08 5,18 6,13 4,46 11,08 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov dostupných na oficiálnych webových stránkach krajských miest 

SR.  

 Zaujímavým môže byť aj pohľad na tabuľku 4 a prepočet výdavkov pre šport na 

jedného obyvateľa. V tomto smere opäť Trnava a Trenčín dosahujú vysokých čísiel, podobne 

aj Žilina a Banská Bystrica. Zatiaľ čo Bratislava, Košice a Prešov sú pod hranicou 10€ na 

občana. Ak by sme sa opäť zamerali na porovnanie so zvyškom EÚ, tak sa podľa Eurostatu20 

nachádzame na úplnom konci spomedzi všetkých krajín a európsky priemer 113€ z roku 2018 

na jedného obyvateľa v tomto smere nespĺňa ani jedno z krajských miest. V kompletnom 

rebríčku je za Slovenskom už len Rumunsko a Bulharsko. Naopak vyše 200€ na obyvateľa 

zaznamenali krajiny ako Fínsko, Švédsko a Luxembursko.21  

 Zároveň je potrebné dodať, že šport pre miestne samosprávy nepredstavuje výhradne 

výdavky. Produkovať zisky môžu pomocou prenájmu športových zariadení, ktoré majú mestá 

vo svojom vlastníctve (telocvične, plavárne, atletické dráhy, prípadne ľadové plochy). Takýto 

príjem však bol počas súčasnej pandémie výrazne znížený, nakoľko rekreačné športovanie 

bolo pozastavené.   

 

 

                                                 
19 Pri získavaní dát týkajúcich sa počtu obyvateľov jednotlivých krajských mestách sme postupovali podľa 

informácií uvedených na oficiálnych stránkach miest a Štatistického úradu SR.  
20 Eurostat, 2020. 
21 Tamtiež. 
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Záver  

Problematika týkajúca sa pôsobnosti miestnej samosprávy v oblasti športu je relatívne 

nová a nepreskúmaná. Od roku 1990 až do roku 2015, kedy bol schválený zákon o športe sa 

kompetencie obcí v tomto smere výrazne rozšírili a nadobudli štatút významného aktéra. 

V súčasnosti už môžeme konštatovať, že aktuálna legislatívna úprava je na potrebnej úrovni. 

Miestne samosprávy svojimi kompetenciami zasahujú do každej časti podpory športu. 

V tomto smere pozitívne hodnotíme najmä dôraz na rozvoj mládeže, ktorý vyplýva z nového 

zákona o športe. V prípade miest Bratislava a Trnava negatívne vnímame absenciu 

spracovania koncepcií pre rozvoj športu, resp. len čiastkové rozpracovanie v prípade Prešova 

a Nitry. Domnievame sa, že strategické a projektové dokumentácie by boli nápomocné 

v identifikácii slabých stránok, plánovaní budúcich investícii medzi jednotlivé segmenty 

športu a napĺňaní svojho kapitálu v rámci telesnej kultúry. V neposlednom rade by 

v kompletnom rozsahu realizovali všetky svoje kompetencie vyplývajúce zo zákona.     

Pri financovaní športu v prípade Trnavy a Trenčína je zaujímavou práve skutočnosť, 

že z pohľadu počtu obyvateľov ide o najmenšie krajské mestá na Slovensku. Pre občianske 

združenia a iné subjekty pôsobiace v rámci telesnej kultúry na svojom území však poskytujú 

výrazne väčšie finančné nástroje v porovnaní s inými mestami, pričom sú alokované do 

viacerých projektov. Pozitívne sa tiež v tomto smere dá vnímať Nitra a Banská Bystrica. 

Horšie už na tom sú dve slovenské metropole Bratislava a Košice, kedy percentuálne 

vyjadrenie výdavkov z rozpočtu, alebo výdavkov na jedného občana nebolo ideálne. Na tomto 

mieste je potrebné zdôrazniť, že v prípade hlavného mesta dôležitú úlohu zohrávajú aj 

samotné mestské časti, nakoľko aj tie sa podieľajú na financovaní športu. Túto skutočnosť 

ilustrujú záverečné účty dotknutých samospráv.  

Pandémia koronavírusu šport zasiahla a spôsobila viaceré problémy. Ďalšie môže 

spôsobiť energetická kríza, keďže správa a zabezpečovanie športových zariadení ako sú napr. 

zimné a futbalové štadióny, prípadne plavárne je z hľadiska výdavkov na energie náročné. 

Zdá sa, že práve toto bude výzva nielen pre samosprávy, ale aj štát v nasledujúcom období.  
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Organizácia výkonu kompetencií obce v stavebnej agende: 

súčasný stav a perspektívy1 

Organizing administration of the municipality’s competencies in 

the construction agenda: current state and future perspectives 

Eva Berníková2, Radomír Jakab3 

 

Abstract  

The issue of organizing administration of the minucipality’s competencies in the construction agenda is very 

discussed nowdays. In this article, the autors focus primarily on the development of legislation of organization of 

the construction agenda, then also reflect the latest legal changes in the given section and analyzing the possible 

impacts and shortcomings of the proposed legislation. In conclusion, the autors give some suggestions in 

possible changes, due to the racionalization and effective operation of the construction agenda. 

Key words: municipality’s competencies, principle of subsidiarity, construction agenda 

 

1. Úvod 

Územná samospráva predstavuje v súčasnosti neodmysliteľnú súčasť nášho právneho 

poriadku. Na význam územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky poukazuje  

aj skutočnosť, že ústavodarca úprave postavenia územnej samosprávy vyhradil samostatnú 

štvrtú hlavu ústavy, ktorú zaradil pred ústavnú úpravu moci zákonodarnej (piata hlava), moci 

výkonnej (šiesta hlava) a moci súdnej (ôsma hlava).4 Dôvodom je predovšetkým jej špecifické 

postavenie, nakoľko ide o prejav decentralizácie štátnej moci s cieľom zamedziť  jej prílišnej 

koncentrácií u jedného nositeľa. Otázka decentralizácie štátnej moci sa po roku 1989 stala 

nevyhnutnou, nakoľko v socialistickej etape nášho štátoprávneho vývoja bola samosprávnosť 

riešenia miestnych záležitostí potlačená direktívnym rozhodovaním štátu.5 

                                                 
1 Prekladaný príspevok bol spracovaný s podporou projektu APVV-20-0076 pod názvom „Odpady a stavby – modelovanie 

efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov“.  
2 Mgr. Eva Berníková, interná doktorandka, Katedra ústavného práva a správneho práva. Právnická fakulta Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Kováčska 26, Košice, Slovenská republika, E: eva.bernikova@student.upjs.sk. 
3 doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., docent správneho práva, Katedra ústavného práva a správneho práva. Právnická fakulta 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kováčska 26, Košice, Slovenská republika, E: radomir.jakab@upjs.sk. 
4 JESENKO, M. Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007. 5 s. 

ISBN 9788081525391.  
5 SOTOLÁŘ, J.: Miestna samospráva v ústavných súvislostiach vývoja na území Slovenskej republiky ( aktuálne teoreticko-

aplikačné  problémy komunálneho práva). In OROSZ, L. et al.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, 

aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 293-

302. 
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Predmetom územnej samosprávy je správa časti verejných v územnom celku.6 

Z uvedeného vyplýva, že súčasný model územnej samosprávy odráža požiadavku 

rešpektovania práva na samosprávu obcí a vyšších územných celkov a predstavuje tzv. 

oddelený model správy vecí verejných. 

Obci prislúcha v nadväznosti na znenie prvej vety čl. 64 Ústavy Slovenskej republiky  č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Ústava SR“), postavenie základnej 

jednotky územnej samosprávy. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok 

Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s 

vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.7 Nakoľko zákonodarca priznal obciam 

postavenie právnických osôb, disponujú tak právnou subjektivitou. Obce majú 

administratívnoprávnu subjektivitu, ktorá je daná ich právomocou a kompetenciou samostatne 

konať a rozhodovať v správnych vzťahoch.8 Ale aj subjektivitu súkromnoprávnu, 

v prípadoch, ak je obec účastníkom súkromnoprávnych, resp. civilných vzťahov. Obec tu 

nemá  vrchnostenské, ale rovnocenné postavenie, v nadväznosti na jednu zo základných zásad 

súkromného práva, ktorou je zásada rovnosti subjektov.9 

V rámci vecnej pôsobnosti obce odlišujeme pôsobnosť samosprávnu (originárnu) a 

pôsobnosť odvodenú. Ich klasifikácia je v zákone Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“), 

založená na princípe subsidiarity, ktorý je zakotvený aj v čl. 4 ods. 2 Európskej charty 

miestnej samosprávy. Princíp subsidiarity predpokladá uplatňovanie samosprávnej pôsobnosti 

pred pôsobnosťou odvodenou. Iba v situáciách, ak by zverenie určitej miestnej záležitosti do 

samosprávnej pôsobnosti nebolo účelné, osobitný zákon takúto úlohu zverí do preneseného 

výkonu štátnej správy, ktorej vykonávateľom je obec.10 Samosprávna pôsobnosť je 

vymedzená skrz tzv. generálnej klauzuly, podľa ktorej obec samostatne rozhoduje a 

uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré 

ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona 

nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.11 Generálnu klauzulu 

                                                 
6 MACHAJOVÁ, J. a kol. Všeobecné správne právo. 7 vyd. Žilina: Eurokódex, 2014. 31 s. ISBN 9788081550447. 
7 § 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
8 TEKELI, J.: Organizácia verejnej správy. IV. Kapitola. In. SEMAN, Tibor – JAKAB, Radomír – TEKELI, Jozef. Správne 

právo hmotné, všeobecná časť. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. 104 s. ISBN 978-80-8152-869-

9. 
9 BERNÍKOVÁ, E. Obecná normotvorba: diplomová práca. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. s. 

15. 
10 TEKELI, Jozef – HOFFMANN, Marian – TOMAŠ, Lukáš. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vyd. Bratislava: 

Wolters Kluwer, 2021. 151 s. ISBN 978-80-571-0359-2.  
11 § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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doplňuje demonštratívny výpočet uvedený v § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

Ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení predstavuje konkretizáciu generálnej 

zásady subsidiarity, pretože  sa v ňom normuje špeciálna zásada subsidiarity formou 

demonštratívnej klauzuly, ktorou sa zveruje samostatné rozhodovanie obce v súlade s čl. 64 

Ústavy SR vo vzťahu k demonštratívne uvedenej vecnej pôsobnosti.12 

Právnym základom odvodenej pôsobnosti obce je článok 71 Ústavy SR. Podľa Ústavy SR, 

je prenos výkonu štátnej kompetencie zo štátu na obce možný len na základe zákona. Ide 

najmä o zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a vyššie územné celky, resp. ďalšie zákony prijaté po nadobudnutí účinnosti tohto 

zákona. Na orgány obcí boli prenesené pôsobnosti najmä na úseku školstva, stavebného 

konania, vodného hospodárstva, ochrany prírody, telesnej kultúry a matričnej činnosti.13 

Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri 

rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach 

preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými 

normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.14 Otázka 

efektívnosti prenosu štátnych kompetencií na obce je stále veľmi diskutovanou. Podľa 

Loughlina je efektívnosť dopadov prenesených systémov riadenia diskutabilná, avšak 

v posledných desaťročiach 20. storočia a začiatkom 21. storočia bola charakteristická práve 

rastúcim globálnym dopytom pre prevedenie kompetencii a zdrojov na miestne vládne 

úrovne.15 

Určenie presnej deliacej čiary medzi originárnou a odvodenou pôsobnosťou nie je 

vzhľadom na značnú zložitosť verejnej správy vždy jednoznačné. Kvôli odstráneniu rôznych 

interpretačných nejasností a predchádzaniu aplikačným pochybeniam, zákon o obecnom 

zriadení ustanovil tzv. generálne interpretačné pravidlo. Podľa tohto pravidla, ak zákon pri 

úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, 

                                                 
12 TEKELI, Jozef – HOFFMANN, Marian – TOMAŠ, Lukáš. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vyd. Bratislava: 

Wolters Kluwer, 2021. 153 s. ISBN 978-80-571-0359-2. 
13 NIŽŇANSKÝ, V. - VALENTOVIČ, M. Financovanie samosprávy obcí od roku 2005. (podkladová štúdia). In: 

M.E.S.A.10. Bratislava: M.E.S.A.10 - Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, 2004. 5 s. Dostupné dňa 21.10.2021 na 

internete: https://www.komunal.eu/images/pdf/financovanie_samospravy_obci.pdf  
14 § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
15 RODRIGUEZ-POSE, A. – BWIRE, A. The economic (in) efficiency of devolution. Department of Geography and 

Environment. London. UK, 2003. s 10. ISBN 0-7530-1661-3. 

https://www.komunal.eu/images/pdf/financovanie_samospravy_obci.pdf
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platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.16 Uvedené pravidlo však neplatí 

bezvýnimočne17.  

Jednou z pôsobností, ktorá bola zverená obciam, patrí aj tzv. stavebná agenda, t. j. činnosť 

stavebného úradu spočívajúca v rozhodovaní v územnom, stavebnom, kolaudačnom konaní, 

ako aj v ďalších konaniach s tým súvisiacimi. Táto agenda bola zverená obci ako prenesený 

výkon štátnej správy, t. j. obec v danom prípade vystupuje ako nepriamy vykonávateľ štátnej 

správy. V tomto právnom postavení sa na obec vzťahujú všetky zásady fungovania (činnosti) 

a technicko–organizačné princípy výstavby štátnej správy (princípy organizačnej výstavby 

štátnej správy, najmä podriadenosť (subordinácia) vyššie postaveným orgánom miestnej 

štátnej správy a ústrednej štátnej správe, preskúmavacia (prieskumná), dozorová a kontrolná 

pôsobnosť nadriadených orgánov štátnej správy, metodické riadenie a usmerňovanie 

nadriadenými orgánmi štátnej správy prostredníctvom interných inštrukcii (napr. metodické 

pokyny, výkladové stanoviská), spôsob financovania plnenia prenesených úloh.18 

Efektívnosť výkonu činnosti stavebného úradu zo strany obcí je dlhodobo vystavená 

odbornej kritike, pričom existuje rovnako dlhodobo snaha o prijatie zmeny právnej úpravy 

jednak samotných inštitútov a procesov v rámci stavebného poriadku, ako aj zmeny 

v organizáciu výkonu tejto správy. Pri skúmaní danej problematiky vychádzame z prvotnej 

hypotézy, že súčasný stav organizácie verejnej správy na úseku stavebného poriadku nie je 

vhodný s prihliadnutím na požiadavky aplikačnej praxe.  

Cieľom tohto príspevku je teda skúmať vývoj právnej úpravy organizácie výkonu štátnej 

správy na úseku stavebného poriadku; rovnako preskúmať aj súčasnú organizáciu výkonu 

tejto pôsobnosti, a následne sa zamerať aj na v súčasnosti navrhované zmeny v tejto oblasti. 

Výsledkom skúmania má byť identifikovanie nedostatkov v jednotlivých úpravách 

s prihliadnutím aj na potreby aplikačnej praxe , ktorých odstránenie by mohlo byť inšpiratívne 

pre účely navrhovanej zmeny organizácie výkonu verejnej správy na tomto úseku. 

Pri spracovaní tohto príspevku boli využité najmä základné metódy výskumu. V prvom 

rade bolo potrebné aplikovať analytickú a syntetickú metódu spojenú so skúmaním 

jednotlivých prvkov získaných poznatkov s ich následným spájaním do jednoliateho celku. 

Okrem toho bola aplikovaná metóda historickej komparácie spočívajúca v porovnávaní 

                                                 
16 § 4 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
17 Dané pravidlo sa uplatňuje počnúc 1.7.2002, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, ktoré dané pravidlo 

zakotvil v ust. § 4 ods. 2. Pre kompetencie zverené obci pred týmto dátumom je potrebné zohľadňovať povahu veci za 

účelom jej zaradenia medzi origárne pôsobnosti alebo pôsobnosti pri prenesenom výkone štátnej správy.  
18 TEKELI, Jozef – HOFFMANN, Marian – TOMAŠ, Lukáš. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vyd. Bratislava: 

Wolters Kluwer, 2021. 223 s. ISBN 978-80-571-0359-2. 
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právnych úprav v jednotlivých obdobiach. V rámci príspevku boli využívané aj výsledky 

dotazníkových prieskumov, ktoré však neboli realizované autormi tohto príspevku, ale 

prevzaté z identifikovaných zdrojov. A napokon bolo potrebné aplikovať aj explanačnú 

metódu a metódu deskripcie.  

2    Právna úprava organizácie výkonu stavebnej správy 

Základným inštitútom v rámci organizácie výkonu stavebnej správy je „stavebný úrad“. 

Ide o hmotnoprávny pojem, ktorý používa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len ,,stavebný 

zákon“) už od začiatku svojej účinnosti, t. j. od 1. októbra 1976. Teda, stavebné úrady 

existovali stále počas účinnosti tohto zákona, no v rámci organizácie verejnej správy činnosť 

stavebného úradu nevykonávali tie isté organizačné zložky. Ba dokonca v priebehu tohto 

obdobia bol aj kvalitatívny rozdiel v úlohách, ktoré stavebné úrady plnili.  

2.1 Predchádzajúca úprava výkonu stavebnej správy  

Počnúc účinnosťou stavebného zákona, (k 1. októbru 1976), boli stavebnými úradmi 

okresné národné výbory. Okresné národné výbory však mohli určiť, že stavebnými úradmi 

boli mestské   alebo miestne národné výbory. Odchýlky sa mohli uplatňovať vo vzťahu 

k hlavnému mestu Praha a k mestu Bratislava, kedy stavebným úradom bol obvodný národný 

výbor alebo miestny národný výbor podľa určenia národného výboru tohto mesta. Rovnako 

odchýlky sa mohli uplatňovať aj vo vzťahu k ďalším veľkým mestám, akými boli Brno, 

Ostrava, Plzeň a Košice. Predpokladom však bolo to, že tieto alternatívne stavebné úrady 

disponovali dostatočne odborným aparátom na výkon stavebnej agendy.19 V rámci daných 

národných výborov vykonával stavebnú agendu odbor územného plánovania a výstavby.  

Pred rokom 1989 bola však činnosť stavebných úradov orientovaná predovšetkým na 

výkon uznesení, opatrení a plánov od ústrednej úrovne, cez krajskú úroveň až po okresnú 

úroveň, a to všetko pod rozhodujúcim vplyvom vtedajších straníckych orgánov (KSČ/KSS) 

jednotlivých stupňov. Z centrálnej úrovne išlo o realizáciu ťažiskových úloh 

národohospodárskych plánov (päťročných a ročných) v oblasti územného plánovania, 

o plánovanie celoštátne významných stavieb, o financovanie štátnej správy a rozhodujúcich 

stavieb celoštátneho významu zo štátneho (predovšetkým federálneho) rozpočtu a o výkon 

uznesení federálnej vlády a republikových vlád a rozhodnutí príslušných ministerstiev 

                                                 
19 Pozri ust. § 117 stavebného zákona v znení účinnom dňa 1.10.1976. 
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týkajúcich sa konkrétnej výstavby (najmä veľkých stavieb infraštruktúry)20. Teda, činnosť 

stavebných úradov sa sústreďovala najmä na realizáciu štátnych stavebných zámerov 

v intenciách politických rozhodnutí príslušných straníckych štruktúr. Občianska individuálna 

výstavba bola z hľadiska činnosti stavebných úradov okrajová až zanedbateľná. Bolo to dané 

jednak preferenciou kolektívneho vlastníctva a verejného záujmu, ako aj tým, že bežní 

obyvatelia nemali zdroje na realizáciu individuálnej výstavby, resp. mali iba obmedzený 

prístup k štátnym pôžičkám.   

Ku kvalitatívnej zmene v činnosti stavebných úradov došlo až po roku 1989. Došlo 

k zmene vnímania úlohy stavebného úradu z dovtedajšieho sprostredkovateľa celoštátnej 

a straníckej politiky v stavebnej správe na miestne pomery na garanta dodržiavania právnych 

predpisov v stavebnej správe aj na miestnej úrovni. Ústredné orgány štátnej správy si 

zachovali vplyv na riadenie stavebných úradov, ktoré v začiatku mali postavenie miestnych 

orgánov štátnej správy, pričom toto riadenie sa dialo štandardným spôsobom cez zákony, 

vykonávacie právne predpisy, resp. cez interné predpisy nadriadeného orgánu voči 

podriadenému orgánu. Činnosť stavebného úradu až do prijatia prvej reformy štátnej správy 

v roku 1990 vykonávali okresné národné výbory, a v rámci nich odbory územného plánovania 

a výstavby. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej 

správy, t. j. dňa 24.11.1990, prešla pôsobnosť stavebných úradov na špecializované obvodné 

úrady životného prostredia, pričom v rámci nich túto agendu vykonávali odbory územného 

plánovania a výstavby.  

Tento stav trval do ďalšej reformy organizácie verejnej správy, ktorá bola vykonaná 

zákonom č. 222/1996 Z. z., kedy stavebná správa prešla do pôsobnosti okresných úradov, 

odborov územného plánovania a výstavby. S účinnosťou od 1.9.1997 bola čiastočne 

prenesená pôsobnosť aj na obce, a to v rozsahu ohlasovania stavieb, povoľovania 

informačných, reklamných a propagačných stavieb a ich kolaudácie.21  Neskôr, (od 1.8.2000), 

k tomu pripadlo aj odstraňovanie informačných, reklamných a propagačných stavieb, či 

prejednávanie priestupkov a správnych deliktov na tomto úseku. S účinnosťou od 1.1.2003 

prešla pôsobnosť v oblasti stavebných úradov na obce, ktoré ju vykonávajú dodnes.  

Teda, v rámci vývoja organizácie výkonu stavebnej správy je možné evidovať, že pred 

rokom 1989 agendu stavebného úradu vykonávali spravidla okresné národné výbory ako 

reprezentanti jedine existujúcej štátnej správy (neexistovala samospráva), pričom v ich 

                                                 
20 HUTTA, V. – PLOS, J.: Základy stavebného práva. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 37. ISBN 9788089447565. 
21 Zákon č. 229/1997 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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činnosti sa premietali celoštátne a stranícke politiky na miestne pomery. Po roku 1989 došlo 

síce ku kvalitatívnej zmene a relatívnemu odpolitizovaniu činnosti stavebných úradov, no túto 

agendu vykonávali naďalej orgány miestnej štátnej správy priamo podriadené príslušným 

ústredným orgánom štátnej správy. Tomuto systému výkonu stavebnej správy 

prostredníctvom miestnych orgánov štátnej správy bolo vytýkané to, že rozhodujúce orgány 

sú „ďaleko“ od ich adresátov pôsobenia, že nie sú znalé miestnych pomerov, o ktorých 

rozhodujú, a že v súlade s novými tendenciami decentralizácie a delegácie štátnej správy by 

tieto činnosti efektívnejšie vedeli zabezpečovať obce. To viedlo k postupnému posilňovaniu 

pôsobnosti obcí v stavebnej správe. A napokon došlo celkovému presunutiu tejto pôsobnosti 

na obce.  

2.2 Súčasná úprava výkonu stavebnej správy   

Koncom ostatného milénia a začiatkom tohto milénia mnoho štátov Európy (najmä 

severské krajiny), Švédsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 

ale aj Austrália, či Nový Zéland prechádzali územnými reformami22, v rámci ktorých 

centrálne vlády prenášali na obce mnoho kompetencií najmä z oblasti hospodárstva, 

územného plánovania, výstavby, školstva, kultúry, zdravotníctva, matriky či iných.23 Tento 

proces neobišiel ani Slovenskú republiku; v rámci procesu decentralizácie verejnej správy 

prebiehajúceho začiatkom milénia aj na území Slovenskej republiky došlo k prechode 

mnohých pôsobností zo štátu na obce a vyššie územné celky, či už ako originálna pôsobnosť, 

alebo ako prenesený výkon štátnej správy. Vychádzalo sa z dôsledného uplatňovania princípu 

subsidiarity vyžadujúceho čo najviac možný prenos pôsobností na subjekty, ktoré sú 

najbližšie ich adresátom. Pričom v rámci štátnej správy by mali ostať úlohy, ktoré nie je 

vhodné z hľadiska rozsahu a významu decentralizovať na nižšie úrovne, a to výlučné 

kompetencie štátu (obrana, zahraničná politika a pod.), úlohy presahujúce hranice/možnosti 

nižších úrovní, ktoré je vhodnejšie vykonávať celoštátne (výstavba diaľníc, železníc), ako aj 

úlohy vyžadujúce si vysokú odbornú znalosť, ktorá presahuje možnosti nižších úrovní.24  

Tento proces sa dotkol aj výkonu stavebnej správy. Ako bolo uvedené vyššie, s účinnosťou            

od 1. januára 2003 stavebným úradom sa stala obec, ktorá túto pôsobnosť vykonáva ako 

prenesený výkon štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že obec je pri plnení úloh v oblasti 

                                                 
22 LAAMANEN, E. – HAVERI, A. 2003. Size, Efficiency and Democracy – How Local Government Bonnaries Affect 

Performance. [online]. Oeiras: EGPA Conference on Public Law at the Modernising State, 2003. Dostupné dňa 21.10.2021  

na internete: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.972&rep=rep1&type=pdf 
23 NIŽŇANSKÝ, V. – HAMALOVÁ, M. 2014. Spravodlivé rozdeľovanie politickej moci (rozdelenie kompetencií). Zborník 

vedeckých statí. Piešťany: KOM – Bratislava: VŠEM VS., 130 s.  
24 NIŽŇANSKÝ, V. – HAMALOVÁ, M. 2014. Spravodlivé rozdeľovanie politickej moci (rozdelenie kompetencií). Zborník 

vedeckých statí. Piešťany: KOM – Bratislava: VŠEM VS., s. 14. 
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stavebnej správy v postavení tzv. nepriameho vykonávateľa štátnej správy. Táto právna 

konštelácia však nie je úplne vyhovujúca a prináša so sebou množstvo nedostatkov.  

Prieskum uskutočňovaný v mesiacoch máj – júl 2020 ukázal, že v súčasnosti máme 

v Slovenskej republike 2927 obcí, vrátane mestských častí mesta Bratislava a Košice.25 Je 

zrejmé, že pre tak veľké množstvo obcí, je priam utópiu požadovať od každej obce, aby 

zabezpečila  plnenie úloh stavebných úradov vlastnými silami. Vzniká tu problém 

s finančným, organizačným, ale aj personálnym zabezpečením prenesených kompetencií 

z orgánov štátnej správy na mesta a obce.26  Malé obce potom na dobrovoľnom zmluvnom 

základe vytvárajú tzv. spoločné obecné úrady, ktoré plnia úlohu stavebných úradov, čiže 

vybavujú administratívnu agendu a pripravujú pre jednotlivé združené obce návrhy 

výsledných rozhodnutí vo veci.27 Podľa Hasprovej, Drábika a Žáka, pod rámec činností 

spoločných obecných úradov spadá nasledujúca agenda: zabezpečovanie preneseného výkonu 

pôsobnosti stavebného úradu (podľa stavebného zákona), najmä vydávanie územných 

rozhodnutí o umiestnení stavieb, o využití území, o chránených územiach, o ochrannom 

pásme, stavebnej uzávere, o zmenách územných rozhodnutí a predlžuje platnosť uvedených 

rozhodnutí, vydávanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, povolení na zmenu 

v užívaní stavby, povolení terénnych úprav, prác a zariadení, nariadení údržby stavby, 

nariadení nevyhnutných úprav, odstránení stavieb; sledovanie všetkej stavebnej činnosti 

v obci, prerokovávanie správnych deliktov, ukladanie pokút podľa stavebného zákona a i.28  

Za hlavné faktory stojace za uváženie, o ktoré sa jednotliví predstavitelia obcí pri zlúčení                

ich obecných úradov prikláňajú, možno označiť ekonomickú výhodnosť, odbornosť, 

administratívnu nenáročnosť a ďalšie kritériá na určenie modelu finančnej spoluúčasti 

jednotlivých obcí.29 Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí 

spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa 

overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní 

osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 

                                                 
25 Online dotazníkový prieskum uskutočňovaný v mesiacoch máj-jún 2020. Dostupné dňa 21.10.2021 na internete: 

http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php 
26 Rovnako to uvádzajú. LICHNEROVÁ, I. – MARIŠOVÁ, E.: Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR – 

nutnosť novej legislatívnej úpravy. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. Zborník príspevkov. 

Trnava: UCM v Trnave, 2019. ISBN 978-80-8105-961-2. s. 207 - 218. Dostupné dňa 21.10.2021 na internete: 

http://fsvucm.sk/files/konferencie/mladi%20soci%C3%A1lni%20pracovn%C3%ADci/2020/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%

ADspevkov%20Soci%C3%A1lne%20vedy%20IV.%202020.pdf  
27 HUTTA, V. – PLOS, J. Základy stavebného práva. Bratislava: Eurokódex, 2004. 39-40 s. ISBN 978-80-89447-56-6.  
28 HASPROVÁ M. – DRÁBIK, P. – ŽÁK, Š. 2012. Vedecké state obchodnej fakulty 2012. In projekt VEGA ,, Udržateľný 

marketing a udržateľná spotreba“, príspevok  ,,Možnosti a perspektívy medziobecnej spolupráce“, Ekonomická univerzita 

v Bratislave. EKONÓM 2012. ISBN 978-80-225-3452-9. s. 143 – 154.  
29 SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Róbert – KLOBUČNÍK, Michal. Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných 

úradov v Slovenskej republike. In Geographia Cassoviensis. ISSN 2454-0005, 2010, roč. 4, č. 2, s. 193-200. 

http://fsvucm.sk/files/konferencie/mladi%20soci%C3%A1lni%20pracovn%C3%ADci/2020/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20Soci%C3%A1lne%20vedy%20IV.%202020.pdf
http://fsvucm.sk/files/konferencie/mladi%20soci%C3%A1lni%20pracovn%C3%ADci/2020/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20Soci%C3%A1lne%20vedy%20IV.%202020.pdf
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vydá ministerstvo.30 Pre výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného 

poriadku obec zabezpečí personálne obsadenie tak, aby sa tieto činnosti vykonávali v plnej 

kvalitatívnej miere zamestnancami, ktorí pri výkone práce preukážu osobitné kvalifikačné 

predpoklady.31 Práve otázka nadobudnutia kvalifikačného predpokladu  má vo výraznej miere 

dopad na skutočnosť, že v praxi je takýchto zamestnancov akútny nedostatok. Dokonca sa 

v niektorých úradoch zaoberajú aj výkonom činnosti samosprávy a to napr. v nasledovných 

oblastiach: inžinierska činnosť v oblasti investičnej výstavby obce, technický dozor – 

stavebný dozor pri stavbách obce, ak je stavebníkom, zabezpečovanie podkladov pre 

uchádzanie sa o finančné prostriedky z fondov EÚ, správa a údržba majetku obce, verejné 

obstarávanie, agenda týkajúca sa súpisných čísiel a i.32 Okrem uvedeného, stavebné úrady 

plnia úlohy aj na úseku poskytovania údajov pre potreby miestnej a regionálnej štatistiky, 

prostredníctvom tzv. štvrťročných výkazov o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch. 

Vzhľadom na množstvo úloh, ktorými je stavebný úrad zahltený, mnohokrát jeho zamestnanci 

poskytujú nepresné a skreslené údaje. Keďže podľa súčasnej legislatívy, štát prideľuje 

finančné prostriedky stavebným úradom v závislosti od počtu obyvateľov a nie počtu konaní, 

je, žiaľ, takáto prax zo strany stavebných úradov stále aktuálna.  

Vzhľadom na už nami uvádzané dôvody môžeme jednoznačne konštatovať, že 

zamestnanci stavebných úradov sú značne zaťažení, čoho dôsledkom je absentujúce, v lepšom 

prípade nedostatočné, plnenie ich odborných úloh, predovšetkým na úseku dodatočného 

povoľovania stavieb a kontrolnej činnosti v rámci štátneho stavebného dohľadu. Hoci 

stavebný zákon obsahuje inštitúty spadajúce do rámca tzv. vyvodzovania 

administratívnoprávnej zodpovednosti, de facto je tento inštitút vzhľadom na nedostatočné 

personálne obsadenie stavebných úradov a kumuláciu s inými funkciami a činnosťami ich 

pracovníkov v praxi aplikovaný minimálne. 

Súčasný právny stav v oblasti stavebnej agendy so sebou prináša aj ďalšie, nie menej 

zásadné problémy. Podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona, ak je na konanie príslušná obec 

ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo 

žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, 

krajský stavebný úrad určí,    ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Prax je 

žiaľ taká, že v žiadosti o určenie príslušnosti stavebného úradu, obec, ktorá je zároveň 

                                                 
30 § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
31 PETKOVA, O. a kol. Stavebný zákon s vysvetlivkami. Bratislava: IURA EDITION,1995. 157 s. ISBN 80-88715-18-0. 
32 MIČEGA, M.: Vývoj, súčasnosť a problémy stavebného práva na Slovensku: diplomová práca. Trenčín: Trenčianska 

Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. s. 84. 
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stavebníkom, uvedie ňou navrhovaný stavebný úrad. Tomuto návrhu zväčša okresný úrad 

v sídle kraja vyhovie. Čo určite nie je v súlade so zásadou nestrannosti správneho orgánu, 

ktorá je jednou zo základných zásad správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Uvádzaný postup, 

spoločne s neadekvátnymi zásahmi orgánov obcí z hľadiska uskutočňovania politických                         

alebo ekonomických záujmov obce, dávajú veľký priestor pre existenciu klientelizmu 

v oblasti stavebnej agendy. 

Za najväčšie nedostatky súčasnej legislatívy podľa prieskumu realizovaného pod záštitou 

Združenia miest a obcí Slovenska možno považovať i) problémy s odstraňovaním 

nelegálnych,   tzv. čiernych stavieb, ii) problémy s dofinancovávaním preneseného výkonu 

štátnej správy, iii) problémy s dodatočným povoľovaním nelegálnych, tzv. čiernych stavieb, 

iv) problémy s riešením stavebných priestupkov, v) tlak stavebníkov/ developerov  na 

starostov/ primátorov vi) problémy s obstarávaním územného plánu, vii) problémy 

komunikácie so štátnymi inštitúciami  - odbormi okresného úradu – odbor starostlivosti o 

životné prostredie, odbor výstavby, odbor opravných prostriedkov, odbor pozemkového 

a lesného hospodárstva, viii) problémy s vykonávaním štátneho stavebného dohľadu, ix) 

problémy s nedostatočnou reguláciou vonkajšej reklamy, ktoré spôsobujú tzv. vizuálny 

smog  - billboardy.33 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je teda možné konštatovať, že súčasný model 

organizácie výkonu stavebnej správy zo strany obcí v najväčšom rozsahu reflektuje snahu 

o čo najväčšie priblíženie výkonu činnosti štátu k občanovi, čo bolo hlavným cieľom 

reformy verejnej správy zo začiatku tohto milénia. O lokálnych veciach sa rozhoduje na 

lokálnej úrovni so znalosťou lokálnych pomerov. To však samozrejme má aj tienistú stránku 

spočívajúcu v tom, že do procesu rozhodovania môžu zasiahnuť subjektívne vplyvy 

lokálneho charakteru. Tento model má aj ďalšie nedostatky. Vzhľadom na to, že v rámci 

Slovenskej republiky je množstvo obcí rozličnej veľkosti počnúc od niekoľko obyvateľov až 

po takmer 500.000 obyvateľov, nie je možné zabezpečiť splnenie všetkých predpokladov 

pre výkon stavebnej agendy zo strany každej obce. Preto nevyhnutným dôsledkom toho 

stavu je potreba malých obcí sa zlučovať na báze vytváranie spoločných obecných úradov, 

a to na zmluvnom základe. Spoločné obecné úrady sa tak vytvárajú neprehľadne 

a chaoticky. No aj keď administratívnu agendu v rámci činnosti stavebného úradu vykoná 

                                                 
33 Reprezentatívny prieskum Združenia miest a obcí Slovenska, uskutočňovaný v mesiacoch apríl – máj 2021. Dostupné dňa 

21.10.2021 na internete: https://www.zmos.sk/zmos-pozna-rebricek-najvacsich-problemov-ktore-je-potrebne-zmenit-v-

stavebnej-legislative--oznam/mid/405616/.html. 
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spoločný stavebný úrad, každá obec naďalej ostáva stavebným úradom a správnym 

orgánom; teda nesie aj príslušnú právnu zodpovednosť za výkon činnosti stavebného úradu. 

Za účelom minimalizácie nákladov v rámci spoločných obecných úradov vykonáva činnosť 

stavebného referenta len nevyhnutný počet zamestnancov, ktorí dokážu zvládnuť základnú 

agendu, nie však náročné konania, či dokonca vyvodzovanie administratívnoprávnej 

zodpovednosti. A tak nie sú vykonávané všetky činnosti v rámci stavebnej agendy, ktoré by 

zo zákona mal vykonávať stavebný úrad.  

2.3 Pripravovaná úprava výkonu stavebnej agendy  

Súčasný stavebný zákon bol novelizovaný viac ako štyridsaťkrát. Všetky čiastkové novely,     

najmä však rozsiahle novely v rokoch 1997, 2000 a 2005 sledovali cieľ – priblížiť stavebný 

zákon novým ústavným pomerom založeným na trhovom hospodárstve, rovnosti druhov 

vlastníctva, právach osôb a dekoncentrácií a decentralizácií verejnej správy v oblasti 

výstavby, ako aj medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky v oblasti prístupu 

k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní verejnej správy a požiadavkám ochrany 

životného prostredia.34 Napriek mnohým novelizáciám, je súčasná právna úprava zastaralá 

a prijatie novej právnej úpravy je viac než žiadúce. Zmenu by mala priniesť nová navrhovaná 

právna úprava, vychádzajúca z podnetu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 

na roky 2021 až 2024. 

 Doterajšia koncepcia komplexnej právnej úpravy na úseku územného plánovania a 

stavebného práva sa má nahradiť úpravou v dvoch samostatných právnych predpisov. A to 

konkrétne zákonom o územnom plánovaní a zákonom o výstavbe. Podľa predkladacej správy 

k návrhu zákona, cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby je profesionalizácia štátnej 

správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich 

s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým jeho elektronizácia 

a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou.35 To 

znamená, že navrhovaná právna úprava má odrážať požiadavku efektívnosti, transparentnosti 

a udržateľnosti výkonu stavebnej správy.  

Jednou z najvýraznejších zmien je skutočnosť, že pri povoľovacích procesoch dôjde 

k zmenám v kompetencii orgánov. Počíta sa so zriadením nového orgánu štátnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou - Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. 

                                                 
34 Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(stavebný zákon) z roku 2015. Dostupné dňa 21.10.2021 na internete: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=415107. 
35 Predkladacia správa k návrhu zákona o výstavbe ( LP/2021/226). Dostupné dňa 21.10.2021 na internete: https://www.slov-

lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-226. 
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Ten má zriaďovať regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu, ktoré budú mať 

štandardne územnú pôsobnosť kraja. Taktiež úrad môže zriaďovať aj pracoviska regionálneho 

úradu a určovať územný obvod ich pôsobnosti. Kompetencia doterajších stavebných úradov 

(obcí) má prejsť na regionálne úrady, resp. ich pracoviská. To znamená, že úsek povoľovania 

stavieb bude centrálne riadený novozriadeným úradom, ktorý bude zároveň aj v pozícií tzv. 

špecializovaného stavebného úradu pre niektoré stavby a kompetencia terajších stavebných 

úradov prejde z obcí, ako nepriamych vykonávateľov štátnej správy, na jeho regionálne 

úrady, resp. ich pracoviská v jednotlivých územných obvodoch ako priamych vykonávateľov 

verejnej správy. Zmene nebudú podliehať jedine špeciálne stavebné úrady, s výnimkou 

špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk. 

Pripravovaný návrh zmeny organizácie výkonu stavebnej správy teda počíta s vytvorením 

orgánu štátnej správy na celoštátnej úrovni, ktorý bude centrálne riadiť činnosť svojich 

regionálnych úradov s územnou pôsobnosťou kraja, ako aj ich pracovísk, ktoré budú v obvode 

svojej pôsobnosti vykonávať činnosť stavebného úradu. Pozitívnymi stránkami tohto modelu 

je to, že je možné očakávať zvýšenie profesionalizácie výkonu stavebnej agendy a väčšej 

odbornosti zamestnancov, ktorá bude umožnená aj vďaka vyššej miere špecializácie na 

jednotlivé konania, vrátane komplikovaných, či na výkon kontroly a vyvodzovania 

administratívno-právnej zodpovednosti. Zároveň je možné v tom vidieť aj možnosť na 

odbremenenie obcí spod značne širokej a relatívne zložitej agendy. Taktiež možno očakávať, 

že budú eliminované určité lokálne záujmy, ktoré nemusia byť v súlade s verejným záujmom. 

Na druhej strane tento model však popiera pôvodnú koncepciu reformy verejnej správy 

spočívajúca v dôslednom uplatňovaní princípu subsidiarity, t. j. že obce majú vykonávať čo 

najviac činností týkajúcich sa ich obyvateľstva, ktoré môžu byť nimi vykonávané. Rovnako, 

ak berieme do úvahy to, že agendu stavebného úradu budú vykonávať regionálne úrady na 

krajskej úrovni, prípadne prinajlepšom ich pracoviská možno na okresnej úrovni, táto agenda         

sa výrazne vzdiali od jej adresáta. Ak výhodou tohto modelu je eliminácia lokálnych záujmov,           

tak práve tento model prináša riziko implementácie politických alebo developerských 

záujmov, ktoré taktiež nemusia súvisieť s verejným záujmom. A napokon, model centrálneho 

riadenia stavebnej agendy v našich podmienkach existoval, v určitom čase bol využívaný na 

presadzovanie centrálnych politických vplyvov a v ďalšom období nebol ničím prevratný. 

Na tomto mieste je potrebné upriamiť pozornosť aj na výsledky výskumu realizovaného                

pod vedením E. Marišovej36. V rámci tohto výskumu bol porovnávaný súčasný model výkonu 

                                                 
36 VEGA č. 1/0190/17 – Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska efektívnosti, 

efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov s dobou riešenia 2017 – 2019. 
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stavebnej agendy obcami prostredníctvom spoločných obecných úradov s modelom výkonu 

matričnej agendy obcami. Totiž v prípade výkonu matričnej agendy ide taktiež o prenesený 

výkon štátnej správy, pričom týmto výkon nie sú poverené všetky obce, ale iba taxatívne 

vymedzené obce, pričom ich územný obvod zahŕňa aj územie susedných obcí. Teda, sú jasne 

dané hranice územného obvodu matričného úradu, je jednoznačné, ktorá obec je matričným 

úradom. Z publikovaných záverov tohto výskumu vyplýva „Spolupráca obcí na úrovni 

stavebného poriadku však vzniká chaoticky, nie tak ako v rámci kompetencie matrík, kedy 

obce patriace do územných obvodov konkrétnych matričných úradov boli stanovené zákonom 

č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení a opakovane Vyhláškou č. 529/2001 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov. ... Príspevkom sme poukázali na 

možnosť vytvárania stavebných úradov, ku ktorej sa prikláňali aj niektorí autori, podľa 

územných obvodov matričných úradov. Schválením nového stavebného poriadku, kde by boli 

presne stanovené názvy obcí so stavebnými kompetenciami, podobne, ako je to v prípade 

matričných úradov, by sa predišlo nekoordinovanému uzatváraniu zmlúv medzi obcami na 

zabezpečovanie výkonu stavebného poriadku.“37    

Domnievame sa, že tento návrh usporiadania organizácie výkonu stavebnej agendy má 

svoje racio; absorbuje najviac možných požiadaviek na priblíženie správy verejných vecí 

k občanom (minimálne v rovnakom rozsahu, ako je to v súčasnosti), na druhej strane 

eliminuje aj určité nedostatky súčasnej organizácie zabezpečovanej obcami prostredníctvom 

spoločných obecných úradov. Je otázne, či územné obvody stavebných úradov by museli 

kopírovať územné obvody matričných úradov, to je skôr vec hlbšieho sociologického 

prieskumu. No myšlienka poverenia niektorej z obcí výkonom stavebnej agendy pre územný 

obvod viacerých obcí je obhájiteľná. Odstránil by sa tým aj súčasný nedostatok spočívajúci 

v tom, že hoci administratívnu agendu vykonáva spoločný obecný úrad, právna zodpovednosť 

za dané konanie naďalej ostáva na každej obci. Pri navrhovanom modeli by obec poverená 

činnosťou stavebného úradu jednak vykonávala stavebnú agendu, ako aj právne zodpovedala 

za správnosť a zákonnosť jej výkonu. Čiastočne by sa podarilo eliminovať ešte ďalší 

nedostatok súčasnej právnej úpravy, a to je možnosť pretláčania lokálnych vplyvov 

jednotlivých starostov, poslancov a podnikateľov v obci. Tento model by viac-menej 

korešpondoval s českým modelom fungovania poverených obecných úradov v obciach 

                                                 
37 LICHNEROVÁ, I. – MARIŠOVÁ, E.: Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR – nutnosť novej legislatívnej 

úpravy. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. Zborník príspevkov. Trnava: UCM v Trnave, 

2019. ISBN 978-80-8105-961-2. s. 207 - 218. Dostupné dňa 21.10.2021 na internete: 

http://fsvucm.sk/files/konferencie/mladi%20soci%C3%A1lni%20pracovn%C3%ADci/2020/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%

ADspevkov%20Soci%C3%A1lne%20vedy%20IV.%202020.pdf  

http://fsvucm.sk/files/konferencie/mladi%20soci%C3%A1lni%20pracovn%C3%ADci/2020/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20Soci%C3%A1lne%20vedy%20IV.%202020.pdf
http://fsvucm.sk/files/konferencie/mladi%20soci%C3%A1lni%20pracovn%C3%ADci/2020/Zborn%C3%ADk%20pr%C3%ADspevkov%20Soci%C3%A1lne%20vedy%20IV.%202020.pdf
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s rozšírenou pôsobnosťou, tzv. strediskových obcí, ktoré vykonávajú širšiu agendu, ako 

ktorákoľvek iná obec.38 Samozrejme,   aj tento model by si vyžadoval dostatočné finančné 

zabezpečenie zo strany štátu. Preto máme za to, že práve táto alternatíva organizácie výkonu 

stavebnej agendy by si zaslúžila vyššiu pozornosť z hľadiska ďalšieho skúmania, ako 

z hľadiska záujmu politikov.  

3. Záver 

Je nesporné, že súčasný stav organizácie verejnej správy na úseku stavebného poriadku nie 

je dostačujúci a nezodpovedá potrebám aplikačnej praxe. V príspevku sa okrem iného 

venujeme aj analýze návrhu nového stavebného zákona, ktorý by výrazne napomohol 

profesionalizácií výkonu stavebnej agendy, taktiež vyvodzovaniu administratívnoprávnej 

zodpovednosti a do značnej miery   aj eliminácií klientelizmu na úseku stavebného poriadku. 

Avšak, je potrebné vnímať aj prípadné nedostatky, ktoré so sebou prináša a na ktoré 

upozorňuje časť laickej ako aj odbornej verejnosti.  

Jedným z najzávažnejších nedostatkov navrhovanej právnej úpravy je, do značnej miery, 

popieranie princípu subsidiarity. Ak vnímame subsidiaritu ako prejav demokracie, vyvstáva 

otázka, či navrhovaný koncept zodpovedá ústavným požiadavkám Slovenskej republiky. 

Z už uvedeného vyplýva ďalší polemický aspekt. Ním je zodpovedanie otázky, či 

navrhovaná právna úprava neotvára prílišný priestor pre politizáciu verejnej správy na úseku 

stavebnej agendy. Ingerencia štátu je, pokiaľ ide o kompetencie obce, omnoho badateľnejšia 

než pri iných subjektoch neštátneho typu už dnes. Prehĺbenie už tak silnej ingerencie štátu sa 

totiž nápadne podobá aparátu, ktorý sa vyznačoval silnou centralizáciou a existenciou 

etatizmu v Slovenskej republike pred rokom 1989.  

Preto najoptimálnejším modelom usporiadania organizácie výkonu stavebnej agendy by 

bolo vytváranie stavebných úradov podľa vzoru matričných úradov, s presne danými 

hranicami ich územných obvodov. Uvádzaný model predstavuje najlepšiu alternatívu, pokiaľ 

ide o priblíženie správy vecí verejných občanom, reflektujúc princíp subsidiarity. Berúc do 

úvahy tento model, predišlo by sa chaotickému uzatváraniu zmlúv zo strany obcí, za účelom 

zabezpečenia výkonu stavebnej agendy a došlo by k presunu právnej zodpovednosti na obce, 

poverené výkonom verejnej správy na úseku stavebného poriadku. Tým by sa odstránilo, resp. 

do značnej miery zmiernilo presadzovanie lokálnych záujmov zo strany podnikateľov, ako aj 

predstaviteľov obce. Tento koncept podľa nás v najlepšej možnej miere reaguje na 

                                                 
38 K tomu bližšie KLIKOVÁ, a. a spol.: Stavební právo. Praktická príručka. Praha: Linde Praha, 2009, s. 67-81., HUTTA, V. 

– PLOS, J. Základy stavebného práva. Bratislava: Eurokódex, 2004. 215 s. 39, 



130 

 

celospoločenské potreby a zároveň  v sebe nesie odkaz historickej minulosti, našej historickej 

pamäte, berúc do úvahy právnu úpravu organizácie stavebnej agendy pred rokom 1989. 
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Šafárika v Košiciach, 2021. 58 s. 

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) z roku 2015. Dostupné dňa 21.10.2021 na 

internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=415107. 

Európska charta miestnej samosprávy. Dostupné dňa 21.10.2021 na internete: 

https://www.minv.sk/?europska-charta-miestnej-samospravy  

HASPROVÁ M. – DRÁBIK, P. – ŽÁK, Š. 2012. Vedecké state obchodnej fakulty 2012. In 

projekt VEGA ,,Udržateľný marketing a udržateľná spotreba“, príspevok ,,Možnosti 

a perspektívy medziobecnej spolupráce“, Ekonomická univerzita v Bratislave. EKONÓM 

2012. ISBN 978-80-225-3452-9. s. 143 – 154. 

HUTTA, V. – PLOS, J. Základy stavebného práva. Bratislava: Eurokódex, 2004. 218 s. ISBN 

9788089447566. 

JESENKO, M. Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Univerzita Pavla Jozefa 
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130 s. 

NIŽŇANSKÝ, V. - VALENTOVIČ, M. Financovanie samosprávy obcí od roku 2005. 
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. s. 284 – 319. ISBN 978-80-7097-777-4.  

TEKELI, Jozef – HOFFMANN, Marián – TOMAŠ, Lukáš. Zákon o obecnom zriadení. 
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Digitálna transformácia a profesionálne kompetencie 

zamestnancov miestnej samosprávy 

Digital transformation and professional competencies of local 

government employees 

Martin Molčan, Andrea Čajková1 

  

Abstract  

The digital transformation of public administration is one of the key tasks of the public administration reform in 

Slovakia, which has been going on for almost 30 years. At the same time, it is one of the priorities of the last 

three governments, and considerable funds from the state budget and Eurofunds have been set aside for it. In 

addition to facilitating the work of public administration employees, digitization is intended to professionalize 

communication between individual organizations or bodies of state administration and self-government and 

clients - the business sector, interest groups, and citizens. Digitization can be considered a tool and, at the same 

time, a service in public administration. As a tool, it facilitates the work of public administration employees; as a 

service we perceive it mainly in the already mentioned handling of the agenda and the transfer of information 

from the source to the designated addressee. Although digitization is one of the state's priorities, the degree of 

quality of public services provided varies and depends on the informatization of society. In this paper, we focus 

on the level of quality of digitization and the form of providing digital services at the level of local government 

and local government. The article aims to identify the level of preparedness of local governments for changes 

resulting from digital transformation, both in the context of the relevant strategy, its implementation and in 

connection with the action plan or vision, but especially the real practice of local government. We analyze the 

situation in selected municipalities in eastern Slovakia. 

Key words: digitization, public administration, self-government, state administration, public 

services 

 

Úvod  

Dalo by sa konštatovať, že uplatňovanie miestnej samosprávy je aktuálne považované 

za jeden zo základných znakov charakterizujúcich demokratický štát. Za základnú úlohu 

miest a obcí pri výkone samosprávy je možné považovať starostlivosť o všestranný rozvoj 

jednak jej územia ako i o potreby jej obyvateľov. Európska charta miestnej samosprávy 

(1985) definuje miestnu samosprávu ako prirodzeno-právny inštitút, ktorý je výrazom práva a 

schopností obyvateľstva spravovať tú časť verejných záležitostí, ktorá patrí medzi jeho 

                                                 
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0320/21 „Úloha univerzít pri budovaní znalostnej 

ekonomiky 
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vlastné. Miestna samospráva tak potom predstavuje oprávnenie miest a obcí nielen 

samostatne rozhodovať, ale i uskutočňovať právom vymedzený okruh záležitostí, ktoré sú 

priamo späté so záujmami obyvateľstva obce. Balážová a kol. (2020) poukazujú na 

skutočnosť, že práve samotné samosprávy majú na Slovensku, tak ako aj vo väčšine krajín, v 

kompetencii určiť, aká bude organizácia a akými formami bude nimi poskytovaná verejná 

služba zabezpečovaná. Určujúcim faktorom efektívnosti, dostupnosti, primeranosti a kvality 

verejných služieb sú v rámci platnej legislatívy, podmienky, za ktorých sa produkcia služby 

realizuje. Ďalej títo autori konštatujú, že samosprávna zodpovednosť predstavuje prakticky 

povinnosť mesta, obce alebo vyššieho územného celku zabezpečovať všetky úlohy súvisiace s 

napĺňaním základných potrieb obyvateľstva žijúceho v príslušnom území, ktoré sú 

vymedzené zákonom. „A práve v schopnosti poznania vlastných samosprávnych potrieb 

a k tomu korešpondujúcich kompetenčných možností sa prejavuje pravá esencia 

územnej  samosprávy, ktorej výsledkom má byť verejný prospech, resp. prospech svojich 

obyvateľov“ konštatuje R. Kráľ (2021, s. 106). Mestá, obce a regióny ako samostatné 

ekonomické a právne subjekty majú možnosť plniť úlohy aj nad rámec kompetencií, pokiaľ 

na to majú prostriedky a potrebnú úroveň odborného a aktívneho ľudského potenciálu. Podľa 

Hajšovej (2014) je totiž práve kvalita ľudského kapitálu predpokladom rozvoja spoločnosti a 

predpokladom riadenia samosprávy. Ľudský kapitál je potom rozhodujúcim faktorom pri 

zvyšovaní zamestnanosti, ale i hospodárskej prosperity a spoločenského blahobytu. Nároky na 

verejnú správu z hľadiska kvality jej výkonu sa však podľa Molitorisa (2018) stupňujú a 

náročnosť jej úloh narastá. Pokiaľ v minulosti nám k spokojnosti stačilo, aby bola verejná 

správa vykonávaná zákonne, dnes už požadujeme, aby bola vykonávaná aj dobre, ako „good 

public administration“, či dokonca ako správa kooperatívna. Nutne sa v tejto súvislosti vynára 

otázka, či je možné od verejnej správy očakávať neustále skvalitňovanie spôsobu jej výkonu? 

Rozvoj digitálnej infraštruktúry v podobe digitalizácie služieb a smart riešení je preto 

oblasťou, ktorej musia predstavitelia samosprávy venovať v aktuálnom a najbližšom období 

čoraz väčšiu pozornosť. A tu narážame na problematiku zmien vo verejnej správe, ktoré 

v posledných rokoch diametrálne menia spôsob fungovania aj miestnej samosprávy. Za 

posledné roky sa spôsob, akým tu pracovníci vykonávajú a interpretujú vlastnú prácu, 

radikálne zmenil. Spomedzi týchto zmien sa zdá, že rozhodujúci vplyv mal práve nástup 

informačných a komunikačných technológií. Zároveň Žofčinová (2018, s. 144) upozorňuje, že 

„na jednej strane sú “technologicky flexibilné“ formy zamestnávania pre zmluvné strany 

prospešné, na druhej strane sú s nimi spojené aj novodobé riziká, ktoré prináša každodenná 

aplikačná prax.“ Digitalizácia má okrem uľahčenia práce pracovníkom verejnej správy 
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sprofesionalizovať najmä komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami či orgánmi štátnej 

správy a samosprávy a klientmi – podnikateľským sektorom, záujmovými združeniami a 

občanmi. Digitalizáciu v súčasnosti chápeme ako ideálny prejav kultúrnej a pružnej 

komunikácie bližšie k občanovi. A to nielen pri vybavovaní agendy, ale aj pri výmene či 

sprostredkovaní informácií. Digitálne technológie už dnes elegantne riešia mnoho problémov 

pri poskytovaní služieb obyvateľom. 

Cieľom predkladaného príspevku je identifikovať úroveň pripravenosti orgánov 

miestnej samosprávy na zmeny vyplývajúce z digitálnej transformácie a to jednak v kontexte 

relevantnej stratégie, jej plnenia i v nadväznosti na akčný plán, či víziu, ale najmä reálnu prax 

miestnej samosprávy. Situáciu analyzujeme vo vybraných obciach východného Slovenska, 

pričom. Výskumným problémom je pripravenosť miestnej samosprávy na digitalizáciu z 

hľadiska relevantných zručností zodpovedných pracovníkov obecných úradov, ako aj 

technického vybavenia. Zároveň tiež skutočnosť, či si zamestnanci svoju kvalifikáciu a 

zručnosti zvyšujú odbornými školeniami či vzdelávaním. Prieskum bol realizovaný medzi 

starostami obcí východného Slovenska formou štruktúrovaných rozhovorov. Z dôvodu 

obmedzení vyplývajúcich z pandemickej situácie boli rozhovory realizované telefonicky. 

1. Teoretické východiská 

Legislatívne sú kompetencie miestnej samosprávy sú určené primárne zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom 416/2001 

Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 

celky v znení neskorších predpisov. Zároveň je potrebné z pohľadu výkonu kompetencií a ich 

financovania rozlišovať medzi originálnymi kompetenciami a na obce preneseným výkonom 

štátnej správy. Mnohí autori, napríklad Župová (2017) upozorňujú na problematiku 

schopností špecificky menších obcí vykonávať ako originálne, tak aj prenesené kompetencie. 

Štát na obec preniesol vyše 200 právomocí bez realizácie seriózneho výskumu, či je obec 

schopná tieto kompetencie zabezpečiť. Obce majú toľko prenesených kompetencií, že 

nestíhajú zabezpečovať výkon vlastných, originálnych kompetencií. Tieto sú totiž stanovené 

rovnako pre obec so 100 obyvateľmi, ako aj pre obec s 100 000 obyvateľmi. Taktiež je 

potrebné si uvedomiť, že zásadným problémom je schopnosť obce realizovať tieto 

kompetencie jednak po stránke finančnej, ale často najmä personálnej. Demokracia je u nás 

postavená oveľa vyššie ako odbornosť pri volených funkciách. ZMOS (2019) ďalej v tomto 

kontexte upozorňuje na ďalšiu významnú skutočnosť a to, že personálne a technické 

zabezpečenie výkonu jedného aj druhého druhu kompetencií je v zásade závislé od obcí. Štát 
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síce podľa ústavy aj zákona musí platiť obci náhradu za prenesený výkon štátnej správy, 

avšak stále u nás pretrváva rigidný prístup zvolený pred mnohými rokmi. Štát hradí obciam 

prenesený výkon štátnej správy spravidla na základe počtu obyvateľov. Pri menších obciach 

tak pri najlepšej vôli financie na kontinuálne vzdelávanie predstaviteľov, či zamestnancov 

proste absentujú.  

Informatizácia, digitalizácia a informatizácia postupov a pracovných miest spôsobili, 

že učenie sa a využívanie pokročilých digitálnych kompetencií sú nevyhnutné na to, aby sme 

mohli čeliť neustálym zmenám a využívať ich. Nielen odbornosť a skúsenosti z oblasti 

riadenia a plánovania, ale v dnešnej dobe popri komunikačných zručnostiach a schopnostiach 

systémového riadenia už aj technické a digitálne znalosti a zručnosti sú pre obce na úrovni ich 

zamestnancov nevyhnutné. Zároveň je však potrebné, aby ako upozorňujú napríklad Vojtech a 

kol. (2020) zavádzanie takých zmien, aby zabezpečili fungujúcu informačnú spoločnosť a 

budovanie inteligentnej verejnej správy (Smart Government) by malo byť  všeobecne 

naplnené tak, že informačné technológie by sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho 

každodenného života. Podľa Mazúra (2020) množstvo miest vo svete dlhodobo využíva 

potenciál svojich obyvateľov a obyvateliek na získavanie podnetov pre riešenie či zlepšovanie 

verejných služieb. A práve digitalizácia a automatizovanie poskytovania týchto podnetov 

prostredníctvom mobilných aplikácií tak v sebe skrýva veľký potenciál z hľadiska 

skvalitňovania podnetov a znižovania bariér pre poskytovanie spätnej väzby orgánom verejnej 

moci najmä na lokálnej úrovni. 

Výzvy Európskej únie taktiež smerujú k udržateľnej spoločnosti, digitalizácii služieb, 

inteligentným riešeniam a posilňovaniu environmentálnej zodpovednosti a je teda potrebné, 

aby sa odrážali i v nastavení a politikách miestnych a regionálnych orgánov (Jánošková, 

2020). Kaliňák (2017) zároveň upozorňuje, že pri rozhodovaní o digitalizácii služieb a využití 

smart technológií by nemalo ísť o spontánne rozhodnutia ani rizikové pilotné projekty, ale o 

východiská, pri ktorých vieme hodnoverne predpokladať dopady; ide o ďalší krok k 

modernizácii miestnej územnej správy, rozširovaniu príkladov dobrej praxe a podpore 

efektívnej medziobecnej spolupráce. 

1.1 Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 

Vláda SR schválila uznesením č. 206/2019 zo dňa 7. mája 2019 rámcovú nadrezortnú 

Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030, ktorej cieľom je do roku 2030 premeniť 

Slovensko na modernú krajinu s efektívnou verejnou správou zabezpečujúcou inteligentné 

využívanie územia a infraštruktúry. Taktiež krajinu s informačnou spoločnosťou, ktorej 
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občania  budú naplno využívať svoj potenciál a žiť kvalitný a bezpečný život v digitálnej 

dobe v kontexte rešpektovania a budovania digitálneho humanizmu. 

Tento dokument definuje politiku a konkrétne priority Slovenska v kontexte už 

prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych 

technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Stratégia dáva prvoradý dôraz na 

súčasné inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, 

veľké dáta a analytické spracovanie dát, blockchain a supervýkonné počítače, ktoré sa stanú 

novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti Slovenska. 

Cieľovou entitou digitálnej transformácie je občan, ktorý by mal mať jednoduchší a 

kvalitnejší každodenný život na pracovisku aj v súkromí, ako aj občan-podnikateľ, ktorému 

by mal štát maximálnou možnou mierou znížiť administratívne bremeno a podporiť ho 

primeranými stimulmi.  

Stratégia nadväzuje na tvorbu nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 

2021-2027 vrátane nástrojov kohéznej politiky, ako aj priamo riadených programov Digitálna 

Európa a Nástroj na prepájanie Európy, kde dostáva potreba rozvoja digitálnej ekonomiky 

osobitnú pozornosť. Stratégia analyzuje aktuálny východiskový stav Slovenska a ponúka 

víziu do budúcna. Zároveň stanovuje aj rámcové úlohy i oblasti, v ktorých Slovensko 

nevyhnutne potrebuje znásobiť potenciál v digitálnej transformácii. Jednou z týchto oblastí je 

verejná správa.  

Slovensko plánuje pristupovať k rozvoju digitálnej transformácii v troch rovinách: 

1) Koncepcie a politiky 

Táto rovina zabezpečuje inováciu vo vybraných sektoroch a odvetviach. Politiky a 

legislatívne rámce budú upravené spôsobom, aby podporovali digitálnu transformáciu či už 

zjednodušením, odstránením zastaraných pravidiel alebo prijímaním úplne nových konceptov. 

2) Inovačné laboratóriá 

Táto rovina bude ako nástroj na experimentovanie s novými spôsobmi výkonu 

verejnej správy. Pre vybrané sektory vzniknú inovačné laboratóriá, ktoré budú 

experimentovať s novými politikami, biznis modelmi a technológiami a pomáhať manažovať 

postup digitálne transformácie. 

3) Nový prístup k projektom 

V tejto rovine predznamenáva posun vo vnímaní tvorby projektov a orientácia nielen 

na granty z nástrojov kohéznej politiky, ale aj  na priamo riadené programy EÚ. 
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Ako sa uvádza v dokumente, účelom stratégie nie je nastavovať konkrétne opatrenia, 

ale definovať víziu, z ktorej budú opatrenia vychádzať. Pritom úspešnosť naplnenia vízie 

podmieňuje širokou politickou podporou presahujúcou hranicu mandátu súčasnej vlády. 

1.2 Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022 

Tento plán zahŕňa krátkodobé opatrenia vízie stratégie digitálnej transformácie. Jeho 

súčasťou je tiež zlepšovanie schopnosti verejnej správy inovovať a využívať údaje v prospech 

občanov. Strategický cieľ pozostáva z dvoch tém: Údaje vo verejnej správe a Inovácie vo 

verejnej správe. V rámci prvej témy sa akčný plán zaoberá metódami na výrazné zlepšenie 

využívania a spracovania údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy, aby verejná 

správa dokázala poskytovať kvalitné služby a štát mohol prijímať rozhodnutia na základe 

najlepších znalostí, ktoré sú k dispozícii. Druhá téma sa zaoberá zavedením inovácií vo 

verejnej správe do praxe. Prvá vlna informatizácie a inovácií verejnej správy prostredníctvom 

digitálnych technológií prebehla v rokoch 2010 až 2015 v rámci Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti.  

Ambíciou zavedenia inovácií do verejnej správy bolo výrazné skrátenie času 

potrebného na zavedenie inovácie do praxe. Mali to zabezpečiť viaceré opatrenia. Vo verejnej 

správe sa má stať bežným, že by sa v nej testovali pilotné riešenia. Experimentovanie, 

organizovanie súťaží a zapájanie podnikov sa má stať štandardom pre fungovanie inštitúcií 

verejnej správy. V rámci ambícií sa rátalo s navrhnutím konceptu inovačného verejno-

súkromného partnerstva, na základe ktorého bude možné podporiť realizáciu inovatívnych 

riešení. Práve súkromný partner mal byť tým hnacím motorom, lebo často dokáže poskytnúť 

kvalitnejšie a zaujímavejšie služby pri nižších nákladoch a často disponuje znalosťami, ktoré 

sú potrebné na úspešnú inováciu. Koncept partnerstva mal byť realizovaný v praxi najmä vo 

vznikajúcich laboch a mal byť zameraný na podporu inovácií ako umelá inteligencia. Toto 

opatrenie sa však zatiaľ nezačalo realizovať. 

Ďalším opatrením malo byť zriadenie laboratória lepších služieb a digitálnych 

inovácií. Akčný plán ráta s nutnosťou podpory cieleného experimentovania a testovania 

rôznych inovatívnych modelov ešte pred ich možným uvedením do praxe tak v rámci 

verejného, súkromného ako aj tretieho sektora. Tento vládny “start-up“ bude mať za úlohu 

nastaviť a manažovať lepšie a koncepčnejšie digitálnu politiku štátu, efektívnejšie vyrátať 

možné vplyvy budúcich legislatívnych a strategických opatrení, zvýšiť inovačnú kapacitu 

štátu, ako aj posilniť spoluprácu medzi štátom, súkromným sektorom, akademickou obcou, 

ale aj občianskou spoločnosťou v procese digitalizácie. Laboratórium bude prichádzať s 
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inovatívnymi riešeniami aj pri správe údajov, ako dôveryhodných verejných údajov, ako aj 

osobných údajov, napríklad aj v podobe hlasového užívateľského rozhrania a osobných 

asistentov. Podobné laboratória fungujú aj v zahraničí. V Európe poznáme úspešný príklad 

totožného projektu v Dánsku, či priamo v rámci EK pod Spoločným vývojovým centrom EÚ. 

Toto opatrenie sa začalo realizovať v roku 2020. 

Rovnako sa tiež začalo realizovať opatrenie zamerané na činnosti laboratória 

behaviorálnych inovácií (Behavioriálny výskum a inovácie Slovensko, BRISK), ktoré prináša 

aktuálne poznatky behaviorálnych vied na Slovensko. Tento útvar je od februára 2019 plne 

funkčný. Prináša behaviorálne intervencie do prostredia elektronických služieb verejnej 

správy, pozerá sa na komunikáciu služieb štátu očami občana a podnikateľa, snaží sa vžiť do 

jeho kože, usilovať sa pochopiť, porozumieť jeho pocitom a rozhodnutiam tak, aby digitálne 

služby štátu boli používateľsky kvalitné, aby občan o službách nielen vedel, ale aby ich aj 

používal. To okrem iného predstavuje napríklad aj správu nástrojov na dosiahnutie 

jednotného používateľského vnímania služieb štátu ako je jednotný dizajn elektronických 

služieb tak, aby zobrazenie služieb bolo používateľsky prívetivé, tvorbu príručiek a prenos 

vedomostí od domácich a zahraničných expertov. 

Ďalšie opatrenia Akčného plánu sa týkajú priamo samosprávy. Jedným z nich je 

zriadenie metodicko-hodnotiacej jednotky a expertnej platformy pre podporu rozvoja 

inteligentných miest a regiónov. Hlavným cieľom tohto opatrenia teda je vytvorenie 

metodicko-hodnotiacej jednotky pre oblasť inteligentných miest a regiónov a vytvorenie 

expertnej platformy pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov. Inšpiráciou pre túto 

platformu je platforma URBIS vytvorená Európskou komisiou (DG REGIO) a EIB. 

Metodicko-hodnotiaca jednotka by sa po jej vytvorení zamerala na nasledovné činnosti:  

- Vypracovanie Národnej stratégie pre rozvoj inteligentných regiónov (vrátane 

benchmarku pre oblasť inteligentných miest a regiónov na Slovensku). 

- Tvorba odporúčanej metodiky a postupov pre tvorbu stratégií a konceptov 

inteligentných regiónov. 

- Analýza a vyhodnocovanie dopadov zavádzania projektov inteligentných regiónov. 

Expertná platforma bude samospráve poskytovať podporu pri príprave a realizácii projektov a 

získavania investícií do inteligentného rozvoja.  

Cieľom nie je nahrádzať činnosti a aktivity samosprávy, ale dopĺňať aktivity 

samotných miest a regiónov a priniesť expertnú podporu v špecifických oblastiach. Expertná 

platforma a Metodicko-hodnotiaca jednotka budú poskytovať samospráve podporu tým 
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samosprávam, ktoré nespĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory zo strany celoeurópskych 

iniciatív. Hoci sa malo toto opatrenie realizovať už v minulom roku, ešte sa s ním nezačalo. 

Dôležitým opatrením v rámci akčného plánu pre samosprávy je zriadenie kancelárie 

digitálnych inovácií v samospráve. Veľké množstvo agendy verejnej správy sa totiž vykonáva 

na úrovni samosprávy, ktorá má svoje špecifiká. Ide o väčšie aj menšie mestá a obce s 

rozdielnymi potrebami a prioritami ako aj samosprávne kraje, pred ktorými stoja rozdielne 

výzvy. Ako centrálny nástroj pre inovácie v 21. storočí môžeme označiť najmä digitálne 

technológie, vďaka ktorým dokážu mestá, obce a regióny skvalitňovať život svojich 

obyvateľov, zlepšovať poskytovanie verejných služieb a zefektívňovať rozhodovanie a výkon 

samosprávy. Tento prístup sa označuje vo svete ako smart city, ale hovorí sa aj o 

inteligentných regiónoch, inteligentných mestách aj inteligentných obciach, či komunitách. 

Tento prístup sa u nás presadzuje relatívne pomaly, lebo Slovensko ešte aj v súčasnosti bojuje 

s istou digitálnou priepasťou medzi úrovňou informatizácie a využívaním technológií menšej 

samosprávy oproti väčšej. 

2. Výsledky výskumu a diskusia 

Z analýzy štruktúrovaných rozhovorov vyplynuli výsledky, ktoré sme do určitej miery 

očakávali. Starosta obce Jarovnice so 7 000 obyvateľov Florián Giňa nás informoval, že 

zamestnancov obecného úradu vyberá na jednotlivé pozície na základe vzdelania a praxe. Z 

jedenástich zamestnancov sú štyria vysokoškolsky vzdelaní. Zamestnanci si formou školení 

zvyšujú svoje zručnosti napríklad v práci s počítačovými programami a vedomosti podľa 

toho, ako sa mení legislatíva. Obec digitalizáciu víta, nakoľko zamestnancom zjednodušuje a 

zrýchľuje ich prácu. „Investujeme do školení zamestnancov aj do počítačov. Snažíme sa ísť s 

dobou,“ poznamenal starosta Giňa. 

V obci Propoč s 2 770 obyvateľmi z vyjadrenia starostky vyplýva najmä slabá, až 

nedostatočná pripravenosť obce. Ako nás informovala starostka Komorová, „určite by 

privítala školenia pre zamestnancov, ale hlavne také, za ktoré by obec nemusela platiť“. Obec 

má päť zamestnancov a počítačovo zdatné sú len sekretárka a prednostka obecného úradu.  

Naopak obec Vinné je na digitalizáciu pripravená, hoci má len 2000 obyvateľov. 

Podľa informácií starostu Mariana Makeľa si 13 zamestnancov úradu vyberal podľa potrieb a 

na základe toho ich aj posiela na školenia. Znalosti práce s počítačom sú už dnes na obecnom 

úrade samozrejmosťou, a to najmä u mladých zamestnancov. „Trápi nás však, že ešte im 

dodnes nefunguje IOMO – integrovaný systém, ktorý sprístupňuje databázy registra trestov či 

kataster, pretože sme zároveň stavebným úradom pre ďalších 26 obcí,“ podotkol starosta 
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Makeľ s tým, že digitalizáciu vítajú, ale až prax ukáže, ako bude fungovať. „Či sa to bude dať 

zvládať, keďže nefunguje to, čo už by dávno malo,“ dodal. 

Rovnako ako v obci Propoč aj v Kojaticiach, ktoré majú 1150 obyvateľov, 

digitalizácia viazne. Starosta Anton Aštary tvrdí, že má len dvoch zamestnancov a je vďačný 

aj za tých. „Nikto nemá záujem pracovať a vykonávať tak veľa práce za 700 eur. Prácu s 

počítačom ovládajú, ale obec nemá peniaze na ich školenia. Navyše, v obci máme problém s 

internetom. Signál je slabý a ak sa máme digitalizovať, najskôr treba odstrániť tento 

nedostatok,“ povedal starosta s tým, že „digitalizácia by im bola viac na škodu, že by im len 

skomplikovala život“.  

Problém s internetom majú aj v obci Renčišov, ktorá má len 170 obyvateľov. Starosta 

Miroslav Paločko nás informoval, že jediný zamestnanec obce ovláda prácu s počítačom. „Je 

to nevyhnutnosť, inak by som ju neprijal. Rieši však skôr len účtovníctvo a jednoduchú 

administratívu a komunikuje s úradmi. Pre problém s internetom môže byť u nás reč o 

digitalizácii až vtedy, keď bude funkčný ten a zároveň aj prepojená celá sieť úradov. No na 

digitalizáciu pripravení nie sme a vôbec netušíme, ako ju budeme zvládať v praxi,“ 

poznamenal starosta. 

Problémy s poskytovaním digitalizovaných služieb občanom sa však netýkajú len 

menších samospráv. Nájdu sa tiež prípady, kde očakávania občanov a podnikateľov na 

kvalitu, rýchlosť a prístup k službám nie sú dostatočne reflektované ani vo väčších 

samosprávach. Štát má málo pilotných riešení, experimentov s lepším výkonom samosprávy a 

využitím možností, ktoré pri tom digitálne technológie poskytujú. Pripravujú sa viaceré štátne 

dokumenty na podporu práve takéhoto prístupu v samospráve. Z uvedeného dôvodu má preto 

zmysel, aby v rámci opatrení akčného plánu vznikol útvar, ktorý by riešil špecifické problémy 

samosprávy z pohľadu inteligentných riešení a digitálnych inovácií a nasadzovania nových 

digitálnych technológií do praxe. Útvar by sa sústredil na identifikáciu potrieb obyvateľov a 

orgánov samosprávy pre riadne fungovania v digitálnom veku, participoval by pri návrhu 

dotknutých politík, podieľal by sa na testovaní pilotných inteligentných riešení, inovatívnych 

verejných služieb a digitálnych inovácií v jednotlivých samosprávach a vyhodnocoval by 

najefektívnejšie spôsoby ich realizácie aj z pohľadu princípu „hodnota za peniaze“ a ich 

škálovateľnosti a využiteľnosti pre ostatné samosprávy Kancelária digitálnych inovácií v 

samospráve by mala vyhodnocovať podmienky pre významné inovovanie verejných politík, 

služieb a samotného fungovania samosprávy. Jej úlohou bude zároveň podporovať synergie, 

šírenie najlepších skúseností a praxe. Veľký priestor vnímame najmä v možnostiach lepšieho 
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využívania dát, preto medzi navrhovanými nástrojmi by mala byť podpora využívania 

analytických riešení. Toto opatrenie by sa malo riešiť v budúcom roku.  

Záver  

Informačné systémy a digitálne verejné služby, ktoré boli výsledkom snaženia v 

oblasti doteraz realizovaných digitalizačných reforiem verejnej správy, vo veľkej miere 

nesplnili očakávania, pretože sa nepodarilo transformovať organizačné procesy, riešenia 

časom zastarali a náklady boli zdanlivo príliš vysoké. Mnoho iniciatív, ktoré sú predstavené v 

Stratégii, sa pripravuje už niekoľko rokov a ešte sa nezačalo s procesom verejného 

obstarávania. Na druhej strane, prvá vlna informatizácie vytvorila vrstvu úradných záznamov 

a informačných systémov, nad ktorou je možné vytvárať nadstavbové služby s pridanou 

hodnotou. Súčasný stav a pomalý postup zavádzania inovácií je nezlučiteľný s 

technologickým vývojom a je potrebné výrazne skrátiť procesy prípravy, ako i investičné 

náklady budúcich projektov. Jedným z riešení je experimentovanie vo verejnej správe a 

zmena kultúry, aby inovácie boli skutočne možné. Ak chceme modernizovať fungovanie 

verejnej správy a uspieť, v prvom rade je potrebné zmeniť spôsob, akým je verejná správa 

schopná inovovať. 

Účelom digitalizácie verejnej správy je uľahčenie a zosúladenie poskytovania 

jednotlivých služieb medzi štátnou správou a samosprávou a taktiež medzi verejnou správou a 

občanom. Digitalizácia služieb je viac sprocesovaná na úradoch štátnej správy a vo väčších 

samosprávnych sídlach. Aj z nášho pilotného prieskumu vyplynulo, že mnohé obce s nízkym 

počtom zamestnancov nie sú schopné plniť ani tie základne služby pre obyvateľov 

vyplývajúce z digitalizácie verejnej správy a ďalšie majú vážny problém s bezpečným a 

najmä trvalým a rýchlym pripojením sa na internetovú sieť. Ďalšou prekážkou digitalizácie 

samosprávy je pre starostov financovanie potrebných školení pre zamestnancov, nakoľko pre 

mnohé obce ide o prostriedky, ktoré by potrebovali investovať do iných, pre ne dôležitejších 

akcií. Často sa práve v súvislosti s decentralizáciou a výkonom niektorých nových pôsobností 

sa často hovorilo o potrebe lepšej personálnej vybavenosti úradov. Mnohokrát je primárnym 

problémom, že systémy nie sú poprepájané a tak zamestnanci musia plniť aj niekoľko 

administračných rozhraní rovnakým obsahom. Musíme si však uvedomiť, že keďže ide v 

oblasti prenesených kompetencií o výkon štátnej správy, v prvom rade by to mal byť štát, kto 

by sa mal o tento výkon starať, a teda ho adekvátne zabezpečiť finančne, ale najmä tak, že 

príslušných zamestnancov obecných úradov na svoje náklady zaškolí a spraví z nich dobre 

vyškolené, odborne zdatné pracovné kapacity. Obec by tak mohla vlastné financie efektívne 
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využiť na digitalizáciu v kontexte využitia IT a personálnych kapacít na zefektívnenie 

starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov, ale i zintenzívnenie 

vzťahov obce s občanmi a ďalšími aktérmi, ako i zlepšovaní participácie občanov na živote 

obce. Samospráva disponuje množstvom oficiálnych informácií, ale často ich nevie adekvátne 

a včas sprostredkovať občanovi. Práve relevantné dáta a digitalizácia služieb tak môže 

významne zlepšiť postavenie samosprávy a dať nový význam obecnému, či mestskému úradu. 

Je potrebné len prepájať činnosti čo najviac komunikujúcimi IS a všetko maximálne 

automatizovať v snahe vždy dostať občana ku reálnemu riešeniu problému (životná situácia, 

odstávky a poruchy, doprava v meste, kontaktná osoba, klientske centrum, ...) a tým sa spojiť 

s občanom a zapojiť ho do diania a riešenia vecí verejných. 
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Digitalizácia štátnej správy trpí na nesprávne priority. [cit. 2021-05-11]. Dostupné na: 

<https://www.trend.sk›trend-archiv›digitalizacia-statn ˃. 

Digitalizácia v samospráve napreduje rýchlejšie – DATALAN. Digitalizácia štátnej správy 
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Kompetencie obce pri výkone volebného práva 

Competences of the municipality in the field of suffrage 

Peter Horváth, Erik Urc 

 

Abstract 

The paper focuses on the competence framework of municipalities in the exercise of suffrage. The purpose of this 

analysis is to work not only with theoretical assumptions but also with the provisions in applicable legislation or 

guidelines. The second part of the paper is devoted to practical experience in elections at the level of local 

governments, especially from the realities of the district town of Revuca. At the same time, this paper 

summarizes the shortcomings arising from electoral legislation to which the legislature could respond in the 

future. 

Key words: elections, election rules, electoral process, election law 

 

Úvod 

Výkon volebného práva predstavuje jednu súčasť z najdôležitejších základných 

politických práv a slobôd, ktoré  Ústava SR garantuje. So zreteľom na praktickú prevahu 

uplatňovania zastupiteľskej demokracie možno konštatovať, že volebné právo predstavuje  

individuálne právo pri kreovaní  politickej legitimity v rámci demokratickej spoločnosti 

(Cibuľka, 2014). Prostredníctvom volieb  občania (voliči) majú možnosť sa podieľať na 

správe veci verejných. Voľby tiež reprezentujú spojivo medzi ľudom a jeho volenými 

zástupcami (Ľalík, 2015). Za účelom dodržania základných volebných princípov je 

nevyhnutné organizovať demokratické voľby. V podmienkach Slovenskej republiky kľúčovú 

úlohu pri výkone volebného práva zohrávajú obce. 

Zásadným predpokladom pre organizáciu volebného procesu je prijatie právnej 

úpravy, ktorými sa jednotlivé inštitúcie majú riadiť. Nový volebný zákon bol na schválený 

Národnou radou SR v roku 2014, v podobe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva v znení neskorších predpisov. Pozitívnym výstupom volebného zákona je 

najmä to, že sa zákonodarcom podarilo zjednotiť volebné pravidlá pre jednotlivé voľby do 

jedného právneho celku. Až praktické skúsenosti ukážu, ktoré oblasti volebného zákona je 

nevyhnutné podrobiť širšej odbornej diskusii a následne upraviť do všeobecne akceptovanej 

podoby. 
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1. Základné úlohy obce pri voľbách 

Obce a mestá plnia pri organizácii volebného procesu celý rad nezastupiteľných úloh. 

Inštitúcie podieľajúce sa na organizácii volieb vykonávajú činnosť na základe zákona č. 

180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý bol schválený Národnou radou SR 

koncom mája 2014 (Domin, 2018). Ministerstvo vnútra SR v dostatočnom predstihu tiež 

vypracúva okruh činností pre organizačno-technické zabezpečenie volieb v rámci 

jednotlivých inštitúcií, ktoré sa na organizácii volieb podieľajú. Výnimkou nie je ani 

harmonogram úloh pre obce a mestá, ktoré si ho následne prispôsobujú svojim podmienkam. 

Jedným zo zákládných inštitútov pre praktické uplatnenie volebného práva je 

evidencia zoznamov voličov. Takýto zoznam je nevyhnutnou súčasťou spravodlivého 

volebného procesu, keďže je potrebné vymedziť okruh osôb, ktoré disponujú aktívnym 

volebným právom. Význam v evidencií zoznamu oprávnených voličov spočíva v tom, že 

osoba, ktorá na takomto zozname nefiguruje, by sa nemala zúčastniť volebného procesu, 

a tiež sa má zabezpečiť to, aby bol volič zapísaný len v jednom zozname voličov a nehlasoval 

viackrát v tých istých voľbách (Orosz, 2015). Súčasný právny predpis upravuje dva základné 

druhy zoznamov voličov. Prvý predstavuje stály zoznam voličov, ktorý upravuje § 9 

volebného zákona. Ustanovenie § 11 zas upravuje zoznam voličov pre jednotlivé volebné 

okrsky (Domin, 2017). Pôsobnosť viesť oba zoznamy voličov patrí obciam.  Obce musia tieto 

zoznamy priebežne aktualizovať (MV SR – Organizačno-technické zabezpečenie volieb, 

2019) a tiež riešiť prípadné námietky občanov k takémuto zoznamu (Giba a kol., 2019). 

Inštitút voličských zoznamov možno považovať za kľúčový organizačno-právny prostriedok, 

ktorý garantuje všeobecnosť a rovnosť volebného práva (Orosz, 2016). Domin (2018) 

charakterizuje zoznam voličov ako verejnoprávny dokument, ktorý občanom osvedčuje ich 

právo zúčastniť sa volebného procesu. V súvislosti so zoznamom voličov nedošlo 

k zásadnejším zmenám oproti predchádzajúcej právnej úprave. Orosz (2016) pozitívne 

hodnotí najmä skutočnosť, že sa právna regulácia zjednotila v jednom právnom predpise pre 

všetky typy volieb. 

Ďalšou, nemenej dôležitou, kompetenciou obce pri organizácii volebného procesu je 

vytváranie volebných okrskov a určovanie volebných miestností. Zásady ich utvárania sú 

ustanovené v § 8 volebného zákona a platia jednotne pre všetky typy volieb. Z hľadiska 

kompetenčného rámca zodpovedá za vytváranie volebných okrskov a určovanie volebných 

miestností starosta obce (príp. mestskej časti), respektíve primátor mesta. Táto úloha bola 

výkonným predstaviteľom obcí zverená aj na základe predchádzajúcej právnej úpravy (Orosz, 
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2016) platnej do roku 2015. Lehota na utváranie volebných okrskov a určovanie volebných 

miestností pre jednotlivé voľby je uvádzaná v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Volebné okrsky 

a miestnosti sú vytvárané za účelom odovzdávania hlasov od voličov a ich následného 

sčítania (Domin, 2018). Zverenie tejto kompetencie územnej samospráve vychádza 

z predpokladu, že sú to práve mestá a obce, ktoré najlepšie poznajú miestne pomery a zároveň 

sú k občanovi najbližšie (Domin, 2017). Zákon ustanovuje, že jeden volebný okrsok by mal 

spravidla zahŕňať 1 000 voličov (Orosz, 2016), zároveň často platí, že pre každý volebný 

okrsok sa zriaďuje jedna volebná miestnosť (Domin, 2017). V praxi sa však môže vyskytnúť 

situácia, kedy sú volebné miestnosti zriadené pre viaceré volebné okrsky umiestnené v rámci 

jednej budovy. Takéto prípady sa objavujú najmä pri väčších mestských sídliskách (Domin, 

2018). Aj v takýchto situáciách však platí, že každá volebná miestnosť má priradený svoj 

volebný okrsok. Opatrením, aby sa volebný okrsok utváral na princípe zahrnutia spravidla 

1 000 voličov, sa má zabezpečiť plynulý priebeh volieb (Domin, 2017). Ak by bol volebný 

okrsok utvorený pre príliš veľký počet voličov, mohla by vyššia volebná účasť v takýchto 

okrskoch spôsobiť komplikácie v súvislosti s plynulým priebehom volieb či následným 

sčítavaním odovzdaných hlasov.  Orosz (2016) upozorňuje na rozdiel oproti predchádzajúcej 

právnej úprave v oblasti utvárania špeciálnych volebných okrskov v zdravotníckych či 

sociálnych zariadeniach, v ústavoch na výkon väzby či ústavoch na výkon trestu odňatia 

slobody.  Súčasný právny predpis takúto možnosť neupravuje, čo podľa Orosza (2016) 

nepredstavuje najšťastnejšie riešenie. Tento nedostatok môže čiastočne kompenzovať príkaz 

obsiahnutý v súčasnej právnej úprave (v § 8 odseku 1), ktorá ustanovuje, že „starosta obce 

pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší 

prístup aj zdravotne postihnutí voliči“. Volebný zákon uvádza taktiež povinnosť označovať 

volebné okrsky poradovými číslami, a to aj v prípade, ak je v obci zriaďovaný len jeden 

volebný okrsok. Určenie toho, ktorý okrsok bude mať poradové číslo 1, 2, atď. je vo výlučnej 

kompetencii starostu obce (Domin, 2018). Na základe predchádzajúcej právnej úpravy 

pojednávajúcej o voľbách do Národnej rady SR bolo v súvislosti s volebným okrskom 

ustanovenie, ktoré predpokladalo zriadenie osobitného volebného okrsku pre voličov, ktorí 

nemali trvalý pobyt na území SR. Zriadenie takéhoto okrsku bolo v pôsobnosti starostu 

mestskej časti Bratislava – Petržalka (§ 12 odsek 5 Zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR 

SR). V súčasnosti patrí pôsobnosť zriaďovať osobitný volebný okrsok Ministerstvu vnútra SR 

(§ 8 odsek 4 Zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva). 
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 Nezastupiteľnú úlohu zohráva obec aj pri vydávaní hlasovacích preukazov. Tento 

inštitút reprezentuje jeden z prostriedkov, ktorý má zabezpečiť všeobecnosť volebného práva. 

Hlasovací preukaz totiž umožňuje zúčastniť sa volebného procesu (odovzdať hlas vo 

voľbách) v ktoromkoľvek volebnom okrsku, respektíve volebnej miestnosti v rámci celého 

územia Slovenskej republiky (Domin, 2018). Inými slovami, prostredníctvom hlasovacieho 

preukazu môže volič hlasovať vo voľbách mimo svojho volebného okrsku (Orosz, 2016). Nie 

raz  sa môžeme v tejto súvislosti stretnúť aj s termínom „voličský preukaz“, avšak tento 

pojem pochádza ešte z predchádzajúcej právnej úpravy. Odovzdanie hlasu vo voľbách 

prostredníctvom hlasovacieho preukazu je možná len pri voľbách celoštátnym charakterom, 

čo znamená, že inštitút hlasovacieho preukazu je uplatniteľný len v prípade parlamentných, 

európskych a prezidentských volieb (Domin, 2017). Volebný zákon síce definuje, že 

hlasovací preukaz sa viaže na predpoklad, kedy sa volič z objektívnych príčin nemôže 

zúčastniť volieb v mieste, ktoré pre neho vyplýva na základe evidencie zo zoznamu voličov. 

Takáto skutočnosť je však ťažko preukázateľná a volebný zákon ani neupravuje o povinnosti 

ju preukázať. Volič tak túto skutočnosť potvrdzuje len vlastnou žiadosťou o vydanie 

hlasovacieho preukazu (Domin, 2018). Vydávanie hlasovacích preukazov zabezpečuje obec, 

v ktorej má občan žiadajúci o hlasovací preukaz trvalý pobyt. Žiadosť môže byť podávaná 

poštou, elektronicky či osobne. Keďže ide o časovo náročný proces, tak sú v tejto súvislosti 

stanovené lehoty, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 46 volebného zákona. Na základe 

spomínaného ustanovenia musí obec takéhoto občana vyškrtnúť zo zoznamu voličov, ktorý je 

vedený pre okrsok podľa miesta jeho trvalého pobytu. Obec má tiež povinnosť viesť zoznam 

osôb, ktorým vydáva hlasovací preukaz. Táto skutočnosť zabraňuje prípadnému zneužitiu 

hlasovacieho lístku na viacnásobné hlasovanie (Domin, 2018). 

 V súvislosti s organizáciou a riadením volebného procesu zohrávajú dôležitú úlohu 

jednotlivé volebné komisie.  V kompetencii obcí je zriaďovanie okrskových volebných 

komisií. Tie sú podľa volebného zákona zriaďované pre všetky typy volieb. Kreačný 

mechanizmus v rámci okrskových volebných komisií je založený na delegačnom princípe, čo 

znamená, že politické strany (v prípade prezidentských volieb aj petičný výbor) nominujú do 

volebnej komisie svojich zástupcov či ich náhradníkov (Orosz, 2016). Politické strany tieto 

nominácie doručujú starostovi obce, respektíve primátorovi mesta (Domin, 2018). Volebné 

komisie nižšieho stupňa musia mať podľa volebného zákona najmenej päť členov (maximálny 

počet členov zákon neustanovuje). Minimálny počet členov okrskových volebných komisií 

má svoje opodstatnenie v tom, že za účelom zabezpečenia plynulého priebehu volebného 

procesu je nevyhnutné, aby boli niektorí členovia takýchto komisií schopní zabezpečiť 
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hlasovanie prostredníctvom prenosnej hlasovacej schránky (Domin, 2017). Ustanovenie § 18 

odseku 1 síce pojednáva o tom, že členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil vek 18 

rokov života, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

avšak nešpecifikuje žiadne vzdelanostné či profesijné predpoklady. Podľa Orosza (2016) 

možno považovať volebné komisie nižšieho stupňa za „laické“ komisie. Je nevyhnutné 

zdôrazniť dôležitosť členov okrskovej volebnej komisie, keďže tí prichádzajú do priameho 

kontaktu s voličmi. Ich úloha je preto vo volebnom procese nenahraditeľná (Domin, 2018). 

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva nepriniesol žiadne zásadné zmeny vo vzťahu 

k volebným komisiám nižšieho stupňa, preto sú ich úlohy stále skôr evidenčné, poriadkové, 

kontrolné či sumarizačné. Významnú úlohu plnia okrskové volebné komisie najmä pri 

zabezpečení priebehu hlasovania vo volebných miestnostiach či pri sčítavaní hlasov, ktoré 

určuje aj samotné výsledky volieb (Orosz, 2016). Činnosť okrskových volebných komisií sa 

končí vyhotovením zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v danom okrsku (volebnej 

miestnosti) a odovzdaním príslušných volebných dokumentov do úschovy obce (respektíve 

mesta). Zápisnice sa doručujú miestne príslušným okresným volebným komisiám (Domin, 

2018). 

 Okrem vyššie spomínaných základných úloh obce pri realizácii a uskutočňovaní 

volieb sú dôležité aj ďalšie úlohy obce, medzi ktoré patrí napríklad: menovanie zapisovateľov 

okrskových volebných komisií, určovanie osôb zodpovedné za organizáciu a technickú 

prípravu volieb, zverejňovanie informácií v súvislosti s prípravou a realizáciou volieb, 

zabezpečiť plochu na umiestnenie volebných plagátov, zriadiť informačný kanál pre spojenie 

s voličmi, zvolať a zaškoliť členov okrskovej volebnej komisie, doručiť oznámenie o čase 

a mieste konania volieb spolu so zoznamom kandidátov do všetkých domácností, 

skontrolovať technické zabezpečenie volebných miestností, doručiť okrskovými komisiám 

hlasovacie lístky, obálky či zoznam voličov oprávnených hlasovať v príslušnej volebnej 

miestnosti (MV SR – Organizačno-technické zabezpečenie volieb, 2019). 

2. Praktické skúsenosti na úrovni okresného mesta Revúca 

Organizácia volebného procesu podlieha širokému spektru povinností, ktoré musia 

obce v tejto súvislosti zabezpečiť. Na príklade okresného mesta Revúca sa dá poukázať na 

viacero komplikácií, s ktorými sa samosprávy pri organizácii volieb stretávajú. Predstavitelia 

mesta upozorňujú na problém v súvislosti s aktualizáciami zoznamu voličov. V minulosti sa 

vyskytli situácie, kedy napríklad občan zomrel v zahraničí, pozostalým sa nepodarilo 

v dostatočnom predstihu vybaviť slovenský úmrtný list, preto tento občan stále figuroval 
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v zozname voličov pre príslušné voľby. Časť problému tvoria napríklad aj ľudia bez domova, 

ktorí sa nedostanú k informácii, v akej volebnej miestnosti môžu odovzdať svoj hlas, keďže 

na adrese uvedenej v občianskom preukaze sa nezdržiavajú. So špecifickými prípadmi sa 

v Revúcej stretávajú aj pri ľuďoch z domovov sociálnych služieb, keďže ich trvalý pobyt je 

častokrát odlišný s miestom ich pobytu v domove sociálnych služieb (najmä v prípadoch, ak 

má občan trvalý pobyt mimo územia mesta Revúca). Ďalšiu kategóriu problému, s ktorým sa 

v praxi môže každé mesto stretnúť, tvoria ľudia s prechodným pobytom mimo adresy 

uvedenej v občianskom preukaze. Ide predovšetkým o obyvateľov žijúcich v podnájmoch, 

ktorí sú presvedčení, že svoj hlas vo voľbách môžu odovzdať vo volebnej miestnosti 

spadajúcej pre miesto ich súčasného pobytu. 

Povinnosťou obce je aj evidencia a vydávanie hlasovacích preukazov pre občanov, 

ktorí sa nemôže zúčastniť volieb vo svojom volebnom okrsku. V meste Revúca doposiaľ 

nemuseli v tejto súvislosti riešiť závažnejšie problémy. Domin (2018) však poukázal na 

situáciu, kedy došlo k čiastočnému znehodnoteniu hlasovacieho preukazu, ktorý tak nespĺňa 

všetky formálne náležitosti. Keďže nešlo o nedostatky spôsobené voličom, preto za takto 

vydaný preukaz zodpovedá miestne príslušný orgán územnej samosprávy, ktorý ho vydal. 

V minulosti bol príklad toho, kedy sa volič dostavil do volebnej miestnosti s takýmto 

hlasovacím preukazom, pričom mu volebná komisia neumožnila odovzdať svoj hlas. Ústava 

v článku 30 však garantuje, že občan má právo podieľať sa na správe veci verejných 

prostredníctvom voľby svojich zástupcov. Ústavný súd SR (nález ÚS SR z 10.03.1999, sp. 

Zn. I. ÚS 2/99) preto vyhodnotil takéto konanie okrskovej volebnej komisie za protiústavné 

z dôvodu, že komisia neumožnila odovzdať hlas oprávnenému voličov aj napriek 

telefonickému overeniu v obci, kde bol daný preukaz občanovi vydaný. V súvislosti 

s hlasovacím preukazom môže taktiež dôjsť k situáciám, kedy volič už vydaný hlasovací 

preukaz stratil, znehodnotil, prípadne mu bol odcudzený. Volebný zákon však takéto situácie 

neupravuje a obec je tak viazaná nový hlasovací preukaz nevydávať, za účelom zabránenia 

viacnásobnému hlasovaniu. 

V súvislosti so samotným priebehom hlasovania sa môžu vyskytnúť viaceré 

nepredvídateľné situácie. Jednou z nich môže byť napríklad problém s identifikáciou voliča, 

ktorý sa vyskytol aj v meste Revúca. Táto situácia vznikla z dôvodu nezrovnalosti so starším 

typom občianskeho preukazu a oficiálnym registrom obyvateľstva. Išlo o chybu v rodnom 

čísle. V týchto prípadoch predstavitelia mesta apelujú na členov komisie, aby občanovi 

umožnili hlasovať vo voľbách aj v takýchto prípadoch. Pre overenie situácie má mesto 
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k dispozícii komunikačnú linku a pracovníka, ktorý vie takéto situácie operatívne preveriť 

v systéme. 

Azda najdôležitejšou súčasťou procesu organizácie volieb na úrovni mesta je 

obsadzovanie a samotná činnosť okrskových komisií. Čo sa týka personálneho obsadenia 

komisií, samosprávy sa musia vysporiadať so stratou záujmu o výkon funkcie člena volebnej 

komisie. Ide predovšetkým o prozaické dôvody, keďže finančná odmena za výkon takejto 

funkcie sa v ostatných rokoch výraznejšie nevalorizovala. Tento problém v meste Revúca 

nateraz nie je príliš značný, avšak dôležité je, že sa stráca záujem mladých ľudí zastávať 

funkciu člena volebnej komisie. Zloženie komisií prevažne pozostáva zo starších obyvateľov, 

ktorí častokrát preceňujú svoje schopnosti. Problém zvyknú mať pri orientácii sa vo 

volebných zoznamoch či pri sčítavaní hlasov. Keďže obsadzovanie jednotlivých komisií 

podlieha aj politickým nomináciám, mestá častokrát musia riešiť aj problémy v súvislosti 

s nedodržaním základných zásad volebného moratória. V meste Revúca museli v minulosti 

riešiť prípad, kedy sa do okrskovej volebnej komisie dostavil jej člen v tričku propagujúcom 

politickú stranu. V súčasnosti na takéto situácie už upozorňujú pri školení členov komisie, 

pričom mesto tiež apeluje na politické strany, aby svoje nominácie prispôsobovali 

schopnostiam pre výkon takejto funkcie. 

Na základe rozhovorov s predstaviteľmi mesta Revúca je nevyhnutné spomenúť 

problémy, s ktorými sa musia niektoré okresné mestá vysporiadať. Ide o situácie, kedy sa po 

vyhotovení zápisníc okrskových volebných komisií musia doručiť miestne príslušným 

okresným volebným komisiám. Ustanovenie § 47 volebného zákona síce upravuje, že 

„územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu“, 

avšak realita je častokrát iná. Na Slovensku vykonáva svoju činnosť momentálne 72 

okresných úradov, avšak okresných volebných komisií pri posledných parlamentných 

voľbách bolo zriadených len 50. Viac ako dve desiatky okresných miest musí doručovať 

zápisnice zo svojich okrskových volebných komisií do iných okresov. To spôsobuje 

okresným mestám nemalé komplikácie a volebný proces sa tak môže natiahnuť aj o viac ako 

5 hodín, keďže činnosť okrskových volebných komisií je možné ukončiť až po doručení 

zápisníc okresným volebným komisiám. Mesto Revúca musí svoje zápisnice doručovať do 

hodinu vzdialenej Rimavskej Soboty. 

Záver 

Obec zohráva v procese priameho výkonu volebného práca nezastupiteľnú úlohu. 

Práve v jej réžii sa uskutočňuje priamy prenos vôle občana na výbere jeho predstaviteľov 
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v kľúčových orgánoch zastupiteľskej demokracie. Ak by v tejto fáze výkonu volebného práva 

nastal akýkoľvek problém, bol by spochybnený celý proces výberu volených zástupcov ľudu. 

Našťastie môžeme konštatovať, že predstavitelia územnej samosprávy na úrovni obcí a miest 

majú dostatočne kvalitne zabezpečené volebné procesy a nemáme žiadny  príklad zásadného 

pochybenia.  Hoci prijatie jednotiacej právnej úpravy volebných procesov a postupov  

priniesol viacero pozitív, v súčasnosti možno tiež konštatovať, že existuje viacero oblastí, v 

ktorých je potrebné pokračovať v dolaďovaní jednotlivých ustanovení volebného zákona tak, 

aby sa odstránili aj niektoré úskalia, na ktoré sme v tomto článku upozornili.  
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Kompetencie obcí v SR v oblasti miestnych daní1  

Competences of municipalities in Slovak republic in matters of 

local taxes 

Anna Vartašová, Karolína Červená 

 

Abstract  

The competencies (rights) of municipalities, whether in the area of delegated performance of state 

administration or self-government, are significantly influenced by the public interest (the interest of local 

population and municipal development), which is conditioned by the need for personnel and material equipment 

for provision of municipal functions and tasks. In the paper, the authors focused on the scope and content of 

municipal competencies in the field of local taxation in Slovakia in comparison with the V4 countries and their 

possible use in times of crisis, such as the Covid-19 pandemic. 

Key words: local taxes, competences of the municipality, territorial self-government 

 

Úvod 

Verejná moc sa štandardne nespája s pojmom práva v subjektívno-právnom nazeraní, 

ale skôr s pojmom kompetencie ako množiny právomocí a pôsobností.2 Garantovanie 

reálnosti a funkčnosti obecnej samosprávy je neodmysliteľne spojené so zabezpečením 

finančných, materiálnych, informačných a personálnych zdrojov. Rozsah a obsah kompetencií 

obcí je aj určujúcim faktorom ovplyvňujúcim úroveň samostatnosti územnej samosprávy. 

Jednou z kompetencií využívanou obcami je ukladanie miestnych daní a poplatkov, ktoré sú 

zdrojom vlastných príjmov. 

V príspevku sa autorky zaoberajú kompetenciami obcí v oblasti miestnych daní, 

pričom ich cieľom je poukázať na rozsah a obsah predmetných kompetencií a ich aplikovanie 

v praxi, a to v komparácii s krajinami V4.  

1. Miestne dane v SR  

Ako uvádza Vernarský3 „jedným z prejavov finančnej autonómie obce je autonómia 

daňová“, pričom  základ oprávnenia obce ukladať dane je čl. 59 ods. 1 zákona č. 460/1992 

Zb., Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len Ústava), podľa ktorého dane a poplatky sú štátne 

                                                 
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0214/21 – Daň z nehnuteľností – právny stav a 

potenciál.  
2 K tomu pozri VERNARSKÝ, M. Právo obce na samosprávu ako subjektívne právo. In:  Kompetencie obecnej 

samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní. Košice: ŠafárikPress, 2019, s. 69.   
3 VERNARSKÝ, M. Normotvorba obce vo veciach miestnych daní. In: Normotvorba obcí vo veciach územnej 

samosprávy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015,  s. 24.  
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a miestne. Podľa Radvana4 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 prvkov. Ústava zakotvuje, že obec je právnická osoba, 

ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so 

svojimi finančnými prostriedkami (čl. 65 ods. 1 Ústavy) a financuje svoje potreby 

predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií, pričom zákon ustanoví, ktoré 

dane a poplatky sú príjmom obce (čl. 65 ods. 2 Ústavy). 

V Slovenskej republike, vzhľadom na aktuálnu právnu úpravu, môžu obce v ukladať 

osem miestnych daní: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného 

priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, 

daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a daň za jadrové 

zariadenie, ktoré sú upravené zákonom 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) a dva miestne poplatky5: miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj, ktorý je upravený zákonom 

č. 447/2015 Z. z., o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ako fakultatívny poplatok a možno ho z povahy tohto inštitútu napriek jeho názvu považovať 

skôr za miestnu daň než za poplatok6. Miestne dane a poplatky sú ukladané a spravované 

obcami7 a sú zdrojom vlastných príjmov obcí. 

1.1 Právna úprava (kompetencie obcí) 

Zákon o miestnych daniach, ktorý bol prijatý v roku 2004 zásadným spôsobom zmenil 

pozíciu dovtedy uplatňovaných inštitútov, ktoré plnili úlohu miestnych daní (miestnych 

poplatkov a niektorých štátnych daní – dane z nehnuteľností a cestnej dane) a zároveň sa stal 

jedným zo základných prvkov fiškálnej decentralizácie8, a to tým, že poskytol obciam 

kompetencie na získavanie príjmov v podobe miestnych daní.  

                                                 
4 RADVAN, M. Místní daně jako prvek ekonomické autonomie obcí. In: Kadečka, S. a kol. (eds.). Právní 

regulace místní (a regionální) samosprávy. Brno: Masarykova univerzita. 2008, s. 507. 
5 Iné miestne poplatky obec zaviesť nemôže. TEKELI, J. Kompetenčné právo v obecnej smaospráve. Konfliktné 

oblasti. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 100. 
6 Obdobný názor zastáva POPOVIČ, A. Zamyslenie sa nad miestnym poplatkom za rozvoj. Justičná revue: 

časopis pre právnu teóriu a prax. roč. 68, 2016, č. 11, s. 1263-127. 
7 BUJŇÁKOVÁ, M. et al. Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky EÚ. 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 115 a nasl. 
8 K tomu pozri aj zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve. BABČÁK, V. Právne aspekty ukladania miestnych daní. In: Ekonomiczne 
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O zavedení miestnych daní a poplatkov rozhodujú obce miestnymi aktmi, a to 

v podobe všeobecne záväzných nariadení v rámci samostatnej, originálnej pôsobnosti9, 

vykonávajú tiež ich správu a zároveň stanovujú niektoré náležitosti miestnych daní a 

poplatkov, najmä ich sadzby či oslobodenia. Normotvorné kompetencie obcí sa realizujú 

prostredníctvom oprávnenia vydávať všeobecne záväzné nariadenia, keďže Ústava v čl. 68 

stanovuje, že vo veciach  územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre 

samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné 

nariadenia. 

Legislatívna právomoc vo veci miestnych daní je obciam daná na základe zákona o 

miestnych daniach (v zmysle ústavného princípu, že dane možno ukladať zákonom alebo na 

základe zákona), čo je potvrdené aj zákonom č. 360/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v čl. 11 ods. 4, kde je implementované, že v rámci kompetencie 

obecného zastupiteľstva má možnosť obec rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a 

ukladať miestny poplatok, a určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku.10 

V SR zákon o miestnych daniach pomerne široko splnomocňuje obec, aby ukladala 

miestne dane, určovala sadzby daní, oslobodenia a zníženia dane v zákonných medziach, 

splátky a spôsob platenia, oznamovacie a evidenčné povinnosti, a ďalšie špecifiká podľa 

jednotlivých daní, teda:  

- pri dani z nehnuteľností stanovovať sadzby dane11, osobitné časti obce, kde určuje rôzne 

sadzby daní, v obmedzenom rozsahu hodnotu niektorých druhov pozemkov (najmä pri 

stavebných pozemkoch či v prípade nulovej hodnoty pozemkov stanovenej prílohou č. 1 

                                                                                                                                                         
i prawne problemy racjonalizacji wydatków poblicznych. Tom III: kontrowersie wokól wydatkowania srodków 

publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonovania panstva i gospodarki narodowej, 2005, s. 11. 

9 K tomu pozri viac KUBINCOVÁ, S. Miestne dane v Slovenskej republike - teoretické východiská a právna 

úprava. In: Nové horizonty v práve 2018: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská 

Bystrica: Belianum, 2018, s. 191-198. 
10 ROMÁNOVÁ, A. Miestne dane ako zdroj príjmov rozpočtov územnej samosprávy. In: Verejné financie 

Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoja, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2011, s. 63-68; LIPTÁKOVÁ, K. Kompetencie miestnej samosprávy a jej normotvorba v kontexte 

miestnych daní na Slovensku. In: Bratislavské právnické fórum 2018: Ústavnoprávne východiská Finančného 

práva, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.. 2018, s. 56-66. 
11 Základné sadzby dane sú stanovené zákonom o miestnych daniach, avšak zákon splnomocňuje obce aby si ich 

prípadne nahradili podľa miestnych potrieb inými sadzbami všeobecne záväzným nariadením v rámci limitov 

daných týmto zákonom. Takto môžu obce stanovovať sadzby dane, ktoré sa uplatňujú namiesto zákonnej 

sadzby, pričom môžu stanoviť rôzne sadzby pre rôzne druhy nehnuteľností, resp. spôsoby ich využitia (stavby 

slúžiace na bývanie, podnikanie, poľnohospodárstvo, priemysel, atď., či pozemky zapísané v katastri 

nehnuteľností ako orná pôda či zastavané plochy, záhrady, stavebné pozemky, atď.) a zároveň môžu byť tieto 

rôzne sadzby stanovené odlišne i v rámci jednej obce, a to podľa jednotlivých katastrálnych území alebo zón 

(jednotlivé časti obce), ktoré obce stanovenia všeobecne záväzným nariadením. 
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k zákonu o miestnych daniach), príplatky za podlažie, oslobodenia v zákonných 

limitoch, platenie dane v splátkach, 

- pri dani za psa najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií 

spojených s predmetom dane, oslobodenia alebo zníženia dane, platenie dane 

v splátkach, 

- pri dani za osobitné užívanie verejného priestranstva sú to najmä miesta, ktoré sú 

verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne 

sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, 

náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia alebo zníženia dane, 

- pri dani za ubytovanie najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, 

sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie, spôsob vyberania dane, 

náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, oslobodenia 

alebo zníženia dane, 

- pri dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje najmä sadzbu dane, 

prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, rozsah a spôsob vedenia 

preukaznej evidencie, spôsob identifikácie automatov/prístrojov, oslobodenia alebo 

zníženia dane, platenie dane v splátkach, 

- pri dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta najmä 

vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených 

kritérií alebo paušálnu sumu dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane, 

náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia alebo zníženia dane, 

- pri dani za jadrové zariadenie najmä sadzbu dane, začlenenie obce do pásma 

rozhodujúceho na určenie sadzby dane, náležitosti oznamovacej povinnosti a 

oslobodenia od dane. 

2. Komparácia s ostatnými krajinami V4 

Z hľadiska právneho zakotvenia miestnych daní je existencia miestnych daní rámci 

krajín V412 uznaná priamo v ústave, s výnimkou Českej republiky. Všetky štáty V4 regulujú 

miestne dane v zákone (či už o miestnych daniach alebo poplatkoch, resp. i v iných 

osobitných zákonoch), ktorý je doplnený podzákonným aktom miestnej samosprávy 

(všeobecne záväzné nariadenia  v SR, všeobecne záväzné vyhlášky  v ČR, miestne nariadenia  

                                                 
12 Zahŕňajúcim Slovenskú republiku (ďalej len SR), Českú republiku (ďalej len ČR), Maďarskú republiku, (ďalej 

len MR) a Poľskú republiku (ďalej len PL). 
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v MR, uznesenia obecnej rady v PL)13. Ním upravuje konkrétna jednotka územnej 

samosprávy (obec) náležitosti miestnych daní v rozsahu, na ktorý ju zákon oprávňuje a ktorý 

sa v jednotlivých štátoch líši. V tabuľke č. 1 uvádzame porovnanie kompetencií (obsahu 

a rozsahu) obcí v oblasti miestnych daní v rámci krajín V4. Vzhľadom na to, že pre niektoré 

štáty (predovšetkým Poľsko, ale aj Česko) je typické, že popri formálne zakotvených 

miestnych daniach sa za miestne dane považujú aj iné platby, často označované ako miestne 

poplatky, čomu sme sa v rámci porovnania štátov V4 venovali bližšie v iných prácach14, na 

účel porovnania kompetencií sme vychádzali z kategorizácie miestnych daní akademikmi 

v príslušných štátoch. 

Tabuľka č. 1. Porovnanie kompetencií obcí v oblastí miestnych daní v štátoch V4 
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13 VARTAŠOVÁ, A. Komparácia systémov miestnych daní v krajinách Vyšehradskej štvorky. In: Miestne dane 

v krajinách Vyšehradskej štvorky: zborník vedeckých prác. Praha: Leges, s. 169. 
14 VARTAŠOVÁ, A. Komparácia systémov miestnych daní v krajinách Vyšehradskej štvorky. In: Miestne dane 

v krajinách Vyšehradskej štvorky: zborník vedeckých prác. Praha: Leges, s. 132-134. 
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št
át

n
e 

o
rg

án
y
 

Zdroj: legislatíva príslušných štátov 

*MD: miestne dane 

MP: miestne poplatky 

DzN: daň z nehnuteľností 

MP (ZoMDaP): miestne poplatky upravené zákonom z 12. januára 1991  o miestnych daniach a poplatkoch 

Z prehľadu je zrejmé, že spomedzi štátov V4 Slovenská republika nastavuje 

kompetencie obcí pri ukladaní a vyberaní miestnych daní v najširšom rozsahu. Obce v SR ako 

jediné zároveň vykonávajú správu týchto daní v rámci samosprávnej pôsobnosti – nie 

v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy. Podobne ako v Maďarsku, slovenské obce 

disponujú príjmom v podobe miestnych daní ako formálne zakotveným a uznaným inštitútom 

miestnych daní na rozdiel od ČR, kde daň z nehnuteľností a miestne poplatky za miestne dane 

považujú len akademici15 - nie zákonodarca a tiež PL, kde zákon o miestnych daniach 

a poplatkoch obsahuje len časť daní a poplatkov zo širšieho diapazónu platieb, ktoré 

akademici16 považujú za miestne dane, resp. poplatky (hovoria o tzv. poplatkoch daňového 

charakteru). Tento rozdiel je zjavný aj pri stanovení rozsahu kompetencií obcí, ktorými obce 

disponujú pri miestnych poplatkoch zakotvených v ČR a miestnych poplatkoch upravených 

zákonom o miestnych daniach a poplatkoch v PL (kde ich rozsah skôr pripomína rozsah 

kompetencií daných pri miestnych daniach v SR a MR) na rozdiel od iných daní 

(akademikmi) považovaných za miestne dane v týchto štátoch. Najviac podobný aspekt 

kompetencií obcí je jednoznačne možnosť ovplyvnenia výšky sadzieb miestnych daní a ich 

oslobodení, resp. znížení, čo deklaruje záujem štátov o ponechanie priestoru obciam 

v korekcii výšky príjmov pochádzajúcich z tohto lokálneho zdroja príjmov obcí, avšak len 

                                                 
15 Napr. RADVAN, M. Correction Elements in Case of Czech Local Charges. In: Mrkývka, P., Gliniecka, J., 

Tomášková, E. Juchniewicz, E., Sowiński, T., Radvan, M. (eds.) The Challenges of Local Government 

Financing in the Light of European Union Regional Policy. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2018. 

152-153; MARKOVÁ, H. Finanční zdroje místních společenství a Evorpská charta místní samosprávy 

v podmínkach ČR, In: Radvan, M., Mrkývka, P. Financování územní samosprávy ve zjednocujíci sa Evropě. 

Brno: Masarykova univerzita, 2005. 

16 Napr. DOWGIER, R., ETEL, L., LISZEWSKI, G., PAHL, B. Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Wolters 

Kluwer Polska, 2020, s. 19. 
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Slovensko neobsahuje fixné maximá (Poľsko, Maďarsko i Česko obsahujú zákonné najvyššie 

prípustné sadzby) miestnych daní (s výnimkou sadzieb pri niektorých druhoch pozemkov). 

Záver 

Definovanie kompetencií obcí v oblasti miestnych daní, resp. predtým miestnych 

poplatkov podliehalo historickému vývoju, pričom v období súčasnej Slovenskej republiky 

bol prvotným významným  medzníkom zákon č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý 

spolu s Ústavou predpokladal, že obce budú môcť ukladať miestne dane, a neskôr zákon č. 

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

stavebné odpady, ktorý existenciu miestnych daní reálne zakotvil, čím vytvoril nosný prvok 

uplatnenia fiškálnej decentralizácie v SR. Význam týchto kompetencií podľa nášho názoru 

výrazne akcentuje dôležitosť územnej samosprávy a jej právo na vlastné finančné (daňové) 

zdroje/príjmy17, zvyšuje mieru finančnej sebestačnosti obcí a poskytuje obciam adekvátnejšie 

nástroje promptnej reakcie v prípade náhlej potreby,  kde ako príklad môžeme uviesť Mesto 

Košice, ktorého mestské zastupiteľstvo dňa 28. mája 2020 odsúhlasilo oslobodenie od 

miestnej dane za užívanie verejného priestranstva v období od 1. júna 2020 do 31. decembra 

2020 umiestnenie vonkajšieho sedenia, ktoré malo prispieť k podpore prevádzkovateľov 

reštauračných zariadení obmedzených v dôsledku štátom prijatých opatrení proti šíreniu 

pandémie COVID-19. 

Hoci rozsah kompetencií slovenských obcí v zmysle súčasného znenia zákona 

o miestnych daniach je i v porovnaní s ostatnými štátmi V4 pomerne široký, od prijatia 

zákona o miestnych daniach v roku 2004 došlo k postupnému limitovaniu kompetencií obcí, 

a to najmä čo do stanovenia sadzieb dane z nehnuteľností. Pôvodne zákon o miestnych 

daniach nelimitoval obce čo do stanovenia výšky sadieb dane ani spôsobu, akým rozčlenili 

územie obce na účely stanovenia odlišných sadzieb dane v jednotlivých častiach obce. 

Dôvodom limitácie boli prípady, keď najvyššie, resp. vyššie sadzby dane boli v podstate 

nepriamo namierené na vybraných daňovníkov, a to definovaním jednotlivej časti obce tak, že 

v jej rámci vlastnil tam sa nachádzajúce nehnuteľnosti v podstate len jeden daňovník ako aj 

početné prípady neúmerne vysokých sadzieb pre niektoré druhy nehnuteľností, resp. výrazné 

rozdiely medzi najvyššími a najnižšími sadzbami v rámci jednotlivej obce18.19 Tento aspekt 

                                                 
17 Napr. aj v kontexte čl. 9. Európskej charty územnej samosprávy, ku ktorej SR pristúpilo postupne v roku 1999, 

2002 a v úplnosti v roku 2007 (bez dovtedajších výhrad). 
18 Evidované boli prípady až 20-násobného medziročného zvýšenia sadzieb, ako aj prípady, kde rozdiel medzi 

zákonnou a obcou ustanovenou sadzbou dane tvoril dokonca 50-násobok. Ani takéto disproporcie však neboli 

súdmi označené ako nezákonné vymedzenie obcí z ich kompetencií daných zákonom o miestnych daniach, 

nakoľko ten ponechával v danom čase obciam doslova neobmedzované kompetencie. 
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poukazuje na to, že priznanie kompetencií obciam má nie len svoje pozitíva v podobe 

možností získavania vlastných finančných zdrojov pochádzajúcich zo zdaňovania, ale aj 

negatíva, a to v podobe administratívnej záťaže pri výbere a správe daní.  
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Kompetenčná výbava slovenských obcí v boji proti klimatickým 

zmenám – utópia alebo vízia?1  

Competences of Slovak municipalities in the fight against climate 

change - utopia or vision?  

Rastislav Král  

 

Abstract 

In the article, the author considers whether Slovak municipalities have defined competencies in the current legal 

system in order to be able to respond to the current requirements of society for the preparation and 

implementation of measures to mitigate the effects of climate change. It analyzes the current legislation 

governing the general establishment in the context of the climate crisis in connection with the competencies of 

the municipality. At the same time, it considers whether there is a rational reason to expect the introduction of a 

unifying element into the competence of municipalities only in the interest of us being able to express in a more 

terminologically targeted manner the efforts of municipalities to get involved in solving climate issues. In the 

end, he approaches the evaluation ideas and answers the question arising from the title of the paper.         

Key words: municipality, competence, climate changes  

 

Obce, ako základné jednotky územnej samosprávy na Slovensku, sa pri správe svojho 

územia prispôsobujú aktuálnym spoločenským podmienkam a potrebám. V aktuálnom čase 

reagujú na súčasné výzvy, problémy alebo trendy. Deje sa tak v mnohých  oblastiach 

spoločenského života. V otázkach sociálnych záležitostí, školstva, dopravy, zdravotníctva, 

podpory národnostných menšín a mnohých ďalších. Územná samospráva je pri výkone 

verejnej moci najbližším článkom k občanom a k lokálnym situáciám vyžadujúcim riešenia. 

Možno sa stotožniť s názorom, podľa ktorého „územná samospráva je osobitá práve v tom, že 

je prejavom záujmu spoločenstva na samospravovaní, samoregulácii, resp. záujmu 

o samorozhodovanie“2.  

Je zrejme otvorenou otázkou do diskusie, či kompetenčná výbava slovenských obcí sa 

stíha adekvátne prispôsobovať meniacim sa pomerom. Rovnako si možno klásť otázku, či ich 

kompetenčná výbava je natoľko “všeobímajúca“, že dokážu vzniknuté situácie konformne 

vyriešiť aj bez potreby jej zmien.  

                                                 
1 Tento príspevok vznikol ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0367/19 s titulom „Kompetencie 

obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“.  

 
2 ŽOFČINOVÁ, V. 2018. Osobitné kategórie zamestnancov. s. 159.  
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Bez ambície, aby sme hľadali odpovede na predchádzajúce zamyslenia viažuce sa na 

dynamiku zmien v kompetenciách obcí, v príspevku zameriame pozornosť na obsahovú 

analýzu kompetencií v téme, ktorá je v súčasnosti jednou z hybných síl spoločenských 

udalostí.  

Klimatická zmena je fenomén prierezovo ovplyvňujúci súčasnú dobu, možno povedať, 

takmer vo všetkých oblastiach. V oblasti ekonomiky, politického rozhodovania, ochrany 

životného prostredia, dopadov na sociálnu sféru, dopravu a mnohých ďalších. Tlak verejnosti 

na politické špičky, ale aj na vykonávateľov verejnej moci sa stupňuje. Nezanedbateľnými sa 

stávajú požiadavky na dynamické prijímanie opatrení na zmierňovanie dopadov klimatických 

zmien. Rovnako tak aj požiadavky na uskutočňovanie opatrení smerujúcich k adaptovaniu sa 

spoločenstiev na očakávané zmeny.  

Nemožno sa vyhnúť diskusiám o tom, ktoré subjekty vo verejnom priestore majú 

preberať zodpovednosť za prijímanie adaptačných alebo mitigačných opatrení 

a predovšetkým zodpovednosť za nastavovanie pravidiel správania sa zainteresovaných 

subjektov.  

Pri nastavovaní pravidiel zohráva jednu z kľúčových úloh normotvorba. Zastávame 

názor, že kreovanie právnych nástrojov vo forme prameňov práva ústavnej, zákonnej, či 

podzákonnej úrovne, môže a musí zohrávať v snahách riešiť otázky klimatických zmien na 

národnej úrovni dominantnú úlohu. Medzinárodnoprávny aspekt je v tomto ohľade ešte 

dominantnejší. 

V hre je dozaista verejný záujem, spočívajúci v  elementárnych snahách nezhoršovať a 

aspoň zachovať súčasný stav životného prostredia, resp. udržať súčasnú environmentálnu 

úroveň pre budúce generácie a napĺňať tak požiadavky existencie spoločnosti v súlade s 

princípom trvalo udržateľného rozvoja. Košičiarová a kol. uvádzajú, že „trvalo udržateľný 

rozvoj podčiarkuje skutočnosť, že ochrana životného prostredia nemá len jednu dimenziu (t.j. 

nepresadzuje sa len prostredníctvom ochrany životného prostredia per se), ale má aj 

hospodársku a sociálnu stránku. Cieľ trvalo udržateľného rozvoja sa tak môže napĺňať len 

presadzovaním opatrení vo všetkých troch oblastiach.3“       

Je nepochybné, že štát ako subjekt a ako suverén správy vlastného územia, disponuje 

širokou paletou kompetencií na to, aby dokázal zrealizovať niektoré z opatrení, ktoré by 

mohli byť v snahách o zmierňovanie dopadov klimatických zmien účelné, užitočné 

a efektívne. Na tomto mieste nechceme tvrdiť, že mnohé z takýchto opatrení sa dnes už 

                                                 
3 KOŠIČIAROVÁ, S. a kol. 2009. Právo životného prostredia, s. 21  
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nerealizujú, resp. nepripravujú. Slovenská legislatíva priznáva orgánom vykonávajúcim štátnu 

správu pomerne široké oprávnenia pre výkon správy smerujúc k environmentálne priateľským 

riešeniam4.  

Z formalistického pohľadu v slovenskej legislatíve len stiesnene a zložito5, hľadáme 

terminologické vymedzenie pojmu „klimatická zmena“. Miera využitia tohto pojmu 

v slovenských právnych predpisoch je obmedzená. Podľa Šmelkovej „môžeme konštatovať, že 

právna úprava v zákonoch SR len v malom množstve venuje pozornosť v súčasnosti čoraz 

vážnejšiemu problému klimatických zmien a odstraňovaniu ich nepriaznivých dôsledkov. Na 

druhej strane koncepčný rámec upravujúci túto oblasť je rozsiahly a rôznorodý, no zároveň aj 

málo koordinovaný.6“ 

Samotné terminologické vymedzenie nie je jednoznačné, vôbec už nemožno povedať 

jednoduché. Komplexnosť a multidisciplinarita tohto javu sú atribúty, ktoré z fenoménu 

„klimatickej zmeny“ robia pojem, ktorý podľa nášho názoru nemá ďaleko od pojmov, ktoré 

v právnej teórii označujeme ako právne neurčité.  

Vo svete však možno nájsť príklady krajín, ktoré sa v deklaratívnej rovine k uznaniu 

existencie fenoménu klimatickej zmeny a k snahám o riešenie tohto problému zaviazali 

priamo vo svojich ústavných textoch7. Na Slovensku sa o tejto myšlienke, podľa našich 

vedomostí, nevedie diskusia. V rámci slovenských ústavných garancií sa v environmentálnej 

rovine žiada spomenúť napríklad právo na priaznivé životné prostredie podľa čl. 44 ústavy 

Slovenskej republiky, právo na informácie o životnom prostredí ustálené v čl. 45 ústavy, 

ústavný zákaz vývozu vody podľa čl. 4 ods. 2 ústavy8 ako aj výlučná možnosť vlastníctva 

štátu vo vzťahu k vybraným častiam živej a neživej prírody podľa čl. 4 ods. 1 ústavy.      

Téma príspevku vedie problematiku našej kompetenčnej analýzy k jednotkám územnej 

samosprávy na Slovensku. Názov príspevku súčasne naznačuje otázku, resp. dilemu, či 

slovenské obce disponujú kompetenčnou výbavou vhodnou, resp. primeranou na to, aby sme 

                                                 
4 Pozri nástroje, ktoré ponúkajú napr. zákon č. 50/1976 Zb. o o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon), zákon č. 31/1995 Z.z o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), 

zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ďalšie.  
5 V slovenskej úprave nachádzame pojem „zmena klímy“ napr. v zákone 26/2004 Z.z.  v prílohe č. 5, ďalej 

v zákone 137/2010 Z.z. o ovzduší v prílohe č. 1.    
6 ŠMELKOVÁ, J. 2018. Regulačné rámce na ochranu pred následkami klimatických zmien. s. 64 
7 Klimatická zmena a snahy v boji proti nej sú zakotvené napríklad v textoch ústav Tuniska alebo Equádora. O 

návrhoch zapracovania problematiky otvorene uvažovalo aj Francúzsko, avšak nedošlo k politickej dohode 

o presadení tohto zámeru.  
8 Pozri napríklad JAKAB, R. 2019. Administratívnoprávne dôsledky ústavnoprávnej ochrany vôd. In STUDIA 

IURIDICA Cassoviensia, roč. 7, č. 1, s. 61-67. 
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mohli zodpovedne obhájiť tvrdenie, že naše obce v snahách eliminovať dopady klimatických 

zmien nezlyhávajú, ba práve naopak, že môžu zohrávať v tejto téme jednu z primárnych úloh.  

Hypotézu pre naše uvažovanie a skúmanie tvorí názor, že v slovenskej legislatíve nie 

je v stave de lege lata pre obce vytvorený kompetenčný rámec, ktorý obsahovo a 

terminologicky, t.j. bezprostredne a priamo, stanovuje ich možnosti vykonávať verejnú moc 

(orgininárnu samosprávnu alebo prenesenú) v oblasti prispôsobovania sa alebo zmierňovania 

dopadov klimatických zmien. Avšak súčasné kompetenčné vybavenie využívajú obce per 

partes v jednotlivých spoločenských oblastiach a práve tým majú možnosť prispievať 

k dosahovaniu klimatických cieľov.  

Metodologicky bolo naše skúmanie vedené základnými metódami vedeckej abstrakcie, 

analýzy právnych predpisov de lege lata, uplatňovaním metód právnej logiky a výkladu 

právnych noriem.  

Jednou zo základných myšlienok analýzy je, že kompetenciu orgánu verejnej moci 

vnímame ako dvojzložkovú schému tvorenú jeho pôsobnosťou a právomocou. Pri 

podrobnejšej analýze možno názorovo smerovať k tomu, že práve pôsobnosť je problémovou 

zložkou, ktorej je nutné v kontexte „klimatickej zmeny“ venovať zvýšenú pozornosť.  

Ak pôsobnosť vyjadruje okruh spoločenských vzťahov  

a záležitostí, v rámci ktorých má orgán verejnej moci plniť svoje úlohy, je v kontexte vyššie 

spomenutých vlastností komplexnosti a multidisciplinarity javu klimatických zmien 

nesmierne zložité, a to najmä obsahovo, vymedziť presný okruh takýchto spoločenských 

vzťahov a záležitostí. Musíme si klásť otázku, ktoré zo spoločenských vzťahov sú tie, ktoré je 

nutné regulovať v záujme riešenia otázok klimatických zmien? Tieto okruhy zrejme 

dokážeme odvodzovať od výskumných zistení a záverov odborníkov predovšetkým z iných 

vedných odvetví, ako sú tie právne. Do pozornosti treba vziať výstupy práce klimatológov, 

ekológov, biológov, sociológov a mnohých ďalších.    

Ďalšou nezanedbateľnou skutočnosťou je to, že mnohé okruhy alebo témy 

spoločenských vzťahov a záležitostí, ktoré sa javí ako vhodné subsumovať pod tému 

“klimatická zmena“, už sú v rámci pôsobnosti jednotlivých orgánov verejnej moci určené, 

resp. vymedzené. Chceme tým len nadviazať na ten fakt, že spôsoby organizačnej výstavby 

orgánov verejnej moci sú v slovenských podmienkach do značnej miery budované práve na 

princípe odvetvovosti a na to nadväzujúcej špecializácie výkonu verejnej moci. Okruh 

spravovaných spoločenských vzťahov, resp. pôsobnosť orgánov verejnej moci vymedzujú 
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jednotlivé právne predpisy v súčasnej dobe, podľa nášho názoru, dostatočne jasne a presne9 

(pripúšťajúc kompetenčné nedokonalosti v individuálnych prípadoch). 

 V podmienkach obecnej samosprávy je postavenie obcí nutné vnímať v rovine 

výkonu originárnych kompetencií a výkonu preneseného výkonu štátnej správy. 

Pri prenesenom výkone štátnej správy je obec jej výlučným vykonávateľom. 

Podmienky a pravidlá preneseného výkonu štátnej správy stanovuje právna norma a obec 

vykonáva konkrétne činnosti v mene štátu, na zodpovednosť štátu a štát zároveň kontroluje 

tento výkon. V tejto časti analýzy je žiaduce zamyslieť sa nad skutočnosťou, že obec ako 

samosprávny subjekt, nebude zrejme vo významnom rozsahu iniciovať snahy o legislatívne 

úpravy kompetencií, ktoré v rámci preneseného výkonu štátnej správy uskutočňuje. Pri 

identifikácii kompetencií pri prenesenom výkone štátnej správy nachádzame parciálne úlohy 

obce v širokom spektre právnych vzťahov pri regulácii starostlivosti o vody, o ovzdušie, 

v oblasti ochrany prírody a krajiny, v rámci cestnej dopravy a v ďalších oblastiach. Priame 

kompetencie obce naviazané bezprostredne na jav klimatickej zmeny sme v analýze právnych 

predpisov platných v čase spracovania príspevku nenašli. Súhrnný prehľad právnych rámcov 

naviazaných priamo alebo nepriamo na klimatickú zmenu ponúka vo svojej práci aj 

Šmelková10 a aj z tohto autorkinho prehľadu sa nemožno priblížiť k záveru, že klimatická 

zmena predstavuje nejaký jednotiaci prvok v určovaní kompetencií pre výkon štátnej správy. 

A to či už pri jej vykonávaní priamo orgánmi štátu alebo inými subjektmi, medzi ktoré možno 

zaradiť aj obce.   

Ak sa zameriame na problematiku originárnych kompetencií obecných samospráv 

žiada sa siahnuť po analýze fundamentálneho právneho predpisu upravujúceho organizáciu, 

činnosť a fungovanie obcí. Je ním zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. (ďalej aj ako 

„zákon o obecnom zriadení“). Okrem zákona o obecnom zriadení, ako pripomína Cepek 

a kol.11, aj osobitný zákon môže obciam originárnu kompetenciu priznať. 

Výpočet úloh obecnej samosprávy plynúci z dikcie § 4 ods. 3 zákona o obecnom 

zriadení nepredpokladá, ani terminologicky, ani obsahovo, a ani priamo nezakladá 

kompetenčnú výbavu obcí na riešenie otázok klimatickej zmeny. Ani v iných častiach zákona 

nenachádzame obsahovú zmienku o jave klimatickej zmeny. V sledovanom kontexte 

nemožno opomenúť, že zákon o obecnom zriadení bol prijatý v roku 1990, kedy bolo 

                                                 
9 Napr. zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákon č. 

180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 252/2003 

Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie.  
10 Dielo citované v poznámke č. 6  
11 CEPEK, B. a kol. 2015. Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. s. 53 
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v aktuálnych podmienkach krajiny prioritou riešenie iných otázok ako témy klimatickej 

zmeny, ktorá v daných časoch v spoločnosti nerezonovala a nebola spoločensky exponovaná 

tak, ako je tomu v dnešnej dobe. Keďže v § 4 ods. 3 sa jedná o demonštratívny výpočet úloh, 

ktoré má obec plniť, otvára sa tým priestor pre inovatívny12 a adaptívny prístup k výkonu 

obecnej samosprávy cestou pomenovávania nových výziev v živote samosprávy, ku ktorým 

klimatickú zmenu možno z nášho pohľadu zaradiť.  

Najtesnejšie sa k problematike klimatickej zmeny približujú kompetencie obce 

ustanovené v §4 ods. 3 písmen g) h) j), ktoré vo svojich vedeckých či odborných prácach 

neopomínajú ani akademici alebo praktici zaoberajúci sa právom životného prostredia či 

príbuznými odbormi (ekológia, environmentalistika, a pod.).  

V kontexte otázky položenej v názve tohto príspevku dospievame k zisteniam, že 

samotný pojem klimatická zmena je pre náš právny poriadok zatiaľ termínom príležitostným 

a právne nie veľmi vyhraneným. Preniká do slovenských prameňov práva predovšetkým na 

základe medzinárodnoprávnych vplyvov a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.  

Z tejto národnej, ba až nadnárodnej úrovne, sa prenos záväzkov smerujúcich 

k prijímaniu adaptačných alebo mitigačných opatrení, k lokálne pôsobiacim subjektom, teda 

aj k obciam a mestám, stáva zrejme koncepčne, administratívne, časovo i zdrojovo náročný. 

Situácia slovenského stavu de lege lata na obecnej, samosprávnej úrovni ukazuje, že prenos 

ideí je možno až tak náročný, že v kontexte iných spoločenských potrieb a problémov je až 

nezrealizovateľný. Takéto uvažovanie je podporené už spomenutou skutočnosťou, že 

neexistuje vymedzenie obecných kompetencií priamo naviazaných pre riešenie otázok 

klimatickej zmeny.  

Obce sú kompetenčne schopné, a mnohé z nich aj ochotné, plniť úlohy per partes a 

napĺňať tak mozaiku multižánrovosti opatrení nutných na dosahovanie klimatických cieľov. 

Nakoniec aj Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy z roku 2018 (ďalej aj 

ako „stratégia“) počíta s obcami ako so zainteresovanými aktérmi. Stratégia uvádza, že 

„adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a zvyšovanie odolnosti sídiel sa stáva 

neoddeliteľnou súčasťou činnosti samosprávy na lokálnej úrovni, či už v operačnej, 

rozhodovacej alebo plánovacej rovine. Obce a ich samosprávne orgány majú široko a jasne 

definovaný priestor pre výkon a rozhodovanie a majú, v zmysle platnej legislatívy, viacero 

                                                 
12 Pozri k tomu napr. JANKEĽOVA,N. – MORICOVÁ, Š. – JANKUROVÁ, A. 2017. Inovatívne prístupy v 

manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb. 
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možností ako systémovo začleniť tému zmeny klímy a zmierňovanie jej dôsledkov do 

strategických dokumentov a rozvojových plánov samosprávy.13“      

Ak pristúpime k dôslednejšej analýze citovanej časti stratégie, ktorá, hovorí o tom, že 

existuje „....široko a jasne definovaný priestor pre výkon a rozhodovanie....“ možno z toho 

vyvodiť, že štát (ako garant spracovania stratégie) zrejme považuje kompetenčnú výbavu obcí 

v téme klimatickej zmeny za minimálne uspokojujúcu, ak nie postačujúcu a dostatočnú. 

V nadväznosti na to, stratégia prenáša istú časť bremena očakávanej aktivity a iniciatívy 

priamo na obce tak, že poukazuje na možnosti obcí zapracovávať túto tému rozvojových 

plánov svojho územia. Zrejme hovoríme o územnom pláne obce, programe rozvoja bývania v 

obci, programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, či komunitnom pláne sociálnych 

služieb v obci. Zastávame názor, že mal by to byť práve štát, ktorý by mal byť príkladom, 

vzorom a motivátorom pre obce a mestá v snahách systematicky zapracovávať aktivity 

smerujúce k zmierňovaniu dopadov klímy do lokálnych programov. Štát by mal obciam 

poskytovať, alebo prinajmenšom podporovať aktivity zameraná na, metodickú podporu, 

vzdelávanie v tejto oblasti, vytváranie priestoru na aktívnu diskusiu s ďalšími 

zainteresovanými aktérmi.        

Záver 

Pri snahe identifikovať kompetenčnú výbavu obcí v boji proti klimatickej zmene sme 

rovnako, ako mnohí iní autori, narazili na fakt, že slovenský právny poriadok tento termín 

používa, jemne povedané, sporadicky. Nemožno preto z nášho pohľadu racionálne očakávať, 

že plnenie úloh obcí v tejto oblasti bude v najbližšom období legislatívne priamo, myslíme 

najmä terminologicky a obsahovo, jednotiaco upravené.  

Multidisciplinarita a multikauzalita problému klimatickej zmeny robí snahy 

o jednotiace legislatívne prístupy z nášho pohľadu takmer nemožnými. Dokonca vyjadrujeme 

skepsu, či prílišná snaha o subsumovanie úloh samospráv v téme klimatickej zmeny 

do unifikovaných legislatívnych rámcov vyjadrovaných slovným spojením „klimatická 

zmena“, by nespôsobovala viac nejasností, nepresností a nedorozumení, ako úžitku. 

Práve komplexnosť opisovaného problému dáva priestor na využitie súčasného 

nastavenia kompetenčného aparátu aj na obecnej úrovni. Po častiach a v jednotlivých 

oblastiach spoločenských pomerov sú obce schopné prijímať opatrenia a plnohodnotne 

využívať svoju právomoc, ktorú je žiaduce vnímať ako spôsobilosť niečo spravovaným 

subjektom prikázať, zakázať, resp. určiť povinnosť niečo strpieť a podobne. Kľúčom by 

                                                 
13 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. 2018, s. 52  
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mohla byť kombinácia už používaných právnych nástrojov. Spomenutia hodným je dozaista 

názor doc. Stejskala o nutnosti využitia nástrojového mixu v snahách o adaptáciu na 

klimatické zmeny.14  

Popri klasických legálnych nástrojoch nemožno opomenúť nástroje soft law, ktoré aj 

v slovenských pomeroch začínajú presakovať do prostredia verejnej správy práve v oblastiach 

environmentu a klimatickej zmeny.  

Zhrnutím možno vysloviť názor, že kompetenčná výbavy obcí de lege lata v téme 

klimatickej zmeny existuje. Terminologicky je označovaná síce inak ako pojmovým spojením 

„klimatické zmena“, no aj napriek terminologickej nejednotnosti využívanie tejto 

kompetenčnej výbavy ovplyvňuje spoločenské vzťahy s cieľom prinášať pozitívne výsledky a 

dopady v rámci témy klimatickej zmeny. Kompetencie obcí sú diverzifikované a členené.  

V súčasnej dobe nevnímame materiálnu potrebu zjednocovania obecnej kompetenčnej 

výbavy v legislatívnej rovine pod jednotiaci zámer boja proti klimatickej zmene. Vnímame 

dôležitosť pertraktovania problematiky nepriaznivých dopadov na životné prostredie 

a v nadväzujúcom kontexte aj dopady na spoločnosť či ekonomiku. Vytváranie masívnych 

cielených obecných kompetencií na riešenie klimatického problému sa javí ako utopistický 

prístup. Víziou by mohla byť identifikácia tých obecných kompetencií, ktorých aktívne 

využívanie môže s najvyššou pridanou hodnotou prispieť k riešeniu nastoleného problému.  

Obce sú fundamentálnymi jednotkami v spoločnosti, ktoré môžu a majú prispievať 

k dosahovaniu klimatických cieľov. Slovenské právne prostredie nie je v tomto pre ne 

neprajné. Príspevok slovenských obcí k spoločnému úsiliu o dosiahnutie zmien bude závisieť 

nielen od vôle zákonodarcu kompetenčne posilňovať v danej oblasti obecnú samosprávu ale 

aj od vlastnej iniciatívy a motivácie samospráv dokázať, že plnia nezastupiteľnú úlohu 

v trvale udržateľnom rozvoji nielen svojho územia, ale aj spoločenského priestoru.            
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Územná samospráva a zverejňovanie informácii - právna úprava 

contra aplikačná prax1 

Local Self-Government and Publication of Information - 

Legislation Contra Practice 

Tomáš Alman a Jana Volochová 

 

Abstract 

The content of the article is focused on the issue of locial self-government and on the publication of information, 

the merit of the article will be the analysis of the legal regulation of practice. The information obligation of 

public authorities is a necessary requirement, public control is directly connected with the exercise of public 

power. The aim of the article is to define the institute and put it into the context of application practice by 

examining selected information sources. The article also focuses specifically on highlighting the attribute of 

rationalization of local self-government's activities in a given sphere or the democratic principle within the 

examined form of direct democracy. The result of the analysis will also be the identification of problem spheres 

and the offer of possible solutions to remedy the negative situation. 

Key words: local self-governmnet, direct democracy, information. 

 

Úvod 

Sprístupňovanie informácií obecnou samosprávou respektíve každým subjektom 

verejnej moci je fenomén, ktorý aktuálna doba prináša a zároveň sa stáva samozrejmou 

a relevantnou požiadavkou.  Činnosť orgánov verejnej moci musí byť spojená s imperatívom 

legitímnej verejnej kontroly a účasti na správe vecí verejných zo strany verejnosti. 

Zverejňovanie informácií, sprístupňovanie informácií, požadovanie určitej informácie, toto 

všetko predstavuje rozsiahlu oblasť skúmania, aj vzhľadom na tento fakt, ambícia článku nie 

je priniesť komplexnú analýzu tejto problematiky. Článok si z tohto dôvodu dáva za cieľ 

sledovať len vybrané aspekty v interakcii na obecnú samosprávu, obyvateľov obce a ostatnú 

verejnosť. Je tu badateľný dopyt po racionálnom procese, ktorý bude garantovať a motivovať 

k efektívnemu, hospodárnemu a funkčnému uskutočňovaniu obecnej samosprávy v 

podmienkach Slovenskej republiky. Informačné embargo, deficit informácií, účelovo 

zatajované informácie, zverejňovanie len parciálnych dát sú v rámci výkonu verejnej moci 

                                                 
1 Prekladaný príspevok bol spracovaný s podporou projektu VEGA  č. 1/0367/19 s názvom “Kompetencie 

obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní“ 
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neželaným stavom a výrazným nedostatkom. Niektoré pochybenia (napr. nezverejnenie 

povinnej informácie) však „pramenia“ aj v úplne inom probléme. Volení a iní predstavitelia 

na lokálnej úrovni podľa nášho názoru nedisponujú takými personálnymi a finančnými 

možnosťami, kvalifikáciou a metodickou podporou, a to v praxi prináša negatívne dôsledky 

a diametrálne odlišnú kvalitu ako je to v štátnej správe. Je to realita, alebo len neopodstatnená 

domnienka? 

1. Zverejňovanie informácií – právna regulácia 

Analýza problematiky sprístupňovania informácií je nevyhnutne spojená aj so 

skúmaním slovenskej ústavnoprávnej úpravy, čiastočne a aj medzinárodného aspektu. 

V nasledujúcom texte spomenieme niektoré normy, ktoré sú pre danú oblasť podstatné, avšak 

vzhľadom na obmedzený rozsah článku bude výpočet stručnejší. V zmysle príslušných 

ustanovení Listiny základných práv a slobôd a čl. 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Ústava SR) sloboda prejavu a 

právo na informácie sú zaručené. Cenzúra sa zakazuje. Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a 

šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti 

nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu 

verejného zdravia a mravnosti. Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom 

poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania 

ustanoví zákon. Lex specialis je najmä zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií) a vo vzťahu k obecnej 

samospráve aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon o obecnom zriadení) a iné. Nemožno opomenúť aj judikatúru Ústavného súdu 

Slovenskej republiky (ďalej len Ústavný súd SR). Z pohľadu medzinárodného práva 

verejného sú kľúčovými dokumentmi Medzinárodný pakt o občianskych a politických 

právach (najmä čl. 19-20), Európsky dohovor o ľudských právach v znení neskorších 

protokolov (čl. 10), Charta základných práv Európskej únie a v neposlednom rade aj 

judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie2. 

Pre ústavnú ochranu základného práva na informácie má zásadný význam čl. 26 ods. 5 

Ústavy SR, ktorý zabezpečuje dostupnosť práva na informácie zakotvením informačnej 

povinnosti zaťažujúcej orgány verejnej moci. Toto ustanovenie získalo súčasnú podobu až po 

                                                 
2 DRGONEC, J. 2015. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 1622 s. ISBN 

978-80-89603-39-8; ČIČ M. a kol. 2012. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: EUROKÓDEX. 

ISBN 978-80-89447-93-0. 



176 

 

novele Ústavy SR ústavným zákonom 90/2001 Z. z. s účinnosťou od 01. júla 2001, kde bola 

nahradená pôvodná ústavná formulácia „...štátne orgány a orgány územnej samosprávy...“ na 

„Orgány verejnej moci majú povinnosť...“ 

Nakoniec ako nemenej dôležitý názor Ústavného súdu SR sa v tomto smere javí 

znenie už vyššie prezentovaného nálezu II. ÚS 10/1999, podľa ktorého: „...Predpokladom 

demokratického uplatňovania moci v modernej spoločnosti je informovanosť jednotlivých 

občanov o veciach verejného záujmu. Informovanosť jednotlivcov sa zabezpečuje dvoma 

spôsobmi. Osoby majú právo na sprostredkované informácie, ktoré im poskytujú masmédiá. 

Zároveň majú právo na informácie od orgánov verejnej moci. Všetky orgány majú povinnosť 

správať sa tak, aby nemarili právo občanov zaručené čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy SR. Článkom 26 

ods. 5 Ústavy SR sa zaručuje vyššia kvalita práva na informácie, pretože Ústava SR štátnym 

orgánom a orgánom územnej samosprávy (v tomto prípade po novele Ústavy SR už orgány 

verejnej moci – pozn. autora) v rozsahu zákona ukladá povinnosť vlastnou činnosťou 

rozširovať a poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Ústava SR 

prostredníctvom práva na informácie vytvára tri skupiny informácií. Prvú predstavujú 

informácie, ktoré orgány verejnej moci musia predložiť oprávneným osobám. Druhú skupinu 

tvoria informácie, ktoré orgány verejnej moci nemusia predložiť oprávneným osobám, ale 

musia strpieť prístup k nim, ak oprávnené osoby uplatnia svoje právo na informácie. Tretiu 

skupinu informácií tvoria informácie, ktoré nemožno zverejniť, pretože ide o informácie 

podliehajúce úprave čl. 26 ods. 4 Ústavy SR.“3 

Platí, že orgány verejnej moci majú povinnosť poskytovať informácie o svojej činnosti 

za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom. V podmienkach Slovenskej republiky je to 

predovšetkým spomínaný zákon o slobode informácií, ktorý napríklad upravuje v §2 povinné 

osoby. V zmysle daného ustanovenia povinnými osobami sprístupňovať informácie sú štátne 

orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon 

zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických 

osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Povinnými 

osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym 

orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona (napríklad zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.) (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy). Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami 

                                                 
3 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 10/1999. 
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podľa odseku 1 a 2. Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj 

inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (napríklad podľa  zákona č. 162/1995 Z. z. o 

katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 

zákon) v znení neskorších predpisov). Povinnosť poskytovať informácie ukladá aj mnoho 

ďalších osobitných predpisov (napríklad zákon o obecnom zriadení, zákon č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a pod.)4. 

Skúmaná téma má aj ďalšie aspekty, ktoré majú okrem právneho rozmeru aj 

ekonomický, etický, sociologický, politologický, technický a iný charakter. Toto všetko spolu 

vytvára jeden celok, ktorý by mal byť spojený s kvalitou  výkonu verejnej moci. Dané sféry 

vo svojich prácach a štúdiách obsiahli viacerí autori5. 

2. Zverejňovanie vybraných informácií – stav a perspektívy na miestnej úrovni 

Vzhľadom na obsahovú orientáciu článku, je tu badateľný logický prienik 

analyzovaných práv na slobodu prejavu a  na informácie s uskutočňovaním obecnej 

samosprávy. Okrem rozmeru individuálnych žiadostí o poskytnutie informácie je tu ďalšia 

významná sféra, ktorú je možno jednoznačne subsumovať pod danú problematiku. Túto 

oblasť by sme mohli súhrnne nazvať povinné zverejňovanie informácií obecnou 

samosprávou. Aj keď je tu badateľný rozdiel medzi inštitútom sprístupnenia informácie na 

                                                 
4 ALMAN, T. 2019. Sprístupňovanie informácií obecnou samosprávou v Slovenskej republike. In: 

Racionalizácia verejnej správy : vedecká monografia. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, s. 

259-269. ISBN 9788090660182. 

5 TOMAŠ, L. 2021. Postavenie obcí : prvá časť : §1-9. In: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vydanie. 

Bratislava: Wolters Kluwer SR. s. 1-399. ISBN 9788057103592; JESENKO, M. 2017. Právo obce na 

samosprávu a normotvorba obcí. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 150-204. ISBN 

9788081525391; KRÁĽOVÁ, V. 2021. Vybrané problémy preneseného výkonu štátnej správy v Slovenskej 

republike. In: Teória a prax verejnej správy : Recenzovaný zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej 

vedeckej konferencie doktorandov 19. marec 2021. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 55-

60. ISBN 9788081529962; HORVÁTH, P., CÍBIK, L, ŠVIKRUHA, M. 2018. Finančná závislosť územnej 

samosprávy na Slovensku – Financial dependency of territorial self-government in Slovakia. In: Scientific 

Papers of the University of Pardubice, Series D, roč. XXV, 2018, č. 42, s. 67-79. ISSN 1211-555X; MITAĽ, O. 

2017. Profesijno-etické kvality zamestnancov územnej samosprávy. In: Verejná správa a spoločnosť., roč. 18, 

2017, č. 2, s. 67-90. ISSN 1335-7182; IVANČÍK, L. 2021. Miestne referendum ako forma realizácie obecnej 

samosprávy. In: Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej 

vedeckej konferencie doktorandov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 71-80. ISBN 

9788081529962; KRÁL, R. 2020. On line rokovanie obecných zastupiteľstiev a hlasovanie obecných 

zastupiteľstiev per rollam. Dočasný nástroj v čase koronakrízy alebo inšpirácia pre budúcnosť? In: Metamorfózy 

práva ve střední Evropě 2020. Právo a krize. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, s. 324-340. ISBN 

9788026109952; KRÁL, R. 2013. Verejnosť ako kontrola rozhodovacích procesov - cesta k zefektívneniu 

verejnej správy (nielen) na úseku životného prostredia. In: Bratislavské právnické fórum 2013 = Bratislava legal 

forum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Univerzitou 

Komenského, Právnickou fakultou v dňoch 10. - 11. októbra 2013. Bratislava: Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, s. 477-484. ISBN 9788071603658; ŽOFČINOVÁ, V., KRÁL, R. 2014. Obec v 

pozícii zamestnávateľa v legislatíve Slovenskej republiky. In: Grant Journal, roč. 3, 2014, č. 2, s. 42-47. ISSN 

1805-062X. 
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základe individuálnej žiadosti a povinného zverejňovania informácie obecnou samosprávou, 

kontinuálne možno identifikovať vzájomnú podmienenosť. Ak chýbajú povinne zverejnené 

informácie nahrádzajú ich individuálne žiadosti o informácie. Rovina obligatórne 

zverejnených informácií je eventuálne otvorená o dobrovoľné zverejňovanie informácií, ktoré 

pre obyvateľov obce či inú verejnosť vytvárajú popri ostatných formách (miestne referendum, 

zhromaždenie obyvateľov obce, petície a pod.) ďalší nástroj priamej demokracie na miestnej 

úrovni. Keďže aj tu platí, že v praxi dochádza už z rôznych dôvodov k množstvu nedostatkov, 

pozornosť jednotlivca či iných subjektov sleduje jednoznačný racionalizačný zásah pre 

zlepšenie situácie. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že podľa § 6 ods. 1 zákona o slobode 

informácií mestá niektoré informácie musia zverejňovať spôsobom umožňujúcim hromadný 

prístup. Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov 

pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu 

„webstránka“6. 

V nasledujúcej časti článku príkladmi poukážeme na právne predpisy ukladajúce 

povinnosť zverejňovať informácie a na vybrané typy informácií, ktoré sú obce (mestá) 

povinné zverejňovať na webstránke. Na tomto mieste chceme upozorniť a upriamiť pozornosť 

na počet právnych prepisov a na rozsah informácií. 

Právne predpisy (niektoré boli už zmienené): 

- Ústava SR, 

- zákon o obecnom zriadení,  

- zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 

- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,  

- zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

zákon o správnom konaní), 

- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 

len zákon o sociálnych službách),  

- zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom 

prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, 

                                                 
6 WILFLING, P. 2012. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe a rozhodnutia 

súdov. Pezinok: VIA IURIS, 2012. s. 201 -231. ISBN 978-80-970686-4-6; ALMAN, T. 2019. Sprístupňovanie 

informácií obecnou samosprávou v Slovenskej republike. In: Racionalizácia verejnej správy : vedecká 

monografia. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, s. 259-269. ISBN 9788090660182. 
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- zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 

587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o poplatkoch),  

- zákon č. 137/2020 o ovzduší v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o 

ovzduší), 

- zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších zmien a doplnkov,  

- ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov (ďalej len zákon č. 357/2004), 

- zákon č. 400/2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, 

- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

zákon o petíciách), 

- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 

zákon o e-Governmente), 

- a iné. 

 Kontinuálne treba do tohto výpočtu zahrnúť aj príslušné miestne právne akty, ktoré z 

vlastnej iniciatívy môžu uložiť povinnosť zverejniť isté informácie (napr. rokovací poriadok 

obecného (mestského) zastupiteľstva, štatút, všeobecne záväzné zariadenia, rôzne vnútorné 

smernice o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou a iné.). 

Súčasná vedecká a odborná spisba najčastejšie poukazuje na povinne zverejňované 

informácie dotýkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva, návrhy všeobecne záväzných 

nariadení, zmlúv, objednávok a faktúr okrem zákonom stanovených výnimiek, návrhov 

rozpočtu obce a záverečného účtu obce, návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, 

zámeru obce predať svoj majetok respektíve zámeru obce predať svoj majetok priamym 

predajom a pod7. My poukážeme na menej často analyzované zákony a na povinne 

zverejňované informácie, ktoré z nich vyplývajú.   

 

 

                                                 
7 TOMAŠ, L. 2021. Priama demokracia v územnej samospráve (dve poznámky z teórie štátu a práva. In: 

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Trnava: Fakulta sociálnych vied, s. 103-108. ISBN 

9788057201670;  TOMAŠ, L. 2019. Charakter pôsobností slovenskej územnej samosprávy. In: Justičná revue, 

roč. 71, 2019, č. 6-7, s. 750-763. ISSN 1335-6461. 
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Povinnosti ustanovené Zákonom o správnom konaní 

Zákon o správnom konaní v § 3 ods. 6 ukladá správnemu orgánu, ktorým je aj mesto, 

povinnosť na úradnej tabuli, na webovom sídle alebo aj iným vhodným spôsobom 

zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo 

veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. 

Mesto je pritom povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a 

iných osôb. Úradná tabuľa musí byť prístupná verejnosti nepretržite. Táto povinnosť je určená 

všeobecne a mesto ju plní pri konaniach, ktoré súvisia s jeho rozhodovacou činnosťou ad hoc 

a v prípadoch doručovania verejnou vyhláškou tak, ako to určujú osobitné predpisy. 

Najčastejšie sa aplikuje pri územnom a stavebnom konaní v prípade veľkého počtu účastníkov 

konania alebo pri líniových stavbách, pri konaní v prípade neznámej adresy účastníka 

konania, pri oznámení o začatí konaní súvisiacich s ochranou prírody ako možnosť uplatnenia 

práva prihlásiť sa ako účastník konania a pod. 

Povinnosti ustanovené zákonom o sociálnych službách 

Zákon o sociálnych službách v § 72 ods. 20 ukladá mestu povinnosť zverejňovať na 

jeho internetovej stránke priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci 

rozpočtový rok najneskôr do konca februára a do konca apríla v ich ekonomickej štruktúre 

určenej v § 72 ods. 5 zákona. Táto povinnosť bola zavedená od 1.1.2018 a mesto túto 

povinnosť plní zverejnením priemerných ekonomických  oprávnených nákladov v 

ekonomickej štruktúre už v prvej lehote na webovej stránke. 

Povinnosti ustanovené zákonom o poplatkoch 

Zákon o poplatkoch v § 4 ods. 6, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2019 ukladá mestu 

na jeho webovom sídle a na úradnej tabuli zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia 

komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného 

kalendárneho roka. 

Povinnosti ustanovené zákonom o ovzduší 

Zákon o ovzduší v § 12 ods. 11 ukladá o dotknutej obci povinnosť informovať 

verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od 

doručenia informácie o smogovej situácii od poverenej organizácie. Obec je povinná 

zverejniť informáciu v nezmenenom znení na všetkých jej dostupných komunikačných 
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zdrojoch, ktorými sú najmä verejná oznamovacia tabuľa, miestny rozhlas a internetová 

stránka obce.  

Povinnosti ustanovené zákonom č. 357/2004 

Tento ústavný zákon určuje mestu povinnosti v čl. 7 v ods. 6 a 8. Odsek 6 ustanovuje, 

že Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej len oznámenie), 

ktoré podáva verejný funkcionár je na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona, 

pričom zákon určuje orgánu, ktorému sa podávajú oznámenia zverejniť tlačivo aj na svojom 

webovom sídle. Odsek 8 určuje, že podané oznámenie zverejňuje počas výkonu verejnej 

funkcie komisia mestského zastupiteľstva na webovom sídle mesta. Táto povinnosť bola 

zavedená novelou ústavného zákona s účinnosťou prvý krát za rok 2020 do 30.4.2021.  

Povinnosti ustanovené zákonom o petíciách 

Zákon v § 5 ods. 7 ukladá orgánu verejnej moci povinnosť zverejniť výsledok 

vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické 

podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. 

Záver 

 Zverejňovanie informácií obcou (vrátane tých povinných) je téma neustále naliehavou 

témou. Výkon verejnej moci musí byť pod náležitou verejnou kontrolou. Nezverejnenie 

povinnej informácie podľa zákona je zároveň porušením práva, ktoré je jednoznačne 

neželaným javom. Na tomto mieste vyvstávajú viaceré otázky. Niektoré pochybenia týkajúce 

sa nezverejnenia povinnej informácie (ne)vyplývajú v konkrétnom probléme? Disponujú 

volení a iní predstavitelia na lokálnej úrovni takými personálnymi a finančnými možnosťami, 

kvalifikáciou a metodickou podporou, aby to zvládli? Korešponduje aplikačná prax so stavom 

predpokladaným v právnom poriadku Slovenskej republiky?  Existuje rovnaká kvalita 

poskytovaných informačných služieb v štátnej správe a v samospráve? 

Máme za to, že na väčšinu otázok je odpoveď minimálne problematická, resp. 

aplikačná prax je spojená s nedostatkami. Podľa nášho názoru nie je situácia ideálna. Tento 

názor síce nie je podložený konkrétnymi dátami, skôr ide o všeobecný prehľad, vlastnú 

skúsenosť z iného výskumu a vedomosť o aktuálnej situácií v slovenských obciach, mestách 

a mestských častiach v Bratislave a v Košiciach. Najmarkantnejšie je to podľa nás 

predovšetkým v malých obciach. Tie za žiadnych okolností nemôžu konkurovať metropolám 

a veľkým mestám. Malé obce nemôžu zabezpečiť takú kvalitu informačných služieb 
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z finančných, personálnych a odborných dôvodov. Nedostatky či nuansy sprístupňovania 

informácií na webových sídlach obcí sa týkajú takých sfér ako nezriadené webové sídlo, 

neprijatie pravidiel zverejňovania informácií na webstránke obce (organizačná a 

zodpovednostná stránka sprístupňovania informácií), slabá aktualizácia dát, nezriadené 

virtuálne archívy, kde by sa mohli uložiť už staršie dáta, informácie na webovom sídle 

zverejňované vo formáte neumožňujúcom vyhľadávanie a kopírovanie a v súlade s aktuálne 

platnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy, slabá technická a odborná 

vybavenosť obecných, mestských a miestnych úradov, neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť a 

nefunkčnosť vyhľadávačov, odkazovanie na zákon o slobode informácií a pod. Poskytnutý 

výpočet nedostatkových oblastí vo sfére zverejňovania a sprístupňovania informácií obecnými 

samosprávami v Slovenskej republike v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj druhú zložku 

práva na informácie – individuálne žiadosti o poskytnutie informácie8. 

Napriek identifikovaným vážnych a menej závažných chýb v oblasti sprístupňovania 

informácií, prax prináša aj množstvo pozitívnych prípadov, obcí, miest a mestských častí, 

ktoré postupujú zákonne, odborne, efektívne, mnohokrát i dobrovoľne a nad rámec. 

Momentálna situácia je určite lepšia ako to bolo pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi, no 

napriek tomu nemožno neupozorniť na problémy. Ak identifikujeme problémy, mali by sme 

hľadať aj riešenia na odstránenie negatívneho stavu. Okrem odstránenia medzier v zákonoch 

či noriem zneužívaných zo strany povinných osôb respektíve noriem míňajúcich sa účinku, 

eskalujú nároky na zákonný, transparentný, promptný prístup zo strany obecných samospráv. 

Otázka odbornosti je pertraktovaná dlhé obdobie, pričom oblasť sprístupňovania informácií je 

s ňou taktiež nevyhnutne spojená. V tomto ohľade musia byť obce, mestá a mestské časti 

jednoznačné posilnené personálne, finančne a metodicky. Vzhľadom na častokrát aj 

nezákonné postupy zo strany obecných samospráv, kontrola zákonnosti musí byť dôslednejšia 

a opätovne posilnená. (napríklad problém personálnej poddimenzovanosti netrestného 

mimosúdneho úseku Prokuratúry Slovenskej republiky). Poukázaním na možné riešenia 

článok podčiarkuje neodmysliteľný atribút odbornej, modernej a informatizovanej verejnej 

správy a racionalizačný prvok pri jej výkone v 21. storočí. Z globálneho aspektu však toto 

všetko musí sledovať jeden základný bod, a to spokojnosť adresáta a miestny rozvoj9.  

 

                                                 
8 Vzhľadom na obsahové zameranie článku, táto problematika nie je predmetom nášho záujmu. 
9 ALMAN, T. 2019. Sprístupňovanie informácií obecnou samosprávou v Slovenskej republike. In: 

Racionalizácia verejnej správy : vedecká monografia. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, s. 

259-269. ISBN 9788090660182. 
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Právne aspekty participatívneho rozpočtovania v podmienkach 

obecného zriadenia na Slovensku 

Legal aspects of participatory budgeting in the conditions of local 

self-government in Slovak Republic 

Darina Koreňová 

 

Abstract  

Modern democracies are characterized by a continuous expansion of the available forms of political 

participation. One of them is the participatory budgeting as an instrument of smart governance. The 

participatory budgeting has been implemented by several dozens of municipalities in the Slovak Republic. The 

aim of this paper is to clarify the state of legal regulation of the participatory budgeting in the conditions of 

Slovak municipalities.  

Key words: political participation, participatory budgeting, local self-government 

 

Úvod  

Participatívny rozpočet v praxi územnej samosprávy Slovenska je pomerne nový 

trend. Prvýkrát sa s ním stretávame v podmienkach hlavného mesta Bratislava, a to konkrétne 

v roku 2011. Odvtedy sa rozšíril naprieč územnou samosprávou a je aktívne využívaný alebo 

s ním malo skúsenosť vyše 60 obcí a 4 samosprávne kraje. 

Napriek a súčasne vďaka už relatívne dlhému obdobiu využívania participatívneho 

rozpočtu vyvstávajú mnohé otázky a aplikačné problémy, ktoré sú predmetom diskusií ako 

odbornej (najmä Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, zástupcov samospráv, Združenia 

miest a obcí Slovenska, akademickej obce) tak i laickej verejnosti. Jedným 

z mnohých objektov záujmu je právny základ participatívneho rozpočtu. Ďalšími sú napríklad 

organizačné pokrytie procesu participarívneho rozpočtovania (od jeho prípravy, realizácie až 

po ukončenie, kontrolu a následné vyhodnotenie), objem vyčlenených finančných 

prostriedkov, metodické usmernenie resp. praktické manuály k participatívnemu 

rozpočtovaniu, dotačné chápanie a nastavenie celého systému, rôznorodosť 

implementovaných modelov a pod. 
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1. Východiská politickej participácie na Slovensku  

Moderné demokratické krajiny cielene vytvárajú priestor pre priame zapojenie sa 

občanov do správy vecí verejných. Slovenská republika nie je výnimkou.  

Participácia v najširšom zmysle slova predstavuje účasť, spoluúčasť, zúčastňovanie sa 

na niečom. Ide o aktívne zapájanie sa do života spoločenstva v danej oblasti. V tomto 

kontexte funguje politická participácia, ktorá predstavuje účasť občanov, ako aj ich združení 

na politickom rozhodovaní a jeho ovplyvňovanie. Na druhej strane občianska participácia je 

typom participácie, kde jednotlivci alebo skupina občanov sa môžu zúčastňovať na živote 

komunity alebo spoločenstva (napr. dobrovoľníctvo) (Plichtová, Šestáková a kol. 2019). 

Pateman (2003) hovorí o politickej participácii ako o súbore rôznorodých činností pri 

rozhodovaní rôznych ľudí pod záštitou demokracie. Najmä občania sú vnímaní ako 

demokratickí účastníci, ktorí majú právo voliť, poskytovať vstupy a pomáhať vláde definovať 

ciele (Simonofski a kol. 2017). 

Politická participácia podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predstavuje 

zapájanie širokej verejnosti do správy vecí verejných. Zapájanie verejnosti môže byť 

prítomné vo všetkých fázach politického rozhodovania - vo fáze tvorby, navrhovania, 

rozhodovania, implementácie, monitorovania, hodnotenia a revízie politiky.  

Mimovládne neziskové organizácie či jednotlivci môžu na Slovensku využívať širokú 

paletu nástrojov občianskej participácie ako napríklad sťažnosti, petície, podnety, návrhy, 

pripomienky, hromadné pripomienky, štrajky, demonštrácie ale hlavne inštitút pravidelne sa 

opakujúcich volieb. Rovnako môžu byť prizývaní do pracovných skupín na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni a aktívne sa podieľať na tvorbe a implementácii verejných 

politík. 

1.1 Ústavné zakotvenie politickej participácie 

Politická participácia občanov je v podmienkach demokratických krajín zakotvená 

priamo v ústavách a bližšie vymedzená v zákonoch a iných právnych predpisoch.  

Slovenská republika má v článku 2 odsek 1 ústavy uvedené, že „štátna moc pochádza 

od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“. 

Okrem tohto dôležitého ustanovenia, ktoré je základom participácie na Slovensku ústava 

upravuje aj napríklad otázku referenda (celoštátneho i miestneho), petičného práva (Čl. 27), 

volebné právo (Čl. 30), právo na štrajk (Čl. 37) ako jej nástrojov.   
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Niektoré nástroje politickej participácie nie sú upravené v žiadnom právnom predpise. 

Avšak pre ich požitie neexistujú žiadne legislatívne prekážky. Zväčša podliehajú len 

minimálnej právnej úprave. Jedným z príkladov je i participatívne rozpočtovanie.    

2. Participatívne rozpočtovanie ako moderná metóda rozpočtovania 

Participatívne rozpočtovanie je, ako už zo samotného názvu vyplýva, jednou z foriem 

participácie občanov na správe vecí verejných. 

Ide o moderný demokratický proces, kedy občania rozhodujú o distribúcii verejných 

financií (Fletcher 2017; Smith 2009). 

Participatívny rozpočet predstavuje priamy demokratický prístup k rozpočtovaniu. 

Ponúka občanom ako celku príležitosť dozvedieť sa o vládnych snahách (úmysloch), rokovať, 

diskutovať a ovplyvňovať prideľovanie verejných zdrojov. Je to nástroj na vzdelávanie, 

zapojenie a posilnenie postavenia občanov a podpory dopytu po dobrej správe vecí verejných. 

Zvýšená transparentnosť a zodpovednosť, ktorú participatívny rozpočet vytvára, môže 

pomôcť znížiť neefektívnosť vlády a obmedziť klientelizmus, protekciu a korupciu (Shah 

2007). 

Participatívny rozpočet je inkluzívny niekoľkostupňový proces, ktorý predpokladá 

kompetenciu ľudí vyjadrovať sa k situácii na území kde žijú a k jeho potenciálnemu rozvoju. 

Okrem rozpočtov územnej samosprávy môže byť myšlienka participatívneho rozpočtu 

implementovaná aj v podmienkach škôl, politických strán, a akýchkoľvek organizácii 

s vlastným rozpočtom a členstvom (Vokoun a kol. 2018). 

Medzi hlavné princípy participatívneho rozpočtu podľa Wamplera (2012) zaraďujeme 

hlas (aktívna účasť občanov), hlasovanie (zvýšená občianska autorita), dohľad (vylepšená 

transparentnosť, prehľad), sociálna spravodlivosť (prerozdelenie zdrojov). 

Rozlišujeme deväť základných hodnôt, resp. prínosov participatívneho rozpočtu: 

1. Miestne vlastníctvo: Obyvatelia by mali byť zapojení do stanovovania rozpočtových 

priorít a identifikácie projektov, ktoré budú hradené z verejných výdavkov.  

2. Priame zapojenie: Participatívny rozpočet by mal zahŕňať priamu angažovanosť vždy, 

keď je to možné. 

3. Podpora zastupiteľskej demokracie: Mechanizmy participácie, ako je participatívny 

rozpočet, by sa mali považovať skôr za podporu zastupiteľskej demokracie, než za jej 

podkopávanie. Participatívny rozpočet môže zvýšiť dôveru občanov voči 

zastupiteľom. 
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4. Zapojenie hlavného prúdu: Postupom času by sa procesy participatívneho rozpočtu 

mali posunúť do fázy, že obyvatelia budú zapojení do rozhodovania o bežných 

rozpočtoch. 

5. Prístupnosť: Účastníci musia mať dobrý a jasný prístup k procesom participatívneho 

rozpočtu. 

6. Transparentnosť: Procesy participatívneho rozpočtovania sú navrhnuté tak, aby 

občanom poskytli úplnú a jasnú znalosť verejných rozpočtov. 

7. Úvaha: Procesy participatívneho rozpočtovania by mali zahŕňať skutočné zvažovanie 

rozhodnutí o rozpočte. 

8. Posilnenie: Participatívne rozpočty sú prioritne zamerané na posilnenie postavenia 

miestnych občanov pri rozhodovaní o miestnych službách a formovaní ich miestnej 

oblasti prostredníctvom vyčlenenia časti verejného rozpočtu.  

9. Zdieľaná zodpovednosť: Participatívne rozpočty by mali vybudovať spoločný cieľ a 

záväzok všetkých zainteresovaných (The Participatory Budgeting Unit 2009).  

Participatívny rozpočet podľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je jeden z 

najobľúbenejších nástrojov participácie, ako aj jeden z najefektívnejších demokratických 

nástrojov, ktorý umožňuje občanom priame zapojenie do rozhodovania o prerozdelení časti 

verejných zdrojov, ktoré územná samospráva pre tieto účely vyčlení. Otvára nový typ verejnej 

diskusie medzi občanmi a subjektami územnej samosprávy o realizácii konkrétnych 

intervencií (ktoré iniciovali občania), ale najmä o budúcej vízii a podobe obce či územia 

samosprávneho kraja tak, ako to vidia jeho obyvatelia.  

3. Legislatívne východiská participatívneho rozpočtu v podmienkach obcí na Slovensku 

Rozpočet je základným nástrojom hospodárenia obcí na Slovensku. Ide o volenými 

predstaviteľmi miestnych samospráv schválený dokument, ktorý obsahuje z politického, 

ekonomického a spoločenského hľadiska relevantné informácie o disponibilných zdrojoch a 

pravidelných či investičných výdavkoch. Slúži na realizáciu základných úloh a funkcií 

miestnej samosprávy v príslušnom rozpočtovom období, ovplyvňuje podmienky života 

obyvateľov a pôsobí na ekonomický rozvoj celého územia obce.  

V podmienkach slovenského právneho poriadku sa úprava participatívneho rozpočtu 

explicitne nenachádza. Legislatívne východiská pre rozpočet miestnej samosprávy 

nachádzame v Ústave Slovenskej republiky. V 4. hlave ústavy (Čl. 65) sa obciam (a vyšším 

územným celkom) ako právnickým osobám zveruje právo, za podmienok ustanovených 
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zákonom, samostatne hospodáriť s vlastným majetkom a so svojimi finančnými 

prostriedkami. Rozpočet obce je bližšie upravený v § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Rozpočet stotožňuje so základom finančného 

hospodárenia obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Prikazuje 

vedeniu obce zverejniť návrh rozpočtu najmenej 15 dní pred jeho schválením na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce. Osobitným právnym predpisom, ktorý ucelene reguluje 

postavenie rozpočtu obce je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. Predmetom úpravy (z pohľadu obce) je postavenie 

rozpočtu obce, štruktúra, rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, 

zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu, finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a 

rozpočtami obcí, finančné vzťahy medzi rozpočtami obcí a rozpočtami vyšších územných 

celkov navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtov obcí k iným právnickým a fyzickým 

osobám.1 

Uvedený zákon vytvára priestor pre potenciálne legislatívne zakotvenie 

participatívneho rozpočtu. Môže ísť o jeho úpravu ako fakultatívnej možnosti alebo 

obligatórnej povinnosti.  

Ak by participatívny rozpočet bol upravený na princípe dobrovoľnosti, takáto forma 

by mohla mať podobu:  

- Zadefinovania participatívneho rozpočtu a udelenia kompetencie obciam pre bližšie 

stanovenie podmienok jeho aktívneho použitia. Participatívny rozpočet by 

predstavoval jednu z foriem výdavkov obce.  

- Výpočtu konkrétnych princípov participatívneho rozpočtovania.  

Druhou možnosťou je obligatórna úprava konkrétnej podoby, sumy a iných špecifík 

participatívneho rozpočtu. 

Otázkou ostáva nie len forma prípadného legislatívneho zakotvenia participatívneho 

rozpočtu do právneho poriadku ale aj samotná potreba (nutnosť) takéhoto kroku. 

Participatívny rozpočet v mnohých krajinách účinne funguje bez právneho základu (napr. 

Česká republika), no na stane druhej niektoré krajiny tento akt považovali za dôležitý (napr. 

Poľsko). Participatívny rozpočet často žiadnu priamu oporu v zákone nemá a miestne 

samosprávy ho upravujú všeobecne záväzným nariadením (v podmienkach Slovenka) a inými 

                                                 
1 K právnym predpisom, ktoré vymedzujú postavenie rozpočtu obce ďalej patria aj zákon č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o 

rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 
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internými predpismi (v závislosti od krajiny). Výhodou takéhoto stavu je voľnosť a tvorivosť 

v konaní samospráv, podnecuje k aktivite a iniciatíve u zvolených reprezentantov. Výhodou 

zakotvenia môže byť právna istota pri implementácii tohto moderného spôsobu 

rozpočtovania, podpora informovanosti a vyššieho záujmu zo stany obcí, prípadne prispeje 

k väčšej vážnosti pri vnímaní účelu participatívneho rozpočtu.    

Záver  

Participatívny rozpočet je pre manažment územnej samosprávy zaujímavou 

alternatívou podpory zapojenia obyvateľov do správy obce či samosprávneho kraja a rovnako 

vytvára priestor pre priblíženie sa obyvateľom daného územia. Na Slovensku je táto metóda 

rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy využívaná pomerne ojedinele (približne 2 

% samospráv). Otvorených otázok ohľadom praktického použitia ostáva niekoľko. Jednou 

z nich je potreba legislatívnej úpravy participatívneho rozpočtovania. Článok načrtol prípadné 

možnosti zakotvenia v najpravdepodobnejšom predpise, ktorý komplexne rieši otázku 

rozpočtu obcí a vyšších územných celkov a tým je zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Právne ošetrenie by mohlo priniesť pozitívne i negatívne dopady. Výhodami by 

mohlo byť: rast informovanosti o tejto možnosti medzi reprezentantmi samospráv, väčšia 

opora pri následnej implementácii. Ako nevýhoda by sa mohla prejaviť nechcená povinnosť 

pri jeho využívaní či jeho populistické presadzovanie čím by sa míňal jeho pôvodný účel.    
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Úlohy a fungovanie obcí počas pandémie Covid-19 

The role and function of municipalities during the Covid-19 

pandemic 

Patrik Mário Čerňanský 

 

Abstract  

In this article, the author analyzes necessary activity of municipalities, which was carried out during the Covid-

19 pandemic. The author discusses about a critical evaluation of the adopted changes in legislation within the 

construction, social and public order agenda.  

Key words: municipality, emergency, legislative changes 

 

Úvod  

Začiatkom roka 2020 zasiahla Slovenskú republiku rovnako ako zvyšok sveta 

pandémia Covid-19, na silu ktorej nebola pripravená vláda žiadnej krajiny. Bezpochyby, 

primárnym cieľom všetkých štátov bola a ešte stále je ochrana životov a zdravia svojich 

obyvateľov. Hoci je pravdou, že na základe prijatých opatrení vlády došlo k spomaleniu 

fungovania priemyslu, verejnej správy i celej spoločnosti, tak potreba fungovania určitých 

základných činností štátnej správy a samosprávy pretrvala, ba dokonca každým dňom 

naberala na intenzite.  

V príspevku sa zameriame na vybrané aspekty činnosti obcí v čase pandémie Covid-19 a to 

najmä na zabezpečenie plnenia niektorých z jej základných úloh. Zákonodarca v relatívne 

krátkom čase reagoval na vznikajúce problémy v obciach prijatím noviel viacerých právnych 

predpisov. Cieľom tohto príspevku bude analýza vybraných prijatých právnych zmien, a to 

najmä vzhľadom k plneniu úloh obcí v stavebnej a sociálnej oblasti, zhodnotenie ich účinnosti 

a poukázanie na existujúce medzery a nedostatky v „covidovom“ fungovaní obcí. Pri tvorbe 

príspevku budeme postupovať najmä v súlade s kriticko-analytickou a komparatívnou 

metódou. 

1. Špecifiká v úlohách obce v súvislosti s pandémiou Covid-19 

1.1 Stavebná agenda 

Pandémia Covid-19 prinútila obce v časoch „lockdownu“ a najvyšších denných 

prírastkov nakazených pristúpiť k minimalizácií plnenia svojich originálnych i zverených 
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úloh. Pre obce bolo nevyhnutné okresať niektoré menej významné úlohy a funkcie, ktoré 

plnili v štandardnom režime, avšak určité základné úlohy bolo potrebné vykonávať aj naďalej. 

Reakciu na vzniknutú situáciu predstavovala jednak novela uskutočnená zákonom č. 73/2020 

Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ale taktiež aj novela č. 90/2020 Z. 

z. ktorou sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 a došlo ňou k pridaniu prechodných 

ustanovení v súvislosti s ochorením Covid-19 aj do zákona o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).  

Obce, ako stavebného úradu 1. stupňa (všeobecný stavebný úrad vykonávajúci agendu 

správy územného plánovania a stavebného poriadku ako prenesený výkon štátnej správy 

a v rámci toho aj právomoc štátneho stavebného dohľadu)1, sa dotkli najmä opatrenia, ktoré 

možno rozdeliť do troch oblastí. Ide najmä o opatrenia týkajúce sa:   

- praktických úkonov obce ako stavebného úradu 

- lehôt na vykonanie úkonov 

- vybavovania podaní s obmedzením fyzického kontaktu 

V súvislosti s praktickými úkonmi obce ako stavebného úradu zaviedol zákonodarca 

opatrenie s úmyslom zníženia osobného kontaktu zamestnancov obce s účastníkmi konania, 

na základe ktorého sa počas krízovej situácie v období covidu vykonávajú ústne pojednávania 

a miestne obhliadky len v nevyhnutnom rozsahu. Ústne pojednávania a obhliadky by sa mali 

preto uskutočňovať len v prípadoch, kedy je ich realizácia nevyhnutná a zároveň rozsah ich 

realizácie a čas trvania by mal byť „skresaný“ na minimum. Úmysel zákonodarcu chrániť 

zamestnancov obce je jasne vidieť aj v dôvodovej správe k prijatej novele č. 90/2020 Z. z., 

podľa ktorej: „Zamestnanci stavebných úradov pri vykonávaní spoločných prerokovaní 

vecí, miestnych ohliadok a štátnych stavebných dohľadov na stavbách, pri nahliadaní 

účastníkov konania do podkladov rozhodnutí a pod., vykonávajú tieto úkony osobne a 

vystavujú sa vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu, preto sa navrhuje vykonávať ich len v 

nevyhnutnom rozsahu.“2 

Medzi opatrenia orientované v prospech stavebných úradov a ich zamestnancov patria 

aj tie, ktoré umožňujú v čase mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového 

                                                 
1 TEKELI, J. a kol. Správne právo hmotné. Osobitná časť. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH. Košice, 2017. s. 144. ISBN: 978-80-8152-561-2. 
2 Dôvodová správa k zákonu č. 90/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Online < 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477390> 
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stavu v súvislosti s ochorením Covid-19 predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na 

vydanie rozhodnutia a to aj bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu. „Stavebný 

úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s 

uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania“3  

K predĺženiu niektorej z uvedených lehôt však môže stavebný úrad pristúpiť, len ak 

nastane taká skutočnosť, že z objektívnych dôvodov nie je možné vo veci rozhodnúť 

v zákonnej lehote.4 Hoci spomalenie šírenia pandémie predstavuje primárny cieľ zákonodarcu 

a aj celej spoločnosti, tak kontinuita výkonu činnosti orgánov verejnej správy by nemala byť 

narúšaná kedykoľvek. Aj preto by v praxi nemalo dochádzať k bezdôvodnému predlžovaniu 

lehôt aj v takých prípadoch, v ktorých je možné úkon alebo rozhodnutie vydať v štandardne 

stanovených lehotách.  

Opatrenie § 142 písm. c) zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku však už 

môžeme označiť za jednak účinný prostriedok na spomalenie šírenia pandémie, ale zároveň aj 

za prostriedok zabezpečujúci plynulý výkon činností stavebných úradov (obcí). Podľa tohto 

ustanovenia vybaví stavebný úrad bez zbytočného odkladu podanie: „pri ktorom môže 

vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad 

na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania“. Z utilitaristického 

hľadiska je možné uvedené ustanovenie označiť za dostatočne racionálne konštituované na to, 

aby jeho aplikácia ako generálne pravidlo bola možná aj v štandardnom „mimocovidovom“ 

režime fungovania stavebných úradov.  

Hoci prechodné ustanovenia prijaté v súvislosti s pandémiou Covid-19 v Stavebnom 

zákone predstavujú účinný a na prvý pohľad jednoznačný návod pre fungovanie obcí v čase 

covidu a s ním súvisiacej mimoriadnej situácie a núdzového stavu, tak prax obcí a miest ako 

stavebných úradov bola častokrát nesprávna a zmätočná. Mnohí účastníci stavebných konaní 

a aj samotné stavebné úrady sa obracali na Ministerstvo dopravy a výstavby SR so žiadosťami 

o výklad týchto prechodných ustanovení. To v reakcií na nápor prichádzajúcich žiadostí 

muselo vydať „Oznámenie pre stavebné úrady k vykonávaniu procesných úkonov počas 

mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19“. 

                                                 
3 § 142h zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
4 Dôvodová správa k zákonu č. 90/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Online < 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477390> 
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Medzi najčastejšie otázky a podnety adresované ministerstvu patrili najmä: „či možno 

„zavrieť“ stavebný úrad, sprístupniť spis elektronicky, či môže zamestnanec stavebného 

úradu vykonávať prácu formou „home office“, ďalej sa týkali aj svojvoľného predlžovania 

lehôt do skončenia núdzového stavu, alebo či možno viesť kolaudačné konania počas trvania 

núdzového stavu“. Ministerstvo konštatovalo skutočnosť, že z uvedených žiadosti vyplýva 

nesprávny postup stavebných úradov, prípadne ich absolútna nečinnosť. „Predmetné 

ustanovenia neznamenajú, že sa nesmú uskutočňovať jednotlivé procesné úkony (ústne 

pojednávanie, nahliadnutie do spisu, ...), ale tieto ustanovenia ich majú obmedziť na 

nevyhnutné minimum“.5 

V súvislosti so stavebnou agendou je možné záverom konštatovať, že aj keď boli prijaté 

potrebné „covidové“ zákonné úpravy, tak praktické skúsenosti ukazujú potrebu dodatočného 

prijímania konkrétnych odporúčaní a stanovísk zo strany štátu voči stavebným úradom. 

1.2 Sociálna agenda 

V rámci prijímania covidových úprav zákonodarca neopomenul ani sociálnu oblasť so 

zameraním na osoby, ktoré sú najviac zraniteľné a v dôsledku pandémie Covid-19 by sa 

mohli ocitnúť v stave neumožňujúcom zabezpečovanie ani primárnych životných potrieb. 

Reakciou v oblasti sociálnej pomoci obce bola úprava zákona č. 89/2020 Z. z.6, ktorý okrem 

iného zaviedol do zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, časť týkajúcu sa osobitných ustanovení 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.  

Podľa § 104a ods. 2 poskytujú obec a vyšší územný celok pomoc pri „zabezpečovaní 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a pri nevyhnutných 

úkonoch sebaobsluhy fyzickej osobe, ktorá sa v čase mimoriadnej situácie ocitne v ohrození 

života alebo zdravia.“ Obec a vyšší územný celok však vykonávajú túto pôsobnosť 

„v súčinnosti s poskytovateľom sociálnej služby, s ktorým má táto fyzická osoba uzatvorenú 

zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“ v prípadoch, kedy vláda SR ustanovila svojím 

                                                 
5 Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky – sekcie stavebnej správy a verejných prác 

zo dňa 10. marca 2021. Dostupné na internete: <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/statna-

stavebna-sprava/aktuality/oznamenie-pre-stavebne-urady-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19> 
6 Zákon č. 89/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 

vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
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nariadením osobitné podmienky poskytovania sociálnej služby za účelom znižovania 

ohrozenia života a zdravia jej prijímateľov.7 

Uvedené ustanovenie je prejavom uskutočňovania sociálnej funkcie štátu, keďže jeho 

podstata spočíva v konkrétnej a cielenej pomoci najmä osamelým obyvateľom obcí a osobám 

žijúcim v sociálnych zariadeniach na území tej ktorej obce. Ide o osoby bezpodmienečne 

odkázané na pomoc samospráv, pričom štát by mal byť tým, ktorý zabezpečí dostatočné 

prostriedky pre obce a mestá na napĺňanie tejto sociálnej funkcie. Aj podľa dôvodovej správy 

k prijatej zákonnej úprave „dôvodom pre potrebu prijatia navrhovanej zmeny je skutočnosť, 

že počas mimoriadneho stavu prichádza z objektívnych dôvodov k rôznym zmenám či 

obmedzeniam pri terénnej a ambulantnej forme poskytovaných sociálnych službách.“8 

Prijatú zákonnú úpravu sa snažilo koordinovať aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky svojimi odporúčaniami smerujúcimi voči mestským, miestnym 

a obecným úradom, z ktorých vyplýva, že najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva tvoria práve 

seniori, konkrétne, osamelí seniori žijúci v domácom prostredí. Odporúčania ministerstva 

možno považovať za dostatočne jasné  a za zachádzajúce do detailov, keďže samosprávam 

odporúčali poskytovanie pomoci napríklad vo forme „nakúpenia potravín, drogérie, 

sanitárneho tovaru či donášku liekov z lekárne na elektronický recept, ktorý si senior vybaví 

u svojho lekára telefonicky/elektronicky“.9 

Zákon ďalej v § 104a ods. 4 stanovuje povinnosť pre obce a vyššie územné celky, aby 

tie v rámci rozsahu svojej pôsobnosti určili „v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu 

šírenia prenosného ochorenia zariadenia s pobytovou sociálnou službou, ktoré sú určené na 

prijímanie nových prijímateľov sociálnej služby“. Účelom tohto ustanovenia je zabezpečenie 

efektívneho plnenia opatrení v čase pandémie a zvyšovanie bezpečnosti v zariadeniach 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tento účel možno vyčítať z dôvodovej správy, 

podľa ktorej: „ Ak pôjde o zariadenia, v ktorých sa poskytuje sociálna služba aj iným 

prijímateľom sociálnej služby, karanténne priestory musia byť oddelené od ostatných 

                                                 
7 § 104a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
8 Dôvodová správa k zákonu č. 89/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 

správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
9 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Odporúčané postupy a formy pomoci a 

podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19. Dostupné na internete: 

< https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/seniori/seniori.html> 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/seniori/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/seniori/
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ubytovacích priestorov v zariadení tak, aby v nich bolo možné dodržiavať hygienicko - 

epidemiologický režim“.10 

Záverom k sociálnej agende v období covidu je možné konštatovať, že prijatá právna 

úprava v tejto oblasti je dostatočné zrozumiteľná a racionálne smerovaná a tak sa v praktickej 

činnosti slovenských obcí nevyskytujú závažnejšie problémy s jej aplikáciou. Sociálna pomoc 

obce obyvateľom žijúcim na jej území  je totiž jednou zo základných úloh obecnej 

samosprávy aj v štandardnom režime, mimo obdobia pandémie a núdzového stavu.  

1.3 Verejný poriadok v obciach počas pandémie 

Medzi základné úlohy samosprávy obce bezpochyby patrí aj zabezpečovanie 

verejného poriadku v obci, pričom na jeho zachovávanie by mala dbať najmä obecná polícia. 

Obecná polícia je „poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného 

poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu 

obce.“11 Novelou zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa rozšírila jej 

pôsobnosť na úseku priestupkov. Aj uvedená novela bola súčasťou tzv. „proticovidového“ 

balíka zákonných úprav. Základným účelom tohto zákona je zabezpečiť účinnú ochranu 

života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí a na tento účel stanovuje 

úlohy jednotlivým subjektom, medzi ktoré patrí aj obec. Zákon o civilnej ochrane 

obyvateľstva v § 32 presne stanovuje konania, ktoré sú považované za priestupky. Na základe 

prijatej novely sa mení maximálna výška pokút za priestupky podľa odseku 1, kedy je po 

novom možné ukladať v blokovom konaní pokutu až do 1 000 eur, ak bol niektorý 

z vymedzených priestupkov spáchaný počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu.12 

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy rozhodovanie o uložení pokút za priestupky 

podľa § 32 ods. 1 mali na starosti len okresné úrady. Prijatou novelou však došlo k rozšíreniu 

právomoci ukladania pokút v blokovom konaní aj na ďalšie subjekty, ktorými sú  orgán 

Policajného zboru a obecná polícia. Toto rozšírenie sa však netýka všetkých priestupkov, ale 

len priestupku podľa § 32 ods. 1 písm. a). Podľa tohto ustanovenia sa priestupku dopustí ten, 

kto „neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných 

                                                 
10 Dôvodová správa k zákonu č. 89/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 

správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
11 § 2 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií 
12 Zákon č.  42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
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orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, 

právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh 

civilnej ochrany“.13 Rozšírenie uvedenej právomoci aj na obecnú (mestskú) políciu znamená 

zakotvenie významného a efektívneho prostriedku ochrany verejného poriadku v obci.  

Začiatkom septembra 2021 bolo možné sledovať postupný opätovný nárast prípadov 

nakazených ochorením Covid-19 v celej Európe, pričom odvtedy sa hovorí o tzv. „tretej 

vlne“. V nadväznosti na nárast počtu prípadov a s tým súvisiace sprísňovanie opatrení, došlo 

zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky i samotného ministra zdravotníctva 

k výzve smerovanej voči starostom a primátorom. Obsahom výzvy bola požiadavka, aby 

starostovia a primátori obmedzili večerné vychádzanie prijatým všeobecne záväzným 

nariadením a to aj bez vyhláseného núdzového stavu, za účelom zníženia mobility 

obyvateľstva. Ak by obec prijala takéto všeobecne záväzné nariadenie, tak je možné 

konštatovať, že  by na základe vyššie uvedených skutočností týkajúcich sa úloh obecnej 

polície a aj samotného účelu zákona o obecnej polícií bola schopná zabezpečiť výkon 

takýchto nariadení.  

Základným problémom, na ktorý okamžite poukazovala odborná verejnosť 

reprezentovaná napríklad Združením miest a obcí Slovenska či Verejnou ochrankyňou práv je 

však ten, že bez vyhláseného núdzového stavu nemôže obec pristúpiť k obmedzovaniu 

základných práv a slobôd obyvateľov „v rozsahu zodpovedajúcom zákazu vychádzania“. 

Verejná ochrankyňa práv ďalej uvádza, že: „možnosť obmedziť slobodu pohybu neobsahuje 

ani oprávnenie obce ustanovovať režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku 

mimoriadnej situácie podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.“14  

Obce a mestá preto aj z dôvodu vznesených pripomienok nepristúpili k zavádzaniu 

zákazu vychádzania, keďže by pre prijímanie takýchto obmedzujúcich všeobecne záväzných 

nariadení nemali žiadnu oporu v platnom právnom poriadku.  

Záver 

V úvode príspevku sme si za hlavný cieľ stanovili analýzu aktuálneho stavu a 

prijatých „covidových úprav“ významných pre plnenie základných úloh obce. Na základe 

uvedených skutočností nie je možné vyjadriť absolútnu spokojnosť, ale ani celkové sklamanie 

                                                 
13 Zákon č.  42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
14 Pre zákaz pobytu je potrebné vyhlásiť núdzový stav, upozornila ombudsmanka. In SME.sk [online]. 2021, [cit. 

2021-10-31]. Dostupné na internete: <https://domov.sme.sk/c/22748846/pre-zakaz-pohybu-je-potrebne-vyhlasit-

nudzovy-stav-upozornila-ombudsmanka.html> 
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s prístupom a reakciou zákonodarcu na vzniknutú potrebu vytvorenia právneho rámca pre 

úplne nové spoločenské situácie.  

Za pozitívum možno považovať  zvýraznenie postavenia obcí v oblasti sociálnej 

pomoci svojím obyvateľom v čase pandémie, kedy obce konkrétne pomáhali so 

zabezpečovaním základných životných potrieb najmä odkázaných starších  obyvateľov. 

Posilnenie postavenia obcí nastalo aj v úlohe zabezpečenia verejného poriadku a dodržiavania 

výziev či pokynov orgánov štátnej správy aj samosprávy. 

Za menej úspešné je možno vnímať zmeny prijaté v rámci stavebnej agendy, v ktorej 

je síce jednoznačne vidieť dobrý zámer zákonodarcu, avšak novoprijaté opatrenia v tejto 

oblasti boli natoľko široko koncipované, že neposkytovali dostatočný základ pre každodennú 

činnosť obcí ako stavebných úradov a preto museli byť následne suplované rezortnými 

usmerneniami. 
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Kritické úvahy o stave právnej úpravy územnej samosprávy 

v kompetenčnom, komparatívnom a interpretačnom pohľade1 

Critical considerations on the state of legal regulation of 

territorial self-government in the competence, comparative and 

interpretive point of view 

Lukáš Tomaš 

 

Abstract 

The subject of this article is the presentation of critical considerations about the state of normative regulation of 

territorial self-government in a competent, comparative and interpretive perspective. The author focuses on 

three fields of legislative deficits (symbols of territorial self-government, budgets of territorial self-government, 

executors of competences of territorial self-government), which he examines in historical and comparative view. 

Finally, it formulates reflections on the causes and possibilities of solving the announced deficits in de lege lata 

and de lege ferenda cause. 

Key words: municipality, self-governing region, competence, interpretation 

 

Úvod 

Európska charta miestnej samosprávy charakterizuje územnú (teritoriálnu) samosprávu 

ako inštitút vyjadrujúci právo i schopnosť obyvateľstva spravovať tú časť verejných 

záležitostí, ktoré sú jemu vlastné.2 Územnú samosprávu možno ponímať ako formu verejnej 

moci, ktorú v podmienkach Slovenskej republiky vykonávajú obce a samosprávne kraje 

prostredníctvom svojich orgánov (starosta obce, obecné zastupiteľstvo, predseda 

samosprávneho kraja, zastupiteľstvo samosprávneho kraja), ako aj prostredníctvom priamych 

foriem demokracie (zhromaždenie obyvateľov obce, miestne referendum, referendum na 

území vyššieho územného celku).3 Koncepcia územnej samosprávy je teda dvojvrstvová, 

pretože sa diferencuje (i) samospráva obecná a (ii) samospráva regionálna. Vzájomný vzťah 

oboch úrovní samosprávy nie je založený na subordinačnom princípe (princíp podriadenosti). 

Obe úrovne (vrstvy) samosprávy vystupujú samostatne a nezávisle, čo predpokladá ich 

                                                 
1 Článok predstavuje výstup z projektu VEGA č. 1/0386/19 s názvom „Nové dimenzie metodológie právnej 

argumentácie – Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme.“ 
2 BRÖSTL, A. 2010. Územná samospráva. In: BRÖSTL, A. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň : 

Aleš Čeněk, s. 211. Pozri aj ALMAN, T. – VOLOCHOVÁ, J. 2020. Transparentná samospráva – právo 

verejnosti na informácie ako forma priamej demokracie. In: Scientific Papers of the University of Pardubice : 

Series D. Roč. 28, 2020, č. 1, s. 5 a nasl. 
3 PALÚŠ, I. a kol. 2016. Ústavné právo Slovenskej republiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, s. 246. 
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vzájomnú kooperáciu pri zabezpečovaní výkonu jednotlivých kompetencií.4 

Základnými zákonnými predpismi upravujúcimi postavenie, organizáciu, kompetencie 

a činnosť slovenskej územnej samosprávy sú zákon o obecnom zriadení5 a zákon 

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).6 Avizované 

predpisy boli prijaté s časovým rozdielom takmer jedenástich rokov, pričom ťažiskový obsah 

normatívnej regulácie je v mnohých smeroch veľmi podobný. Žiada sa však dodať 

a podotknúť, že medzi dikciou zákona o obecnom zriadení a zákona o samosprávnych krajoch 

existuje viacero diferenciácií, ktoré zrejme nie sú celkom dôvodné. Cieľom tohto príspevku 

je preskúmať predmetné odchylnosti legislatívnej úpravy obecného zriadenia a krajskej 

samosprávy, formulovať k nim určité úvahy a konečne predostrieť návrhy na 

skvalitnenie normatívnej reglementácie de lege ferenda. Avizovaná problematika sa skúma 

v komparatívnom pohľade na výkon kompetencií oboch úrovní slovenskej územnej 

samosprávy, pričom pozornosť sa koncentruje na tri okruhy – (i) používanie symbolov 

územnej samosprávy pri výkone vlastných kompetencií, (ii) informačnú povinnosť právno-

normatívne objektivizovanú vo vzťahu k základným nástrojom finančného hospodárenia 

územnej samosprávy a (iii) vykonávateľov kompetencií územnej samosprávy. 

1. Používanie symbolov územnej samosprávy pri výkone vlastných kompetencií – právo 

či povinnosť? 

 Právna úprava symboliky slovenskej územnej samosprávy je obsiahnutá v § 1b zákona 

o obecnom zriadení a § 1 ods. 6 zákona o samosprávnych krajoch. Podľa § 1b ods. 1 zákona 

o obecnom zriadení (in fine) má obec právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné 

symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávnych kompetencií. Symboly obce sú 

erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Podľa § 1 ods. 6 zákona 

o samosprávnych krajoch (in fine) má samosprávny kraj svoje symboly, ktoré môže používať 

pri výkone samosprávnych kompetencií. Symboly samosprávneho kraja sú erb, vlajka a 

pečať, prípadne znelka.  

Po preskúmaní dikcií oboch ustanovení v komparatívnom pohľade rezultuje, že 

zákonodarca konštruuje inštitút symbolov vyšších územných celkov, s výnimkou znelky 

samosprávneho kraja, ako obligatórny (dikcia „má“). Každý samosprávny kraj musí mať tri 

                                                 
4 TRELLOVÁ, L. 2019. Územná samospráva. In: GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 

s. 342.  
5 Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
6 Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 

neskorších predpisov. 
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vlastné symboly: Erb, a pečať a vlajku. Vo vecnej nadväznosti treba poukázať na odlišný 

prístup zákonodarcu na úrovni obecného zriadenia. Podľa prvej vety § 1b ods. 1 zákona 

o obecnom zriadení: „Obec má právo na vlastné symboly“. Z citovanej dikcie teda priamo 

nevyplýva povinnosť obce konštituovať obecnú symboliku. Ak však obec využije zákonný 

nárok na konštituovanie jedného alebo viacerých symbolov, je povinná tento symbol 

(symboly) používať pri výkone originárnych kompetencií. Tento záver nachádza oporu 

v druhej vete § 1b ods. 2 zákona o obecnom zriadení: „Obec, ktorá má vlastné symboly, je 

povinná ich používať pri výkone samosprávy.“7 Naopak, zákon o samosprávnych krajoch 

v prvej vete § 1 ods. 6 v súvislosti s používaním symbolov vyššieho územného celku používa 

dikciu „môže používať pri výkone samosprávy“. Aj dôvodová správa k vládnemu návrhu 

zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

z roku 2001 uvádza: „Vyšší územný celok bude mať svoje vlastné symboly a právo používať 

ich pri výkone samosprávy.“ Previazaním oboch úprav vzniká pomerne nezmyselná 

konštrukcia: Kým obec nemusí mať symboly, ale ak ich má, je povinná ich používať pri 

výkone samosprávnych kompetencií, samosprávny kraj musí mať symboly, ale pri výkone 

vlastných kompetencií ich používať nemusí. Napriek problematickosti zákonnej dikcie sa 

však možno domnievať, že je v eminentnom záujme každej regionálnej samosprávy svoje 

symboly ako prejav vlastnej svojbytnosti nielen mať, ale aj používať v aplikačnej praxi.8 

Takto sa externe demonštruje samostatné postavenie vyššieho územného celku pri výkone 

vlastných kompetencií.9 Uvedený nedostatok je teda de lege lata potrebné prekonať 

interpretáciou. V každom prípade by de lege ferenda bolo vhodné precizovať znenie prvej 

vety § 1 ods. 6 zákona o samosprávnych krajoch, napríklad nasledovne: „Samosprávny kraj 

má svoje symboly, ktoré používa pri výkone samosprávy.“ 

2. Informačná povinnosť a rozpočty územnej samosprávy ako zdroj krytia kompetencií 

– priestor pre komplexnú zmenu regionálneho zriadenia po vzore obecného zriadenia? 

Rozpočet obce (rozpočet samosprávneho kraja) predstavuje základ finančného 

hospodárenia obce (samosprávneho kraja). Súvis rozpočtového práva územnej samosprávy 

s výkonom tak obecných, ako aj regionálnych pôsobností, je celkom evidentný. Z 

kompetenčného pohľadu prestavujú avizované rozpočty finančnú bázu, ktorá zabezpečuje 

                                                 
7 Rovnako TEKELI, J. 2021. Komentár k § 1b zákona o obecnom zriadení. In: TEKELI, J. – HOFFMANN, M. – 

TOMAŠ, L. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, s. 37. 
8 Pozri TEKELI, J. 2021. Komentár k § 1b zákona o obecnom zriadení. In: TEKELI, J. – HOFFMANN, M. – 

TOMAŠ, L. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, s. 37. 
9 Pozri aj KOŠIČIAROVÁ, S. 2018. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Žilina : Eurokódex, s. 4. 
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krytie tak vlastných, ako aj derivatívnych obecných (regionálnych) kompetencií. Z finančno-

právneho pohľadu ide o fondy peňažných prostriedkov, v ktorých sa sústreďujú zákonom 

vymedzené okruhy príjmov a ktoré slúžia aj na úhradu výkonu samosprávnych a prenesených 

kompetencií.10 

Právna úprava obecných rozpočtov a krajských rozpočtov sa, podobne ako úprava 

záverečného účtu obce (samosprávneho kraja), koncentruje v § 9 zákona o obecnom zriadení, 

§ 9 zákona o samosprávnych krajoch a osobitnom predpise – zákone o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.11 V avizovaných ustanoveniach zákona o obecnom zriadení 

(§ 9 ods. 2) a zákona o samosprávnych krajoch (§ 9 ods. 3) zákonodarca zakotvuje 

informačnú povinnosť obce (samosprávneho kraja) vo vzťahu k základným nástrojom 

finančného hospodárenia obce (vyššieho územného celku). Podľa 

1. ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: „Obec zverejní návrh rozpočtu 

obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako.“ 

2. ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch: „Návrh rozpočtu 

samosprávneho kraja musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa 

mohli o ňom vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby podľa § 3 ods. 3; to platí 

aj o návrhu záverečného účtu samosprávneho kraja.“ 

Domnievam sa, že z historicko-komparatívneho zhodnotenia oboch citovaných dikcií 

rezultuje ďalšia legislatívna rozdielnosť obecného zriadenia a krajského zriadenia, o ktorej 

opodstatnenosti možno premýšľať, možno s ňou polemizovať, ba dokonca aj nesúhlasiť. 

Prvým problémom je, že normatívne znenie § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych 

krajoch použitím substantíva „schválenie“ predikuje schválenie rozpočtu alebo záverečného 

účtu vyššieho územného celku. Rozpočet alebo záverečný účet vyššieho územného celku 

môže zastupiteľstvo samosprávneho kraja schváliť alebo neschváliť. Zákonodarca použitím 

dikcie „pred schválením“ v podstate neguje voľný mandát poslancov zastupiteľstva 

samosprávneho kraja. Vhodnejšia by bola konštrukcia, podľa ktorej by sa návrh rozpočtu a 

záverečného účtu vyššieho územného celku zverejňoval „pred rokovaním zastupiteľstva 

samosprávneho kraja“. Nie je bez významu skutočnosť, že obdobnú dikciu obsahoval § 9 ods. 

2 zákona o obecnom zriadení v znení účinnom do 31. marca 2018. Novelou tohto zákona 

vykonanou zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2018 bolo slovné spojenie 

                                                 
10 Pozri BABČÁK, V. 2017. Rozpočtové právo územnej samosprávy. In: BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na 

Slovensku. Bratislava : EPOS, s. 221.  
11 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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„pred schválením“ nahradené dikciou „pred rokovaním obecného zastupiteľstva“. Prečo 

zákonodarca obdobnú zmenu nevykonal aj na úrovni regionálnej samosprávy, ostáva nejasné.  

Otázniky vyvoláva aj pomerne vágny spôsob zverejňovania avizovaných dokumentov 

na úrovni regionálnej samosprávy. Návrh rozpočtu a záverečného účtu vyššieho územného 

celku musia byť podľa doslovnej dikcie zákona o samosprávnych krajoch v predpísanej lehote 

„verejne dostupné“. Vzhľadom na rozsiahlosť a charakter týchto materiálov je verejnú 

dostupnosť vhodné podľa môjho názoru interpretovať najmä ako publikáciu na (i) úradnej 

tabuli a (ii) webovom sídle samosprávneho kraja. Nie je vylúčené, aby sa použil aj iný vhodný 

spôsob zverejnenia, ktorý je v samosprávnom kraji obvyklý, napríklad v regionálnej 

tlačovine. Opätovne možno poukázať, že čo do (ne)určitosti obdobná formulácia („obvyklým 

spôsobom“) bola obsiahnutá vo vzťahu k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce v § 9 

ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení účinnom do 31. marca 2018. Zákonodarca s 

účinnosťou od 1. apríla 2018 predpísal, že návrh rozpočtu obce i návrh záverečného účtu obce 

musia byť zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. V § 9 ods. 3 zákona o 

samosprávnych krajoch sa však dosiaľ zotrváva pri obsahovo pomerne neurčitej úprave. De 

lege ferenda by bolo vhodné, aby sa po vzore zákona o obecnom zriadení zaviedla exaktná 

povinnosť publikácie týchto materiálov na webovom sídle a úradnej tabuli samosprávneho 

kraja. 

3. Vykonávatelia kompetencií územnej samosprávy – návrhy nových legislatívnych 

riešení 

V komparatívnom pohľade na obe vrstvy slovenskej územnej samosprávy možno 

naostatok identifikovať určité deficity vo vzťahu k vykonávateľom kompetencií územnej 

samosprávy.  

Prvým okruhom možných problémov je rozdielny mechanizmus obsadzovania funkcie 

zástupcu starostu obce a zodpovedajúcej pozície podpredsedu samosprávneho kraja. Podľa § 

13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení zástupcu starostu obce spravidla na celé funkčné 

obdobie poverí zastupovaním starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu starostu obce. Pre 

prípad, že tak starosta obce neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Na úrovni 

regionálnej samosprávy je však obsadzovanie zodpovedajúcej funkcie podpredsedu 

samosprávneho kraja riešené odlišne. Podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona o samosprávnych 

krajoch je zastupiteľstvu samosprávneho kraja vyhradené voliť a odvolávať na návrh 

predsedu samosprávneho kraja z poslancov zastupiteľstva podpredsedov samosprávneho 

kraja. Možno polemizovať, či je súčasná úprava obsadzovania pozície podpredsedu 
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samosprávneho kraja vhodná. V potenciálnej rovine nie je vylúčené, aby predseda 

samosprávneho kraja podal návrh kandidáta na podpredsedu, avšak krajské zastupiteľstvo 

navrhnutého kandidáta nezvolí. V dôsledku patovej situácie bol potom post podpredsedu 

samosprávneho kraja mohol byť aj dlhodobejšie neobsadený. Dá sa uvažovať, či by de lege 

ferenda nebolo vhodnejšie zveriť kompetenciu obsadiť pozíciu podpredsedu samosprávneho 

kraja výhradne predsedovi samosprávneho kraja tak, ako to de lege lata riešené na obecnej 

úrovni. Táto kompetencia by sa mohla zo zákona presúvať na zastupiteľstvo samosprávneho 

kraja v zákonom ustanovených prípadoch, napríklad v prípade nečinnosti predsedu 

samosprávneho kraja bezprostredne po voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 

Viaceré nedostatky možno identifikovať vo vzťahu k právnej úprave poslancov 

zastupiteľstiev jednotiek územnej samosprávy.12 Napríklad podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona 

o obecnom zriadení v znení účinnom od novely č. 70/2018 Z. z. je poslanec obecného 

zastupiteľstva povinný prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca. Na 

úrovni regionálnej samosprávy však obdobnej úpravy niet. Hoci samosprávny kraj a štátne 

orgány utvárajú s poukazom na § 7 ods. 5 zákona o samosprávnych krajoch podmienky na 

ďalšie vzdelávanie poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja, platná právna úprava 

nezakotvuje vyslovenú poslaneckú povinnosť nasmerovanú k prehlbovaniu vzdelania. 

Domnievam sa, že aj v tomto smere existuje de lege ferenda priestor pre skvalitnenie a 

rozšírenie právnej úpravy povinností poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 

Prehlbovanie vedomostí poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja je, podobne ako 

v prípade poslancov obecných zastupiteľstiev, dôvodné na účel kvalitnejšieho plnenia úloh 

súvisiacich s výkonom poslaneckej funkcie. Je namieste aj vzhľadom na rôznorodosť a 

mnohokrát aj zložitosť vlastných a derivatávnych kompetencií, ktoré vyplývajú 

samosprávnemu kraju zo zákona o samosprávnych krajoch a osobitných predpisov.13 

Ďalšie nedostatky súvisia s inkompatibilitou funkcie poslanca krajského 

zastupiteľstva. Ponajprv je na škodu veci, že zákon o samosprávnych krajoch neobsahuje 

úpravu, ktorá by poslancovi krajského zastupiteľstva (v záujme objektivity výkonu 

kompetencií krajského zastupiteľstva) normovala povinnosť ukončiť výkon inkompatibilnej 

funkcie v určitom čase od získania poslaneckého mandátu. Takto napríklad podľa § 25 ods. 2 

písm. h) zákona o obecnom zriadení zaniká mandát poslanca obecného zastupiteľstva v 

                                                 
12 K tomu podrobnejšie napr. KRÁL, R. 2017. Poslanec obecného zastupiteľstva ako súčasť systému kontroly 

v územnej samospráve. In: ŽOFČINOVÁ, V. (ed.) Formy uskutočňovania obecnej samosprávy : recenzovaný 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 21. septembra 2017 v Košiciach. Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 123 a nasl. 
13 Pozri HOFFMANN, M. 2021. Komentár k § 25 zákona o obecnom zriadení. In: TEKELI, J. – HOFFMANN, 

M. – TOMAŠ, L. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, s. 797. 
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prípadoch inkompatibility poslaneckej funkcie, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku 

nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií. 

Domnievam sa, že do budúcna by bolo vhodné, aby bol aj poslanec krajského zastupiteľstva 

povinný v určitej lehote (napríklad 30-dňovej) odo dňa ustanovenia do funkcie poslanca 

inkompatibilnú funkciu skončiť alebo vykonať právne relevantný právny úkon smerujúci k jej 

skončeniu. V opačnom prípade by mal poslanecký mandát zaniknúť. Druhým úskalím platnej 

právnej úpravy je fakt, že výkon mandátu poslanca krajského zastupiteľstva sa nevylučuje s 

výkonom pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu rozpočtovej 

organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, v ktorom bol 

zvolený tak, ako to vyplýva z § 11 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení. Takýto dôvod 

inkompatibility by bolo vhodné normatívne regulovať. Poslanec vykonávaním hlasovacieho 

práva v krajskom zastupiteľstve môže v potenciálnej rovine rozhodovať napríklad o 

finančných alebo majetkových záležitostiach rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej 

organizácie, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom. Nie je bez významu skutočnosť, 

že v takomto prípade sa možno ľahko dostať do rozporu záujmov. Takéto riešenie by 

napomohlo objektívnosti a nestrannosti rozhodovania poslancov krajských zastupiteľstiev pri 

uplatňovaní pôsobností. 

Funkcia poslanca krajského zastupiteľstva, na rozdiel od mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva [pozri § 25 ods. 2 písm. g) zákona o obecnom zriadení], nezaniká ani v 

dôsledku dlhodobej (napríklad jednoročnej) neúčasti na zasadnutí krajského zastupiteľstva. 

Zákonodarca by de lege ferenda mohol opatriť plnenie tejto poslaneckej povinnosti takouto 

sankciou. Ak by sa analyzovaný spôsob zániku mandátu poslanca krajského zastupiteľstva zo 

zákona (ex lege) upravil, zdôraznil by sa význam povinnosti poslanca zúčastňovať sa na 

zasadnutiach zastupiteľstva samosprávneho kraja a v potenciálnej rovine by sa zlepšila 

„dochádzka“ poslancov v záujme efektívneho fungovania a činnosti samosprávneho kraja. 

Alternatívou by mohlo byť riešenie, podľa ktorého mandát poslanca krajského zastupiteľstva 

zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe 

zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja. Takýto spôsob je podľa niektorej odbornej 

literatúry právne pragmatickejší a čistejší, pretože neposkytuje významný priestor pre 

obchádzanie zákona.14 

                                                 
14 Pozri PALÚŠ, I. – HENCOVSKÁ, M. 2014. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva – právna úprava 

a prax. In: Justičná revue, roč. 66, 2014, č. 11, s. 1309-1310. 
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Naostatok možno poukázať na fakt, že zákon o samosprávnych krajoch, na rozdiel od 

zákona o obecnom zriadení, neustanovuje subsidiárny garančný mechanizmus konania 

ustanovujúceho zasadnutia krajského zastupiteľstva pre prípad pasivity subjektu povinného na 

jeho zvolanie. Podľa § 12 ods. 3 zákona o obecnom zriadení ak starosta obce nezvolá 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Uvedenú absenciu regulácie garančného 

mechanizmu možno podľa doktrinálnych názorov považovať za legislatívny nedostatok,15 

ktorý by bolo de lege ferenda vhodné eliminovať. Nie je bez významu skutočnosť, že 

predseda samosprávneho kraja nemusí mať záujem na vedení ustanovujúceho zasadnutia 

krajského zastupiteľstva, napríklad v prípade, že vo voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov nebol opätovne zvolený do funkcie. Podporne možno poukázať na existenciu 

obdobného mechanizmu vo vzťahu k ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej 

republiky. Podľa čl. 82 ods. 2 Ústavy SR:16 „Ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej 

republiky zvolá prezident Slovenskej republiky tak, aby sa uskutočnila do 30 dní od 

vyhlásenia výsledkov volieb. Ak tak neurobí, Národná rada Slovenskej republiky sa zíde 

tridsiaty deň po vyhlásení výsledkov volieb.“17 

Záver  

Právna úprava samosprávného zriadenia na úrovni vyšších územných celkov vykazuje 

(nielen) v porovnávacom zhodnotení s obecným zriadením viaceré deficity. V príspevku sa 

v tomto smere pertraktovali úvahy o používaní symbolov územnej samosprávy pri (i) výkone 

vlastných kompetencií, (ii) informačnej povinnosti podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení a § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch a (iii) nedostatkoch, ktoré existujú 

v právnej úprave entít vykonávajúcich kompetencie teritoriálnej samosprávy.  

Príčiny vzniku avizovaných deficitov sú rôznorodé. V niektorých prípadoch sú 

výsledkom laxného prístupu zákonodarcu, ktorý obvykle novelizuje zákon o obecnom 

zriadení, ale úpravu totožného inštitútu v zákone o samosprávnych krajoch ponechá z nie 

celkom jasných dôvodov nenovelizovanú (napríklad informačné povinnosti podľa § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch). V iných prípadoch 

boli určité odchýlky súčasťou zákonného textu zákona o samosprávnych krajoch už pri jeho 

                                                 
15 Pozri PALÚŠ, I. 2015. Princíp deľby moci ako súčasť regionálnej samosprávy v Slovenskej republike. In: 

Auspicia, 2015, č. 3-4, s. 81. 
16 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov. 
17 K tomu pozri DRGONEC, J. 2019. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Teória a prax. 2. prepracované a 

doplnené vydanie. Bratislava : C. H. Beck, s. 1201. 
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prijatí, pričom dosiaľ nedošlo k ich eliminácii (napríklad symboly obce a symboly 

samosprávneho kraja). Metódy riešenia avizovaných nedostatkov sú viaceré. V prvom rade 

(de lege lata) ich možno preklenúť vhodne zvolenou metódou interpretácie. Z hľadiska 

náležitého zadosťučinenia imperatívu právnej istoty a zrozumiteľnosti normatívnej regulácie 

by však bolo de lege ferenda vhodnejšie prezentované nedostatky eliminovať zákonodarným 

zásahom. 
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Je obecná polícia oprávnená ukladať pokuty za prekročenie 

rýchlosti? 

Is the municipal police authorized to impose speeding fines? 

Lukáš Jančát 

 

Abstract  

On December 1, 2019 the new provision of § 3 par. 1 letter f) of the Municipal Police Act entered into force. 

Based on the new provision, the Municipal Police in Nové Zámky began to measure speed and impose fines for 

exceeding it by drivers of motor vehicles. However, such an interpretation and application of competence by the 

municipal police did not meet with the understanding of other bodies, in particular the Ministry of the Interior of 

the Slovak Republic. The aim of the presented paper is to interpret § 3 par. 1 letter f) of the Municipal Police 

Act, as there are ambiguities associated with the interpretation of such provision. 

Key words: municipal police, competence, speeding fines, interpretation 

 

Úvod 

Dňa 28. októbra 2021 bola v Hlavných správach RTVS odvysielaná reportáž s názvom 

„Meranie rýchlosti vyvoláva spor“.1 Ako vyplýva z reportáže, skutkovým impulzom pre 

natočenie reportáže bolo začatie merania rýchlosti a ukladania sankcie za jej prekročenie 

vodičom motorových vozidiel mestskou políciou v Nových Zámkoch a právnym impulzom 

novela2 ustanovenia § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

účinnom do 30. novembra 2019 (ďalej len „Starý zákon o obecnej polícii“), ktorá viedla 

mestskú políciu k takejto činnosti. Ako ďalej vyplýva z reportáže, novelizované ust. § 3 ods. 1 

písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení účinnom od 1. decembra 2019 

(ďalej len „zákon o obecnej polícii“) vyvoláva výkladové nejasnosti, pričom sformované boli 

proti sebe tri interpretačné prúdy.  

Prvý interpretačný prúd reprezentovaný zástupcami Mestskej polície Nové Zámky 

a Združenia náčelníkov obecných a mestských policajtov je toho názoru, že obecná polícia je 

podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii (mutatis mutandis) oprávnená prejednávať 

                                                 
1 RTVS: Meranie rýchlosti vyvoláva spor [online] 28.09.2021 [cit. 2021-11-07] Dostupné online: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/289982 
2 Novela sa uskutočnila zákonom č. 393/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 
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v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané 

„porušením zákazu alebo obmedzenia rýchlosti“, pričom uložené pokuty v blokovom konaní 

sú príjmom obce.  

Druhý interpretačný prúd je reprezentovaný dopravným analytikom, ktorý uviedol, že: 

„mestská polícia síce merať môže, ale celé to musí postúpiť štátnej polícii na riešenie a výnos 

z pokuty ide do štátneho rozpočtu“. Uvedené v podstate znamená, že novelizované 

ustanovenie je potrebné vykladať tak, že obecná polícia je oprávnená objasňovať priestupky 

proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané „porušením zákazu alebo 

obmedzenia rýchlosti“, nie však prejednávať, preto uložené pokuty nemôžu byť príjmom 

obce. 

Tretí interpretačný prúd je napokon reprezentovaný Prezídiom Policajného Zboru 

a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, podľa ktorých ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona 

o obecnej polícii treba vykladať tak, že obecná polícia (mutatis mutandis) nemá oprávnenie 

objasňovať a ani prejednávať priestupky v blokovom konaní proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky spáchané „porušením zákazu alebo obmedzenia rýchlosti“. 

Napokon v reportáži bolo uvedené, že podľa názoru prof. Kurilovskej by predmetný 

interpretačný problém vyriešil tzv. záväzný a jasný výklad § 3 ods. 1 písm. f) zákona 

o obecnej polícii vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“). 

Cieľom predkladaného príspevku je interpretovať ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona 

o obecnej polícii alebo inými slovami poskytnúť odpoveď na otázku, či je obecná polícia 

oprávnená ukladať pokuty za prekročenie rýchlosti. Za týmto účelom bude nevyhnutné 

analyzovať priestupkovú zodpovednosť za prekročenie rýchlosti de lege lata pred a po novele 

ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii so zreteľom na kompetenciu vyvodzovať túto 

zodpovednosť, ďalej analyzovať predmetné ustanovenie jazykovo, systematicky, ako aj 

teleologicky, a to tak v pôvodnom ako aj účinnom znení, za účelom lepšieho pochopenia 

zámeru zákonodarcu, pre ktorú pristúpil k jeho zmene. Pre objasnenie ratio legis zmeny 

kompetencie a ratio legis súčasnej kompetencie budeme analyzovať aj dôvodovú správu 

k novele zákona o obecnej polícii. Pri riešení stanoveného problému bude pritom potrebné 

pracovať s poznatkami judikatúry, odbornej literatúry, ako aj komentárovej spisby, ktorá 

pojednáva o administratívnej zodpovednosti za priestupky, kompetenciách obecnej polície pri 

objasňovaní a prejednávaní priestupkov a metódach výkladu a dotváraní práva. Primárnym 

zdrojom poznatkov o metodológii výkladu a dotváraní práva, ktorý použijeme pri našom 

výskume bude právnická učebnica s názvom „Metodologie nalézání práva. Úvod do právní 

argumentace. 2. vydání“ od Filipa Melzera. Východiskom predmetného diela je síce doktrína 
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a kazuistika, ktorá má svoj pôvod v Českej republike a Nemecku, avšak vzhľadom na 

blízkosť systému práva a s tým súvisiacej doktríny a kazuistiky je aplikovateľná aj na 

podmienky v Slovenskej republike. Poznatky, ktoré vzídu z analýzy následne syntetizujeme 

a formulujeme záver. Okrem týchto dvoch metód využijeme aj metódu abstrakcie pre 

oddelenie nepodstatných informácii od tých podstatných, ktoré sa týkajú predmetu výskumu 

alebo typické metódy formálnej logiky, a to metódu dedukcie a indukcie.  

1. Priestupková zodpovednosť za prekročenie rýchlosti de lege lata pred a po novele 

 V období pred novelou ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii bola 

administratívna zodpovednosť za prekročenie rýchlosti vyvodzovaná v rámci dvoch režimov 

zodpovedností za správny delikt. Prvým z týchto režimov bola zodpovednosť za priestupok 

podľa § 22 ods. 1 písm. h) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení účinnom od 

1.2.2017 do 30.11.2019 (ďalej len „Starý zákon o priestupkoch“) a druhým z týchto režimov 

zodpovednosť za správny delikt držiteľa vozidla podľa § 6a písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke v znení účinnom od 20.5.2018 do 30.11.2019 (ďalej len „Starý zákon 

o cestnej premávke“). Vzhľadom na to, že výkladová nejasnosť sa týka § 3 ods. 1 písm. f) 

zákona o obecnej polícii, ktorý sa tak v znení pred ako aj po novele zmieňuje len 

o kompetencii vo vzťahu k vyvodzovaniu zodpovednosti za priestupky, sa ďalej obmedzíme 

len na analýzu priestupkovej zodpovednosti za prekročenie rýchlosti.  

Ako bolo vyššie načrtnuté, skutková podstata priestupku, ktorého objektívnou 

stránkou bolo porušenie povinnosti vodiča vozidla dodržať zákonom stanovenú povolenú 

rýchlosť bola predmetom úpravy § 22 ods. 1 písm. h) Starého zákona o priestupkoch. Podľa 

tohto ustanovenia sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dopustil ten, 

kto ako vodič motorového vozidla prekročil rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo 

prekročil rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením v obci 

najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1; v obci o 21 až 50 km h-1 alebo 

mimo obce o 31 až 60 km h-1; v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 

km h-1. Osobitným predpisom, ktorý ustanovoval maximálnu povolenú rýchlosť bol pritom 

Starý zákon o cestnej premávke. Podľa poznámky pod čiarou ku § 22 ods. 1 písm. h) Starého 

zákona o priestupkoch išlo konkrétne o ust. § 16, § 27 ods. 3, § 34 ods. 1, §49 ods. 2 a § 59 

ods. 3 Starého zákona o cestnej premávke. Hovoriac o kompetencii vyvodzovať 

zodpovednosť za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) Starého zákona o priestupkoch, tak tá 

bola zverená Policajnému zboru. Uvedený záver vyplýva z ust. § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 

171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení účinnom od 11.7.2019 do 30.11.2019 (ďalej len 
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„Starý zákon o policajnom zbore“), podľa ktorého Policajný zbor odhaľoval priestupky a 

zisťoval ich páchateľov, a ak tak ustanovoval osobitný zákon, priestupky aj objasňoval 

a prejednával, v spojení so Starým zákonom o priestupkoch, ktorý bol osobitným predpisom 

ustanovujúcim, že priestupok podľa  22 ods. 1 písm. h) Starého zákona o priestupkoch 

Policajný zbor objasňuje a prejednáva. 3 Z ust. § 22 ods. 4 Starého zákona o priestupkoch 

pritom vyplýval imperatív pre orgán Policajného zboru, aby ak sú splnené podmienky 

prejednal uvedený priestupok v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanoví inak. 

 Po novele ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii možno na základe analýzy 

vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov účinných po novele, dospieť k rovnakým 

záverom o kompetencii Policajného zboru objasňovať a prejednávať priestupok podľa § 22 

ods. 1 písm. h). Otázkou však ostáva, či po predmetnej novele kompetenciu vyvodzovať 

priestupkovú zodpovednosť v blokovom konaní za prekročenie rýchlosti „nezískala“ aj 

obecná polícia. Aby sme zodpovedali túto otázku, bude potrebné pristúpiť k analýze 

kompetencie obecnej polície podľa ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii pred a po 

novele. 

2. Interpretácia kompetencie obce ukladať pokuty za prekročenie rýchlosti 

2.1 Úvodne slovo k používaným výkladovým metódam 

Z ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva, že: „k výkladu 

právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani 

v takom prípade, kedy sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa 

zmyslu a účelu zákona. Jazykový výklad môže totiž v zmysle ustálenej judikatúry ústavného 

súdu predstavovať len prvotné priblíženie sa k obsahu právnej normy, ktorej nositeľom je 

interpretovaný právny predpis; na overenie správnosti či nesprávnosti výkladu, resp. na jeho 

doplnenie či upresnenie potom slúžia ostatné interpretačné prístupy postavené na roveň 

gramatickému výkladu, najmä systematický a teleologický výklad, ktoré sú spôsobilé v 

kontexte racionálnej argumentácie predstavovať významný korektív pri zistení obsahu a 

zmyslu aplikovanej právnej normy.“.4 Takáto výkladová prax ochrancu ústavnosti je pritom 

                                                 
3 K príslušnosti orgánov Policajného zboru prejednať priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) Starého zákona o 

priestupkoch pozri § 55 ods. 2 Starého zákona o priestupkoch v spojení s § 137 ods. 1 Starého zákona o cestnej 

premávke a k oprávneniu vykonávať objasňovať predmetný priestupok § 55 ods. 2 Starého zákona 

o priestupkoch, resp. § 55 ods. 4 Starého zákona o priestupkoch. 
4 Napr. nález ÚS SR zo dňa 28.1.2020, I. ÚS 382/2019 alebo nález ÚS SR zo dňa 5.10.2011 , sp. zn. I. ÚS 

351/2010. 
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totožná s názormi právnej teórie.5 Jazykový výklad tak bude predstavovať východisko pri 

výklade aj nami skúmaného ustanovenia, ktoré následne v spojení so systematickým a 

teleologickým výkladom a v kontexte racionálnej argumentácie bude viesť ku 

interpretačnému záveru. 

2.2 Jazyková a systematická interpretácia kompetencie  

Podľa Kramera spočíva význam jazykového výkladu ako nástroja pre prvotné 

priblíženie sa k obsahu právnej normy vo vymedzení tzv. „sémantických hracích plôch“, ktoré 

možno výstižne znázorniť tzv. modelom troch oblasti významu pojmu.6 Ide o oblasť jadra 

pojmu, neurčitej časti pojmu a oblasti mimo rozsahu pojmu. Pod jadrom pojmu je potrebné 

rozumieť všetky javy, predmety, či prvky ktoré by prakticky každý príslušník jazykového 

prostredia subsumoval pod daný pojem. Neurčitá časť pojmu zahŕňa javy, predmety a prvky, 

ktoré by iba niektorý príslušník jazykového prostredia podradil pod príslušný pojem, iný 

príslušník však nie. Napokon oblasť mimo rozsahu pojmu je tvorená javmi, predmetmi 

a prvkami, ktoré by prakticky každý príslušník jazykového prostredia pod príslušný pojem 

z jazykového hľadiska nesubsumoval. Uvedený model troch oblastí je pritom aplikovateľný aj 

na väčšie jazykové celky, napr. slovné spojenia či vety, pričom v konkrétnom prípade môže 

byť tento model modifikovaný metódou systematického výkladu.7 Podstatou metódy 

systematického výkladu je hľadanie významu výrazu vzhľadom na celkovú štruktúru textu 

ustanovenia, situovanie pojmu v rámci právneho predpisu, jeho vzťahu k iným právnym 

predpisom, či právu ako celku.8 Pre každú z troch vyššie uvedených oblastí pritom platia 

rôzne pravidlá pre možnosť odstraňovať sémantické nejasnosti, resp. dotvárať právo. 

V prípade, ak jednotlivé javy, predmety, či prvky spadajú do jadra pojmu, tak výkladový 

problém neexistuje. K odstraňovaniu sémantických nejasností tak treba pristúpiť iba vtedy, ak 

javy, predmety, či prvky spadajú do oblasti neurčitej časti pojmu. Napokon priestor pre 

dotváranie práva prostredníctvom analógie alebo teleologickej redukcie prichádza do úvahy 

iba v prípade, ak javy, predmety, či prvky spadajú do oblasti mimo rozsah pojmu.9 V ďalšej 

časti tejto podkapitoly pristúpime k jazykovej a systematickej analýze ustanovenia § 3 ods. 1 

                                                 
5 Pozri BRÖSTL, A et al. Teória práva. Plzeň : Aleš Čenek, 2013. s. 138., VEČEŘA, M a kol. Teória práva (4. 

vydanie). Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. s. 175. alebo MELZER, F. Metodologie nalézaní práva. 

Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha C. H. Beck. 2011. s. 110.  
6 KRAMER, E. A. Juristische Methodenlehre. I. vydání. Bern : Stämpfli Verlag, 1998, s. 39 a 45. 
7 MELZER, F. Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha C. H. Beck. 2011. s. 

96-101. 
8 PROCHÁZKA, R. - KÁČER, M. Teória práva. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2019. s. 320.  
9 MELZER, F. Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha C. H. Beck. 2011. s. 

102-103. 



216 

 

písm. f) pred a po novele s cieľom abstrahovať pojem (výraz, slovné spojenie, vetu), ktorý 

pravdepodobne spôsobuje interpretačnú nejasnosť a vymedzíme jeho sémantické hracie 

plochy. 

Faktom je, že v čase účinnosti § 3 ods. 1 písm. f) Starého zákona o obecnej polícii 

nemala obecná polícia potrebu „uzurpovať“ si kompetenciu vyvodzovať administratívnu 

zodpovednosť za prekročenie rýchlosti, čo samo o sebe napovedá, že obecná polícia touto 

kompetenciou nedisponovala.  

Podľa § 3 ods. 1 písm. f) Starého zákona o obecnej polícii bolo základnou úlohou 

obecnej polície objasňovať priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednávať v 

blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 

1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, 

zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, 

vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným 

obmedzením a parkovisko,  

2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd 

vozidiel.  

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že obecná polícia bola v prvom rade oprávnená 

objasňovať priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon a prejednávať v blokovom konaní 

okruh priestupkov ustanovených osobitným predpisom. Osobitným zákonom, ktorý 

ustanovuje, ktoré priestupky bola obecná polícia oprávnená objasňovať bol Starý zákon 

o priestupkoch,10 prípadne aj ďalšie osobitné zákony. Na druhej strane, ako napovedá 

poznámka pod čiarou, osobitným predpisom stanovujúcim okruh priestupkov, ktoré bola 

obecná polícia v blokovom konaní oprávnená prejednávať bol výlučne iba Starý zákon 

o priestupkoch. Podľa neho medzi takéto priestupky patrili tie, ktoré boli taxatívne vypočítané 

v § 86 písm. b).11 Medzi taxatívnym výpočtom priestupkov v § 86 písm. b) absentoval § 22 

ods. 1 písm. h). Taktiež žiaden osobitný zákon, ktorý by systematicky súvisel s vyvodzovaním 

                                                 
10 Podľa § 58 ods. 3 Starého zákona o priestupkoch patrili do okruhu priestupkov, ktoré bola obecná polícia 

oprávnená objasňovať tie, ktoré bola zároveň aj oprávnená prejednať v blokovom konaní. 
11 Hoci § 86 ods. b) výslovne hovoril o príslušnosti obce na prejednanie taxatívne vymedzených priestupkov v 

blokovom konaní, podľa právnej teórie a ustálenej aplikačnej praxe sa táto príslušnosť mala vykladať tak, že ňou 

disponovala aj obecná polícia. Uvedený jazykový nedostatok bol odstránený zákonom č. 146/2021 Z. z. ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. K názorom právnej teórie pred novelou ust. § 86 písm. b) pozri napr. SREBALOVÁ, M. a 

kol. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2015. s. 428.  
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zodpovednosti za priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,12 

nezakladal kompetenciu obecnej polície objasňovať predmetný priestupok.  

V druhom rade, obecná polícia bola oprávnená prejednávať v blokovom konaní 

taxatívny výpočet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Súčasťou 

tohto taxatívneho výpočtu síce neboli odkazy na jednotlivé skutkové podstaty priestupkov 

proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa zákona o priestupkoch, ale boli jeho 

súčasťou jednotlivé protiprávne konania, ktoré možno subsumovať pod niektorú z týchto 

skutkových podstát. Keďže protiprávne konanie spočívajúce v neuposlúchnutí pokynu 

vyplývajúceho z dopravnej značky alebo zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorým sa 

zakazuje jazdiť rýchlosťou vyššou ako je ustanovená medzi enumeratívnym výpočtom 

absentuje, záver o neexistencii kompetencie prejednať priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) 

Starého zákona o priestupkoch je odôvodnený.  

Interpretačná nejasnosť kompetencie, či má alebo nemá obecná polícia oprávnenie 

objasňovať a prejednávať priestupok zodpovedajúci skutkovej podstate priestupku podľa § 22 

ods. 1 písm. h) zákona o priestupkoch nastala až po novele § 3 ods. 1 písm. f) zákona 

o obecnej polícii.  

Podľa nového znenia predmetného ustanovenia je základná úloha obecnej polície 

vymedzená nasledovne: „Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný 

predpis, prejednávať v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a 

priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, 

zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia 

vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo 

dopravného zariadenia.“. Ku predmetnému ustanoveniu zákonodarca formuloval aj tri 

poznámky pod čiarou. Obsahom prvej je odkaz na osobitný predpis, ktorý vzhľadom na jej 

situovanie za slovným spojením „prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené 

osobitným predpisom“ stanovuje okruh priestupkov, ktoré môžu byť obecnou políciou 

prejednávané v blokovom konaní. Aj v tomto prípade je týmto osobitným predpisom potrebné 

rozumieť zákon o priestupkoch. Obsahom druhej je odkaz na ust. § 22 zákona o priestupkoch, 

ktorým zákonodarca vzhľadom na jej situovanie v texte ustanovenia vyjadril úmysel spojiť 

s pojmom „priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“ tie priestupky, ktoré 

sú predmetom úpravy § 22 zákona o priestupkoch. Napokon, obsahom tretej je odkaz na 

zákon o cestnej premávke, ktorým zákonodarca vzhľadom na jej situovanie vyjadril úmysel 

                                                 
12 Predovšetkým Starý zákon o cestnej premávke. 
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rozumieť pod pojmom „všeobecná úprava cestnej premávky“ pravidlá cestnej premávky 

stanovené zákonom o cestnej premávke.  

Porovnávajúc znenie ust. § 3 ods. 1 písm. f) pred novelou a po novele, to obsahuje 

spoločné aj rozdielne jazykové riešenie pri formulácii predmetnej kompetencie.  

Spoločným prvkom je úvodná formulácia oprávnenia obecnej polície objasňovať 

priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis a prejednávať v blokovom konaní priestupky 

ustanovené osobitným predpisom. Vzhľadom na to, že poznámka pod čiarou týkajúca sa 

okruhu priestupkov, ktoré je obecná polícia oprávnená prejednávať v blokovom konaní opäť 

odkazuje na zákon o priestupkoch a po realizácii analýzy totožných ustanovení vo vzťahu ku 

okruhu priestupkov, ktoré je oprávnená obecná polícia objasňovať, resp. prejednávať 

v blokovom konaní podľa zákona o priestupkoch, možno mať za to, že v tejto časti 

kompetencie nedošlo k jej rozšíreniu smerom k možnosti objasňovať alebo prejednávať 

v blokovom konaní priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) zákona o priestupkoch.  

 Rozdielny prístup však zvolil zákonodarca vo vzťahu k vyjadreniu okruhu 

protiprávnych konaní, za ktoré v rámci zodpovednosti za priestupok proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch bude obecná polícia 

oprávnená vyvodzovať zodpovednosť v blokovom konaní.  

Podľa starej právnej úpravy zákonodarca používal k vyjadreniu kompetencie obecnej 

polície prejednať v blokovom konaní priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky pojem „spáchané neuposlúchnutím pokynu“ vyplývajúceho z dopravnej značky 

alebo zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, pričom taxatívne vypočítaval dopravné 

značky,13 resp. pravidlá všeobecnej úpravy cestnej premávky, za ktorých nerešpektovanie 

bola obecná polícia oprávnená vyvodzovať zodpovednosť. Do taxatívneho výpočtu pravidiel 

všeobecnej úpravy cestnej premávky zákonodarca zaraďoval len zákaz zastavenia, státia 

a vjazdu. Hoci staré znenie § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii neobsahuje v rámci 

poznámky pod čiarou odkaz na to, čo je potrebné rozumieť všeobecnou úpravou cestnej 

premávky, je podľa nás nepochybné vzhľadom na predmet právnej úpravy Starého zákona 

o cestnej premávke, že tieto pravidlá zodpovedali pravidlám zákazu zastavenia, státia a vjazdu 

upraveným práve v tomto predpise. 

Na druhej strane, nová právna úprava používa pojem „spáchané porušením príkazu, 

zákazu alebo obmedzenia“ a taxatívne vypočítava činnosti, ktorých sa porušenie príkazu, 

                                                 
13 Podrobnosti o dopravných značkách a ich význame boli v čase účinnosti starého znenia § 3 ods. 1 písm. f) 

zákona o obecnej polícii predmetom úpravy vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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zákazu alebo obmedzenia týka. Porušenie pravidla týchto taxatívne vypočítaných činností 

pritom môže vyplývať tak zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, teda zákona o cestnej 

premávke, alebo z dopravnej značky, resp. dopravného zariadenia.14  

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, medzi taxatívne vypočítané činnosti, ktorých sa 

porušenie príkazu, zákazu alebo obmedzenia týka, patrí vjazd, jazda, odbočenie, otáčanie, 

cúvanie, zastavenie a státie. Oproti pôvodnému zneniu ustanovenia, ktorý sa zmieňoval pri 

porušení pravidiel všeobecnej úpravy cestnej premávky iba o porušení zákazu zastavenia, 

státia a vjazdu, v novej úprave pribudlo aj porušenie príkazu, zákazu alebo obmedzenia jazdy, 

odbočenia, otáčania a cúvania. Keďže § 22 ods. 1 písm. h) zákona o priestupkoch odkazuje 

v poznámke pod čiarou na tie ustanovenia zákona o cestnej premávke, ktoré stanovujú 

pravidlá rýchlosti jazdy,15 možno sa legitímne domnievať, že práve porušenie príkazu, zákazu 

alebo obmedzenia jazdy je interpretačným „jablkom sváru“.   

„Obecná polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia jazdy 

vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky, alebo 

dopravného zariadenia.“. Takto by sme mohli formulovať kompetenciu vyplývajúcu z § 3 

ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii po abstrakcii nepodstatných prvkov, ktorá si bude 

vyžadovať ďalšie skúmanie.  

Ako už bolo spomínané, kľúčovou súčasťou znenia kompetencie je pojem jazda. Za 

účelom náležitého zistenia jeho významu ho pritom nie je možné skúmať jazykovo izolovane, 

ale je potrebná aplikácia metódy systematického výkladu. Výraz jazda je vo vyššie uvedenej 

normatívnej vete použitý v spojení s porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia 

vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky, alebo 

dopravného zariadenia. Ako bolo uvedené, všeobecnou úpravou cestnej premávky je potrebné 

rozumieť úpravu pravidiel cestnej premávky podľa zákona o cestnej premávke a význam 

dopravných značiek a dopravných zariadení vyplýva z podzákonného predpisu na vykonanie 

zákona o cestnej premávke,16 konkrétne z vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom 

značení (ďalej len „Vyhláška č. 30/2020 Z. z.“). Z uvedeného spojenia výrazu jazda s úpravou 

pravidiel cestnej premávky podľa zákona o cestnej premávke, resp. s podzákonným 

predpisom vydávaným na jeho základe možno usúdiť, že význam, ktorý je výrazu jazda 

potrebné priradiť musí zodpovedať významu, ktorý s ním spája zákon o cestnej premávke.  

                                                 
14 Ku podrobnostiam o dopravných značkách a ich význame v súčasnosti pozri vyhlášku MV SR č. 30/2020 Z. 

z., o dopravnom značení. 
15 Ide o § 16, § 27 ods. 3, § 34 ods. 1, § 49 ods. 2, § 59 ods. 3 zákona o cestnej premávke. 
16 Pozri § 60 ods. 9 zákona o cestnej premávke. 
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Zákon o cestnej premávke legálne nedefinuje pojem jazda. Význam, ktorý je potrebné 

priradiť tomuto výrazu na účely zákona o cestnej premávke, je potrebné vydedukovať 

z významu, ktorý je s týmto výrazom spájaný v bežnom spisovnom jazyku a z kontextu, 

v ktorom sa používa v zákone o cestnej premávke.  

Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka sa výrazu „jazda“ prisudzujú dva 

základné významy.17 Prvý z prisúdených významov hovorí o tom, že jazdu treba chápať ako 

pohyb, prekonávanie vzdialeností dopravnými prostriedkami alebo pomocou zvierat. Druhý 

hovorí o tom, že jazda je vojenský útvar pozostávajúci z jazdcov. Keďže predmetom zákona 

o cestnej premávke nie je organizácia ozbrojených zložiek, ale úprava pravidiel cestnej 

premávky, pričom cestnou premávkou sa na účely tohto zákona rozumie užívanie ciest 

vodičmi vozidiel a chodcami, je logické prisúdiť výrazu jazda prvý z uvedených významov. 

Vo vzťahu k takto chápanému pojmu jazda, zákon o cestnej premávke potom stanovuje celý 

rad pravidiel – príkazov, zákazov a obmedzení, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť 

a plynulosť cestnej premávky. Ide najmä o pravidlá upravujúce spôsob jazdy,18 jazdu 

v jazdných pruhoch,19 jazdu v mimoriadnych prípadoch,20 rýchlosť jazdy,21 vzdialenosť 

medzi vozidlami,22 jazdu cez križovatku,23 obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel,24 

jazdu cyklistov,25 jazdu na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným 

motorčekom,26 jazdu so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom,27 jazdu na zvieratách, 

vedenie a hnanie zvierat.28 Podobne tak Vyhláška č. 30/2020 Z. z. predovšetkým 

prostredníctvom úpravy regulačných značiek stanovuje príkazy, zákazy a obmedzenia jazdy. 

Príkladom môže byť značka „prikázaný smer jazdy“, ktorá prikazuje jazdu vo vyznačenom 

smere alebo vyznačených smeroch, alebo značka „najvyššie dovolená rýchlosť“, ktorá 

zakazuje jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.29  

Na základe vykonanej jazykovej a systematickej analýzy ustanovenia § 3 ods. 1 písm. 

f) zákona o obecnej polícii možno syntetizovať, že ide o časť vety kompetencie po 

                                                 
17 Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. s. 1087. ISBN 978-80-224-1172-1. 
18 § 9 zákona o cestnej premávke. 
19 § 10 zákona o cestnej premávke. 
20 § 11 až § 13 zákona o cestnej premávke. 
21 Najmä spomínané ust. § 16, § 27 ods. 3, § 34 ods. 1, § 49 ods. 2, § 59 ods. 3 zákona o cestnej premávke, na 

ktoré odkazuje zákon o priestupkoch v poznámke pod čiarou k § 22 ods.1 písm. h). 
22 § 17 zákona o cestnej premávke. 
23 § 18 zákona o cestnej premávke. 
24 § 39 zákona o cestnej premávke. 
25 § 55 zákona o cestnej premávke. 
26 § 55a zákona o cestnej premávke. 
27 § 56 zákona o cestnej premávke. 
28 § 57 zákona o cestnej premávke. 
29 Pozri prílohu č. 3 k Vyhláške č. 30/2020 Z. z. 
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abstrahovaní nepodstatných prvkov, ktorá znie: „príkazy, zákazy a obmedzenia jazdy 

vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky, alebo 

dopravného zariadenia“, a ktorej sémantické hracie plochy je potrebné vymedziť vo vzťahu 

k prvkom. Týmito prvkami sú pravidlá jazdy vyplývajúce buď priamo zo zákona o cestnej 

premávke alebo z dopravnej značky alebo zariadenia, ktorých význam je stanovený 

Vyhláškou 30/2020 Z. z.. Máme za to, že do jadra skúmanej časti vety možno subsumovať 

všetky prvky, t.j. pravidlá – príkazy, zákazy a obmedzenia jazdy vyplývajúce zo zákona 

o cestnej premávke alebo dopravnej značky alebo dopravného zariadenia podľa Vyhlášky 

30/2020 Z. z. vrátane príkazu, zákazu a obmedzenia rýchlosti jazdy. Na základe jazykovej 

a systematickej analýzy sa teda javí, že obecná polícia disponuje kompetenciou prejednať 

v blokovom konaní priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) zákona o priestupkoch. Zodpovedá 

ale takýto záver aj zmyslu a účelu tejto kompetencie?   

2.3 Ratio legis zmeny kompetencie a ratio legis kompetencie 

Ratio legis predstavuje účel, ktorý je spojený s určitým pojmom použitým v právnom 

predpise, jeho ustanovením, súborom jeho ustanovení, či celým právnym predpisom. Podľa 

Melzera možno rozlišovať účel, ktorý s určitým ustanovením spájal historický zákonodarca a 

účel, ktorý by s týmto ustanovením spájal adresát, ktorý je znalý právneho poriadku, 

spoločnosti a sveta ako celku (ďalej len „informovaný adresát“). V prvom prípade hovorí, že 

sa uplatňuje tzv. subjektívny teleologicky výklad, ktorý je relevantný pre zistenie 

subjektívneho historického výkladového cieľa konkrétneho ustanovenia. V druhom prípade sa 

zase uplatňuje tzv. objektívny teleologický výklad, ktorý je relevantný pre zistenie 

objektívneho súčasného výkladového cieľa konkrétneho ustanovenia. Inými slovami, 

objektívny teleologický výklad sa snaží o zodpovedanie otázky, ktorú si kladie informovaný 

adresát, a to: „Aký rozumný účel interpretovanému ustanoveniu s najväčšou 

pravdepodobnosťou priradzuje racionálny zákonodarca hit et nunc.“.30 Cieľom nasledujúcich 

podkapitol tak bude skúmanie subjektívneho historického výkladového cieľa, ktorému 

fakticky zodpovedá ratio legis zmeny kompetencie a zároveň skúmanie objektívneho 

súčasného výkladového cieľa, ktorému zodpovedá ratio legis kompetencie podľa 

novelizovaného ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnom zriadení. 

 

                                                 
30 MELZER, F. Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha C. H. Beck. 2011. s. 

161-162.  
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2.3.1 Ratio legis zmeny kompetencie 

Pre objasnenie subjektívneho historického výkladového cieľa je potrebné skúmať 

materiály zo vzniku zákona, z ktorých možno abstrahovať účel zmeny kompetencie. Takýmto 

relevantným materiálom v našom prípade je dôvodová správa k novele zákona,31 ktorou došlo 

k zmene kompetencie podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii. V predmetnej 

dôvodovej správe sa vo vzťahu k tomuto ustanoveniu uvádza, že: „Súčasné vymedzenie 

priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré sú oprávnení prejednávať 

príslušníci obecnej polície, oddeľuje porušenia pravidiel vyplývajúce z konkrétnych 

dopravných značiek a porušenia pravidiel vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej 

premávky, pričom ich vymedzuje rozdielne. Výpočet dopravných značiek, ktorých porušenie 

môže prejednať obecná polícia v blokovom konaní nezahŕňa porušenia pravidiel, ktoré sú 

obsahovo príbuzné, avšak vyplývajú z iných značiek, ako tých, ktoré sú výslovne uvedené v 

súčasnom znení § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii. Nie je teda napríklad možné 

prejednať porušenie zákazu zastavenia, státia alebo vjazdu vyplývajúceho z dopravných 

značiek o cestičkách pre chodcov, korčuliarov alebo jazdcov na koňoch, porušenie zákazu 

vjazdu do vyhradeného jazdného pruhu alebo vyplývajúceho z vyznačených šikmých 

rovnobežných čiar, či porušenie zákazu odbočovania nedovoleným prejazdom cez pozdĺžnu 

súvislú čiaru alebo dvojitú pozdĺžnu súvislú čiaru. Taktiež obecná polícia nemôže prejednať 

porušenie všeobecných pravidiel o otáčaní, hoci porušenie dopravnej značky Zákaz otáčania 

prejednať môže. (...) Navrhuje sa preto zjednotiť a spoločne vymedziť rozsah pravidiel cestnej 

premávky, ktorých porušenie môže prejednávať obecná polícia v blokovom konaní tak, aby na 

oprávnenie prejednávať nemalo vplyv to, či tieto pravidlá vyplývajú zo všeobecnej úpravy 

alebo z dopravných značiek.“. 

Domnievame sa, že z predmetnej dôvodovej správy v podstate vyplýva nasledovné. 

Impulzom pre zmenu kompetencie bola istá diskrepancia, ktorá pramenila z formulácie § 3 

ods. 1 písm. f) Starého zákona o priestupkoch. Formulácia použitá v pôvodnom ustanovení 

totiž umožňovala buď prejednať v blokovom konaní porušenia taxatívne vymedzených 

dopravných značiek, a to značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz 

odbočovania, zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer 

obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s 

dopravným obmedzením a parkovisko, alebo porušenia vyplývajúce z porušenia zákazu 

                                                 
31 Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. 
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zastavenia, státia a vjazdu, ktoré vyplývali priamo zo zákona o cestnej premávke. 

V aplikačnej praxi tak dochádzalo k situáciám, kedy za obsahovo podobné porušenia pravidiel 

cestnej premávky vyplývajúcich z dopravných značiek alebo priamo zo zákona o cestnej 

premávke nebolo možné zo strany obecnej polície vyvodiť priestupkovú zodpovednosť 

v blokovom konaní. Účelom zmeny kompetencie malo byť odstránenie tejto diskrepancie 

a stanovenie jednoznačného kompetenčného rámca pravidiel cestnej premávky, za ktorých 

porušenie je možné obecnou políciou vyvodiť priestupkovú zodpovednosť v blokovom 

konaní. Otázkou však je, či úmysel zákonodarcu zjednotiť a spoločne vymedziť rozsah 

pravidiel cestnej premávky, za ktorých porušenie je možné vyvodiť obecnou políciou 

priestupkovú zodpovednosť v blokovom konaní smeroval k vymedzeniu úplne nového 

rozsahu pravidiel alebo sa spájal iba s tými pravidlami, ktoré boli obsahovo podobné 

pravidlám vyplývajúcim z pôvodnej úpravy kompetencie. Ak by sme totiž pripustili, že 

zákonodarcovi išlo o druhú z uvedených možností, tak porušenie pravidiel o rýchlosti jazdy 

nezodpovedá obsahovo žiadnemu pôvodnému pravidlu vyplývajúcemu z pôvodnej úpravy 

kompetencie. 

2.3.2 Ratio legis kompetencie 

Melzer uvádza, že pre objasnenie objektívneho súčasného výkladového cieľa sa 

používajú argumenty formálne systematického výkladu a argumenty objektívneho 

teleologického výkladu.32 Závery k výkladu kompetencie podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona 

o obecnej polícii použitím argumentov, resp. metódy systematického výkladu sú predmetom 

predchádzajúcej podkapitoly. V rámci tejto podkapitoly sa teda obmedzíme na skúmanie 

kompetencie podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii v rovine argumentov, resp. 

metódy objektívneho teleologického výkladu. 

Zdrojom argumentov pri zisťovaní objektívneho súčasného výkladového cieľa môžu 

byť de facto všetky informácie, ktoré môžu s rozumnou pravdepodobnosťou viesť k zisteniu 

možného účelu ustanovenia, a ktoré môžu slúžiť k posúdeniu vzťahu medzi interpretovaným 

ustanovením a jeho objektívnym účelom.33  

Hoci dôvodová správa je základným prameňom pre zistenie účelu, ktorý pripisoval 

danému ustanoveniu historický zákonodarca, je praktické ju skúmať aj ako východisko pre 

zistenie objektívneho účelu. Dôvodom je, že účel, ktorý s právnym predpisom spájal 

                                                 
32 MELZER, F. Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha C. H. Beck. 2011. s. 

97 a 153. 
33 Tamže, s. 163-164. 
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historický zákonodarca býva spravidla aj racionálnym účelom.34 Ako bolo uvedené vyššie, 

dôvodová správa podľa nás pripúšťa dve možnosti interpretácie účelu ustanovenia, ktoré mu 

pripisoval historický zákonodarca. Pre sprehľadnenie, dva interpretačné varianty účelu by sme 

mohli formulovať nasledovne: 

1. „Zjednotenie a spoločné vymedzenie nového rozsahu pravidiel cestnej premávky, 

ktorých porušenie môže prejednávať obecná polícia v blokovom konaní tak, aby na 

oprávnenie prejednávať nemalo vplyv to, či tieto pravidlá vyplývajú zo všeobecnej 

úpravy cestnej premávky alebo z dopravných značiek.“ 

2. „Zjednotenie a spoločné vymedzenie rozsahu pravidiel cestnej premávky, ktorých 

porušenie môže prejednávať obecná polícia v blokovom konaní bez ohľadu na to, či 

tieto pravidlá vyplývajú zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravných 

značiek, ktoré však zodpovedajú len rozsahu pravidiel obsahovo podobným tým, ktoré 

boli predmetom úpravy pôvodného ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii.“ 

Dôležitým pravidlom pri hľadaní objektívneho účelu je jeho hľadanie vzhľadom ku 

významu ustanovenia, ktoré je jazykovo nesporné, t. j. z jadra pojmu.35 V kapitole o jazykovej 

a systematickej interpretácii kompetencie sme dospeli k záveru, že vo vzťahu k pravidlám – 

príkazom, zákazom a obmedzeniam jazdy vyplývajúcim priamo zo zákona o cestnej 

premávke alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, ktorých význam je 

stanovený Vyhláškou 30/2020 Z. z.  je jazykovo nesporná časť vety: „príkazy, zákazy 

a obmedzenia jazdy vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej 

značky, alebo dopravného zariadenia“. Tzn. všetky pravidlá – príkazy, zákazy a obmedzenia 

jazdy, ktoré vyplývajú priamo zo zákona o cestnej premávke alebo z dopravnej značky alebo 

dopravného zariadenia sú súčasťou jadra časti vety. Keďže tieto pravidlá sú súčasťou jadra, 

nie je prípustné aplikovať metódy odstraňovania sémantických nejasností, t. j. ani metódu 

subjektívneho teleologického výkladu a metódu objektívneho teleologického výkladu. Tie by 

bolo možné aplikovať, ako už bolo vysvetlené, iba v prípade, ak by pravidlá jazdy boli 

súčasťou oblasti neurčitej časti pojmu. Vtedy by bolo možné prostredníctvom takýchto metód 

dospieť k záveru, či je potrebné časť vety vykladať skôr reštriktívne (bližšie k jadru pojmu) 

alebo extenzívne (bližšie k neurčitej časti pojmu).36 

Na základe uvedeného sa môže zdať, že kapitola o hľadaní účelu kompetencie je 

celkom zbytočná a k záveru o tom, ako je potrebné interpretovať kompetenciu obecnej polície 

                                                 
34 Tamže, s. 162. 
35 Tamže, s. 163. 
36 Tamže, s. 102-103. 
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podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii sa autor tohto príspevku dostal prakticky už 

záverom predošlej kapitoly. Zdanie však klame. V práve totiž nastávajú situácie, kedy je 

právna norma aplikovaná aj proti jej nespornému jazykovému zneniu. Ide o prípady tzv. 

dotvárania práva, kedy pre záver o aplikácii právnej normy prevážia iné argumenty ako sú 

čisto jazykové, najmä argumenty teleologické.37 Aplikácia práva na prípady, ktoré nie sú 

upravené v žiadnom ustanovení právneho predpisu, t. j. nachádzanie práva v oblasti mimo 

rozsahu pojmu je označované ako dotváranie práva praeter verba legis a nástrojom tohto 

dotvárania je analógia. Na druhej strane, aplikácia práva na prípady, ktoré sa nachádzajú 

v jadre pojmu sa označuje ako dotváranie práva contra verba legis a nástrojom jeho 

dotvárania je tzv. teleologická redukcia.38 Keďže náš výkladový, resp. teraz už aplikačný 

problém s kompetenciou sa týka jadra časti vety, skúmať ďalej budeme, či do úvahy náhodou 

neprichádza teleologická redukcia. Ak do úvahy prichádzať nebude, objektívnym súčasným 

výkladovým cieľom by tak mal byť prvý interpretačný variant účelu. 

2.3.3 Prichádza do úvahy teleologická redukcia kompetencie? 

 Teleologická redukcia je nástrojom dotvárania práva, pri ktorom sa na určitý 

skutkový stav neaplikuje ustanovenie zákona napriek tomu, že tento skutkový stav spadá do 

jadra pojmu tohto ustanovenia. Jazykovo nesporný význam príslušného ustanovenia (jadro 

pojmu) tak obsahuje viac, než by zodpovedalo jeho teleológii (zmyslu a účelu). Toto 

ustanovenie tak vykazuje tzv. zakrytú medzeru v zákone. Cieľom teleologickej redukcie je 

odstrániť zakrytú medzeru v zákone a to tak, že javy, predmety, či prvky, ktoré sú vzhľadom 

na jeho účel nadbytočné odstráni. Pre možnosť jej použitia sú pritom prípustné iba argumenty 

objektívne teleologického výkladu, a to predovšetkým argumentácia právnymi princípmi, 

ktoré je vždy potrebné vyvažovať s princípom právnej istoty.39 Podstatou princípu právnej 

istoty je, že každý subjekt práva môže dôvodne očakávať, že príslušné orgány verejnej moci 

budú konať a rozhodovať podľa platných právnych predpisov, a že ich budú správne vykladať 

a aplikovať. Jeho integrálnou súčasťou je aj predvídateľnosť rozhodnutí orgánov verejnej 

moci, čo pre jednotlivcov znamená predovšetkým orientačnú istotu, od ktorej sa odvíja aj ich 

dôvera v právny poriadok.40 Zásadne pritom platí, že v oblasti kompetenčných pravidiel je 

dotváranie práva vylúčené, keďže ide o oblasť pravidiel, kde spomínaný princíp právnej istoty 

môže byť narušený v obzvlášť výraznej miere. Avšak, ako pripomína Melzer, uvedené 

                                                 
37 Tamže, s. 104-105. 
38 Tamže, s. 213. 
39 Tamže, s. 252-253 a ku zakrytej medzere pozri s. 230-232. 
40 BALOG, B. Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. 1. vydanie. Žilina : EUROKÓDEX, 2014. s. 100.  
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pravidlo o zákaze dotvárania kompetenčných pravidiel platí len zo zásady. Teda 

v konkrétnom výnimočnom prípade, keď konštelácia dotknutých princípov je taká, že princíp 

právnej istoty narušený nie je, môže dôjsť k dotvoreniu práva.41 

V našom prípade, časť vety kompetencie: „príkazy, zákazy a obmedzenia jazdy 

vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky, alebo 

dopravného zariadenia“ predstavuje potenciálne zakrytú medzeru v zákone. Domnievame sa 

však, že na jej odstránenie pomocou teleologickej redukcie nie sú v našom prípade splnené 

podmienky. Dôvodom je, že ide o kompetenčné pravidlo, pri ktorom je použitie teleologickej 

redukcie zásadne vylúčené. Ak by z tejto zásady mali existovať výnimky, tak jednak by 

nesmel byť obzvlášť narušený princíp právnej istoty a jednak argumenty objektívne 

teleologického výkladu existujúce pre jej použitie by museli byť natoľko presvedčivé, že by 

odôvodňovali jej aplikáciu. Ani jedna z týchto podmienok nie je podľa nás v našom prípade 

splnená.  

Ako bolo uvádzané, integrálnou súčasťou princípu právnej istoty je aj predvídateľnosť 

rozhodnutí orgánov verejnej moci, čo pre jednotlivcov znamená aspoň orientačnú istotu ako 

bude ich vec rozhodnutá. Redukcia rozsahu pravidiel – príkazov, zákazov a obmedzení jazdy 

vyplývajúcich zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky, alebo 

dopravného zariadenia, ktoré by bola obecná polícia oprávnená prejednať v blokovom konaní 

na tie, ktoré zodpovedajú rozsahu pravidiel obsahovo podobných tým, ktoré boli predmetom 

úpravy pôvodného ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii by podľa nás viedla k 

právnej neistote jednotlivcov, keďže tí by ani orientačne nevedeli očakávať, ktoré porušenie 

pravidla je ešte obsahovo podobné pravidlu z abrogovanej právnej úpravy, a ktoré už nie. 

Zároveň samotná obecná polícia by si nemohla byť istá, či pri prejednávaní porušenia toho-

ktorého pravidla jazdy koná ešte v rámci svojej kompetencie, čím by riskovala jej prekročenie 

a s tým spojenú neplatnosť, resp. ničotnosť vydaných blokov na pokutu.42  

Vo vzťahu k presvedčivosti argumentov objektívne teleologického výkladu 

odôvodňujúcich použitie aplikácie teleologickej redukcie možno povedať, že niet v našom 

prípade princípu práva, ktorý by prevážil nad princípom právnej istoty. Melzer uvádza, že 

typickým protipólom princípu právnej istoty, ktorý ho môže prevážiť a odôvodniť tak 

aplikáciu teleologickej redukcie je princíp bezrozpornosti práva. Jeho podstatou je jednak 

nemožnosť existencie dvoch protichodných pravidiel a jednak bezrozpornosť s hodnotami 

                                                 
41 MELZER, F. Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha C. H. Beck. 2011. s. 

236- 237 v spojení so s. 240. 
42 Ku ničotnosti správnych aktov pozri SEMAN, T - JAKAB, R. - TEKELI, J. Správne právo hmotné. všeobecná 

časť. Košice : ŠafárikPress, 2020. s. 148-149.  
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(princípmi) systému práva, keďže predpokladom je, že racionálny zákonodarca prijíma iba 

také pravidlá, ktoré sú v súlade s existujúcim právnym systémom.43 Domnievame sa, že 

v našom prípade niet protichodného kompetenčného pravidla, ktoré by odôvodňovalo potrebu 

teleologickej redukcie kompetencie podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii 

a rovnako nie je možné identifikovať žiaden rozpor s hodnotami (princípmi), na ktorých je 

budovaný náš právny poriadok, s ktorými by predmetné ustanovenie mohlo byť v rozpore.   

Záver 

 Predkladaný príspevok si kládol za cieľ interpretovať ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona 

o obecnej polícii a na základe takejto interpretácie poskytnúť odpoveď na otázku, či je obecná 

polícia oprávnená prejednať v blokovom konaní priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) zákona 

o priestupkoch, t. j. či má obecná polícia kompetenciu ukladať pokuty za prekročenie 

rýchlosti v blokovom konaní. Na základe vykonanej jazykovej a systematickej analýzy 

ustanovenia § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii pred a po novele sme dospeli 

k nasledujúcim zisteniam.  

Interpretačným „jablkom sváru“ pri ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii je 

po abstrahovaní nepodstatných prvkov ustanovenie zodpovedajúce kompetencii: „Obecná 

polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia jazdy vyplývajúceho zo 

všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky, alebo dopravného 

zariadenia.“, pričom kľúčovou je predovšetkým časť vety tohto ustanovenia (kompetencie), 

ktorá znie: „príkazy, zákazy a obmedzenia jazdy vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej 

premávky alebo z dopravnej značky, alebo dopravného zariadenia“. Dôvodom je, že § 22 ods. 

1 písm. h) zákona o priestupkoch je systematicky previazaný s ustanoveniami zákona 

o cestnej premávke a vyhlášky č. 30/2020 Z. z., ktoré upravujú pravidlá vyplývajúce zo 

všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo dopravných značiek, alebo dopravných zariadení, 

t. j. príkazy, zákazy a obmedzenia rýchlosti jazdy.  Príkazy, zákazy a obmedzenia rýchlosti 

jazdy sa už prima facie javia, že sú súčasťou množiny jazykovo širšieho pojmu „príkazy, 

zákazy a obmedzenia jazdy“. Na základe sémantickej analýzy pojmu jazda použitého v ust. § 

3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii a následného sémantického vymedzenia hracích 

plôch časti vety ustanovenia (kompetencie): „príkazy, zákazy a obmedzenia jazdy vyplývajúce 

zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky, alebo dopravného 

zariadenia“, sme dospeli k záveru, že príkazy, zákazy a obmedzenia rýchlosti jazdy spadajú 

                                                 
43 Podobne tamže s. 153. 
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do jadra skúmanej časti vety. Na základe uvedeného sme dospeli k čiastkovému záveru, že na 

základe jazykovej a systematickej analýzy ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii sa 

javí, že obecná polícia disponuje kompetenciou prejednať v blokovom konaní priestupok 

podľa § 22 ods. 1 písm. h) zákona o priestupkoch. 

Pri skúmaní teleológie ustanovenia sme skúmali jednak ratio legis zmeny 

kompetencie, t. j. účel, ktorý zmene kompetencie a s tým súvisiacemu novelizovanému 

ustanoveniu prisudzoval historický zákonodarca a jednak ratio legis kompetencie, t. j. účel, 

ktorý  interpretovanému ustanoveniu s najväčšou pravdepodobnosťou prisudzuje racionálny 

zákonodarca hit et nunc.  

V prvom prípade sme na základe analýzy a syntézy poznatkov z dôvodovej správy 

k novele zákona o obecnej polícii dospeli k záveru, že potenciálne prípustné sú dva 

interpretačné varianty účelu. Prvým variantom bolo zjednotenie a spoločné vymedzenie 

nového rozsahu pravidiel cestnej premávky, ktorých porušenie môže prejednávať obecná 

polícia v blokovom konaní tak, aby na oprávnenie prejednávať nemalo vplyv to, či tieto 

pravidlá vyplývajú zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravných značiek. 

Druhým variantom bolo síce tiež zjednotenie a spoločné vymedzenie rozsahu týchto pravidiel, 

avšak len v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu pravidiel obsahovo podobných tým, ktoré boli 

predmetom úpravy pôvodného ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii. 

V druhom prípade, pri skúmaní ratio legis kompetencie, sme vychádzali taktiež 

z rovnakých interpretačných variantov účelu. Po aplikovaní pravidla, podľa ktorého je 

objektívny účel potrebné hľadať vzhľadom ku významu ustanovenia, ktoré je jazykovo 

nesporné sme zistili, že nie je možné pristúpiť k odstraňovaniu sémantických nejasností 

a zužovať tak výklad časti vety ustanovenia: „príkazy, zákazy a obmedzenia jazdy vyplývajúce 

zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky, alebo dopravného 

zariadenia“, z titulu, že prvky vo vzťahu ktorým by mala byť odstraňovaná sémantická 

nejasnosť nepatria do oblasti tzv. neurčitej časti pojmu, ale do jeho jadra. Uvedené zistenie 

v podstate znamenalo, že druhý interpretačný variant účelu by sa mohol stať objektívnym 

účelom ustanovenia (kompetencie) iba v prípade, ak by bolo prípustné dotváranie práva 

prostredníctvom teleologickej redukcie. Domnievame sa však, že jej použitie nie je v našom 

prípade prípustné, keďže prostredníctvom nej by malo byť redukované nesporné jadro 

kompetenčného pravidla, čo by zásadným spôsobom narušilo princíp právnej istoty. Rovnako 

tak podľa našej mienky neexistujú pre jej použitie dostatočne presvedčivé argumenty 

objektívne teleologického výkladu. Objektívnym účelom predmetného ustanovenia tak je 

podľa nás zjednotenie a spoločné vymedzenie nového rozsahu pravidiel cestnej premávky, 
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ktorých porušenie môže prejednávať obecná polícia v blokovom konaní tak, aby na 

oprávnenie prejednávať nemalo vplyv to, či tieto pravidlá vyplývajú zo všeobecnej úpravy 

cestnej premávky alebo z dopravných značiek. 

 Bilancujúc, na základe jazykovej, systematickej a teleologickej analýzy ust. § 3 ods. 1 

písm. f) zákona sme dospeli k záveru, že obecná polícia je oprávnená prejednať v blokovom 

konaní priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) zákona o priestupkoch, t. j. disponuje 

kompetenciou ukladať pokuty za prekročenie rýchlosti v blokovom konaní. Domnievame sa, 

že uvedený záver by mal byť rešpektovaný aj pri interpretácii skúmanej kompetencie MV SR. 

Jeho nerešpektovanie a snaha o jej interpretačné zúženie, resp. o  teleologickú redukciu by 

mohla byť nie len porušením doktrinálnych metodologických pravidiel výkladu a dotvárania 

práva, ale ako bolo naznačené, mohla by viesť aj k porušeniu princípu právnej istoty. Pre 

zúženie kompetencie, ktoré by zodpovedalo druhému interpretačnému variantu účelu je 

potrebná legislatívna zmena ust. § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnom zriadení.  
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ŠafárikPress, 2020. s. 252. ISBN 978-80-8152-869-9. 

SREBALOVÁ, M. a kol. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2015. s. 

504. ISBN 978-80-89603-30-5. 

VEČEŘA, M a kol. Teória práva. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., 2011. s. 352. ISBN 

978-80-89447-40-4. 

 



230 

 

Kontaktná adresa 

JUDr. Lukáš Jančát 
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Kompetencie obce v oblasti boja proti extrémizmu so zameraním 

na zhromažďovacie právo 

Competences of a municipality in the field of combating 

extremism with a focus on the right to assemble 

Diana Repiščáková  

 

Abstract  

Extremist conduct may, among others, occur at various assemblies, as well as public gatherings, neglecting the 

formal notification. In this article, author describes the right to peaceful assembly as well as its limitations de 

lege lata and in practice. The article then provides analysis on the specific competencies of the municipality in 

the field of fight against extremism with primary focus mainly on interdiction and dissolution of an assembly, 

while providing real examples from the practice. In addition to the examination of the current legal regulation of 

municipalities in connection with the application of the right of assembly, the aim of the paper is to assess their 

effective application in practice, to identify the shortcomings that may occur, as well as to propose measures that 

could lead to better regulation, taking into account the requirement of an effective fight against extremism. 

Key words: competences of a municipality, combating extremism, the right to assemble, freedom 

of assembly, the prohibition of assembly 

 

Úvod 

 Situácia v oblasti extrémizmu v Slovenskej republike (ďalej len ako „SR“) je relatívne 

stabilná a nie tak vyhranená ako v iných krajinách, no aj napriek tomu je potrebné k možným 

zmenám pristupovať predvídavo. Svedčia o tom aj udalosti z posledného obdobia, kedy 

dochádzalo k rôznym protestným zhromaždeniam, pričom ich účastníci zneužívali symboly 

holokaustu, a to za súčasného prirovnávania protipandemických opatrení ku genocíde. Bolo 

možné pozorovať, že k prejavom extrémizmu často dochádza na zhromaždeniach 

extrémistov, ktoré sú zároveň prostriedkom šírenia určitej ideológie. 

 Zákonodarca zveril kľúčové kompetencie v súvislosti s verejnými zhromaždeniami 

práve obciam, ktoré svoje kompetencie1 častokrát nepoznajú a nedokážu zákonne konformne 

realizovať svoje právomoci.2 Tieto kompetencie vyplývajú predovšetkým zo zákona č. 

                                                 
1 Ku kompetenciám obce pozri bližšie TEKELI, Jozef. Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné 

oblasti. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 248 s. ISBN 9788081683367. 
2 TEKELI, Jozef. Nezákonné konanie verejného zhromaždenia. In: Právo pre ROPO a obce v praxi: mesačník 

plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 14, č. 1 (2021), s. 1-4. 
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84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZZP“). 

No rovnako určité kompetencie má obec aj na osobitných typoch verejných podujatí, ktoré 

nemajú politický charakter a podliehajú osobitnej právnej regulácii, napr. verejné kultúrne 

podujatia upravené zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení 

neskorších predpisov alebo verejné športové podujatia regulované  zákonom č. 1/2014 Z. z. 

o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, 

že tieto osobitné podujatia by si vo vzťahu k extrémizmu vyžadovali osobitnú pozornosť, 

v rámci tohto príspevku sa budeme zaoberať verejnými podujatiami regulovanými ZZP.  

  V ostatnej dobe je možné evidovať, že realizované opatrenia obcí za účelom zákazu 

verejných zhromaždení, resp. za účelom ich rozpustenia neboli zo strany účastníkov 

a organizátorov týchto podujatí rešpektované. V rámci nášho výskumu týkajúceho sa danej 

problematiky vychádzame z hypotézy, že kompetencie obce ako sú vymedzené v právnom 

poriadku Slovenskej republiky nie sú dostatočné, umožňujú nerešpektovanie opatrení pri ich 

aplikácii.  

 Cieľom tohto príspevku je analyzovať súčasnú právnu reguláciu kompetencií obci 

v súvislosti s uplatňovaním zhromažďovacieho práva, posúdiť ich efektívnu aplikáciu v praxi, 

identifikovať nedostatky, ktoré sa pri tom vyskytujú, ako aj navrhnúť opatrenia, ktoré by 

mohli viesť k zlepšeniu súčasnej právnej úpravy, a to aj s prihliadnutím na požiadavku 

efektívneho boja proti extrémizmu.  

 Pri výskume týkajúcom sa skúmanej problematiky bolo potrebné aplikovať základné 

výskumné metódy. Predovšetkým je využívaná analytická metóda, a to právna analýza 

kompetencií obce v oblasti zhromažďovacieho práva. Ďalej je využitá konkretizácia, a to 

uvádzanie konkrétnych príkladov aplikácie právnej úpravy – súdnych rozhodnutí, ale aj 

rozhodnutí o zákaze zhromaždenia. V neposlednom rade je využívaná aj komparácia, a to 

s právnou úpravou v Českej republike.       

1. Právo pokojne sa zhromažďovať 

Právo pokojne sa zhromažďovať je zaručené prostredníctvom pozitívneho záväzku 

implikovaného v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 19 Listiny 

základných práv a slobôd, ako aj čl. 28 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Ústava“). Osobitná právna úprava je ďalej obsiahnutá 

v ZZP.  

Zhromažďovacie právo je významné politické právo úzko súvisiace so slobodou 

prejavu, avšak aj táto má svoje limity. Určiť rozhranie medzi slobodou prejavu na strane 
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jednej a právom pokojne sa zhromažďovať na strane druhej je častokrát náročné a skôr 

intuitívne, avšak základný rozdiel spočíva v tom, že zhromažďovacie právo nemožno uplatniť 

individuálne.3 Podľa ust. § 1 ods. 2 ZZP je výkon práva pokojne sa zhromažďovať 

prostriedkom uplatnenia iných základných práv, vrátane slobody prejavu. 

Ako to vyplýva z dikcie Ústavy aj ZZP, právna ochrana sa vzťahuje len na pokojné 

zhromaždenia. V rozhodnutí vo veci Oya Ataman c. Turecko z 5. decembra 2006 možno 

ďalej nájsť požiadavku na zdržanlivosť, resp. istý stupeň tolerancie zo strany orgánov verejnej 

správy vo vzťahu k pokojným zhromaždeniam.4 Samotná „nepokojnosť“ zhromaždenia nie je 

dôvodom jeho rozpustenia (ZZP takýto dôvod nepozná). Zákazu, ako aj rozpusteniu 

zhromaždenia zo strany obce sa budeme bližšie venovať nižšie. 

Podľa ust. § 1 ods. 4 ZZP zhromaždenie nepodlieha povoleniu štátneho orgánu – to ale 

neznamená, že jeho účastníci sa môžu správať akokoľvek. Podľa ust. § 3 a nasl. citovaného 

zákona má zvolávateľ oznamovaciu povinnosť voči obci, čo sa však netýka napr. súkromných 

akcií s vymedzeným počtom účastníkov.  

1.1 Obmedzenie práva pokojne sa zhromažďovať de lege lata a v praxi 

Podľa Ústavy je možné právo pokojne sa zhromažďovať obmedziť za kumulatívneho 

naplnenia nasledovných podmienok: 

 obmedzenie stanovuje zákon, 

 ide o zhromaždenie na verejných miestach, 

 ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, 

 účelom obmedzenia je ochrana Ústavou pozitívne taxatívne stanovených záujmov, a to 

práv a slobôd iných, verejného poriadku, zdravia, mravnosti, majetku alebo bezpečnosti 

štátu. 

 Na tomto mieste sa naskytá otázka, či obec môže zakázať alebo rozpustiť aj súkromné 

zhromaždenie. Z dikcie Ústavy možno vyvodiť, že táto nedovoľuje obmedziť právo pokojne 

sa zhromažďovať na miestach, ktoré nie sú verejné, resp. verejnosti prístupné, a to ani 

v prípade, ak by sa prítomní zaoberali vecami verejného záujmu.5 Keďže sa súkromné 

zhromaždenia konajú najčastejšie v obydlí, do úvahy v tejto súvislosti prichádza napr. 

domová prehliadka podľa ust. § 99 a nasl. zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

                                                 
3 DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky: teória a prax: (osemnásť zmien Ústavy a nový zákon o 

Ústavnom súde SR): komentár. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2019. s 710. 
4 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Oya Ataman c. Turecko zo dňa 05.12.2006 
5 DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky: teória a prax: (osemnásť zmien Ústavy a nový zákon o 

Ústavnom súde SR): komentár. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2019. s 710. 
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neskorších predpisov. Nemožno teda povedať, že by súkromné zhromaždenia nepodliehali 

žiadnej právnej regulácii, avšak pôjde o reguláciu vychádzajúci z iných právnych noriem ako 

je ZZP.6  

Určité obmedzenie práva pokojne sa zhromažďovať vyplýva priamo z ust. § 1. ods. 5 

ZZP, podľa ktorého: „Sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 m od budov zákonodarného 

zboru alebo od miest, kde tento zbor rokuje.“ Nedávno sme boli svedkami protestných 

zhromaždení, ktoré sa konali v bezprostrednej blízkosti Národnej Rady SR a zasiahnuť museli 

ťažkoodenci, ktorí protestujúci dav postupne vytlačili spred vstupu do budovy parlamentu.7 

Pre porovnanie s českou právnou úpravou – táto zakazuje zhromaždenia „v blízkosti budov“ 

Parlamentu Českej republiky (ďalej len ako „ČR“), pričom príloha k zákonu taxatívne 

vymenúva konkrétne názvy ulíc, na ktorých sú zhromaždenia zakázané. Tu ale môže byť 

problémom, ak by došlo k zmene názvu daných ulíc a zákonodarca by musel na vzniknutú 

situáciu promptne reagovať.  

Možnosť obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať 

vyplýva aj z ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. V praxi sme sa 

mohli stretnúť so zákazom uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať v skupine väčšej 

ako šesť ľudí počas núdzového stavu. Stovky až tisíce ľudí sa aj napriek tomu zúčastnili 

rôznych protestných zhromaždení počas obdobia, kedy bolo právo zhromažďovania legitímne 

obmedzené.  

Polícii je častokrát vytýkané, že zhromaždenie extrémistov sama nerozpustila, čo bolo 

možné badať aj počas protestov smerujúcich proti protipandemickým opatreniam, no podľa § 

12. ods. 6 ZZP tak môže urobiť príslušník Policajného zboru SR len v prípade, ak na mieste 

zhromaždenia nie je prítomný zástupca obce.8 

Isté obmedzenie zhromažďovacieho práva vyplýva aj z ust. § 242 zákona č. 314/2018 

Z. z. o Ústavnom súde SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého: „Zakazujú sa zhromaždenia v okruhu 100 metrov od budov 

ústavného súdu a od miest, kde ústavný súd pojednáva.“ Aj v tomto prípade sme mohli 

pozorovať, ako politická strana Smer–SD pozývala ľudí na zhromaždenie, ktoré sa malo 

konať na Deň Ústavy SR na Hlavnej 110, kde sídli Ústavný súd SR. V oznámení o zvolaní 

                                                 
6 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 14. 
7 TASR. Protest pred parlamentom: Pellegriniho vypískali, ťažkoodenci vytlačili ľudí spred vchodu. In: 

Hospodárske noviny. (online) cit. 25.09.2021. Dostupné na: https://slovensko.hnonline.sk/5747985-protest-pred-

parlamentom-nazivo-tazkoodenci 
8 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001. s 130, 131. 
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verejného zhromaždenia však bolo ako miesto konania uvedené súsošie Immaculata 

nachádzajúce sa asi 200 metrov od Ústavného súdu SR.9 Hnutie Republika, odídenci z ĽSNS, 

v rovnaký deň zvolávalo ľudí na protivládne protestné zhromaždenie k Dolnej bráne. 

V rovnakom čase komunita Otvorené Košice organizovala zhromaždenie „Ústavný súd si 

nedáme“ medzi seminárnym kostolom a hotelom Ambassador – ide o neformálnu iniciatívu, 

ktorá v minulosti reagovala na pochody neonacistov či iné prejavy extrémizmu.10 

Na vyššie uvádzaných príkladoch možno vidieť rôzne situácie, kedy zákon právo 

pokojne sa zhromažďovať obmedzuje, ako aj neochotu zo strany ľudí takéto obmedzenie 

rešpektovať. V prípadoch, na ktoré sme poukázali, je na jednej strane zhromažďovanie 

zakázané priamo ex lege a na druhej strane absentuje právna úprava, ktorá by obci 

poskytovala oporu pre zákaz takéhoto zhromaždenia.11 Praktickým riešením takejto situácie 

sa javí rozpustenie zhromaždenia podľa ust. § 12 ods. 1 ZZP, a teda z dôvodu, že 

zhromaždenie sa koná, aj keď bolo zakázané – hoci nie individuálnym správnym aktom. Zdá 

sa, že bez analogickej aplikácie citovaného ustanovenia by zákaz zhromažďovania ex lege 

nebolo možné efektívne zabezpečiť. Pokiaľ ide o otázku, či zákaz zhromažďovania počas 

núdzového stavu možno považovať za zákaz zhromažďovania ex lege – keďže právnym 

základom predpokladajúcim zákaz je v takomto prípade kombinácia právnych aktov, a to 

vyššie citovaného ústavného zákona a uznesenia vlády – tak túto situáciu by mohol vyriešiť 

zákonodarca zavedením ustanovenia, v ktorom by sa uviedlo, že zhromaždenie sa považuje za 

zakázané aj v prípade, pokiaľ tak vyplýva z právneho aktu vydaného v nadväznosti na 

vyhlásenie núdzového stavu, vypovedanie vojny a vyhlásenie vojnového stavu či 

výnimočného stavu.12  

2. Kompetencie obce podľa ZZP  

 Extrémistické konanie predstavuje svojvoľné obmedzovanie základných ľudských 

práv a slobôd jednotlivcami či skupinami osôb voči iným osobám, ktoré je v našej spoločnosti 

                                                 
9 KAROLYI, Dušan. Fico zvoláva ľudí pred Ústavný súd, hoci v Smere vedia, že zhromaždenia sú tam 

nezákonné. In: Denník N. (online) cit. 23.09.2021. Dostupné na: https://dennikn.sk/2516799/fico-zvolava-ludi-

pred-ustavny-sud-hoci-v-smere-vedia-ze-zhromazdenia-su-tam-nezakonne/ 
10 KAROLYI, Dušan. V Košiciach sa chcú zastať Ústavného súdu: Nemohli sme zostať ticho, aj keď Fico a 

Mazurek budú v presile. In: Denník N. (online) cit. 24.09.2021. Dostupné na: https://dennikn.sk/2521749/v-

kosiciach-sa-chcu-zastat-ustavneho-sudu-chyba-tu-hlas-rozumu-smer-a-republika-zneuzivaju-emocie/ 
11 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 148. 
12 DOMIN, Marek. Čo robiť so zhromaždením konaným v rozpore s podmienkami núdzového stavu? In: 

Comenius odborný blog. (online) cit. 07.10.2021. Dostupné na:  

 https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/10/22/co-robit-so-zhromazdenim-konanym-v-rozpore-s-podmienkami-

nudzoveho-stavu/  

https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/10/22/co-robit-so-zhromazdenim-konanym-v-rozpore-s-podmienkami-nudzoveho-stavu/
https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/10/22/co-robit-so-zhromazdenim-konanym-v-rozpore-s-podmienkami-nudzoveho-stavu/
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vysoko neakceptovateľné.13 Na zhromaždeniach extrémistov častokrát dochádza k rôznym 

násilnostiam a zásahom do práv iných. Ako príklad možno uviesť protestné zhromaždenie zo 

17.10.2020, kedy zo strany demonštrantov došlo k útokom na políciu, hádzaniu dlažobných 

kociek, zapaľovaniu delobuchov a vulgarizmom.14  

Obec, v ktorej sa zhromaždenie koná, má v tomto smere dve významné kompetencie, 

na ktoré zameriame pozornosť nižšie – zo zákonom stanovených dôvodov môže vopred 

zakázať konanie zhromaždenia podľa ust. § 10 ZZP a v prípade, ak sa už zhromaždenie koná, 

môže ho rozpustiť podľa ust. § 12 ZZP. V oboch prípadoch tak môže urobiť obec výlučne 

prostredníctvom správneho rozhodnutia – je neprípustné, aby obec obmedzila právo pokojne 

sa zhromažďovať všeobecne záväzným nariadením.15 Jediná výnimka je zakotvená v ust. § 4 

ods. 3 druhá veta ZZP. 

Medzi ďalšie kompetencie obce na tomto úseku patrí jej oprávnenie navrhnúť, aby sa 

zhromaždenie konalo na inom mieste alebo v iný čas podľa ust. § 8 ods. 1 ZZP. Takýto návrh 

obce je neformálnym úkonom, no aj napriek tomu je vhodné, aby bol v správnom spise 

písomne podchytený, a to napr. v zápisnici. Je to potrebné z toho dôvodu, že pri akceptácii 

takéhoto návrhu zo strany zvolávateľa už nebude možné zhromaždenie následne zakázať 

z dôvodov uvedených v § 10 ods. 2 a 3 ZZP.16 Návrh na zmenu miesta a času zhromaždenia 

má slúžiť správnemu orgánu ako miernejší prostriedok, než je samotný zákaz zhromaždenia, 

ktorý by mal byť opatrením ultima ratio.17 

Obec ďalej môže podľa ust. § 9 ZZP zvolávateľovi uložiť, aby zhromaždenie konané 

vo večerných hodinách bolo ukončené tak, aby nedošlo k neprimeranému rušeniu nočného 

pokoja. Citované ustanovenie je možné aplikovať len na zhromaždenia, na ktoré sa vzťahuje 

oznamovacia povinnosť voči obci – niektoré zhromaždenia vzhľadom na svoj účel môžu 

spadať pod reguláciu ZZP, no nemožno ich subsumovať pod žiadnu skupinu zhromaždení, 

ktoré sa povinne oznamujú.18 

 

                                                 
13 SREBALOVÁ, Mária a kol. Zákon o priestupkoch. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2020, s. 217. 
14 OSVALDOVÁ, Lucia. Dlažobné kocky, svetlice a delobuchy: protest proti Matovičovi bol agresívny, polícia 

použila vodné delo. In: In: Denník N. (online) cit. 26.09.2021. Dostupné na: 

https://dennikn.sk/2093397/dlazobne-kocky-svetlice-aj-delobuchy-protest-proti-matovicovi-bol-agresivny-

policia-musela-pouzit-aj-vodne-delo/?ref=inc 
15 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 148. 
16 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 124, 125. 
17 Uznesenie Krajského súdu Prešov, sp. zn. 2S/72/2018, zo dňa 28.08.2018 
18 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 143. 
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2.1 Zákaz zhromaždenia extrémistov   

 Zákaz zhromaždenia je vážnym obmedzením zhromažďovacieho práva a obec môže 

k takémuto rozhodnutiu pristúpiť len výnimočne. V súvislosti s plánovaným zhromaždením 

extrémistov je relevantné predovšetkým ust. § 10 ods. 1 ZZP, ktoré ustanovuje, kedy obec, 

ktorej sa zhromaždenie oznámilo, obligatórne zakáže konanie zhromaždenia. Pôjde o prípady, 

ak by oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve: 

a) popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, 

pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne 

postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov; 

b) dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti; 

c) inak porušovať ústavu, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR 

viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi SR.  

 Rozhodnutie o zákaze zhromaždenia však prichádza do úvahy len vtedy, ak bolo 

konanie zhromaždenia vopred oznámené. Ako to vyplýva z dikcie zákona, obec môže zakázať 

zhromaždenie výlučne s prihliadnutím na jeho účel uvedený v oznámení o jeho konaní, no 

ako nižšie poukážeme, v praxi to často býva inak. Ak by mala obec dôvodné pochybnosti 

o tom, či na zhromaždení nedôjde k násilnostiam (napr. z informácií o konaní rovnakého 

zhromaždenia v inej obci), môže na zhromaždenie vyslať zástupcu obce, ktorý v prípade 

potreby zhromaždenie rozpustí. 

 Ako prvý príklad uvádzame mesto Snina, ktoré v roku 2018 zakázalo zhromaždenie 

podľa ust. § 10 ods. 1 písm. a) ZZP, ktorého účelom bolo poukázať na vysoký nárast 

kriminality neprispôsobivých občanov. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že síce 

uvedený účel zhromaždenia nebol v doslovnom rozpore so zákonom, no po zohľadnení iných 

skutočností, ako je osoba zvolávateľa, jeho členstvo v politickej strane s fašistickými 

tendenciami, ako aj skutočnosti, že v meste a okrese Snina nebol v ostatnom období 

evidovaný zvýšený nárast kriminality, považovalo mesto Snina za potrebné takéto 

zhromaždenie zakázať.19 Zhromaždenie sa aj napriek jeho zákazu napokon konalo, a preto 

možno konštatovať, že táto kompetencia obce sa v oblasti boja proti extrémizmu nejaví ako 

dostatočne efektívna. 

Uvedené rozhodnutie mesta Snina bolo následne zrušené rozhodnutím Krajského súd 

Prešov, podľa ktorého nebolo možné dospieť k záveru, že „označený účel zhromaždenia [...] 

smeroval k výzve poprieť alebo obmedziť osobné, politické alebo politické alebo iné práva 

                                                 
19 Rozhodnutie mesta Snina o zákaze zhromaždenia č. 01/2018/ZH/Pr zo dňa 13.08.2018 



238 

 

občanov v dôsledku ich statusu uvedeného v ust. § 10 ods. 1 písm. a) ZZP alebo k výzve na 

roznecovanie nenávisti alebo neznášanlivosti voči osobám z dôvodu tohto ich statusu. 

Žalovaný v rozhodnutí nekonkretizoval k popretiu alebo obmedzeniu akých práv občanov 

(politických, osobných alebo iných) by mohlo dôjsť s prihliadnutím na oznámený účel 

zhromaždenia a k akej národnostnej alebo etnickej menšine patria obyvatelia mesta, resp. 

okresu Snina, ktorých by sa obmedzenie alebo popretie ich práv mohlo týkať.“20 

Dávame do pozornosti, že Krajský súd Prešov vo svojom rozhodnutí ďalej zdôraznil, 

že „ani osoby právoplatne odsúdené nie sú pozbavené ľudských práv v podobe politických 

práv, medzi ktoré patrí aj sloboda zhromažďovania“21 Z citovaného rozhodnutia vyplýva, že 

obec nemôže svoje rozhodnutie o zákaze zhromaždenia odôvodniť tým, že zvolávateľ bol 

právoplatne odsúdený a s prihliadnutím na prezumpciu neviny už vôbec nie tým, že 

zvolávateľ je trestne stíhaný. 

Obdobne tomu bolo aj v prípade, kedy Krajský súd Trenčín svojím rozhodnutím zo 

dňa 26.09.2019, sp. zn. 11S/167/2019, zrušil rozhodnutie mesta Trenčín o zákaze 

zhromaždenia zvolaného za účelom „predstavenia skutočnej pravdy o činnosti politickej 

strany Kotleba – ĽSNS“.   

 Ako ďalší príklad uvádzame rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp. zn. 3Sp/50/2015, 

zo dňa 07.02.2020, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o zákaze zhromaždenia, na ktorom mal 

vystúpiť o.i. aj predseda ĽSNS – krajský súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že „iba z 

tejto skutočnosti bez ďalšieho nemožno dospieť k záveru, že označený účel zhromaždenia tak, 

ako bol uvedený v oznámení zvolávateľa, smeroval k výzve poprieť alebo obmedziť osobné, 

politické alebo iné práva občanov [...] alebo k výzve na roznecovanie nenávisti alebo 

neznášanlivosti voči osobám z dôvodu tohto ich statusu. Odporkyňa22 v rozhodnutí ani 

nekonkretizovala, k popretiu alebo obmedzeniu akých práv občanov (politických, osobných 

alebo iných), by mohlo dôjsť s prihliadnutím na oznámený účel zhromaždenia a k akej 

národnostnej menšine patria obyvatelia obce, ktorých by sa obmedzenie alebo popretie ich 

práv mohlo týkať. Iný zákonný dôvod pre vydanie zákazu zhromaždenia odporkyňa v 

rozhodnutí neuviedla.“23    

Podľa Komisie pre ľudské práva rozhodujúcej v rámci Dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd možnosť narušenia zhromaždenia a vzniku konfliktov 

                                                 
20 Uznesenie Krajského súdu Prešov, sp. zn. 2S/72/2018, zo dňa 28.08.2018 
21 Tamtiež. 
22 Obec Smolník 
23 Rozsudok Krajského súdu Košice, sp. zn. 3Sp/50/2015, zo dňa 07.02.2020 
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vyprovokovaných extrémistami nie je automaticky dôvodom pre obmedzenie 

zhromaždovacieho práva.24  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme názoru, že obec nemôže zhromaždenie 

a priori zakázať len z dôvodu, že jeho zvolávateľom je osoba, ktorá je členom extrémistickej 

politickej strany či z dôvodu, že obec alebo jej obyvatelia s prezentovanými názormi 

nesúhlasia. V takom prípade by mohla obec preventívne zakázať konanie akéhokoľvek 

zhromaždenia z dôvodu svojich obáv a zároveň by zhromažďovacím právo nedisponovalo 

viacero poslancov Národnej rady SR len z dôvodu ich členstva v politickej strane vykazujúcej 

extrémistické tendencie. V demokratickej spoločnosti má každý právo na slobodu prejavu, 

avšak na druhej strane je potrebné dbať na to, aby nedošlo k zneužitiu demokracie tak, ako 

tomu bolo v minulosti.  

 Černý a Lehká uvádzajú, že v prípade zhromaždenia, ktoré by oslavovalo 

vymenovanie Adolfa Hitlera za ríšskeho kancelára, je zákaz zhromaždenia na mieste, no 

naopak v prípade zhromaždenia smerujúceho proti výstavbe synagóg z peňazí „daňových 

poplatníkov“, zákaz zhromaždenia nebude na mieste, keďže účelom zhromaždenia je v tomto 

prípade vyjadrenie nesúhlasu s financovaním určitých stavieb z verejného rozpočtu.25   

Záverom k tejto problematike uvádzame, že zákaz zhromaždenia považujeme 

v teoretickej rovine za významnú kompetenciu obce v boji proti extrémizmu, no zároveň 

dodávame, že obce musia k takémuto rozhodnutiu pristupovať obzvlášť citlivo, svoje 

rozhodnutie musia obzvlášť presvedčivo odôvodniť s prihliadnutím na účel zhromaždenia 

a súčasne je potrebné v rozhodnutí konkretizovať, aké práva občanov by mohli byť konaním 

zhromaždenia popreté či obmedzené. 

Vzhľadom na aplikačnú prax slovenských súdov sa naskytá otázka, či príliš rigidný 

výklad ust. § 10 ods. 1 ZZP nevedie k tomu, že obec de facto nemôže zakázať žiadne 

zhromaždenie, pokiaľ z oznámenia o konaní zhromaždenia expressis verbis nevyplýva, že 

účel zhromaždenia smeruje k výzve predpokladanej zákonom. V tejto intencii by sme 

pristúpili k teleologickému výkladu a zamysleli sa nad tým, aký cieľ sledoval zákonodarca, 

keď obciam zveril právomoc zakázať zhromaždenie. Sme toho názoru, že nie je správne 

vychádzať výlučne z oznámeného účelu zhromaždenia a je vhodné zohľadniť aj iné 

skutočnosti, no zároveň zdôrazňujeme, že takouto skutočnosťou nemôže byť len skutočnosť, 

že zvolávateľ je členom extrémistickej strany alebo bol právoplatne odsúdený za trestné činy 

                                                 
24 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Christians Against Racism and Fascism (CARAF) c. 

Spojené kráľovstvo zo dňa 16.07.1980 
25 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 150, 151. 
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extrémizmu. Už od oznámenia zhromaždenia môže obec zhromažďovať relevantné 

informácie, ako napr. prezentácia zhromaždenia na internete, pozvánky, správy polície či 

Ministerstva vnútra o problematike extrémizmu – jedná sa o informácie, na základe ktorých 

možno odôvodnene predpokladať, že skutočný účel zhromaždenia je iný ako účel uvedený 

v oznámení a v priebehu konania pravdepodobne dôjde k odchýleniu od oznámeného účelu 

zhromaždenia. Takéto dôkazy je potrebné založiť do správneho spisu, aby rozhodnutie obce 

o zákaze zhromaždenia obstálo pri jeho súdnom prieskume.26 

Vzhľadom na rozhodovaciu prax súdov sa v súčasnosti javí ako najvhodnejšie priebeh 

zhromaždenia monitorovať a v prípade potreby ho rozpustiť. Ako sme poukázali vyššie, 

preventívne zakázanie zhromaždenia v súčasnosti, žiaľ, nemožno považovať za efektívny 

prostriedok v boji proti extrémizmu. 

2.2 Rozpustenie zhromaždenia extrémistov  

 Rozpustenie zhromaždenia, na ktorom dochádza k extrémistickému konaniu, 

prichádza do úvahy v súvislosti so zhromaždením, ktoré sa už koná. V praxi môžu nastať tri 

situácie: 

1) zhromaždenie bolo vopred zakázané, 

2) zhromaždenie nebolo riadne oznámené, resp. nebolo ani zvolané (tzv. spontánne 

zhromaždenie), 

3) zhromaždenie bolo oznámené a nebolo zakázané. 

 V prípade, že zhromaždenie bolo vopred zakázané, zástupca obce vyzve podľa ust. § 

12 ods. 1 ZZP zvolávateľa, aby zhromaždenie bez meškania ukončil. Pokiaľ zvolávateľ 

neurobí účinné opatrenia, aby sa účastníci pokojne rozišli, oznámi zástupca obce účastníkom, 

že zhromaždenie je rozpustené a vyzve ich, aby sa pokojne rozišli. Oznámenie o rozpustení 

zhromaždenia musí obsahovať aj dôvody takéhoto rozhodnutia a vykoná sa tak, aby bolo 

počuteľné a zrozumiteľné pre všetkých účastníkov zhromaždenia (v prípade potreby 

mikrofónom, ampliónom a pod.). Zakázané zhromaždenie teda má byť rozpustené vždy.27 V 

prípade mesta Snina bolo zakázané zhromaždenie uskutočnené, avšak k jeho rozpusteniu 

nedošlo. Zvolávateľ tohto zhromaždenia Milan Mazurek uviedol, že konané zhromaždenie je 

„petičným zhromaždením“, teda zhromaždením odlišným od toho oznámeného a zakázaného 

– konané zhromaždenie by teda bolo možné kvalifikovať ako neoznámené a ako poukážeme 

                                                 
26 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 208, 209. 
27 TEKELI, Jozef. Nezákonné konanie verejného zhromaždenia. In: Právo pre ROPO a obce v praxi: mesačník 

plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 14, č. 1 (2021), s. 1- 4. 
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nižšie, neoznámenie zhromaždenia nie je dôvodom na jeho rozpustenie. Na tomto mieste sa 

naskytá otázka, či takéto konanie nie je zneužívaním práva. Má vôbec kompetencia obce 

zakázať zhromaždenie význam, ak zvolávateľ zhromaždenia na mieste jeho konania uvedie, 

že toto zhromaždenie nie je to, ktoré bolo zakázané a jedná sa o iné, t.j. neoznámené 

zhromaždenie? 

 V prípade konania zhromaždenia bez jeho riadneho oznámenia, resp. bez akéhokoľvek 

zvolania zhromaždenia, bude toto rozpustené spôsobom uvedeným v ust. § 12 ods. 1 ZZP, 

avšak len za predpokladu, že nastanú okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz podľa ust. § 

10 ods. 1 až 3 ZZP. Prakticky teda môže dôjsť ku konaniu zhromaždenia bez jeho oznámenia 

podľa ust. § 5 ZZP – takéto zhromaždenie nemusí obec nutne rozpustiť, avšak jeho zvolávateľ 

bude aj v takomto prípade zodpovedný za priestupok a môže mu byť uložená pokuta do 165 

EUR podľa ust. § 14 ods. 1 ZZP.28 Obec musí vedieť jednoznačne preukázať a v prípade 

sporu predložiť dôkazy o tom, že nastali okolnosti, ktoré by odôvodnili zákaz zhromaždenia 

(odporúča sa vyhotoviť napr. videozáznam alebo písomný záznam).29 

Pre porovnanie s českou právnou úpravou, táto výslovne stanovuje možnosť rozpustiť 

neoznámené zhromaždenie aj v prípade, ak je zhromaždenie zakázané priamo zo zákona.30 

Oproti situácii, kedy je zhromaždenie zakázané individuálnym správnym aktom, tu teda 

zákonodarca ponecháva na správnom uvážení obce (resp. zástupcu úradu  v prípade ČR), či 

zhromaždenie zakázané priamo zo zákona rozpustí alebo nie. 

 K rozpusteniu zhromaždenia môže dôjsť aj v situácii, ak bolo oznámené a nebolo 

zakázané, a to v prípade, ak sa podstatne odchýlilo od oznámeného účelu takým spôsobom, že 

v priebehu zhromaždenia nastali okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz podľa § 10 ods. 1 

ZZP.  V tejto súvislosti uvádzame prípad z ČR, kedy Úrad mestskej časti Brno pri 

demonštrácii Národného odporu prizval znalca z odboru extrémizmu, ktorý vyhodnotil 

Národný odpor ako neonacistickú organizáciu, ktorá svojimi heslami a konaním musí 

nevyhnutne smerovať k popieraniu alebo obmedzovaniu práv iných, a preto úrad toto 

zhromaždenie rozpustil.31   

                                                 
28 K administratívnemu trestaniu pozri bližšie JAKAB, Radomír. Administratívnoprávna zodpovednosť. In: 

Správne právo hmotné : všeobecná časť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa v Košiciach, 2020. ISBN 

9788081528699. s. 187-213.  
29 Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy. 20 / August 2019. s. 18. (online) cit. 

07.10.2021. Dostupné na:  

https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1184635  
30 Ust. § 12 ods. 2 zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
31 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 209. 

https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1184635
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 Nad rámec uvedených prípadov môže zástupca obce podľa ust. § 12 ods. 6 ZZP 

rozpustiť zhromaždenie spôsobom ustanoveným v ust. § 12 ods. 1 ZZP, ak účastníci 

zhromaždenia páchajú trestné činy a nápravu sa nepodarilo zaistiť iným spôsobom, najmä 

zákrokom proti jednotlivým páchateľom. Toto ustanovenie sa javí ako relevantné v prípade, 

ak by v priebehu zhromaždenia došlo k páchaniu extrémistickej trestnej činnosti. K zákroku 

proti páchateľom trestnej činnosti je povinná a oprávnená polícia, pričom rozpustenie 

zhromaždenia by malo byť krajným riešením v prípade, ak iné prostriedky k obnoveniu 

verejného poriadku zlyhajú.32  

 Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že v prípade, ak je obci doručené 

oznámenie o konaní zhromaždenia a táto má odôvodnené obavy, že by v priebehu 

zhromaždenia mohlo dôjsť k extrémistickým prejavom, pričom z oznámenia o konaní 

zhromaždenia explicitne nevyplýva takýto účel zhromaždenia, najefektívnejším riešením 

v boji proti extrémizmu bude, ak obec podľa ust.. § 4 ods. 2 ZZP vyšle na zhromaždenie 

svojho zástupcu, ktorému je zvolávateľ povinný vytvoriť podmienky pre riadne plnenie jeho 

úloh, najmä mu umožniť sledovanie priebehu zhromaždenia a vykonanie úkonov 

nevyhnutných na prípadné rozpustenie zhromaždenia.  

3. K postihu zvolávateľa zakázaného zhromaždenia 

V neposlednom rade by sa mal zákonodarca vysporiadať s tým, aby sa nestávalo, že 

zakázané zhromaždenie sa predsa len uskutoční. Vzhľadom na vyššie uvedené možno 

konštatovať, že nie je ničím neobvyklým, ak dôjde k uskutočneniu zakázaného zhromaždenia. 

Zvolávateľ zakázaného zhromaždenia v Snine bol neskôr odsúdený za extrémistické 

trestné činy na peňažný trest vo výške 10.000 EUR – v porovnaní s touto sumou sa pokuta do 

165 EUR, ktorá môže byť uložená podľa ust. § 14 ods. 1 ZZP tomu, kto usporiada 

zhromaždenie, ktoré bolo zakázané,  javí ako zanedbateľná. V prípade, ak by ako zvolávateľ 

usporiadala zakázané zhromaždenie právnická osoba, napr. politická strana vykazujúca 

extrémistické tendencie, tak jej obec obligatórne uloží pokutu do 663 EUR podľa ust. § 14a 

ods. 1 ZZP.  

Je otázne, či obce využívajú svoju kompetenciu uložiť pokutu za usporiadanie 

zakázaného zhromaždenia, resp. neoznámeného zhromaždenia (keďže ako sme poukázali, 

zvolávateľ zakázaného zhromaždenia môže na mieste jeho konania uviesť, že konané 

zhromaždenie je odlišné od toho oznámeného a zakázaného), no máme za to, že pokuta, ktorú 

                                                 
32 ČERNÝ, Petr a Markéta LEHKÁ. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. 2., přeprac. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2017. s 211, 212. 
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v súčasnosti ZZP umožňuje obci uložiť za usporiadanie zakázaného zhromaždenia, nie je 

dostatočná na to, aby zvolávateľa odradila od usporiadania zakázaného zhromaždenia. 

Samozrejme, pokuta môže byť akokoľvek vysoká, ak obec nezasiahne, zakázané 

zhromaždenie nerozpustí a pokutu neuloží. 

Máme za to, že konaním extrémistického zhromaždenia by mohlo dôjsť k tak 

závažnému zásahu do práv iných, že nerešpektovanie zákazu zhromaždenia, by malo byť 

regulované aj normami trestného práva. Usporiadanie zakázaného zhromaždenia počas 

núdzového stavu, resp. za krízovej situácie by tak mohlo byť súčasťou kvalifikovanej 

skutkovej podstaty daného trestného činu.  

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov vo svojom ust. § 

195 upravuje porušovanie slobody združovania a zhromažďovania, no nezaoberá sa situáciou, 

ak by došlo ku konaniu zakázaného zhromaždenia. Za uvedený trestný čin môže byť navyše 

zodpovedná len fyzická osoba a nie právnická osoba. ZZP ani TZ osobitne neriešia situáciu, 

ak by došlo k ignorovaniu rozpustenia zhromaždenia. Vzhľadom na obšírnosť danej 

problematiky budú jej trestnoprávne aspekty predmetom ďalšieho výskumu.   

Záver 

 V úvode príspevku sme priblížili právo pokojne sa zhromažďovať a jeho obmedzenia, 

poukázali sme na konkrétne prípady, kedy je právo pokojne sa zhromažďovať zakázané 

priamo zo zákona, ako aj na prípady z posledného obdobia, kedy tento zákaz nebol 

rešpektovaný. Poukázali sme na potrebu, aby sa zákonodarca v súvislosti s prípadným 

rozpustením zhromaždenia vysporiadal s tým, aby bolo možné rozpustiť aj zhromaždenie, 

ktoré nebolo zakázané rozhodnutím obce, ale priamo zo zákona – obdobne, ako je tomu 

v českej právnej úprave. Bez využitia analogického výkladu by v súčasnosti zákaz 

zhromažďovania ex lege nebolo možné efektívne zabezpečiť. Zároveň sme poukázali na 

potrebu, aby zákonodarca zaviedol ustanovenie, v ktorom by sa uviedlo, že zhromaždenie sa 

považuje za zakázané aj v prípade, pokiaľ tak vyplýva z právneho aktu vydaného v 

nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu, vypovedanie vojny a vyhlásenie vojnového stavu 

či výnimočného stavu. 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že podľa aktuálnej 

právnej úpravy obec de facto nemôže zakázať zhromaždenie, pokiaľ z oznámeného účelu 

zhromaždenia explicitne nevyplýva, že tento je v rozpore so zákonom. S prihliadnutím na 

prípad mesta Snina, kedy bolo zhromaždenie napriek jeho zákazu uskutočnené, možno 

konštatovať, že kompetencia obce zakázať zhromaždenie nie je dostatočne efektívnou 
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v oblasti boja proti extrémizmu. Toto zakázané zhromaždenie nebolo ani rozpustené a tu 

vyvstáva potreba, aby sa zákonodarca vysporiadal so situáciou, ak by usporiadateľ 

zhromaždenia uviedol, že konané zhromaždenie nie je tým zhromaždením, ktoré bolo 

oznámené a zakázané. Prípad mesta Snina môže byť nebezpečným precedensom, ktorý by 

znamenal, že ak by aj obec zakázala zhromaždenie rozhodnutím, ktoré by v rámci jeho 

súdneho prieskumu obstálo, tak usporiadateľ zhromaždenia na jeho konaní uvedie, že konané 

zhromaždenie nie je tým zhromaždením, ktoré bolo oznámené a zakázané – v uvedenej 

intencii stráca kompetencia obce zakázať zhromaždenie akýkoľvek význam.    

Na záver možno konštatovať, že v prípade, ak je obci doručené oznámenie o konaní 

zhromaždenia a táto má odôvodnené obavy, že by v priebehu zhromaždenia mohlo dôjsť 

k extrémistickým prejavom, pričom z oznámenia o konaní zhromaždenia explicitne nevyplýva 

takýto účel zhromaždenia, najefektívnejším riešením v boji proti extrémizmu bude, ak 

obec bude zhromažďovať informácie, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, 

že skutočný účel zhromaždenia je iný ako účel uvedený v oznámení a v priebehu konania 

pravdepodobne dôjde k odchýleniu od oznámeného účelu zhromaždenia; ďalej na konané 

zhromaždenie vyšle svojho zástupcu, ktorý bude priebeh zhromaždenia monitorovať aj 

zaznamenávať a v prípade potreby konané zhromaždenie rozpustí.  

Vzhľadom na hypotézu stanovenú v úvode tohto príspevku možno konštatovať, že na 

základe vykonaného výskumu došlo k potvrdeniu tejto hypotézy, a teda, že kompetencie 

obce ako sú upravené v právnom poriadku SR nie sú dostatočné a umožňujú 

nerešpektovanie opatrení pri ich aplikácii.  
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KAROLYI, Dušan. Fico zvoláva ľudí pred Ústavný súd, hoci v Smere vedia, že zhromaždenia 

sú tam nezákonné. In: Denník N. (online) cit. 23.09.2021. Dostupné na: 

https://dennikn.sk/2516799/fico-zvolava-ludi-pred-ustavny-sud-hoci-v-smere-vedia-ze-

zhromazdenia-su-tam-nezakonne/ 
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Obecné zastupiteľstvo počas pandémie COVID 19 

Municipal council during the COVID pandemic 19 

Stanislav Michal 

 

Abstract  

Despite the current pandemic situation, municipal councils have to perform their duties and responsibilities to 

be able to guarantee a standard operation of municipalities. Restrictions like the maximum number of people 

gathered in one place, or entry to the public premises conditioned by either vaccination or being tested on covid-

19 and other restrictions complicate the proper operation of municipal councils. The access of citizens to the 

(public) meetings of the council has also become complicated. All these factors must be taken into account by the 

council when discussing and managing the basic issues of the municipality. This paper focuses on the amended 

Act on Municipal Establishment, which mainly concerns management and performance of council meetings.  

Key words: establishment , covid-19, council, citizens. 

 

Úvod  

Obecné zastupiteľstvo je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej 

národnej rady o obecnom zriadení: ,,zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov.“ 

Z formulácie je jasné, že obecné zastupiteľstvo je tvorené určitým počtom poslancov, čo 

výrazne ovplyvňovalo jeho fungovanie počas pandémie COVID 19 (ďalej len ,,pandémia“) 

vzhľadom na existenciu rôznych obmedzení. Obecné zastupiteľstvo má svoje zákonné 

postavenie, ale aj ústavou garantované vymedzenie, a to v čl. 69 zákona č.460/1992 Zb. 

Ústava Slovenskej republiky, ktorý upravuje jeho postavenie a základné funkcie, zloženie. 

,,Poslanci obecného zastupiteľstva (kolektívneho orgánu) pracujú na princípe 

reprezentatívneho mandátu.“ (Giba,2019, s. 352) Nakoľko ide o strategický orgán miestnej 

samosprávy, ktorý má primárne kompetencie vo vzťahu k obci, podľa nás nie je úplne 

jednoduché jeho fungovanie prispôsobovať napríklad epidemiologickej situácii. Zákon 

upravuje napríklad jeho zloženie1, periodicitu jeho rokovania2, vytváranie orgánov.3 

Rozhoduje o základných otázkach života obce ( napr. schvaľuje rozpočet obce, uznáša sa na 

nariadeniach obce, zakladá obecné podniky, určuje zásady hospodárenia s majetkom obce 

atď.) (Košičiarová, 2017, s.138) Tak isto ako občanov Slovenskej republiky, tak aj 

                                                 
1 § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 
2 §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 
3 § 15 zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 
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zastupiteľské zbory po celom území Slovenskej republiky zasiahol začiatkom roka 2020 nový 

režim každodenného fungovania pod taktovkou ochorenia COVID-19. Prvý prípad sa uvádza 

k dátumu 06.03.2020 (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 2020). V takto 

vzniknutej situácii, ktorú nepredpokladal viac menej nikto sa musel hľadať spôsob ako 

dosiahnuť konsenzus medzi ochranou zdravia poslancov na jednej strane a riadnym výkonom 

svojich povinností a zabezpečením chodu miest a obcí na strane druhej. Do popredia 

vstupovali riešenia ako zastupiteľstvo zabezpečiť na diaľku tak, aby neprichádzalo 

k ohrozeniu jednotlivých poslancov a tým pádom aby sa zachovalo kontinuálne fungovanie 

a rozhodovanie zastupiteľstiev.  Situácii nepomohli ani riešenia, ktoré mali reflektovať na 

pandemickú situáciu v podobe opatrení vlády Slovenskej republiky, ktoré do značnej miery 

komplikovali fungovanie zastupiteľstiev. Obmedzenia v podobe maximálneho počtu ľudí  v 

miestnosti, vstup do budov pod podmienkou testu a iné, výrazne sťažovali chod 

zastupiteľstiev, a tým pádom bol ohrozených schvaľovací proces v rozsahu otázok, o ktorých 

rozhodovalo zastupiteľstvo, ale aj vydávanie všeobecne záväzných noriem, ktoré mali v danej 

situácii upravovať povinnosti a správanie obyvateľov daných samospráv. Pre miestnu 

samosprávu, ktorá pozostáva ako z miest a obcí tak aj zo samosprávnych krajov prišla 

čiastočná pomoc v podobe novelizácie zákona zo strany Národnej rady Slovenskej republiky. 

Daná situácia znamenala pre obce aj mestá veľa improvizácie, pričom daná improvizácia 

v prípade územnej samosprávy musela rešpektovať zákonné mantinely, do značnej miery 

posilnila komunikáciu, kooperáciu medzi jednotlivými obcami. Okrem neformálnej 

spolupráce medzi obcami sa do situácie aktívne zapojili aj združenia miest a obcí ako 

napríklad Združenie miest a obcí Slovenska. Dňa 07.05.2020 sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len ,,ZMOS“) s vtedajším 

ministrom financií E. Hegerom, ktorého cieľom bolo riešiť oblasti, ktoré boli pre samosprávy 

v dôsledku pandémie náročné. (ZMOS. Informácia z rokovania ZMOS na rezorte financií, 

2020) Na stretnutí sa otvorili otázky a hľadali sa riešenia z oblasti: školstva, preneseného 

výkonu štátnej správy, financovania samosprávy. Okrem toho sa na stránkach ZMOSU 

pravidelne objavovali informácie a rady k aktuálnej situácii. V tejto situácii sa samosprávy 

museli spoľahnúť primárne na svoje skúsenosti, personálne kapacity a primárne na právny 

rámec, ktorý ich kompetencie determinuje. Na riešení situácie sa taktiež odzrkadlilo to, že  

samosprávy na Slovensku nemajú rovnaké parametre, čo im môže do značnej miery 

uľahčovať alebo naopak sťažovať riešenie situácie. Rozdiely sú vo veľkosti spravovaného 

územia, v počte obyvateľov a z toho plynúce podielové dane, rozpočet samosprávy, či 

personálne obsadenie obecného úradu.  
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2. Obecné zastupiteľstvo počas pandémie  

Treba upozorniť, že mestá/obce a samosprávne kraje nemali rovnaké zaťaženie počas 

pandémie, čo vyplýva z rozsahu ich kompetencií aj napriek tomu, že oba subjekty podľa čl. 

64 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky tvoria základné piliere samosprávy 

na Slovensku. Fungovanie zastupiteľstiev miest, obcí a samosprávnych krajov počas krízovej 

situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID 19 upravil zákonodarca prijatím zákona č. 

73/2020 Z. z. zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Týmto zákonom boli do 

príslušných zákonov upravujúcich činnosť obecných, mestských zastupiteľstiev 

a zastupiteľstiev samosprávnych krajov doplnené prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou 

situáciou spôsobenou ochorením COVID 19. Do zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bolo doplnený  § 23b. Zákonodarca sa 

snažil touto novelou poskytnúť riešenie situácie tým, že umožnil, aby zastupiteľstvo rokovalo 

napríklad prostredníctvom videohovoru (všetci poslanci sa pripojili súčasne do 

videokonferencie) alebo obdobnými prostriedkami komunikačnej technológie. Okrem vyššie 

uvedeného novela rieši aj otázku neplynutia niektorých lehôt podľa tohto zákona, a to 

z dôvodu komplikovania a prolongácie výkonu povinností vyplývajúcich samosprávnym 

krajom z tohto zákona. Novela taktiež predĺžila funkčné obdobie hlavného kontrolóra 

samosprávneho kraja, a to len v prípade, že by skončilo počas krízovej situácie. Do zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol v súvislosti krízovou 

situáciou spôsobenou pandémiou ochorenie COVID 19 doplnený  § 30f (ďalej len ,,novela“). 

Táto novela zákona priniesla neplynutie lehôt napríklad aj vo vzťahu k orgánom 

zastupiteľstva, a to konk. lehoty určenej podľa §14 ods. 4. Ide o obecnú radu, ktorej zriadenie 

má v kompetencii obecné zastupiteľstvo. Predmetná lehota upravuje periodicitu schádzania sa 

obecnej rady. Okrem toho, že znenie vyššie uvedeného ustanovenia umožňuje jej schádzanie 

podľa potreby, je maximálna doba, počas ktorej sa musí zísť aspoň raz za tri mesiace. 

Novelou zákona  táto lehota neplynie.4 To znamená, že počas účinnosti tejto novely nemôže 

prísť k porušeniu zákona zo strany obecnej rady, ak sa nezíde aspoň raz za tri mesiace. Sme 

toho názoru, že lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tejto novely zákona 

                                                 
4 Dôvodová správa k zákona č. 73/2020 Z. z. uvádza nasledovné: ,,Okamihom vyhlásenia mimoriadnej situácie, 

prípadne núdzového stavu alebo výnimočného stavu až do ich odvolania sa prerušujú lehoty, ktorých plynutie je 

v súčasnej krízovej situácii vzhľadom na potrebu ochrany verejného zdravia účelné pozastaviť. Ide o lehotu na 

uskutočnenie miestneho referenda na základe petície doručenej obyvateľmi obce, minimálnu lehotu na 

uskutočnenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a lehoty súvisiace s vyhlásením a uskutočnením 

voľby hlavného kontrolóra.  Prerušenie týchto lehôt nebude znamenať ohrozenie výkonu samosprávy, ani 

verejného záujmu.“ 
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aktuálne spočívajú a v prípade, ak by bola novela zrušená, nahradená ďalšou novelou, 

prípadne skončí krízová situácia, všetky tieto lehoty budú pokračovať. Podľa § 30f  ods. 2 

zákon o obecnom zriadení: ,,Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas 

krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 

komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec 

vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania 

zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do piatich dní po ukončení rokovania v 

podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. 

Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek 

bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.“ Prvá veta vyššie uvedeného ustanovenia 

priamo reflektuje na pandemickú situáciu a umožňuje mestám/obciam uskutočniť rokovanie 

zastupiteľstva zo zdravotného hľadiska v bezpečnom režime, prostredníctvom elektronických 

prostriedkov. Toto ustanovenie zabraňuje tomu, aby sa poslanci a verejnosť stretli na jednom 

mieste v jednej miestnosti, čím by mohlo prísť k ohrozeniu ich zdravia. V dôsledku 

skutočnosti, že by sa mohlo v miestnostiach, kde sa uskutočňujú zasadnutia zastupiteľstva 

nakaziť viacero poslancov alebo dokonca teoreticky aj všetci, by tým pádom mohla nastať 

situácia, že by dočasne mohlo byť ochromené fungovanie zastupiteľstva. Nakoľko nie všetky 

miestnosti majú dostatok priestoru a výmeru nato, aby mohli poslanci ale aj verejnosť sedieť 

v dostatočných rozostupoch, prípadne tam môže absentovať technické vybavenie na reguláciu 

vzduchu, alebo nedostatočné podmienky na cirkuláciu vzduchu,  je z hľadiska bezpečnosti 

zdravia a zabezpečenia kontinuity zastupiteľstva efektívnejšie rokovanie zastupiteľstva 

presunúť do virtuálneho priestoru. Na túto situáciu reflektoval v danom čase aj ZMOS, ktorý 

promptne žiadal zákonodarcu o prijatie takej novely, ktorá by danú situáciu riešila. Ako 

uviedol Michal Kaliňák (ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS, hovorca): "Rokovanie 

miestnych zastupiteľstiev sa v tomto období nerealizuje, čo je reakciou individuálnych obáv 

poslancov z pandémie. Napriek tomu mnohé zastupiteľstvá musia rozhodovať..."(SME.sk 

Zastupiteľstvá potrebujú hlasovať elektronicky, ZMOS žiada zmenu zákona, 2020) Ďalším 

riešením,  s ktorým prišiel ZMOS v návrhu novely zákona je, že navrhol aby: ,,zastupiteľstvo 

môže prijať uznesenie aj formou písomného hlasovania jednotlivých poslancov, a to v prípade 

vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu podľa osobitného 

zákona.“ ..."(SME.sk Zastupiteľstvá potrebujú hlasovať elektronicky, ZMOS žiada zmenu 

zákona, 2020) Počas rokovania zastupiteľstva musí byť zabezpečené nahrávanie celého 

zastupiteľstva, a to buď  zariadením na vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu  alebo 

zvukového záznamu. Táto povinnosť zabezpečuje transparentnosť následnej kontroly. 
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Nakoľko sa v praxi stáva, že mnohé zastupiteľstvá svoje rokovania zdieľajú online, je 

prítomnosť obyvateľov možná aj prostredníctvom sledovania priebehu zastupiteľstva. Tu 

vidíme istý nedostatok právnej úpravy v tom, že zákonodarca zakotvuje povinnosť zverejniť 

priebeh zastupiteľstva až po jeho uskutočnení. Optimálnym riešením by podľa nás bolo, keby 

zastupiteľstvo bolo zo zákonnej povinnosti zdieľané online počas jeho rokovania. Sme toho 

názoru, že online prenosy zo zastupiteľstva nebudú technicky náročnejšie, nakoľko záznam zo 

zastupiteľstva podľa aktuálnej právnej úpravy musí obec vyhotoviť a následne zverejniť. 

ZMOS robil prieskum v otázke možností miest a obcí pri zabezpečovaní online vysielania zo 

zastupiteľstiev, a to v časovom úseku od 12. októbra 2020 do 24. novembra 2020 . Výsledky 

prieskumu sú nasledovné: ,,Celkovo 7,1 % respondentov uviedlo, že majú technické možnosti 

a už aj realizovali on-line vysielanie z rokovania zastupiteľstiev. Ďalších 17,4 % konštatovalo, 

že disponujú technickými možnosťami, avšak doposiaľ ich nevyužili. Až 62,3 % štatutárnych 

predstaviteľov obcí a miest odpovedalo, že nemajú možnosti na zabezpečenie online prenosov 

z rokovaní zastupiteľstiev. Celkovo 9,4 % respondentov v odpovedi uviedlo, že nemajú 

informácie o tom, akým spôsobom je možné zabezpečiť online prenos. K tejto otázke sa 

nevedelo vyjadriť 3,8 % opýtaných.“ Okrem toho sa v prieskume zamerali aj na otázku 

videokonferencií: „Máte vo vašej obci/meste možnosť organizovať online rokovanie 

zastupiteľstva formou videokonferencie?“ Z výsledkov vyplýva, že 59,7 % samospráv nemá 

možnosť organizovať rokovanie zastupiteľstiev formami ako Zoom, Microsoft Teams, Google 

Meet, GoToMeeting, Webex a pod. Takúto alternatívu má a rokovanie zastupiteľstiev jednou 

z online foriem už aj organizovalo 2,5 % samospráv. Ďalších 20,3 % uviedlo, že takúto 

možnosť majú, avšak doposiaľ ju nevyužili. Celkovo 10,6 % respondentov konštatovalo, že 

nemajú dostatok informácií o tom, ako zorganizovať rokovanie takouto komunikačnou 

platformou. Zvyšných 6,9 % štatutárnych predstaviteľov sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť.“ 

(ZMOS.sk Ako samosprávy využívajú online prenos, prípadne rokovanie formou 

videokonferencie?, 2020) Sme toho názoru, že určitá transparentnosť by bola aj v tom, ak by 

bolo rokovanie zastupiteľstva zdieľané naživo elektronickými prostriedkami. Podľa 

prieskumov ZMOSU by smerom do budúcnosti mala byť iniciatíva na elektronizáciu 

zastupiteľstiev pre prípady ako je pandémia, núdzový stav alebo iné. Nakoľko odpovede sa 

rôznili, je tu vidieť istý nesúlad medzi obcami v tejto otázke. Obrazovo-zvukový alebo 

zvukový záznam zo zastupiteľstva musí obec zverejniť na webovom sídle, ak ho má zriadené 

do 48 hodín od jeho oficiálneho ukončenia.5 Do piatich dní od skončenia zastupiteľstva musí 

                                                 
5 Napríklad Mesto Trnava zverejňuje svoje zastupiteľstvá na http://trnava.videostream.sk Tieto záznamy sú 

usporiadané podľa dátumu konania.  

http://trnava.videostream.sk/
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obec zverejniť zápisnicu zo zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak 

ho má zriadené.6 Novela zákona taktiež zakotvuje povinnosť podľa § 30f ods. 1 posledná 

veta: ,,Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek 

bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.“ Toto ustanovenie považujeme z hľadiska 

vykonateľnosti za málo špecifické, nakoľko bližšie nešpecifikuje spôsob žiadosti ani formu 

akou má byť sprístupnené. To znamená, že nie je jasné, ak požiada občan o záznam, či mu 

bude  poskytnutý napríklad formou odkazu na webové sídlo, kde sú zverejnené záznamy 

alebo mu bude záznam poskytnutý na elektronickom alebo fyzickom nosiči, či sa na daný 

proces vzťahuje režim zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) alebo tento  režim 

poskytnutia záznamu sa bude subsumovať pod inú procesno-právnu úpravu.  

Podľa § 30f ods. 3 je zastupiteľstvu zverená možnosť prijať uznesenie buď: 

a) korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo  

b) hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových 

adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie 

uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty.  

Dôvodová správa k novele zákona takýto spôsob hlasovania podľa §30f ods. 2 nazýva 

„per rollam“. 

Obidve možnosti sú podmienené len ak nastane stav, kedy existujú ,,vážne dôvody,“ ktoré 

znemožňujú uskutočniť rokovanie zastupiteľstva podľa odseku 27 alebo podľa § 12 zákona 

o obecnom zriadení.8 Uznesenie možno prijať podľa tohto odseku len vo veciach 

bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie alebo vo 

veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad. 

Na základe vyššie uvedeného je teda možné, aby zastupiteľstvo rokovalo v troch 

režimoch, a to: 

1. v bežnom režime podľa § 12 zákona o obecnom zriadení,  

                                                 
6 Napríklad Mesto Trnava zverejňuje zápisnice zo zastupiteľstva na: https://www.trnava.sk/sk/clanok/zapisnice-

hlasovania-uznesenia-mz Tieto zápisnice sú usporiadané rokov a následne podľa poriadia zastupiteľstva a tiež 

podľa toho či sa konalo v konferenčnej miestnosti alebo sa použili elektronické prostriedky na uskutočnenie 

zastupiteľstva.   
7 § 30f ods. 2: ,,Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť 

prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po 

ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do piatich dní po ukončení rokovania 

v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový 

alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení 

rokovania.“ 
8  Podľa § 12 zákona o obecnom zriadení znamená, že zastupiteľstvo nejde uskutočniť riadnym spôsobom. 

https://www.trnava.sk/sk/clanok/zapisnice-hlasovania-uznesenia-mz
https://www.trnava.sk/sk/clanok/zapisnice-hlasovania-uznesenia-mz
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/#paragraf-12
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2. videokonferencia podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení, 

3. tzv. „per rollam“ podľa § 30f ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

V súvislosti s novelou  zákona, v dôsledku ktorej vznikli nové spôsoby prijatia uznesenia, 

treba mať na pamäti vždy obligatórne podmienky pre ich aplikáciu. Ak sa napríklad 

hlasovaním prijme uznesenie iného charakteru ako výslovne umožňuje zákon, príde 

k porušeniu zákona o obecnom zriadení, ktoré by sa nedalo konvalidovať. V tomto prípade 

bude platiť zásada „Ius ex iniuria non orfitur" čo znamená, že právo nevzniká z bezprávia.9 

Podľa § 30f ods. 4  zastupiteľstvo nemôže prijať hlasovaním formou per rollam  uznesenie 

týkajúce sa písmen a) až i).  

Čo sa týka zverejnenia návrhu znesenia, ten sa zverejňuje podľa novely na úradnej 

tabuli a na webovom sídle obce, ak ním obec disponuje spolu so všetkými prílohami. Taktiež 

tento návrh spolu s prílohami doručí poslancom zastupiteľstva v lehote 5 pracovných dní pred 

uskutočnením hlasovania. Pokiaľ sa bude hlasovať podľa ods. 3 musí obec zverejniť dôvody 

podľa ods. 3 prvej vety (teda uvedie existenciu tých vážnych dôvodov, pre ktoré sa obec 

domnieva, že nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku § 30f 

ods. 2 alebo podľa §12) a zároveň uvedie, či ide o hlasovanie podľa písmena a)10 alebo 

písmena b)11. Obec ďalej informuje poslancov o : 

 forme podávania a schvaľovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, 

 spôsobe hlasovania o návrhu uznesenia. 

Tieto informácie taktiež zverejňuje na úradnej tabuli a na webovom sídle obec, ak ním obec 

disponuje a tiež takto zverejňuje aj  pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy, pripomienky 

verejnosti k návrhu uznesenia, ktoré boli obci doručené, pričom posledné tri vymenované 

doručí obec aj poslancom zastupiteľstva najmenej dva pracovné dni pred uskutočnením 

hlasovania podľa odseku 3 novely zákona. Vyššie uvedený spôsob spolu minimalizuje 

možnosť osobného kontaktu a celý proces prijatia unesenia prenáša do virtuálneho priestoru 

resp. procesu schvaľovania na diaľku, kedy v podstate nikto nemusí byť z poslancov prítomný 

v priestoroch obecného úradu alebo priestoroch určených na konanie zastupiteľstva. Do 

určitej miery sa týmito opatreniami zabezpečuje ochrana zdravia poslancov,  starostov 

a personálu obecného úradu, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní chodu zastupiteľstva. Podľa 

ustanovenia § 30f ods. 5 ,,O návrhoch uznesení a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, 

                                                 
9 Napríklad Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. II. ÚS 346/08-37 zo dňa 15. januára 2009 
10 § 30f ods. 3 písm. a) - vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením, opatrení na riešenie krízovej 

situácie 
11 § 30f ods. 3 písm. b) -vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad. 
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ktoré neboli zverejnené a doručené poslancom v lehotách a spôsobom podľa tohto odseku, nie 

je možné hlasovať.“ Obec podľa predmetného ustanovenia musí zabezpečiť riadne doručenie 

aj potvrdenie prijatia doručovaných materiálov všetkým poslancom, a to tak, aby boli pritom 

dodržané lehoty a zároveň, aby doručovanie nemohlo byť poslancami alebo verejnosťou 

spochybnené. Kvórum na prijatie uznesenia a nariadenia zostal zachovaný aj v rámci novely 

zákona. Podľa poslednej vety  odseku 5 obec zverejní:  

 prijaté uznesenia, 

 informáciu o menovitom hlasovaní poslancovo o pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia. 

Tieto informácie taktiež zverejňuje na úradnej tabuli a na webovom sídle obec, ak ním obec 

disponuje. Za bežných podmienok, ak sa v rámci rokovania zastupiteľstva chcel prihlásiť 

o slovo obyvateľ, mohlo mu byť udelené. V súčasnosti tento proces taktiež musí byť 

zakomponovaný do elektronického procesu priebehu zastupiteľstva. Napríklad podľa 

rokovacieho poriadku mesta Trnava: ,,Slovo možno udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi 

mesta alebo inej osobe prítomnej na rokovaní. Návrh na vystúpenie občana predkladá 

poslanec, ktorý zároveň oznámi aj tému vystúpenia. O takomto návrhu rozhoduje Mestské 

zastupiteľstvo hlasovaním. Predsedajúci môže obmedziť dĺžku tohto vystúpenia.“(online, 

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, 2019) Počas pandemickej situácie 

bude musieť byť zverejnená elektronická adresa, kam budú môcť obyvatelia posielať návrhy 

na vystúpenie spolu s témou alebo budú tieto návrhy posielať poslancom zastupiteľstva, a tí 

ich zašlú mestskému zastupiteľstvu, ktoré bude o nich hlasovať. Ak bude odhlasované potom 

by mal byť zaslaný link-virtuálny odkaz s možnosťou prihlásiť sa danému obyvateľovi 

samosprávy. Môžu nastať komplikácie, ak daný obyvateľ nemá vhodné zariadenia, resp. nemá 

prístup k internetu alebo vzhľadom na vek nevie uchopiť elektronickú komunikáciu. Na tieto 

situácie by mali samosprávy reflektovať buď zmenou rokovacích poriadkov zastupiteľstiev 

alebo oznamom na úradnej tabuli a webovom sídle.  

Záver  

Čo sa týka mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená vládou Slovenskej republiky, 

a to formou uznesenia č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 202012, treba uviesť, že mimoriadna situácia 

sama o sebe nezasahovala do chodu zastupiteľstva, a to z dôvodu, že mimoriadna situácia sa 

vyhlasovala v danom období zákonom č. 42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej 

                                                 
12 Dostupné na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18249/1  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18249/1
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republiky o civilnej ochrane obyvateľstva, pričom tento zákon  neupravoval obmedzovanie 

stretávania ľudí vzhľadom na ich maximálny počet. Tento zákon bol novelizovaný a pribudli 

mu nové ustanovenia.13 Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme upozorniť na 

skutočnosť, že obce aj mestá majú rôzne podmienky pre vytvorenie elektronizácie 

zastupiteľstva a  majú rôzne skúsenosti resp. názory14 na danú problematiku. Ako už bolo 

vyššie v texte uvedené, podľa prieskumov ZMOSU sa odpovede jednotlivých samospráv 

líšili.  Treba však tiež vytvoriť unitárny systém, ktorý by mal začať legislatívnou úpravou, 

ktorá bude jednotne upravovať  podmienky elektronizácie zastupiteľstva. Pod týmto pojmom 

treba rozumieť postup, ktorý bude obsahovať jednotné kritéria pre zabezpečenie technických 

prostriedkov pre online vysielanie zastupiteľstva, kvalifikovaných osôb, ktoré zabezpečujú 

technické požiadavky a proces, potrebné školenia pre starostov, poslancov, a zamestnancov 

obecných úradov, a zároveň vyrieši otázku financovanie tohto procesu. Nakoľko súčasná 

pandémia sa môže zopakovať alebo môže prísť k vyhláseniu núdzového stavu z obdobných 

alebo iných príčin, je podstatné reflektovať na súčasný stav a pro futuro vytvoriť systém, 

ktorý zabezpečí kontinuálnosť transparentnosti a fungovania obecných zastupiteľstiev. 

Nakoľko nie všetky obce majú dostatok financií na technické zabezpečenie budov 

a miestností, v ktorých sa uskutočňujú zastupiteľstvá, by riešením mohlo byť vytvorenie 

,,spoločných“ priestorov pre presne vymedzené obce, ktoré by mali prísne splnený široký 

diapazón bezpečnostných, zdravotných a hygienické podmienok. Avšak toto riešenie je skôr 

v rovine teoreticko-fakultatívnej. Zabezpečiť kontinuitu zasadania zastupiteľstva vidíme ako 

veľmi markatnú problematiku, ako v súčasnosti, tak aj do budúcnosti, a to vzhľadom na 

strategické postavenie zastupiteľstva a na možné pandemické alebo iné ohrozenia ich chodu. 

Preto sú v rámci diskusie vítané návrhy ako situáciu riešiť,15 pričom postrehy samotných 

starostov, primátorov a poslancov by mali determinovať základ budúceho riešenia, nakoľko 

najlepšie poznajú oblasť svojich kompetencií a možností.  

 

 

                                                 
13 Konkr. ide o písm. d) použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek 

integrovaného záchranného systému,1) 

a 

písm. e) nariadenie vykonávania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súlade s osobitným 

predpisom,1aa) ak je to vzhľadom na povahu mimoriadnej udalosti potrebné 
14 Napríklad môže ísť o odmietavý postoj : https://kosice.korzar.sme.sk/c/22602071/dedinsky-parlament-

rozhadal-pocas-pandemie-on-line-prenos-rokovania.html  
15 Napríklad: https://www.zmos.sk/zmos-predisiel-krizovym-situaciam-opat-je-mozne-elektronicke-rokovanie-

zastupitelstiev--oznam/mid/405616/.html 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22602071/dedinsky-parlament-rozhadal-pocas-pandemie-on-line-prenos-rokovania.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22602071/dedinsky-parlament-rozhadal-pocas-pandemie-on-line-prenos-rokovania.html
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Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva počas 

pandémie COVID-19 

Public participation in municipal council meetings during the 

COVID-19 pandemic 

Viktória Kráľová 

Abstract 

In the article, the author describes the Additional Protocol to the European Charter of Local Self-

Government on the right to participate in local authority matters and the legislation of the Slovak 

Republic in relation to direct forms of democracy at the local level with emphasis on public 

participation in municipal activities. In a sample of eight regional cities in the Slovak Republic, the 

article assesses the impact of the COVID-19 pandemic on the activities of the municipal council and 

public participation in municipal council meetings. 

Key words: municipality, municipal council, direct democracy, COVID-19 

Úvod 

Právny poriadok každého demokratického štátu musí vzhľadom k ústavne upravenému 

právu občanov podieľať sa na správe veci verejných, poskytovať širšiu škálu možností, ako 

toto právo uplatňovať. Účasť občanov na správe veci verejných nemôže byť obmedzená len 

na voľby ako prostriedok legitimácie zastupiteľských orgánov vzhľadom k čomu poskytuje 

právna úprava inštitúty priamej demokracie ako doplnkovú formu dominantnej zastupiteľskej 

demokracie a umožňuje občanom podieľať sa na správe veci verejných aj po konštituovaní 

zastupiteľských orgánov či už na národnej, alebo na miestnej úrovni. Podstatou samosprávy je 

rozhodovanie o vlastných záležitostiach autonómnym spôsobom, inštitúty priamej demokracie 

majú preto na miestnej úrovni nezastupiteľné miesto vzhľadom k tomu, že obec je správnou 

jednotkou, ktorá je najbližšie k občanovi. 

Okrem klasických prvkov priamej demokracie, ako sú napr. referendum či zhromaždenie 

obyvateľov obce, majú tiež obyvatelia obce právo podieľať sa na činnosti obecného 

zastupiteľstva a priamo tak zasahovať do spravovania obce aj po ustanovení miestnych 

orgánov. „Spoluúčasť obyvateľov obce a verejnosti na rozhodovaní obecného zastupiteľstva 

je súčasťou širšieho ústavou garantovaného práva občanov na účasť na správe verejných 

vecí. Je tu badateľný prienik s priamou demokraciou a jej formami. Práve prvok priamej 

demokracie je v súčasnosti proklamovaným aspektom, ktorý musí mať zastúpenie, a to najmä 

z dôvodu dlhodobej krízy zastupiteľskej demokracie“ (Alman 2018). 
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Pandémia COVID-19 zasiahla do všetkých oblastí života, spravovanie obcí a činnosť 

obecných orgánov nevynímajúc. Obce a mestá zohrali v boji s pandémiou významnú úlohu, či 

už prostredníctvom vlastných politických rozhodnutí a činností, ako aj prostredníctvom 

implementácie rozhodnutí prijatých na národnej úrovni. Pandémia však tiež prehĺbila 

pretrvávajúce problémy obcí. Zasahovanie do autonómnosti samosprávy, neprimerané 

prerozdeľovanie kompetencií, znižujúce sa príjmy a zvyšujúce sa výdavky či nedostatočný 

dialóg medzi národnou a miestnou úrovňou sú oblasti, ktorým je nepochybne potrebné 

venovať zvýšenú pozornosť a to aj vo svetle toho, čo od Slovenskej republiky požaduje 

Európska charta miestnej samosprávy. Okrem vzťahov medzi národnou a miestnou úrovňou, 

pandémia zasiahla aj rozmer vzťahujúci sa len na úroveň miestnej samosprávy, a to  právo 

obyvateľov obce podieľať sa na jej spravovaní prostredníctvom využívania inštitútov priamej 

demokracie. Využívanie prostriedkov účasti obyvateľov na záležitostiach miestnych orgánov 

bolo v kontexte obmedzenia slobody pohybu ťažko realizovateľné.    

1     Dodatkový protokol k Európskej charte miestnej samosprávy o práve zúčastňovať sa na 

záležitostiach miestneho orgánu 

Európska charta miestnej samosprávy v texte preambuly uvádza, že právo občanov 

podieľať sa na správe veci verejných je jedným z demokratických princípov, ktoré zdieľajú 

všetky členské štáty Rady Európy a zdôrazňuje priamu uplatniteľnosť tohto práva na miestnej 

úrovni. Samotná Charta však neobsahuje podstatné ustanovenia vzťahujúce sa k tejto téme. 

Dodatkový protokol k Európskej charte miestnej samosprávy o práve zúčastňovať sa na 

záležitostiach miestneho orgánu predstavuje v tejto oblasti vrchol viac ako dvoch desaťročí 

medzivládnej spolupráce Rady Európy. Na zasadnutí 15. konferencie ministrov 

zodpovedných za miestnu samosprávu, ktorá sa konala v dňoch 15. – 16. októbra 2007 vo 

Valencii, dali ministri rozhodujúci politický impulz smerom k prijatiu takejto úpravy a 

vyhlásili, že: „Európska kultúra demokratickej účasti občanov na miestnom verejnom živote 

predstavuje podstatnú súčasť nášho spoločného chápania a záväzku k demokracii 21. storočia 

na našom kontinente. Zasluhuje si preto byť zakotvená v takom celoeurópskom právnom 

nástroji, ako je dohovor. Na tomto základe žiadame, aby bola príprava návrhu Dodatkového 

protokolu k Európskej charte miestnej samosprávy úspešne ukončená s cieľom predložiť ho 

Výboru ministrov na schválenie a otvorenie na podpis a ratifikáciu do 31. decembra 2008. 

Tento protokol by mal odrážať a rešpektovať bohatstvo a rozmanitosť participatívnych 

techník a postupov stanovených v národnej, regionálnej alebo miestnej legislatíve a mal by sa 

vzťahovať na témy ako právo účasti na verejnom živote na miestnej úrovni, právo na 
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informácie od miestnych orgánov či povinnosť miestnych orgánov umožniť výkon týchto 

práv“ (Council of Europe 2009). Dodatkový protokol k Európskej charte miestnej 

samosprávy o práve zúčastňovať sa  na záležitostiach miestneho orgánu (ďalej len „protokol“) 

vypracoval Európsky výbor pre miestnu a regionálnu demokraciu, na podpis bol otvorený dňa 

16. novembra 2009. Protokol dodáva Európskej charte miestnej samosprávy nový rozmer 

tým, že poskytuje medzinárodnoprávnu záruku práva zúčastňovať sa na záležitostiach 

miestneho orgánu. Od strán tohto protokolu sa vyžaduje, aby prijali právne a iné opatrenia na 

uľahčenie výkonu tohto práva. Protokol nadobudol účinnosť dňa 01. júna 2012 a v súčasnosti 

je účinný v dvadsiatich krajinách Rady Európy, ďalšie štyri krajiny protokol podpísali bez 

následnej ratifikácie. Slovenská republika doposiaľ protokol nepodpísala. 

Protokol v čl. 1 ods. 2 definuje právo zúčastňovať sa na záležitostiach miestneho orgánu 

ako „právo usilovať sa o určovanie a ovplyvňovanie spôsobu, akým miestny orgán vykonáva 

svoje právomoci.“ Pri určovaní prostriedkov, ktoré uľahčia uplatňovanie tohto práva, 

formálnych postupov, podmienok alebo obmedzení odkazuje protokol na zákonnú úpravu 

zmluvných strán. Protokol vo svojom znení zaväzuje zmluvné strany zabezpečiť prijímanie 

takých postupov, ktoré verejnosti umožňujú využívať rôzne inštitúty priamej demokracie, ako 

napr. účasť na verejných rokovaniach miestnych orgánov, účasť na referendách, petície, 

prístup k úradným dokumentom miestnych orgánov a pod. Aj napriek tomu, že Slovenská 

republika nie je zmluvnou stranou protokolu, je demokratickou krajinou, a právna úprava tak 

prirodzene poskytuje občanom priestor pre účasť na správe miestnych záležitostí. 

2           Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako jedna z foriem priamej 

demokracie 

  Z perspektívy vnútroštátnej právnej úpravy, kardinálne ústavné východisko účasti 

občanov na správe veci verejných možno identifikovať priamo v Ústave SR (čl. 30 ods. 1), 

ktorá občanom priznáva právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo 

slobodnou voľbou svojich zástupcov (Palúš a kol. 2018).  

Čl. 67 ods. 1 Ústavy SR uvádza, že „územná samospráva sa uskutočňuje na 

zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho 

územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku.“ Zákon SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení“) následne v § 4 ods. 2 bližšie vymedzuje možností občanov podieľať sa na správe 

veci verejných na miestnej úrovni a uvádza, že samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce 

orgánmi obce, miestnym referendom alebo prostredníctvom zhromaždení obyvateľov obce.  
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Z extenzívneho výkladu ustanovení zákona o obecnom zriadení (najmä § 3) vyplýva, 

že právo zúčastňovať sa na samospráve je naviazané na trvalý pobyt a nie na štátne 

občianstvo Slovenskej republiky. Obyvateľmi obce môžu byť okrem občanov Slovenskej 

republiky aj občania iných štátov, pričom musia spĺňať obligatórnu podmienku trvalého 

pobytu v obci. Zákon o obecnom zriadení však priznáva právo podieľať sa na samospráve 

obce aj iným osobám, podľa § 3 ods. 5 týmto právom disponujú subjekty, ktoré majú na 

území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platia miestnu daň alebo miestny poplatok, sú 

v obci prihlásené na prechodný pobyt alebo majú čestné občianstvo obce. Pre úplnosť je však 

potrebné dodať, že zákon týmto osobám nepriznáva právo voliť a byť volený do orgánov 

samosprávy obce a právo hlasovať v miestnom referende (Palúš a kol. 2018). 

Vymedzenie priamych foriem demokracie uvádza § 3 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení, na základe ktorého má obyvateľ právo hlasovať o dôležitých otázkach života 

a rozvoja obce prostredníctvom miestneho referenda, zúčastňovať sa na zhromaždeniach 

obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor, zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva či obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce. „Výpočet 

oprávnení je upravený demonštratívnym spôsobom, keďže v praxi nemožno vylúčiť ani iné 

formy realizácie tohto práva (v zmysle čl. 30 ods. 1 Ústavy SR)“ (Košičiarová 2018). Okrem 

klasických foriem uskutočňovania obecnej samosprávy prostredníctvom prvkov klasickej 

priamej demokracie (miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov obce, petičné právo, 

sťažnosti), disponujú obyvatelia obce a verejnosť súborom ďalších nástrojov, ktoré im 

umožňujú podieľať sa na samospráve obce – napr. možnosťou podieľať sa na činnosti 

obecného zastupiteľstva prostredníctvom vyjadrovania sa k materiálom, o ktorých obecné 

zastupiteľstvo rozhoduje alebo účasťou na zasadnutí obecného zastupiteľstva, poprípade jeho 

orgánov. 

 Možnosť obyvateľov obce a  verejnosti ovplyvňovať rozhodovanie obecného 

zastupiteľstva či starostu alebo byť účastnými v komisiách obecného zastupiteľstva 

predstavuje elementárnu súčasť princípu demokracie na miestnej úrovni. Zákon o obecnom 

zriadení pri úprave rokovaní obecného zastupiteľstva v § 12 ods. 8 uvádza, že zasadnutia 

obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné, okrem prípadov, kedy sú predmetom rokovania 

veci chránené podľa osobitných zákonov a následne v § 12 ods. 9 pripúšťa možnosť, že sa na 

zasadnutí zastupiteľstva obyvateľovi obce udelí slovo, právo vystúpiť na zasadnutí však nie je 

nárokovateľné. V tomto prípade je možné nájsť v zákone problematické disproporcie 

a asymetriu medzi postavením obyvateľov obce, ktorým sa slovo udeliť môže, ale nemusí, 

a postavením poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslancov Európskeho 
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parlamentu, zástupcov vlády alebo iného štátneho orgánu, ktorým sa slovo udeliť musí, ak 

o to požiadajú (Palúš a kol, 2018). Úpravu podrobností rokovaní obecného zastupiteľstva 

prostredníctvom rokovacieho poriadku zveruje zákon do pôsobnosti obciam. 

Vzhľadom k neexistencii komplexnejšej právnej úpravy hmotného a procesného 

aspektu účasti osôb na rozhodovaní obecného zastupiteľstva možno konštatovať, že efektívna 

účasť na činnosti obecného zastupiteľstva je limitovaná fragmentárnou a nejednoznačnou 

právnou úpravou, nedostatočnými a nereflektujúcimi sú tiež rokovacie poriadky obecných 

zastupiteľstiev. Absencia, respektíve nepatrnosť právnej regulácie daného inštitútu potom 

v praxi vykazuje množstvo problémov a prináša situácie, kedy nie je zreteľné, aký postup sa 

má zvoliť a aké sú adekvátne práva či povinnosti predsedajúceho a obdobne tak aj osoby, 

ktorá chce na zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady či komisie prezentovať svoj 

názor (Alman 2018). Zákonodarca, subsidiárne samosprávy, by tak mali čo najrozsiahlejšie 

rozšíriť možnosti verejnosti ovplyvňovať rozhodovanie samosprávy, respektíve 

jednoznačnejšie vymedziť už existujúce pravidlá v záujme posilnenia transparentnosti 

a pozície verejnosti pri správe veci verejných. (Alman, Farkašová, Kráľová 2021).  

3      Účasť verejnosti na zasadnutí mestských zastupiteľstiev krajských miest v Slovenskej 

republike 

Ako sme už uviedli, zákon o obecnom zriadení zakotvuje len verejnosť rokovania, 

pričom ďalšiu úpravu podrobností rokovania zveruje obciam, procesná stránka rokovania 

obecného zastupiteľstva tak môže v jednotlivých obciach vykazovať mierne odlišnosti. 

Odlišnosti možno pozorovať aj vo vzťahu k účasti verejnosti na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Rokovacie poriadky obecných zastupiteľstiev sa rôznia vzhľadom k možnosti 

udelenia slova obyvateľovi obce, osobe inej ako obyvateľovi obce či v programovom a 

časovom vymedzeniu úseku vystúpenia verejnosti na rokovaní obecného zastupiteľstva 

(tabuľka č. 1). 

Tabuľka č. 1: Podmienky vystúpenia verejnosti na zasadnutí mestských zastupiteľstiev 

krajských miest v Slovenskej republike 

 Udelenie 

slova 

obyvateľov

i obce 

Udelenie slova 

inej osobe 

Bod 

programu 

zasadnutia 

Kedykoľvek 

počas 

zasadnutia 

Maximálny 

rečnícky čas 

Bratislava áno nie Áno áno 3 min. 

Trnava áno áno Nie áno bez limitu 
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Nitra nie je výslovne uvedené1 Áno nie bez limitu 

Trenčín áno áno Nie áno 15 min. 

Žilina áno2 áno Nie áno 5 min. 

Banská Bystrica áno áno Áno áno 5 min. 

Košice áno áno Áno nie 5 min. 

Prešov áno áno Áno áno 5 min. 

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje prevzaté z Alman, Farkašová, Kráľová 2021; Rokovací 

poriadok Mestského zastupiteľstva v Nitre; Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach. 

Vo vzťahu k rokovaniu obecného zastupiteľstva považujeme možnosť udelenia slova 

obyvateľovi obce za neodmysliteľnú súčasť rokovania obecného zastupiteľstva a úpravu tohto 

inštitútu za neodmysliteľnú súčasť rokovacieho poriadku každej samosprávy. Rokovacie 

poriadky by mali tiež myslieť na možnosť udelenia slova aj inej osobe ako obyvateľovi obce, 

v tomto prípade je možné vychádzať z § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, ustanovujúcom 

osoby, ktoré majú právo podieľať sa na samospráve. Ak o slovo pri rokovaní požiada osoba 

iná ako obyvateľ alebo osoba iná ako tie, ktoré majú právo podieľať sa na samospráve a teda 

osoba, ktorá má určité záujmy v obci, slovo by jej malo byť udelené na základe 

predchádzajúceho hlasovania zastupiteľstva. Čo sa týka priestoru, v rámci ktorého by slovo 

rečníkovi malo byť udelené, v ideálnom prípade by mal mať rečník možnosť prejaviť názor 

počas rokovania zastupiteľstva aj v samostatnom bode programu bez predchádzajúceho 

súhlasu zastupiteľstva. Je však pochopiteľné, že takýto priestor nemôže byť poskytnutý 

väčšiemu počtu účastníkov najmä vo veľkých samosprávach. Ak teda nie je možné 

vystúpenie všetkých rečníkov v rámci priebehu rokovania, za prijateľnú považujeme takú 

úpravu, ktorá by občanom umožnila vystúpiť bez súhlasu zastupiteľstva, ak nie počas 

rokovania, tak aspoň v samostatnom bode programu. Čo sa týka dĺžky rečníckeho času, 5 

minút s možnosťou predlženia považujeme za vhodne stanovený časový rámec pre vystúpenie 

(Kráľová 2021). 

4      Účasť verejnosti na zasadnutí mestských zastupiteľstiev krajských miest v Slovenskej 

republike počas krízovej situácie 

Na krízovú situáciu ovplyvňujúcu zasadnutia obecných zastupiteľstiev reagoval 

zákonodarca prijatím prechodného ustanovenia súvisiaceho s krízovou situáciou spôsobenou 

ochorením COVID-19 v zákone o obecnom zriadení. Podľa § 30f ods. 2 rokovanie obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom 

                                                 
1 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Nitre pracuje s pojmom občan. 
2 Udelenie slova na zasadnutí mestského zastupiteľstva (aj v prípade obyvateľa obce, aj v prípade inej osoby) je 

podmienené požiadavkou vyčerpania iných možností riešenia problému potenciálneho rečníka na príslušnom 

zasadnutí, pričom tieto snahy musí daný rečník aj zdokladovať (Alman, Farkašová, Kráľová 2021). 
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videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania 

obecného zastupiteľstva obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 

48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do 

piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa 

predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania. 

Následne zákon o obecnom zriadení v § 30f ods. 3 uvádza, že vo výnimočných  prípadoch, 

kedy nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 30f ods. 2 alebo § 

12, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným 

hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov 

s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak 

sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Uznesenie uvedeným 

spôsobom môže prijať len vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na 

riešenie krízovej situácie a vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad. Zákon 

o obecnom zriadení následne v § 30f ods. 4 taxatívne vymenúva, v ktorých veciach obecné 

zastupiteľstvo nemôže prijať uznesenie podľa § 30f ods. 3. 

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia bola realizácia hromadných podujatí obmedzená, tento zákaz sa však  

nevzťahoval na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na 

zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. 

Realizácia prezenčných zasadnutí obecných zastupiteľstiev tak krízovou situáciou ovplyvnená 

nebola, avšak vzhľadom k tomu, že fyzické osoby podliehali zákazom vychádzania, sa obce 

museli vysporiadať s povinnosťou zabezpečiť verejnosť ich zasadnutí.  

Zákonodarca sa pri úprave rokovania obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie, 

rovnako ako v prípade úpravy klasickej prezenčnej formy zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

nedotýka možnosti priamej participácie verejnosti na zasadnutí. Vzhľadom k uvedenému teda 

predpokladáme, že procesnú stránku tejto účasti (možnosť vystúpenia) ponecháva 

v pôsobnosti samospráv a ich rokovacích poriadkov aj v prípade krízovej situácie.  

Tabuľka č. 2 Zmeny rokovacích poriadkov mestských zastupiteľstiev krajských miest v 

Slovenskej republike počas krízovej situácie 

 Prijatie zmien v rokovacom 

poriadku 

Úprava účasti verejnosti na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva  
Bratislava Áno áno 

Trnava Nie nie 
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Nitra Áno nie 

Trenčín Áno áno 

Žilina Nie nie 

Banská Bystrica Nie nie 

Košice Áno áno 

Prešov Áno áno 

Zdroj: rokovacie poriadky mestských zastupiteľstiev 

Mestské zastupiteľstvo v Bratislave zapracovalo do rokovacieho poriadku dodatok 

„Pravidlá rokovania mestského zastupiteľstva uskutočneného prostredníctvom prostriedkov 

komunikačnej technológie“. Dodatok sa okrem iného dotýka aj vystúpenia občanov na 

rokovaní prostredníctvom videokonferencie – vystúpenie sa umožní občanom, ktorí najneskôr 

jeden deň pred rokovaním požiadajú o vystúpenie prostredníctvom určenej mailovej adresy. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prijalo dodatok „Osobitné ustanovenie počas trvania 

krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19“, v ktorom upravuje možnosť vystúpenia 

verejnosti na online zasadnutí. Ak mestské zastupiteľstvo schváli vystúpenie žiadateľa o 

vystúpenie na online zasadnutí, zamestnanec mestského úradu, zodpovedný za 

uskutočňovanie a chod online zasadnutí, zašle žiadateľovi o vystúpenie po schválení jeho 

vystúpenia vopred mailom odkaz určený k internetovému pripojeniu cez vybraný 

technologický prostriedok na online zasadnutie mestského zastupiteľstva a umožní tejto osobe 

vystúpiť na online zasadnutí. Mestské zastupiteľstvo v Prešove prijalo dodatok s názvom 

„Rokovanie mestského zastupiteľstva počas krízovej situácie“, ktoré verejnosti umožňuje 

vystúpiť na rokovaní prostredníctvom videokonferencie - prihlasovacie údaje pre pripojenie k 

rokovaniu prostredníctvom videokonferencie sa doručia e-mailom tomu, kto obvyklým 

spôsobom požiadal o možnosť vystúpiť na rokovaní. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

prijalo „osobitné ustanovenia o rokovaní počas krízovej situácie“, v zmysle ktorých počas 

trvania krízovej situácie vyňalo z programu zasadnutia bod „slovo pre verejnosť“. Verejnosť 

sa tak počas trvania krízovej situácie môže obrátiť na odborný útvar výlučne elektronicky. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre do rokovacieho poriadku zahrnulo dodatok „Rokovanie 

mestského zastupiteľstva počas krízovej situácie“, avšak dodatok neposkytuje informácie 

o tom či verejnosť má možnosť na rokovaní prostredníctvom videokonferencie vystúpiť. 

Mestské zastupiteľstvá v Trnave, Žiline a Banskej Bystrici zmeny v rokovacom poriadku 

neprijali a občanom tak neposkytli informáciu, akým spôsobom sa môžu aktívne zúčastniť na 

rokovaní prostredníctvom videokonferencie.  

Vláda prijatými uzneseniami (tabuľka č. 3) niekoľkokrát obmedzila slobodu pohybu 

a pobytu zákazom vychádzania. Samosprávy ani v takejto situácii nemohli obmedziť účasť 

verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, verejnosť by však účasťou na zasadnutí 
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obecného zastupiteľstva porušila zákaz vychádzania, za čo mohla byť jednotlivcom uložená 

sankcia zo strany oprávnených orgánov, resp. mohol sa požadovať od jednotlivcov príslušný 

doklad (napr. potvrdenie o negatívnom výsledku testu, doklad o prekonaní ochorenia COVID-

19) (ZMOS 2021). Podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení sú rokovania obecného 

zastupiteľstva zásadne verejné a táto podmienka je splnená aj v prípade, ak je z rokovania 

realizovaný priamy prenos. Ak však verejnosť nemá možnosť aktívne na zasadnutí 

zastupiteľstva vystúpiť, vystupuje len v pozícii pasívneho pozorovateľa.  

Tabuľka č. 3 Uznesenia vlády SR pojednávajúce o obmedzení slobody pohybu a pobytu 

zákazom vychádzania 

Trvanie zákazu 

vychádzania 

Uznesenie vlády SR 

08.04. – 13.04.2020 Uznesenie vlády SR (č. 207/2020) zo dňa 06.04.2020 

24.10. – 01.11.2020 Uznesenie vlády SR (č. 678/2020) zo dňa 22.10.2020 

02.11. – 08.11.2020 Uznesenie vlády SR (č. 693/2020) zo dňa 28.10.2020 

09.11. – 14.11.2020 

(obmedzenie na okresy) 

Uznesenie vlády SR (č. 704/2020) zo dňa 04.11.2020 

19.12 – 29.12. 2020 Uznesenie vlády SR (č. 804/2020) zo dňa 16.12.2020 

30.12. 2020-10.01. 2021 Uznesenie vlády SR (č. 897/2020) zo dňa 29.12.2020 

01.01. – 24.01.2021 Uznesenie vlády SR (č. 808/2020) zo dňa 31.12.2020 

11.01. – 24.01.2021 

(okres Nitra výnimka) 

Uznesenie vlády SR (č. 1/2021) zo dňa 06.01.2021 

27.01 – 07.02.2021 

(obmedzenie na okresy) 

Uznesenie vlády SR (č. 30/2021) zo dňa 17.01.2021 

08.02.2021 – 19.03.2021 Uznesenie vlády SR (č. 77/2021) zo dňa 05.02.2021 

20.03.2021 – 28.04.2021 Uznesenie vlády SR (č. 160/2021) zo dňa 17.03.2021 

19.04.2021 – 28.04.2021 

(návrh na aktualizáciu) 

Uznesenie vlády SR (č. 203/2021) zo dňa 16.04.2021 

29.04.2021 – 28.05.2021 Uznesenie vlády SR (č. 215/2021) zo dňa 26.04. 2021 

14.05. 2021 – skončenie 

núdzového stavu 

Uznesenie vlády SR (č.260/2021) zo dňa 14.05.2021 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V čase platného zákazu vychádzania na základe uznesenia vlády SR realizovalo mestské 

zastupiteľstvo v Bratislave tri rokovania – v dňoch 18. februára 2021, 25. marca 2021 a 29. 

apríla 2021. Všetky rokovania sa uskutočnili prostredníctvom videokonferencie a občanom 

bolo umožnené v prípade záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva ku 

konkrétnemu bodu programu aj v samostatnom bode po predchádzajúcom nahlásení. 

Obrazovo – zvukový záznam v podobe online prenosu bol zabezpečený zo všetkých zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. 
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Mestské zastupiteľstvo v Trnave realizovalo v čase platného zákazu vychádzania tri 

rokovania – v dňoch 3. novembra 2020, 16. februára 2021 a 27. apríla 2021. Rokovanie sa 

dňa 03. novembra 2020 realizovalo v zasadacej miestnosti, verejnosť mohla vystúpiť na 

rokovaní v štandardnej forme –  fyzickou účasťou na zasadnutí. V danom čase sa však na 

osoby, ktoré sa nepreukázali potvrdením negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo 

negatívnym výsledkom antigénového testu, vzťahovalo obmedzenie pohybu a takéto osoby sa 

rokovania zúčastniť nemohli. Dňa 16. februára 2021 sa rokovanie realizovalo 

prostredníctvom videokonferencie, bez možnosti aktívnej účasti verejnosti. Rokovanie 

mestského zastupiteľstva dňa 27. apríla 2021 prebiehalo prostredníctvom videokonferencie, 

z rokovania mestského zastupiteľstva nebola zverejnená zápisnica, len prijaté uznesenia, čím 

došlo k porušeniu ods. 5 čl. 10 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 

Videozáznam z rokovania je prístupný na internetovej stránke, nie je však funkčný a teda 

informácie o možnostiach aktívnej účasti obyvateľov na predmetnom rokovaní nie sú 

k dispozícii. Obrazovo – zvukový záznam v podobe online prenosu bol zabezpečený zo 

všetkých zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre realizovalo počas platného zákazu vychádzania tri 

rokovania – v dňoch 5. a 12. novembra 2020, 11. a 17. marca 2021 a 22. apríla 2021. 

Rokovanie sa v dňoch 5. a 12. novembra 2020 uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie, 

bod programu „diskusia“ ako samostatný bod programu, v ktorom majú občania možnosť 

vyjadriť svoj názor, na schôdzu zaradený nebol. Rokovanie mestského zastupiteľstva sa aj v 

dňoch 11. a 17. marca a dňa 22. apríla  2021 realizovalo formou videokonferencie, v rámci 

tohto rokovania bol zahrnutý bod „diskusia“ a obyvateľom tak bola poskytnutá možnosť 

aktívne vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Obrazovo – zvukový záznam 

v podobe online prenosu bol zabezpečený zo všetkých zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne zasadalo počas platného zákazu vychádzania dvakrát – 

v dňoch 10. marca 2021 a 17. apríla 2021. Rokovania sa  realizovali v prezenčnej forme, 

zasadnutí sa mohla zúčastniť aj verejnosť v prípade, ak sa osoba preukázala negatívnym 

výsledkom RT-PCR testu, negatívnym výsledkom antigénového testu, dokladom o prekonaní 

ochorenia COVID-19 alebo dokladom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Obrazovo – 

zvukový záznam v podobe online prenosu bol zabezpečený zo všetkých zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zasadalo počas platného zákazu vychádzania päť krát – 

v dňoch 02. novembra 2020 v prezenčnej forme, 25. februára 2021 formou videokonferencie, 

29. marca 2021 formou videokonferencie, 27. apríla 2021 formou videokonferencie a 03. 
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mája 2021 formou videokonferencie. Verejnosť bola vo všetkých uvedených termínoch zo 

zasadnutia mestského zastupiteľstva vylúčená. Obrazovo – zvukový záznam v podobe online 

prenosu bol zabezpečený zo všetkých zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici zasadalo počas platného zákazu vychádzania 

tri krát – v dňoch 10. novembra 2020, 9. februára 2021 a 27. apríla 2021. Rokovanie sa dňa 

10. novembra realizovalo v prezenčnej forme, zúčastniť sa mohla tiež verejnosť. V danom 

čase bolo v platnosti uznesenie vlády SR, na základe ktorého sa zákaz vychádzania 

nevzťahoval na osoby s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu a osoby 

s potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu. Rovnaká situácia nastala aj 

v prípade ďalších dvoch rokovaní, dňa 9. februára 2021 a dňa 27. apríla 2021,  v tomto 

prípade sa však na základe vtedy platných uznesení vlády SR výnimka zo zákazu vychádzania 

rozšírila aj o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a na osoby zaočkované proti 

ochoreniu COVID-19.  Obrazovo – zvukový záznam v podobe online prenosu bol 

zabezpečený zo všetkých zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Počas platného zákazu vychádzania realizovalo mestské zastupiteľstvo v Košiciach dve 

rokovania – prvé prebiehalo v dňoch 8. februára 2021, 10. februára 2021 a 23. februára 2021, 

druhé prebiehalo v dňoch 3. mája 2021, 4. mája 2021 a 11. mája 2021. Obe rokovania 

prebiehali v prezenčnej forme, bod programu „slovo pre verejnosť“ bol z programu zasadnutí 

vylúčený. Obrazovo – zvukový záznam v podobe online prenosu bol zabezpečený zo 

všetkých zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove zasadalo počas platného zákazu vychádzania šesť krát 

– v dňoch 28. októbra 2020, 27. januára 2021, 24. februára 2021, 24. marca 2021, 25. marca 

2021 – 07. apríla a 28. apríla 2021 – 4. mája 2021. Rokovanie sa dňa 28. októbra uskutočnilo 

prostredníctvom videokonferencie, do rokovania bolo zaradený bod „vystúpenie obyvateľov 

mesta“. V rámci daného bodu boli prihlásení dvaja obyvatelia mesta, ktorí vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu a zákaz vychádzania svoje príspevky stiahli. V dňoch 27. januára 2021 a  

24. februára 2021 sa rokovania uskutočnili prostredníctvom videokonferencie, bod 

„vystúpenie obyvateľov mesta“ v rámci programov zasadnutí zaradený nebol. Dňa 24. marca 

2021 sa rokovanie realizovalo v prezenčnej forme, bod „vystúpenie obyvateľov mesta“ na 

programe zaradený nebol. V dňoch 25. marca 2021 a 7. apríla 2021 sa rokovanie uskutočnilo 

formou videokonferencie, bod „vystúpenie obyvateľov mesta“ bol zaradený do programu – na 

základe zápisnice z daného zasadnutia a obrazovo - zvukových záznamov zo zasadnutia však 

tento bod otvorený nebol. V dňoch 28. apríla a 4. mája sa rokovanie uskutočnilo 

prostredníctvom videokonferencie, bod „vystúpenie obyvateľov mesta“ bol zaradený do 
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programu. Obrazovo – zvukový záznam v podobe online prenosu bol zabezpečený zo 

všetkých zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Záver 

Účasť na správe veci verejných je právo občanov neodmysliteľne späté s riadnym 

fungovaním demokratického štátu. Dôležitosť využiteľnosti tohto práva na miestnej úrovni 

bola podporená prijatím Dodatkového protokolu k Európskej charte miestnej samosprávy o 

práve zúčastňovať sa na záležitostiach miestneho orgánu, v zmysle ktorého „Európska kultúra 

demokratickej účasti občanov na miestnom verejnom živote predstavuje podstatnú súčasť 

nášho spoločného chápania a záväzku k demokracii 21. storočia na našom kontinente.“  

Ako sme uviedli v úvode, účasť občanov na správe veci verejných nemôže byť 

obmedzená len na voľby, ako prostriedok legitimácie zastupiteľských orgánov, vzhľadom k 

čomu poskytuje právna úprava inštitúty priamej demokracie ako doplnkovú formu 

dominantnej zastupiteľskej demokracie a umožňuje občanom podieľať sa na správe veci 

verejných aj po konštituovaní zastupiteľských orgánov či už na národnej, alebo na miestnej 

úrovni. Okrem foriem uskutočňovania obecnej samosprávy prostredníctvom prvkov klasickej 

priamej demokracie, ako sú miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov obce či petičné 

právo, majú obyvatelia obce a verejnosť tiež možnosť aktívne vystúpiť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a priamo tak prezentovať svoje postrehy či názory pred zastupiteľmi, ktorí 

rozhodujú o živote v obci.   

V rámci príspevku sme konštatovali absenciu, resp. nepatrnosť právnej regulácie daného 

inštitútu zo strany zákonodarcu a následnú nepatrnosť úpravy daného inštitútu aj zo strany 

obcí a ich rokovacích poriadkov. Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola 

navyše obmedzená v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-

19. V rámci príspevku sme sa zamerali na krajské mestá v Slovenskej republike a spôsob, 

akým sa vysporiadali s obmedzeniami slobody pohybu a pobytu fyzických osôb (verejnosti) 

prostredníctvom zákazu vychádzania. Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia bola realizácia hromadných podujatí 

obmedzená, tento zákaz sa však  nevzťahoval na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a 

ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na 

základe zákona alebo na voľby. Realizácia prezenčných zasadnutí obecných zastupiteľstiev 

tak krízovou situáciou ovplyvnená nebola, avšak vzhľadom k tomu, že fyzické osoby 

podliehali zákazom vychádzania, sa obce museli vysporiadať s povinnosťou zabezpečiť 

verejnosť ich zasadnutí, § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení totiž uvádza, že zasadnutia 
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obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné a táto podmienka je splnená aj v prípade, ak je 

z rokovania realizovaný priamy prenos. Všetky krajské mestá v Slovenskej republike priamy 

prenos z rokovaní uskutočnených v čase platných zákazov vychádzania realizovali a daná 

podmienka tak bola naplnená. Ak však verejnosť nemá možnosť aktívne na zasadnutí 

zastupiteľstva vystúpiť, vystupuje len v pozícii pasívneho pozorovateľa.  
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Kompetencie obce v oblasti zriaďovania školských zariadení 

Competences of the municipality in the field of establishing school 

facilities 

Andrea Košíková 

Abstract 

In the area of establishing schools and school facilities, the municipality plays a very important role, as the law 

has entrusted municipalities with a number of rights and obligations, both within the original competencies and 

in the area of transferred competencies. In the article, the author dealt with the position of the municipality as 

the founder of school facilities, while giving priority attention to the establishment of primary schools within the 

municipalities of the Košice self-governing region. 

Key words: Municipality, Competences, Kindergarten, Primary school. 

 

Úvod 

 Vzdelanie má nenahraditeľné postavenie v živote každého jednotlivca, ktoré začína 

postupným kumulovaním poznatkov od základnej školy až po vysokú školu. V podmienkach 

Slovenskej republiky je zriaďovanie škôl a školských zariadení v kompetencií obcí. Obce 

vykonávajú v oblasti zriaďovania školských zariadení originálne a prenesené kompetencie zo 

štátnej správy1.  

 Originálne kompetencie obce spočívajú v zriaďovaní a zrušovaní niektorých školských 

zariadení, akými sú základné umelecké školy, materské školy, centrá voľného času, školské 

kluby detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských 

škôl, jazykové školy pri základných školách, školské strediská záujmovej činnosti, školské 

internáty, vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie, atď.  

Pri prenesených kompetenciách štátnej správy ide o zriaďovanie a zrušovanie 

základných škôl podľa siete, vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania 

výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú 

                                                 
1 Kompetencie obce ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení sú upravené v zákone č.596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spomínanému zákonu sa 

bližšie venujeme v ďalšej kapitole nášho príspevku. https://www.skolskyportal.sk/zriadovatel/kompetencie-

zriadovatela-obce-v-oblasti-kontroly-skoly 
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dochádzku žiaka, atď.2 Práve na zriaďovanie základných škôl ide obciam najviac finančných 

prostriedkov3, ktoré štát poskytuje obciam na výkon prenesených kompetencií štátnej správy. 

 Podľa § 6 ods. 8 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve“) vyplýva obciam vo veciach výchovy a vzdelávania súbor 

významných úloh. Ide o povinnosti v školských zariadeniach kde je obec zriaďovateľom a 

medzi hlavné úlohy obce patrí:  

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy 

a vzdelávania4 a v oblasti školského stravovania,  

 obec vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov školských zariadení a poskytuje im aj 

právne poradenstvo, 

 obec vedie personálnu agendu riaditeľa, 

 prerokováva školský vzdelávací a výchovný program, 

 na základe dohody môže vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom 

úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia.5 

 

1. Kompetencie obcí pri zriaďovaní materských škôl a základných škôl 

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve vyjadruje prenesené pôsobnosti 

obce na výkon štátnej správy, ktoré sa dotýkajú každej obce. Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o 

štátnej správe v školstve a školskej  samospráve upravuje výkon správy v školstve na úseku 

                                                 
2 Ďalej sem patrí napríklad vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na 

príslušný školský rok a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Pozri bližšie: 

https://www.isamosprava.sk/obecny-a-mestsky-urad/skoly/ 
3 Tento úsek je  navyše  absolútne  dominantný  z hľadiska  objemu  finančných  prostriedkov,  ktoré  štát  na 

prenesený výkon štátnej správy vynakladá. Zo záverov  auditu  kompetencií  verejnej  správy prerokovaných  

vládou  SR  v roku  2013 napríklad  vyplýva,  že  na  tento úsek  bolo  vynaložených v sledovanom období 

takmer 97 % všetkých prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy. Pozri bližšie:   

https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191 
4 A to s výnimkou kontroly podľa § 13 zákona, ktorú vykonáva štátna školská inšpekcia. Pozri bližšie: 

https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/niektore-kompetencie-obce-ako-zriadovatela-vo-

vztahu-k-riaditela-skoly.m-202.html 
5 Obec predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie: informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, návrh rozpisu finančných prostriedkov 

pre školy a školské zariadenia pridelených obvodným úradom v sídle kraja, správu o výsledkoch hospodárenia 

škôl a školských zariadení, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona, koncepciu investičného 

rozvoja škôl a školských zariadení, návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení, návrhy 

na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov, návrhy na 

zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s 

mimoriadnym nadaním a talentom. Pozri bližšie: https://www.skolskyportal.sk/zriadovatel/kompetencie-

zriadovatela-obce-v-oblasti-kontroly-skoly a https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2003/596/#paragraf-15 

https://www.skolskyportal.sk/zriadovatel/kompetencie-zriadovatela-obce-v-oblasti-kontroly-skoly
https://www.skolskyportal.sk/zriadovatel/kompetencie-zriadovatela-obce-v-oblasti-kontroly-skoly
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škôl a školských zariadení, túto správu vykonávajú: riaditeľ školy alebo riaditeľ školského 

zariadenia, obec, samosprávny kraj, okresný úrad v sídle kraja, Štátna školská inšpekcia, 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a iné ústredné orgány štátnej správy ak tak 

ustanovuje osobitný predpis.6 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že obec vykonáva v oblasti školstva okrem originálnych 

kompetencií aj kompetencie prenesené, teda kompetencie štátnej správy a to na základe § 6 

zákona o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve. Obec prostredníctvom všeobecne 

záväzných nariadení zriaďuje a zároveň i zrušuje základné školy podľa siete7.  

Obec pri výkone samosprávy na základe § 6 ods. 2  zákona o štátnej správe v školstve a 

školskej  samospráve zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením materské školy a 

základné umelecké školy8 podľa siete. Zriaďovanie školských zariadení sme priblížili 

prostredníctvom počtu zriadených materských škôl, základný škôl a základných umeleckých 

škôl v Slovenskej republike. Zriaďovanie školských zariadení sme zmapovali v období 

2018/2019, 2020/2021 a počet zriadených školských zariadení sme rozčlenili podľa toho či 

ide o štátne školské zariadenia, súkromné alebo cirkevné školské zariadenia (tabuľka 1 

a tabuľka 2).  

Tabuľka 1 Počet školských zariadení v rámci Slovenskej republiky a počet žiakov, ktorí 

ich navštevujú za rok 2018/2019 

2018/2019 Štátne Súkromné Cirkevné 

Materské školy 2 748 164 89 

Základné školy 1 910 61 116 

Základné umelecké 

školy 

200 154 11 

Počet žiakov 

Materské školy 150 340 6 947  5 055 

Základné školy 411 903 9 220 25 969 

                                                 
6 Pozri bližšie zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/ 
7 § 15 (1)Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a 

vzdelávanie. 

(2)Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného okresného úradu v sídle kraja, príslušného ústredného 

orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na internete. Sieť 

zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva. Pozri bližšie: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2003/596/#paragraf-15 
8 Podľa Zákona č.596/2003 Z.z. obec ďalej zriaďuje a zrušuje prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, 

aj: školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania 

pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách, strediská služieb 

škole, školské internáty. Pozri bližšie: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/#paragraf-15 
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Základné umelecké 

školy 

108 573 57 223 5 439 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-

skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-tabulky.html?page_id=9603 

 Ak si na základe údajov uvedených v tabuľke 1 a tabuľke 2 porovnáme počet 

zriadených materských škôl môžeme dedukovať, že počet štátnych materských škôl sa 

v priebehu roka zvýšil, rovnako sa počet zvýšil aj v prípade súkromných materských škôl9 zo 

164 na 189 a v prípade cirkevných materských škôl10 sa počet zvýšil z 89 na 99. 

 Počet štátnych základných škôl poklesol, a to z 1 910 na 1 886, avšak počet žiakov, 

ktorí navštevujú štátne základné školy sa zvýšil zo 411 903 na 423 670 žiakov za sledované 

obdobie. V prípade súkromných základných škôl sa počet zvýšil zo 61 na 67 a  pri cirkevných 

základných školách ostal počet nezmenený, a to 116 základných škôl. 

 Tretím sledovaným školským zariadením boli základné umelecké školy. V prípade 

štátnych základných umeleckých škôl sa počet zvýšil o jednu školu (z 200 na 201). Počet 

súkromných základných umeleckých škôl sa rovnako zvýšil zo 154 na 162. Počet cirkevných 

základných umeleckých škôl ostal nezmenený, a to 11. 

 Ďalším ukazovateľom, ktorý sme zmapovali bol počet žiakov, ktorí navštevujú 

jednotlivé školské zariadenia. Ako sme už spomínali pri štátnych základných školách nastal 

pokles počtu škôl, avšak narástol počet žiakov štátnych základných škôl. V prípade 

materských škôl či už hovoríme o štátnych, súkromných alebo cirkevných materských 

školách, za sledované dve obdobia sa počet žiakov zvýšil. Rozdielna situácia nastala len 

v prípade základných umeleckých škôl, kedy počet žiakov navštevujúcich štátne a cirkevne 

                                                 
9 „Zriaďovateľom súkromnej školy môže byť: Fyzická osoba bez práva podnikať (nepodnikateľ) – spôsobilosť na 

právne úkony v celom rozsahu sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Fyzická osoba s právom podnikať – 

živnostník (podľa živnostenského zákona); slobodné povolanie, ktoré osoba vykonáva na základe iného ako 

živnostenského oprávnenia. Právnická osoba – zriadená napr. na základe Obchodného zákonníka (spoločnosť s 

ručením obmedzeným, akciová spoločnosť); rôzne (občianske) združenia, verejnoprospešné organizácie, 

neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb atď“. Pozri bližšie: https://www.vssr.sk/clanok-z-

titulky/moznosti-zriadovania-nestatnych-sukromnych-a-cirkevnych-skol-a-skolskych-zariadeni-v-kontexte-ich-

zaradenia-do-siete-skol-a-skolskych-zariadeni-sr-2.htm/ 
10 „Podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) školu a 

školské zariadenie môže zriadiť štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická alebo 

fyzická osoba. Školu alebo školské zariadenie je možno zriadiť až po jeho zaradení do siete škôl a školských 

zariadení SR (§ 19 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.). Vzdelanie získané v školách zriadených obcou, 

samosprávnym krajom, okresným úradom v sídle kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a 

inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby je v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. rovnocenné.“ Pozri 

bližšie: https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/moznosti-zriadovania-nestatnych-sukromnych-a-cirkevnych-skol-a-

skolskych-zariadeni-v-kontexte-ich-zaradenia-do-siete-skol-a-skolskych-zariadeni-sr-2.htm/ a https://www.slov-

lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/#paragraf-15 

https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/moznosti-zriadovania-nestatnych-sukromnych-a-cirkevnych-skol-a-skolskych-zariadeni-v-kontexte-ich-zaradenia-do-siete-skol-a-skolskych-zariadeni-sr-2.htm/
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/moznosti-zriadovania-nestatnych-sukromnych-a-cirkevnych-skol-a-skolskych-zariadeni-v-kontexte-ich-zaradenia-do-siete-skol-a-skolskych-zariadeni-sr-2.htm/
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základné umelecké školy poklesol. V prípade súkromných základných umeleckých škôl sa 

počet žiakov zvýšil. 

Tabuľka 2 Počet školských zariadení v rámci Slovenskej republiky a počet žiakov, ktorí 

ich navštevujú za rok 2020/2021  

2020/2021 Štátne Súkromné Cirkevné 

Materské školy 2 754 189 99 

Základné školy 1 886 67 116 

Základné umelecké 

školy 

201 162 11 

Počet žiakov 

Materské školy 153 086 7868 5 607 

Základné školy 423 670 10 013 27 377 

Základné umelecké 

školy 

104 785 60 299 5 371 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-

skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-tabulky.html?page_id=9603 

Učiteľské povolanie v súčasnosti stratilo na svojej atraktivite. Hoci sa európski lídri a 

tvorcovia národných politík zaviazali identifikovať výzvy a preskúmať najlepšie spôsoby 

poskytovania efektívnej podpory učiteľom, zlepšovania ich odborných vedomostí a 

zvyšovania ich postavenia, stať sa učiteľom je ako kariérna voľba čoraz menej príťažlivé. 

Vyššie očakávania z hľadiska výsledkov študentov a väčší tlak v dôsledku rôznorodejšej 

študentskej populácie v kombinácii s rýchlymi technologickými inováciami majú vplyv na 

učiteľskú profesiu.11 

V profesii pedagógov majú na Slovensku dominantné postavenie práve ženy. Ženy tvoria 

78%12 pedagogického zboru od základných po stredné školy. Feminizáciu13 školstva sa 

v príspevku pokúsime priblížiť aj prostredníctvom štatistických údajov v tabuľke 4.  

                                                 
11Pre viac informácií pozri bližšie: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642220/EPRS_BRI(2019)642220_EN.pdf 
12 „Najvyšší podiel žien v školstve majú v Litve (87 %), Lotyšsku (85 %), Bulharsku a Estónsku (obe 83 %), 

Slovinsku (81 %), Írsku a Taliansku (obe 80 %).“ Pozri bližšie: https://www.slsp.sk/sk/aktuality/2019/3/28/v-

ucitelstve-dominuju-zeny-najviac-v-predskolskych-zariadeniach 
13 „V  najjednoduchšom  ponímaní  sa  za  feminizovaný  odbor  považuje  taký,  v  ktorom  je  zastúpenie  žien 

vyššie  ako  dve  tretiny  celkového  počtu  zamestnancov  a zamestnankýň.“, zároveň „školstvo je jedným z 

najfeminizovanejších odborov na Slovensku, s čím súvisí aj nízka prestíž a finančné ohodnotenie. Okrem 

horizontálnej a vertikálnej segregácie v rámci učiteľského povolania (viac mužov v riadiacich pozíciách, učenie 

určitých predmetov v prevažnej miere mužmi  a  iných  prevažne  ženami)  sa  v  súvislosti  so  školstvom  vynára  

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-tabulky.html?page_id=9603
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-tabulky.html?page_id=9603
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Tabuľka 4 Počet učiteľov vo vybraných školských zariadeniach v štyroch vybraných 

samosprávnych krajov Slovenskej republiky 

 

 Počet učiteľov- celkovo Počet žien- učiteliek 

Košický samosprávny kraj 

Materská škola 2 094 2 088 

Základná škola 4 300 3 731 

Základná umelecká 

škola14  

408 296 

Prešovský samosprávny kraj 

Materská škola 2 305 2 301 

Základná škola 4 768 3 982 

ZUŠ 507 294 

Banskobystrický samosprávny kraj 

Materská škola 1 724 1 718 

Základná škola 3 283 2 825 

ZUŠ 341 238 

Žilinský samosprávny kraj 

Materská škola 2 079 2 077 

Základná škola 3 698 3 299 

ZUŠ 440 296 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-

skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-suhrnne-tabulky.html?page_id=9603 

Ženy zastávajú vyšší počet učiteliek ako muži, a to vo všetkých štyroch spomenutých 

samosprávnych krajoch Slovenska. Počet učiteľov je na základe údajov v tabuľke 4 

zanedbateľným v porovnaní so ženami-učiteľkami. Viditeľnejší rozdiel medzi mužmi 

a ženami môžeme spomenúť pri základných umeleckých školách, kedy v Košickom 

samosprávnom kraji je učiteliek 296 a učiteľov 112, v Prešovskom samosprávnom kraji je 

294 učiteliek a až 213 učiteľov, v Banskobystrickom samosprávnom kraji je 238 učiteliek 

                                                                                                                                                         
aj  problém  segregácie  v  príprave  na povolanie (štúdium určitých odborov mužmi a iných ženami).“ Pozri 

bližšie: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/lukac1/subor/Bosy.pdf 
14 Ďalej iba ZUŠ. 
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a 103 učiteľov, v Žilinskom samosprávnom kraji je 296 učiteliek a 144 učiteľov základných 

umeleckých škôl. 

Odrádzajúcim faktorom pre výber kariéry v školstve je najčastejšie nízke mzdové 

ohodnotenie učiteľov15. Základné mzdové ohodnotenie začínajúceho zamestnanca s maturitou 

je v priemere 924€ brutto. Táto suma je vyššia ako je nástupná mzda učiteľa/učiteľky 

základnej či strednej školy s vysokoškolským vzdelaním. Najnižšia nástupná pedagogická 

mzda je aktuálne vo výške 738,50€ brutto, táto mzda čaká napríklad začínajúcich 

vychovávateľov/učiteľky alebo učiteľov/učiteľky materských škôl s maturitou.16 

Zaujímavá je napríklad štúdia uskutočnenú v Írsku, kedy sa skúmali dôvody nízkej úrovne 

mužov, ktorí si zvolili učiteľskú dráhu na základných školách. Výsledky štúdie naznačujú, že 

muži sa zvyčajne vyhýbajú vyučovaniu za predpokladu, že ženy majú prirodzenú afinitu k 

deťom a sú lepšími učiteľmi základných škôl.  Najčastejšie ponúkané vysvetlenie nízkeho 

podielu mužov na primárnom vyučovaní súviselo s vnímaním, že ide o ženskú prácu, resp. 

súvisí to s rolou matky. Na druhom mieste sa umiestnila príťažlivosť pre iné povolania, na 

treťom mieste nasledovalo vnímanie základného vyučovania ako neatraktívneho, stresujúceho 

alebo vyžadujúceho príliš veľa trpezlivosti. Na štvrtom mieste sa umiestnilo nízke mzdové 

ohodnotenie, ktoré sa často uvádza ako hlavný dôvod nízkeho počtu mužov vo vyučovaní.17 

1.1 Školské zariadenia v kompetencii obcí Košického samosprávneho kraja  

Obce Košického samosprávneho kraja na základe zákona o štátnej správe v školstve a 

školskej  samospráve a na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sú 

zriaďovateľmi škôl pri prenesenom výkone štátnej správy a pri výkone samosprávy. 

V tabuľke 3 sme priblížili počet základných škôl, ktoré sú zriaďované v okresoch Košického 

samosprávneho kraja spolu s počtom obcí v ktorých sa základné školy nachádzajú.18 

 

                                                 
15 „Vyplýva to z prieskumu, ktorý v roku 2018 realizovala agentúra FOCUS pre Inštitút vzdelávacej politiky a 

Úrad hodnoty za peniaze. Až 58 percent študentov stredných a vysokých škôl uviedlo, že práve nízky plat je pre 

nich jeden z troch hlavných dôvodov, prečo sa nevydali na učiteľskú dráhu.“ Pozri bližšie: 

https://www.forbes.sk/ako-si-vazime-nasich-ucitelov-ich-plat-v-bratislave-je-na-urovni-platu-kuriera/ 
16 Pozri bližšie: https://www.forbes.sk/ako-si-vazime-nasich-ucitelov-ich-plat-v-bratislave-je-na-urovni-platu-

kuriera/ 
17 Pozri bližšie : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642220/EPRS_BRI(2019)642220_EN.pdf 
18 Obec prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia určí školský obvod základnej školy, ktorý tvorí územie 

obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojim všeobecne záväzným 

nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy. Obec rovnako určí miesto a čas zápisu do 

základnej školy.  Pozri bližšie: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/niektore-

kompetencie-obce-ako-zriadovatela-vo-vztahu-k-riaditela-skoly.m-202.html 
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Tabuľka 3 Počet školských zariadení v okresoch Košického samosprávneho kraja 

Okres Počet materských 

škôl 

Počet základných 

škôl19 

Počet obcí20 v 

okrese 

Košice I 27 16 6 

Košice II 25 20 8 

Košice III 9 6 2 

Košice IV 17 13 6 

Košice- okolie 86 76 114 

Michalovce 66 53 78 

Rožňava 53 42 62 

Sobrance 20 15 47 

Gelnica 9 15 20 

Trebišov 72 61 82 

Spišská N. Ves 60 43 36 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z http://www.zoznamskol.eu/typ/materska-

skola/?kraj=kosicky&okres=kosice-3 

V nasledujúcej časti si postupne priblížime tabuľku 3 podľa okresov. Okres Spišská Nová 

Ves je tvorená tridsiatimi šiestimi obcami, tieto obce zriaďujú 60 materských škôl a 43 

základných škôl. Okres Trebišov tvorí osemdesiatdva obcí, ktoré zriaďujú 72 materských škôl 

a 61 základných škôl. Okres Gelnica je tvorený 20 obcami, tie zriaďujú 9 materských škôl 

a 15 základných škôl. Rožňavský okres tvorí 62 obcí, ktoré zriaďujú 53 materských škôl a 42 

základných škôl. Obce v okrese Michalovce zriaďujú 66 materských škôl a 53 základných 

škôl. Okres Košice-okolie je v rámci Košického samosprávneho kraja najpočetnejším, čo sa 

počtom obcí, ktoré ho tvoria, týka. Tvorí ho 114 obcí, ktoré zriaďujú 86 materských škôl a 76 

základných škôl. Košice sú tvorené 22 mestskými časťami, ktoré súhrne zriaďujú 78 

materských škôl a 55 základných škôl. 

Záver 

Svet vzdelávania prechádza transformáciou, a to v dôsledku digitálnej revolúcie. Nové 

technológie vytvárajú príležitosti na vzdelávanie, ktoré nahrádzajú tradičné vzdelávacie 

systémy a umožňujú ľuďom všetkých vekových kategórií pokračovať vo vzdelávaní vlastným 

                                                 
19 Ide o celkový počet základných škôl kde sme zahrnuli aj súkromné základné školy a cirkevné základné školy. 
20 V prípade Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV, rozumieme pod pojmom obce- mestské časti. Pozri 

bližšie: https://web.vucke.sk/files/zdravotnictvo/zdravotna-starostlivost/priloha-c-1-demograficke-

ukazovatele.pdf 
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tempom. Vytvára sa tlak na vzdelávacie systémy čo priamo ovplyvňuje prácu učiteľov od 

ktorých sa očakáva, že zosúladia kvalitu vyučovania s novými štandardami, ponúknu 

atraktívne učebné osnovy a dostatočne pripravia mladých ľudí na prácu. Vzhľadom na tieto 

aspekty sa zdá, že vzdelávanie potrebuje nový impulz ale učiteľské povolanie však nedokáže 

pritiahnuť mladých odborníkov.21  

V súčasnosti ide o problém mnohých štátov Európskej únie, len niekoľkým štátom EÚ sa 

darí prilákať do povolania učiteľov potrebných a kvalifikovaných absolventov. Jedným zo 

štátov EÚ je napríklad Fínsko, kde je záujem o výučbu veľký a záujemcovia väčšinou 

prevyšujú počet voľných miest. V iných štátoch je počet kandidátov taký nízky, že politiky sa 

spoliehajú skôr na mechanizmy na vylúčenie najhorších ako na výber najlepších.  
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Popradská 66, 040 11, Košice / andrea.kosikova@student.upjs.sk

https://www.skolskyportal.sk/zriadovatel/kompetencie-zriadovatela-obce-v-oblasti-kontroly-skoly
https://www.skolskyportal.sk/zriadovatel/kompetencie-zriadovatela-obce-v-oblasti-kontroly-skoly
https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191


282 

 

Spolupráca obcí a VÚC vo vybraných úsekoch výkonu 

kompetencií 

Cooperation of municipalities and HTU in selected areas of 

competences 

Lukáš Ivančík 

Abstract 

 The paper focuses on the cooperation of municipalities and higher territorial units in the Slovak 

republic, which should play an important role in the development of the territory in specific areas. The aim of 

the paper is to analyze the possibilities of cooperation between these two entities. At the time of decentralization 

of public administration competences were divided between the two entities or in some cases, identical 

competences have passed to municipalities and self-governing regions, which is not ideal but it creates the 

opportunities for possible cooperation in the cross-sectional areas. Last but not least, the aim of the paper is to 

point out some shortcomings, specific examples of cooperation between municipalities and higher territorial 

units, which are currently taking place in Slovak republic and also to evaluate how cooperation and 

communication with higher territorial units are perceived by local self-government. 

Key words: cooperation, regional self-government, municipalities 

Úvod 

 Hlavnou úlohou regionálnej samosprávy je zabezpečiť všestranný rozvoj územia 

a zabezpečovať potreby jej obyvateľov. Túto úlohu však nemôže vykonávať samostatne a na 

zabezpečenie všetkých potrieb je nevyhnutné, aby dochádzalo k určitej spolupráci medzi 

vyšším územným celkom a obecnou samosprávou. Na Slovensku existuje medziobecná 

spolupráca avšak na to, aby dochádzalo k rozvoju daného územia je potrebná aj spolupráca 

miest a obcí so samosprávnymi krajmi. Krajsko-obecná spolupráca by mala byť 

predpokladom rozvoja územia v prierezových oblastiach ako sú sociálne veci, regionálny 

rozvoj, doprava či zdravotníctvo. Bez vzájomnej spolupráce nemôže dôjsť k rozvoju nakoľko 

sú kompetencie v daných oblastiach rozdelené medzi obce a samosprávne kraje a mnohé 

kompetencie majú aj spoločné čo viac menej núti obecnú a regionálnu samosprávu ku 

vzájomnej kooperácií. Predpokladom takejto kooperácie je však ochota a záujem z oboch 

strán spolupracovať, čo v mnohých prípadoch nie je možné pozorovať. Faktom ,ale ostáva, že 

spoluprácou miestnej a regionálnej samosprávy možno dosiahnuť oveľa lepšie výsledky 
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a zabezpečiť lepšiu realizáciu verejných politík oproti tomu čo by boli schopné dosiahnuť 

individuálne subjekty.  

1. Spolupráca VÚC obcí v sociálnej oblasti 

 Oblasť sociálnych služieb bola jednou z najproblematickejších oblastí pri presune 

kompetencií zo štátu na územnú samosprávu. Presun kompetencií sa uskutočnil na základe 

zákona č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri presune kompetencií na obce sa 

však uplatnil nejednotný prístup a to tak, že niektoré kompetencie boli stanovené ako 

prenesený výkon štátnej správy a niektoré boli automaticky zverené do originálnej 

pôsobnosti. Ďalším problémovým faktorom, ktorý skomplikoval presun kompetencií 

v sociálnej oblasti, bolo rozdelenie presunu kompetencií medzi samosprávne kraje a obce. Na 

obe úrovne boli prenesené identické kompetencie a príkladom takejto kompetencie bola 

opatrovateľská služba.1 

 Ďalšie príklady zdvojených kompetencií sú napríklad rozhodovanie o poskytovaní 

prepravnej služby a o úhrade za jej poskytnutie, zriaďovanie detských domovov a domovov 

sociálnych služieb pre deti. Zriaďovanie detských domovov bolo zverené aj do rúk 

samosprávnych krajov a obciam bola táto kompetencia zverená ako možnosť. Treba však 

podotknúť, že žiadna obec alebo mesto túto kompetenciu nevyužili a tak je potrebné si klásť 

otázku či takto upravená kompetencia pre obce je vôbec potrebná.2  

Okrem vyššie spomenutého môžu vyššie územné celky a obce zriaďovať aj ďalšie 

zariadenia sociálnych služieb. K týmto patria zariadenia opatrovateľskej služby, domov 

sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne, rehabilitačné 

stredisko, domov sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť 

celoročne a týždenne, útulok, zariadenie pestúnskej starostlivosti, domov pre osamelých 

rodičov a stanica opatrovateľskej služby.3  

 Vo vzťahu k mestám a obciam samosprávne kraje zabezpečujú najmä vypracovanie 

a schválenie koncepcie rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja 

sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí na ich území, spolupracujú 

s obcami, ktoré poskytujú sociálne služby napríklad v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, 

zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb občanom s trvalým pobytom v obci na území 

                                                 
1 MEDERLY, P. a kol. 2019. Výkon a financovanie prenesených kompetencií. Bratislava. Dostupné na internete: 

https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php 
2 tamtiež 
3 Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 

celky v znení neskorších predpisov 

 



284 

 

kraja u neverejných poskytovateľov, uzatvárajú zmluvy o uhradení ekonomicky oprávnených 

nákladov s iným vyšším územným celkom alebo s obcou a majú povinnosť uhradiť obci alebo 

poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorého zriadila obec ekonomicky oprávnené náklady.4  

Ďalej samosprávny kraj organizuje spoločné stravovanie, vedie evidenciu zariadení 

sociálnych služieb vo svojom obvode a organizuje tábory pre deti. Taktiež koordinuje činnosť 

obcí, uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku obci a o poskytovaní 

jednorazového príspevku. V rámci tejto oblasti samosprávny kraj kontroluje hospodárenie 

s týmto finančným príspevkom a kontroluje aj hospodárenie s jednorazovým finančným 

príspevkom. Zároveň kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb a úroveň výkonu 

sociálnej prevencie v obciach. V neposlednom rade poskytuje informácie obciam, ale aj 

verejnosti, ktoré sa týkajú poskytovania sociálnych služieb v rámci daného kraja. 

Tabuľka 1 Porovnanie vybraných sociálnych služieb poskytovaných obcami a VÚC 

Poskytovateľ Obec/město Zriadený 

obcou/mestom 

Zriadený VÚC 

Druh služby    

Opatrovateľská 

služba 

1077 36 0 

Zariadenia pre 

seniorov 

37 123 115 

Domov sociálnych 

služieb 

10 44 359 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR5 

V tabuľke je možné vidieť, že obce zriadili najviac zariadení v oblasti 

opatrovateľských služieb. Počet zriadených zariadení je 1077 čo predstavuje 47, 2 % zo 

všetkých zariadení, ktoré obce či mestá zriaďujú. V prípade poskytovateľov zriadených obcou 

alebo mestom predstavujú najväčšiu položku zariadenia pre seniorov v počte 123. V prípade 

zariadení založených vyšším územným celkom predstavujú najväčšiu časť domovy 

sociálnych služieb v počte 359. Aj táto tabuľka dokumentuje skutočnosť, že kompetencie 

                                                 
4 BALÁŽOVÁ, E. a kol. 2020. Výkon kompetencií miest v SR. Nitra: Slovenská poľnohospodárska Univerzita 

v Nitre. Prvé vydanie. Online publikácia. ISBN 978-80-552-2281-3 
5 Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR), 

Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-

sluzieb/ 
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v oblasti sociálnych služieb podliehajú duplicite a rovnaké druhy zariadení môžu zriaďovať aj 

obce, ale aj vyššie územné celky. 

2. Spolupráca VÚC a obcí v oblasti regionálneho rozvoja 

 Regionálny rozvoj je ďalšou oblasťou, kde majú obce a vyššie územné celky priestor 

na spoluprácu a dovolíme si tvrdiť, že je to aj ich povinnosťou. Domnievame sa, že bez 

koordinovanej spolupráce nie je možné zabezpečiť dostatočný rozvoj regiónu. 

 Voči obciam a mestám samosprávne kraje zabezpečujú najmä spoluprácu pri tvorbe 

koncepčných materiálov (spracovanie a predkladanie rozvojových projektov cezhraničnej 

spolupráce). Ďalej samosprávne kraje spolupracujú s obcami pri tvorbe programov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a VÚC (tieto dokumenty majú byť vypracované na 

princípe partnerstva), podieľajú sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na 

území samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja, koordinujú úlohy súvisiace so 

zabezpečovaním hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia, koordinujú práce, ktoré súvisia 

s organizačným a administratívnym zabezpečením spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja 

miest a obcí. Vyššie územné celky taktiež spolupracujú s partnermi v území s cieľom 

zabezpečiť aktívnu podporu rozvoja inovácií, rozvoj podnikateľských aktivít a rozvoj vidieka. 

Jedným z takýchto partnerov sú aj obce a mestá. Samosprávne kraje spolupracujú s miestnou 

samosprávou v jeho území s cieľom znižovať disparity v rozvoji územia a dosiahnuť 

prijateľný sociálno-ekonomický rozvoj. V neposlednom rade vyššie územné celky poskytujú 

poradenskú činnosť a poskytujú podklady, informácie, číselné údaje, rozbory a vyhodnotenia 

orgánom obcí a to na základe ich žiadosti.6 

 Na miestnej úrovni je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce jej základnou 

úlohou. Zabezpečuje najmä trvalo udržateľný hospodársky, sociálny a územný rozvoj obce 

a pri tom spolupracuje s vyšším územným celkom na území ktorého sa nachádza. Zároveň aj 

vytvára podmienky na vznik spolupráce a partnerstiev v rámci regionálneho rozvoja. (zákon 

o podpore regionálneho rozvoja) Na regionálnej úrovni pôsobia regionálne rozvojové 

agentúry, ktoré poskytujú informácie a poradenstvo v oblasti regionálneho rozvoja, podieľajú 

sa na vypracovaní strategických dokumentov a pripravujú a realizujú projekty na podporu 

regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečiť trvalý rast ekonomického a sociálneho potenciálu 

daného regiónu. 

                                                 
6 BALÁŽOVÁ, E. a kol. 2020. Výkon kompetencií miest v SR. Nitra: Slovenská poľnohospodárska Univerzita 

v Nitre. Prvé vydanie. Online publikácia. ISBN 978-80-552-2281-3 
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 Dôležitou súčasťou regionálneho rozvoja je vytváranie partnerstiev. V súvislosti s tým 

je vhodné spomenúť Agendu 21. Ide o dokument rozvojového programu pre 21. storočie a je 

zameraný na miestnu úroveň regionálneho rozvoja a na mikroregióny.7 (Klinda, 2001) 

V rámci uskutočňovania zámerov tohto dokumentu je možné pozorovať prepojenie miestnej 

a regionálnej samosprávy a to tak, že po schválení programového dokumentu Národná 

stratégia trvalo udržateľného v Slovenskej republike stanovila vláda Slovenskej republiky 

prednostom okresných a krajských úradov vypracovať určité zámery, priority a ciele daného 

dokumentu v rámci jednotlivých regionálnych a miestnych agiend. Spoluprácu v rámci 

Agendy 21 dokumentuje aj fakt, že k záujmovým skupinám tejto agendy patrí aj regionálna 

samospráva a regionálne podniky.8 

 Oblasť regionálneho rozvoja teda poskytuje veľký priestor na kooperáciu miestnych 

a regionálnych samospráv a na zabezpečenie efektívneho a lepšieho regionálneho rozvoja je 

spolupráca týchto dvoch subjektov nevyhnutná. To dokumentuje aj podpisovanie rôznych 

zmlúv či memorand o spolupráci, ktorých cieľom je takúto súčinnosť zabezpečiť. 

3. Príklady spolupráce obcí a vyšších územných celkov 

 V nadväznosti na vyššie spomínaný regionálny rozvoj je potrebné spomenúť 

memorandum o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, 

Únie miest, združenia samosprávnych krajov (SK 8) a podpredseda vlády SR pre investície 

a informatizáciu (dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie). 

Memorandum sa týka rozdeľovania fondov Európskej únie, ktoré sú určené na regionálny 

rozvoj. Podľa nového modelu o podporených projektoch budú v programovom období 2021 – 

2027 rozhodovať rady partnerstva v jednotlivých regiónoch. Samosprávy si teda určia čo je 

potrebné podporiť a prevezmú zato aj zodpovednosť. Samosprávy sa budú rozhodovať na 

základe integrovaných územných stratégií. Stratégie si pripravia samotné samosprávy 

a ministerstvá len budú dohliadať, aby celý proces implementácie bol v súlade s európskou 

a národnou stratégiou. Takýmto nastavením by malo dôjsť k zjednodušeniu čerpania 

eurofondov.9 

                                                 
7 KLINDA, J. 2001. Agenda 21 a trvalo udržateľný rozvoj. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia. ISBN 

80-88833-03-5 

8 KOZOVÁ, M. a kol. 2003. Miestna Agenda 21 – metodická príručka. Bratislava : REC Slovensko. ISBN 80-

968850-7-3. 

9 TASR. 2020. Od roku 2021 budú o regionálnych eurofondoch rozhodovať samosprávy. Dostupné na internete: 

https://www.zmos.sk/od-roku-2021-budu-o-regionalnych-eurofondoch-rozhodovat-samospravy--

oznam/mid/405616/.html 
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 V súvislosti s týmto memorandom je potrebné spomenúť, že necelý rok po jeho 

podpise z neho odstúpila Únia miest Slovenska. Únia miest konštatuje, že súčasný prístup 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa neodlišuje od kritizovaných 

postupov z minulých období, ktoré mali za následok neefektívne čerpanie eurofondov. Únia 

miest Slovenska tvrdí, že strategické rozhodnutia boli nahradené zberom projektových 

zámerov zo všetkých oblastí a obcí bez určitého definovania pravidiel. Takýto prístup teda 

vyvoláva chaos čo dokumentuje aj fakt, že vyššie územné celky využívajú odlišné prístupy 

a postupy pri definovaní strategických plánovacích regiónov a tvorbe Rád partnerstiev, ktoré 

by mali byť zložené z partnerov územnej samosprávy, štátnej správy a ostatných sociálno-

ekonomických partnerov. ÚMS nesúhlasí s tým, aby bola Vízia a stratégia rozvoja Slovenska 

do roku 2030 považovaná za adekvátnu náhradu Národnej stratégie regionálneho rozvoja.10   

Taktiež nesúhlasí, aby bol program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC 

stotožňovaný s integrovanou územnou stratégiou. Zároveň je proti tomu, aby o projektoch, 

ktoré navrhujú mestá, rozhodovali zastupiteľstva samosprávnych krajov a k vyšším územným 

celkom by sa nemalo pristupovať ako k subjektom, ktoré sú nadradené obciam a mestám. 

ÚMS je ochotná spoluprácu obnoviť ak ministerstvo uplatní systémový prístup a bude ju 

považovať za skutočného partnera. ÚMS napríklad žiada, aby bol predložený nový zákon 

o regionálnom rozvoji a taktiež aj nový zákon o nenávratnom príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov.11 

Ďalším príkladom je spolupráca mesta Nitra s Nitrianskym samosprávnym krajom. 

V roku 2014 podpísali memorandum o spolupráci a zaviazali sa podieľať na tvorbe 

a realizácií regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie 

mestskej oblasti. Ďalej sa dohodli vytvoriť platformu územnej spolupráce s cieľom zvyšovať 

hospodársky a sociálny rozvoj územia mesta a celého samosprávneho kraja. Na dosiahnutie 

tohto účelu si vytvorili spoločnú Radu partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú 

stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti.12 

Na základe spomenutého memoranda si Rada partnerstva stanovila určité ciele 

a projekty, ktoré sa mali uskutočniť v spolupráci mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho 

kraja. Jedným z takýchto projektov bolo zrealizovať kreatívne centrum v meste Nitra, ktoré 

                                                 
10 TASR. 2020. ÚMS kritizuje prípravy nového programovacieho obdobia, odstupuje od spolupráce. Dostupné 

na internete: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ums-kritizuje-pripravy-noveho-programovacieho-obdobia-

odstupuje-od-spoluprace/ 
11 Tamtiež 
12 Memorandum o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Nitra. 2014. Dostupné na 

internete: 10-3-Memorandum o spolupráci NSK a Mesto k mat.27-2015 (1).pdf 



288 

 

by malo poskytovať služby otvoreného ateliéru, kreatívneho inkubátora, kreatívneho 

akcelerátora pre fyzické aj právnické osoby, networkingové služby a komerčné prenájmy 

s cieľom udržateľnosti. Cieľom tohto projektu je teda vytvoriť novú mestskú štvrť so 

špecifickým zameraním na oblasť kultúry. 

Ďalším príkladom je spolupráca mesta Trenčín s Trenčianskym samosprávnym 

krajom. Uzavretím memoranda o spolupráci sa zaviazali vytvoriť strategický plán s cieľom 

zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenie pre občanov najmä s ohľadom na významné zdroje 

a ciele denného pohybu osôb, zvýšenia bezpečnosti premávky, zníženia stupňa znečistenia 

ovzdušia, hluku, skleníkových plynov a spotrebu energií, zabezpečenie finančnej účinnej 

a udržateľnej dopravy osôb a tovarov a zvýšenie atraktivity prostredia a verejných priestorov 

v záujme občanov. Cieľom je taktiež príprava a realizácia Plánu udržateľnej mobility 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín. Prostredníctvom tohto plánu sa má 

realizovať integrovaná územná investícia a má sa vytvoriť platforma územnej spolupráce 

s cieľom zvyšovať úroveň hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia mesta a kraja. Na 

zabezpečenie splnenia týchto cieľov zriadil Trenčiansky kraj spoločnú Projektovú radu 

zloženú zo zástupcov samosprávneho kraja a mesta Trenčín.13  

Spolupráca mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja je zameraná na dopravný 

systém v Žilinskom kraji. Cieľom podpísaného memoranda je podieľať sa na príprave 

a uskutočnení Integrovaného dopravného systému na území kraja. Prostredníctvom neho bude 

možné zabezpečiť lepšiu kvalitu verejnej dopravy na území krajského mesta a celého kraja. 

Uľahčí sa tak cestovanie verejnou dopravou pre cestujúcich a zároveň sa dosiahne 

efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov. Na dosiahnutie daných cieľov partnerské strany 

vytvorili pracovnú skupinu, ktorá bude pracovať na založení obchodnej spoločnosti, ktorá 

bude prevádzkovateľom integrovaného dopravného systému.14 

Spoluprácu v oblasti kultúry možno pozorovať pri meste Trnava a Trnavskom 

samosprávnom kraji. Oba subjekty uzavreli v roku 2018 Memorandum o spolupráci v oblasti 

kultúry, umenia a kreatívnych odvetví. Obe strany sa zaviazali rozvíjať a prehlbovať 

vzájomnú spoluprácu v oblasti divadelného, literárneho, hudobného a vizuálneho umenia 

                                                 
13 Zmluva č. 2016/0378. 2016. Memorandum o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom 

a Mestom Trenčín. Dostupné na internete: 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/zmluvy/Memorandum%20o%20spolupráci%20č.%202016-0378.pdf 

14 Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina. 2016. Dostupné na 

internete:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.zilinskazupa.sk%2Ffiles%

2Fodbory%2Forganizacny%2F2016%2Fpozvankykomisie%2Fdoprava%2F_10%2F3-memorandum-o-

spolupraci-ids-zsk-mesto.doc&wdOrigin=BROWSELINK 
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prostredníctvom svojich kultúrnych organizácií a pracovníkov. Ďalej sa spolupráca týka 

oblasti muzeológie, galerijnej a knižničnej činnosti, uchovávanie tradícií a vzájomnej podpore 

existujúcich kultúrnych podujatí a ochrany kultúrnych pamiatok. Pri spolupráci sa budú 

vzájomne informovať o kultúrnych podujatiach, vymieňať si všetky poznatky a spolupracovať 

na spoločných projektoch spojených s ich propagáciou vo všetkých typoch médií.15 

Prešovský kraj v roku 2020 podpísal memorandum o spolupráci s troma strategicko-

plánovacími regiónmi a to Šariš, Spiš a Horný Zemplín zastúpení primátormi okresných 

miest. Od spolupráce si obe strany sľubujú menej byrokracie a viac peňazí pri čerpaní 

eurofondov keďže systém schvaľovania projektov sa má presunúť na regionálnu úroveň. 

Dôjde tak k zvýšeniu času na realizáciu projektov a namiesto troch kontrol by sa mala 

uskutočniť len jedna čo teda zástupcovia oboch strán vítajú, lebo by sa tým malo zabezpečiť 

čerpanie peňazí pre väčší počet projektov. Na zabezpečenie týchto cieľov (schvaľovanie 

projektov)  si partnerské strany zriadili Radu partnerstva, ktorá zároveň pripraví program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského kraja spoločne s prípravou Integrovanej 

územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja.16 

V rámci spolupráce je potrebné spomenúť aktivity a projekty rozvojovej agentúry 

Dobrý kraj, ktorá bola zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom. Táto agentúra 

poskytuje malým obciam pomoc pri príprave a čerpaní eurofondov. Ide o formu, ktorou 

samosprávny kraj pomáha vyrovnávať regionálne rozdiely na svojom území. Pomoc je určená 

najmä obciam do 1 000 obyvateľov. Agentúra ponúka služby ako konzultovanie a posúdenie 

projektových zámerov a pomoc pri vyhľadávaní finančnej schémy, spracovanie projektového 

zámeru do žiadosti o nenávratný finančný príspevok, rozpočet projektu, kontrola 

a kompletizácia povinných príloh a dokumentov súvisiacich so žiadosťou o nenávratný 

finančný príspevok, komunikáciu s príslušným riadiacim orgánom (ministerstvom) 

a asistenciu pri doplnení dokumentov, ktoré boli dodatočne vyžiadané riadiacim orgánom. 

Ďalej ponúkajú aj pomoc pri spracovaní verejného obstarávania.17  

                                                 
15 Trnavský samosprávny kraj. 2018. TTSKa mesto Trnava podpísali prvé memorandum o spolupráci. Dostupné 

na internete: https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/-ttsk-a-mesto-trnava-podpisali-prve-memorandum-o-

spolupraci/ 
16 Tlačová správa. 2020. Predseda PSK podpísal memorandá o spolupráci so subregiónmi. Dostupné na 

internete: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2020/strategicky-

rozvoj/predseda-psk-podpisal-memoranda-spolupraci-so-subregionmi.html 

 
17 Pozri bližšie. Rozvojová agentúra BBSK, n. o., 2020. Projekt pomoc malým obciam priamo z úrovne kraja. 

Dostupné na internete: https://rabbsk.dobrykraj.sk/projekty/projekty-pre-obce/ 
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V súvislosti so spoluprácou chceme spomenúť prieskum, ktorý realizoval ZMOS. 

Názov prieskumu bol VÚC očami komunálu a zameral sa na hodnotenie miery vzájomnej 

komunikácie a komunikáciu v prierezových oblastiach.18 V časti vzájomnej komunikácie 

respondenti (starostovia a primátori) odpovedali na otázku či sú krajskou samosprávou 

dostatočne informovaní o jej činnosti vo vzťahu k ich regiónu a na otázku aká intenzívna je 

komunikácia s úradom samosprávneho kraja. Výsledky sú prezentované v nasledujúcom 

grafe. 

Graf č. 1 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov prieskumu VÚC očami komunálu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Pozri bližšie. KALIŇÁK, M. 2019. Vzájomná komunikácia pomáha spolupráci. Dostupné na internete: 

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/vzajomna-komunikacia-pomaha-spolupraci 

5,7% 

31,4% 

28,9% 

25,9% 



291 

 

Graf č. 2 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov prieskumu VÚC očami komunálu 

 Na základe vyššie uvedených grafov možno konštatovať, že vzájomná komunikácia 

a informovanosť medzi vyššími územnými celkami a obcami nie je dostačujúca. Podľa 31,4% 

starostov a primátorov poskytujú VÚC iba čiastočné, ale postačujúce informácie. Na druhej 

strane 28,9% starostov a primátorov tvrdilo, že VÚC poskytujú iba čiastočné informácie 

a ocenili by lepšie informovanie a podľa 25,9% starostov a primátorov VÚC neposkytujú 

všetky informácie o svojej činnosti. Z daného možno vyvodiť, že väčšina starostov 

a primátorov je nespokojná so vzájomným informovaním a je teda na mieste odporúčanie, aby 

došlo v tejto oblasti k zlepšeniu najmä zo strany samosprávnych krajov.  

 V prípade komunikácie prieskum ukázal, že iba 5% starostov a primátorov 

komunikuje s úradom samosprávneho kraja intenzívne a 11,5% respondentov s ním 

komunikuje periodicky. Najväčší počet respondentov (37,7%) komunikuje s úradom 

samosprávneho kraja len vtedy keď je to nevyhnutné. Taktiež možno konštatovať, že 

komunikácie nie je na dostatočnej úrovni a je potrebné zlepšenie vzhľadom k tomu, že od 

vzájomnej komunikácie a spolupráce závisí úspech jednotlivých verejných politík.19  

 

 

                                                 
19 KALIŇÁK, M. 2019. Vzájomná komunikácia pomáha spolupráci. Dostupné na internete: 

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/vzajomna-komunikacia-pomaha-spolupraci 
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Graf č. 3 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov prieskumu VÚC očami komunálu 

Graf č. 4 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov prieskumu VÚC očami komunálu 

 Z vyššie uvedených grafov možno konštatovať, že spolupráca a komunikácia 

v prierezových oblastiach tiež nie je na dostatočnej úrovni. V oblasti sociálnych vecí 

a regionálneho rozvoja prebieha spolupráca len občas a podľa potreby. Ďalej je možné vidieť, 

že viac ako 30% respondentov tvrdí, že spolupráca je minimálna alebo žiadna. Takáto úroveň 
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spolupráce teda neprispieva k realizácií verejných politík v daných oblastiach a zároveň môže 

byť aj brzdou rozvoja kraja či obce. Spolupráca v ďalších oblastiach ako je doprava či 

zdravotníctvo tiež stagnuje. V oblasti dopravy najviac respondentov označilo spoluprácu ako 

občasnú (43,2%) a viac ako 25% označilo, že spolupráca je na minimálnej úrovni alebo 

neprebieha žiadna spolupráca. Takýto stav teda nemožno považovať a dostačujúci a je 

potrebné ho zlepšiť, aby dochádzalo k zlepšovaniu a skvalitňovaniu ciest v obciach a na 

území samosprávneho kraja. Z daného prieskumu je vhodné spomenúť aj to, že najnižšia 

úroveň spolupráce je v oblasti zdravotníctva, kde až 37,9% respondentov tvrdí, že spolupráca 

neexistuje. Podľa ZMOS-u je teda potrebná proaktívnejšia komunikácia, ktorá by mala byť 

sprevádzaná intenzívnejšou participáciou v prierezových oblastiach.20  

Záver 

 Krajsko-obecná spolupráca je podľa nás nevyhnutná na všestranný rozvoj avšak na 

takúto spoluprácu je potrebný záujem a ochota zo strany obcí a samosprávnych krajoch. 

V súčasnosti obce a samosprávne kraje môžu spolupracovať vo viacerých oblastiach. Jednou 

z týchto oblastí je oblasť sociálnych vecí avšak aj tu je možno pozorovať určité nedostatky. 

Jedným z takýchto nedostatkov je to, že v mnohých prípadoch boli rovnaké kompetencie 

prenesené na obce, ale aj na vyššie územné celky. Ide napríklad o poskytovanie 

opatrovateľských služieb či zriaďovanie sociálnych zariadení ako sú detské domovy či 

zariadenia pre seniorov. Takéto nastavenie možno považovať za nepraktické a môže to 

vyvolávať chaos, ktorý potom bude ovplyvňovať spoluprácu obcí a samosprávnych krajov. 

V neposlednom rade to môže viesť aj k určitým kompetenčným sporom. Ďalšou oblasťou kde 

môžu obce a vyššie územné celky spolupracovať je oblasť regionálneho rozvoja. V oblasti 

regionálneho rozvoja by táto spolupráca mala byť kľúčová nakoľko samosprávny kraj 

samostatne nedokáže zabezpečiť znižovanie regionálnych rozdielov a obce by mali byť jeho 

kľúčovým partnerom. V prípade rozvoja kraje a obce uzatvárajú partnerstvá o spolupráci 

v jednotlivých oblastiach čo dokumentuje aj uzatvorenie niekoľkých memorand o spolupráci 

medzi samosprávnym krajom a krajskými mestami a ostatnými mestami v poslednom 

desaťročí. Memoranda sa uzatvárali najmä v oblasti regionálneho rozvoja a dopravy. 

 Aj napriek čoraz viac väčšej spolupráci nemožno krajsko-obecnú kooperáciu 

považovať za dostatočnú. To zdôrazňuje aj prieskum ZMOS-u s názvom VÚC očami 

komunálu. Na základe daného prieskumu možno pozorovať, že spolupráca je vo väčšine 

prípadov občasná a vo vybraných úsekoch ako je napríklad zdravotníctvo je vzájomná 

                                                 
20 Tamtiež 
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kooperácia takmer neexistujúca. Zároveň je problematická aj komunikácia a vzájomná 

informovanosť a starostovia či primátori by ocenili zlepšenie v tejto oblasti lebo majú pocit, 

že vyššie územné celky im neposkytujú všetky informácie, ktoré by mali. Vzájomná 

spolupráca by mala byť základom celkového rozvoja regiónu a obcí a tým by sa mali 

zabezpečiť aj priaznivé podmienky pre život obyvateľov. To či takáto spolupráca bude 

úspešná závisí najmä od ochoty záujmu oboch subjektov spolupracovať. Preto je na mieste 

odporúčanie, aby v spoločných oblastiach bola spolupráca rozvíjaná stále viac a viac. 
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Spoločné obecné úrady na území Košického a Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

Joint municipal offices in the Košice and Prešov self-governing 

regions 
 

Patrik Fajak 
 
Abstract 

The decentralization of public administration in the Slovak Republic led to the transfer of competencies from 

state administration to territorial self-government, which caused hundreds of new competencies for 

municipalities and self-governing regions. However, the municipalities did not have sufficient financial or 

personnel capital to effectively perform the delegated functions, so they began to set up joint municipal offices. 

Joint municipal offices, which began to emerge in 2002, are nowadays a very important part of inter-municipal 

cooperation. The article deals in the introductory part with a brief description of joint municipal offices in the 

Slovak Republic. In the next part, the paper deals with joint municipal offices in eastern Slovakia, specifically in 

the Košice and Prešov self-governing regions. Last but not least, the paper compares joint municipal offices in 

the territory of both self-governing regions in terms of competencies and size. 

 

Key words: joint municipal offices, municipalities, self-governing regions 

 

Úvod 

Verejná správa sa v podmienkach Slovenskej republiky začala reformovať vo 

viacerých etapách už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a pokračuje do dnešných 

dní. Jednou z najvýraznejších zmien, ktorú reforma verejnej správy priniesla bola 

decentralizácia verejnej správy. Decentralizácia verejnej správy bola spojená najmä 

s prenášaním kompetencií štátnej správy na územnú samosprávu, teda na úroveň 

samosprávnych krajov a úroveň obcí. Prenos kompetencií na úroveň územnej samosprávy sa 

začal prijatím zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností zo štátnej správy na 

samosprávu a vyššie územné celky, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 20021. Spomínaným 

prenášaním kompetencií sa mal zabezpečiť výkon verejnej správy čo najbližšie k občanovi. 

Decentralizácia spojená s prenášaním kompetencií však v podmienkach Slovenskej republiky 

narazila na zásadný problém, ktorým je rozdrobená sídelná štruktúra a veľké množstvo obcí 

s malým počtom obyvateľov. V súvislosti so spomínanými problémami sa presadzovali 

                                                 
1
Združenie miest a obcí Slovenska, 2020. Možnosti efektívneho a optimálneho výkonu originálnych kompetencií 

v rámci súčasného modelu spoločných obecných úradov [online]. [cit. 2021-11-04] Dostupné z:  

https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1457175 . 

  

https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1457175
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myšlienky medziobecnej spolupráce, ktoré vyústili do vzniku prvých spoločných obecných 

úradov. Spoločné obecné úrady ako prvok medziobecnej spolupráce sú veľmi efektívnym 

riešením problému malých obcí na území Slovenskej republiky. Malé obce takýmto 

spôsobom šetria finančné prostriedky a môžu sa efektívnejšie sústrediť na výkon originálnych 

kompetencií. V súčasnosti na našom území pôsobí 185 spoločných obecných úradov, 

v Košickom samosprávnom kraji 23 a v Prešovskom samosprávnom kraji 28.  

Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy príslušnej odbornej literatúry, právnych 

predpisov Slovenskej republiky a údajov získaných z Ministerstva vnútra slovenskej 

republiky poukázať na dôležitosť spoločných obecných úradov pri výkone prenesených 

právomocí. V neposlednom rade prostredníctvom metódy komparácie porovnať výkon 

prenesených kompetencií spoločnými obecnými úradmi na území Košického a Prešovského 

samosprávneho kraja. 

1.Postavenie spoločných obecných úradov v podmienkach Slovenskej republiky    

Spoločné úrady môžeme definovať ako výkonné orgány bez vlastnej právnej 

subjektivity, ktoré majú presne vymedzený obsah pôsobností. Spoločné obecné úrady bolo 

možné zakladať už od roku 1990, no do roku 2002 nevznikol na území Slovenskej republiky 

žiaden. Dôvodom vzniku prvých spoločných obecných úradov až v roku 2002 bolo prijatie 

zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností zo štátnej správy na samosprávu a 

vyššie územné celky (ďalej len ,,zákon o prechode niektorých pôsobností“), na základe 

daného zákona z 1. januára 2002 sa začal realizovať prechod pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na samosprávne kraje, a to bol impulz na vytváranie spoločných obecných 

úradov.  

V zmysle zákona o prechode niektorých pôsobností prešli na obce pôsobnosti 

v oblasti: 

• pozemných komunikácií, 

• všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky, 

• sociálnej pomoci, 

• územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu, 

• ochrany prírody, 

• školstva, 

• telesnej kultúry, 

• divadelnej činnosti, 

• zdravotníctva,  
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• regionálneho rozvoja, 

• cestovného ruchu. 

  Je možné povedať, že zakladanie spoločných obecných úradov je založené na princípe 

dobrovoľnosti, vzájomnej výhodnosti, rovnocennosti a zachovania autonómnosti jednotlivých 

obcí. 2 

Právny základ združovania a spolupráce obcí nachádzame už v Ústave Slovenskej 

republiky (ďalej len Ústava SR), konkrétne v čl. 66. Odsek jedna spomínaného článku 

priznáva obciam právo združovať sa s inými obcami pre zabezpečenie vecí rovnakého 

záujmu. Právna úprava spoločných obecných úradov je obsiahnutá v zákone č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“). Z dikcie zákona o obecnom 

zriadení vyplýva, že obce môžu spolupracovať na základe zmluvy, ktorá je uzavretá na účel 

uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, 

respektíve zmluvy o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitého zákona. 

Zmluva sa uzatvára na dobu časovo určenú alebo dobu neurčitú a musí mať písomnú podobu. 

V prípade ak zmluva má inú ako písomnú podobu, je takáto zmluva neplatná a to od jej 

uzavretia. 3 

Na základe zákona o obecnom zriadení musí zmluva obsahovať dané náležitosti: 

• označenie účastníkov zmluvy, 

• vymedzenie predmetu zmluvy, 

• vymedzenie času na ktorý sa uzatvára, 

• práva a povinnosti účastníkov zmluvy, 

• podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou, 

• spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy, 

• spôsob odstúpenia od zmluvy a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov. 

V prípade, ak je predmetom zmluvy založenie spoločného obecného úradu, zákon 

o obecnom zriadení určuje náležitosti, ktoré musí daná zmluva obsahovať: 

• určenie sídla spoločného obecného úradu, sídlom spoločného obecného úradu je tá obec, 

ktorá zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, 

• spôsob financovania nákladov a organizáciu spoločného obecného úradu, 

                                                 
2 SLAVÍK, V., GRÁC, R. a KLOBUČNÍK, M., 2010. Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných 

úradov v Slovenskej republike. In: Geographia Cassoviensis. Roč. IV, č. 2/2010, s. 193-201. ISSN 1337 – 6748. 
3 KOŠIČIAROVÁ, S., 2018. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Bratislava: EUROKÓDEX s. r. o.. ISBN 

978-80-8155-079-9. 
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• určenie starostu, ktorý bude zastávať funkciu štatutárneho orgánu v majetkovoprávnych 

veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a rovnako v pracovnoprávnych veciach, 

ktoré sa týkajú zamestnancov spoločného obecného úradu.  

Na základe Metodického návodu Ministerstva vnútra SR č. 202-2002/02103 je možné 

konštatovať, že zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu môžu uzatvoriť aj obce, ktoré 

nie sú obcami susediacimi. Účastníkmi zmluvy teda môžu byť len obce a mestá, v prípade 

Bratislavy a Košíc aj ich mestské časti. Zriadením spoločného obecného úradu sa právne 

postavenie zainteresovaných obcí v žiadnom prípade nemení.  

V zmysle zákona o obecnom zriadení je daná zmluva je platná, len ak jej vysloví 

súhlas nadpolovičná väčšina všetkých poslancov každej obce, ktorá je zmluvnou stranou 

zmluvy. Ak zmluva neustanovuje inak, sú za všetky záväzky, ktoré vznikli voči tretím 

osobám, zodpovední všetci účastníci zmluvy spoločne a nerozdielne. Správu o činnosti 

a hospodárení spoločného obecného úradu predkladá Ministerstvu vnútra Slovenskej 

republiky (ďalej len ,,Ministerstvo vnútra SR“) tá obec, ktorá je sídlom spoločného obecného 

úradu. Správa je predkladaná do 31. marca za dva predchádzajúce kalendárne roky. Obsah 

správy o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu určí Ministerstvo vnútra SR 

v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zverejní ju na svojom webovom 

sídle. 

Na základe zverejnených údajov Ministerstva vnútra SR na území Slovenskej 

republiky pôsobí 185 spoločných obecných úradov. Nasledujúca Tabuľka 1 zobrazuje počet 

spoločných obecných úradov v samosprávnych krajoch. 

Tabuľka 1 Počet spoločných obecných úradov v samosprávnych krajoch 

Samosprávny kraj Spoločné obecné úrady 

Banskobystrický 31 

Bratislavský 10 

Košický 23 

Nitriansky 26 

Prešovský 28 

Trenčiansky 17 

Trnavský 18 

Žilinský 32 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR – vlastné spracovanie 
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2.Spoločné obecné úrady na území Košického samosprávneho kraja 

Na území Košického samosprávneho kraja pôsobí 23 spoločných obecných úradov, 

ktoré sídlia v Gelnici, Margecanoch, Richnave, Beniakovciach, Bidovciach, Čani, Medzeve, 

Michalovciach, Pavlovciach nad Uhom, Strážskom, Trhovišti, Vinnom, Vojanoch, Dobšinej, 

Plešivci, Štítniku, Sobranciach, Harichovciach, Spišskej Novej Vsi, Spišskom Hrušove, 

Kráľovskom Chlmci, Sečovciach a Trebišove. Nasledujúci Graf 1 zobrazuje vykonávané 

právomoci spoločnými obecnými úradmi na území Košického samosprávneho kraja a počet 

úradov, ktoré danú právomoc vykonávajú. 

Graf 1 Vykonávané právomoci – Košický samosprávny kraj 

  

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR – vlastné spracovanie 

Z Grafu 1 vyplýva, že najviac, až 18 z 23 spoločných obecných úradov na území 

Košického samosprávneho kraja, vykonáva právomoci v oblasti stavebného poriadku. 

Právomoci v oblasti ochrany ovzdušia a školstva vykonáva 13 spoločných obecných úradov 

a 12 spoločných obecných úradov vykonáva právomoci v oblasti miestnych komunikácií. 

Najmenej, len jeden spoločný obecný úrad vykonáva právomoci v oblasti bývania, 

odpadového hospodárstva, sociálnej posudkovej činnosti a priestupkov a správneho konania. 

Spoločným obecným úradom, ktorý vykonáva najviac právomocí pre najvyšší počet 

obcí je spoločný obecný úrad zo sídlom v Beniakovciach. Spomínaný spoločný obecný úrad 

vykonáva právomoci v oblasti práce a miezd pre obce, sociálnej posudkovej činnosti, 

priestupkov a správneho konania, cestnej dopravy, miestnych komunikácií, stavebného 

poriadku, ochrany prírody a krajiny, vodnej správy, ochrany ovzdušia, ochrany pred 
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povodňami a školstva. Výkon vymenovaných právomocí poskytuje pre 70 obcí Košického 

samosprávneho kraja. 

3.Spoločné obecné úrady na území Prešovského samosprávneho kraja 

Na území Prešovského samosprávneho kraja sa nachádza 28 spoločných obecných 

úradov, ktoré majú sídla v Ptičiom, Sveržove, Kežmarku, Lendaku, Spišskej Belej, Dravcoch, 

Spišskom Podhradí, Spišskom Hrhove, Medzilaborciach, Svite, Veľkom Slavkove, Fulianke, 

Kapušanoch, Prešove, Širokom, Lipanoch, Pečovskej Novej Vsi, Sabinove, Stakčíne, 

Hniezdnom, Starej Ľubovni, Vyšnej Olšave, Giraltovciach, Nižnom Orlíku, Svidníku, Dlhom 

Klčove, Hanušovciach nad Topľou a Vranove nad Topľou. Nasledujúci Graf 2 zobrazuje 

vykonávané právomoci spoločnými obecnými úradmi na území Prešovského samosprávneho 

kraja a počet úradov, ktoré danú právomoc vykonávajú.    

Graf 2 Vykonávané právomoci – Prešovský samosprávny kraj 

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR – vlastné spracovanie 

Rovnako, ako v prípade Košického samosprávneho kraja, aj v Prešovskom 

samosprávnom kraji najviac spoločných obecných úradov vykonáva právomoci v oblasti 

stavebného poriadku. V spomínanej oblasti vykonáva právomoci 20 spoločných obecných 

úradov z celkového počtu 28. Druhý najvyšší počet spoločných obecných úradov (14) 

vykonáva právomoci v oblasti ochrany prírody a krajiny a tretí najvyšší počet spoločných 

obecných úradov (12) vykonáva právomoci v oblasti školstva. Najmenej, len jeden spoločný 

obecný úrad vykonáva právomoci v oblasti štatistiky a bývania. 
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Na území Prešovského samosprávneho kraja vykonáva najviac právomocí spoločný 

obecný úrad so sídlom v Ptičiom. Spomínaný spoločný obecný úrad vykonáva právomoci 

v oblasti ekonomickej činnosti, účtovníctva, cestnej dopravy, miestnych komunikácií, ochrany 

ovzdušia, ochrany pred povodňami, ochrany prírody a krajiny, sociálnej práce, stavebného 

poriadku, práce a miezd, vodnej správy a školstva. Spoločným obecným úradom, ktorý na 

území Prešovského samosprávneho kraja poskytuje výkon právomocí pre najvyšší počet obcí 

je spoločný obecný úrad sídliaci v Prešove. Spomínaný spoločný obecný úrad vykonáva 

právomoci v oblasti ochrany prírody a krajiny pre 62 obcí.     

 

Záver 

Spoločné obecné úrady v súčasnosti bez pochýb patria k najefektívnejším inštitútom 

medziobecnej spolupráce. Obce, ktoré nevedia zabezpečiť výkon prenesených právomocí 

majú možnosť vytvoriť na základe zmluvy, ktorá je odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou 

poslancov obecného zastupiteľstva, spoločný obecný úrad, ktorému zveria výkon 

spomínaných právomocí, a tak ušetria nemalé finančne prostriedky, čo je najmä pri malých 

obciach veľkým benefitom. Odbremenenie obcí od výkonu niektorých prenesených 

právomocí umožňuje daným obciam plnohodnotne sa venovať výkonu originálnych 

právomocí, a tak zabezpečiť plnenie úloh, ktoré im ukladá zákon o obecnom zriadení.   

Na území východného Slovenska v súčasnosti pôsobí 51 spoločných obecných úradov, 

konkrétne v Košickom samosprávnom kraji 23 a v Prešovskom samosprávnom kraji 28. 

V oboch porovnávaných samosprávnych krajoch najviac spoločných obecných úradov 

vykonávalo právomoci práve v oblasti stavebného poriadku. Konkrétne v Košickom 

samosprávnom kraji 18 a v Prešovskom samosprávnom kraji 20. Z daného porovnania je 

zrejme, že obce na východe Slovenska majú najväčší problém s výkonom prenesených 

právomocí v oblasti stavebného poriadku. Najväčším spoločným obecným úradom na základe 

počtu vykonávaných právomocí v Košickom samosprávnom kraji je spoločný obecný úrad so 

sídlom v Beniakovciach, ktorý zabezpečuje výkon právomocí v 11 oblastiach. Na základe 

rovnakého kritéria je najväčším spoločným obecným úradom na území Prešovského 

samosprávneho kraja spoločný obecný úrad so sídlom v Ptičiom, ktorý v porovnaní so 

spoločným obecným úradom v Beniakovciach vykonáva o jednu právomoc viac, teda 12. 

Najväčším spoločným obecným úradom z hľadiska počtu zastupovaných obcí je v Košickom 

samosprávnom kraji je už spomínaný so sídlom v Beniakovciach, ktorý zastupuje 70 obcí. Na 

území Prešovského samosprávneho kraja je najväčším spoločným úradom z hľadiska 
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rovnakého kritéria spoločný obecný úrad so sídlom v Prešove, ktorý zastupuje v porovnaní 

s tým v Beniakovciach len 62 obcí. 

V priebehu takmer dvadsiatich rokov sa zo spoločných obecných úradov stala 

neodmysliteľná súčasť medziobecnej spolupráce nie len na území Košického a Prešovského 

samosprávneho kraja, ale aj na celom území Slovenskej republiky. Spoločné obecné úrady sa 

tak stali častokrát jedinou možnosťou malých obcí ako zabezpečiť výkon prenesených 

právomocí. 
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