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O PROJEKTE 

Projekt bol tematicky zameraný na identifikáciu  a analýzu kľúčových problémov  samosprávy 

"malých" obcí Prešovského samosprávneho kraja vo vybraných oblastiach. Vybrali sme 

základné problémové oblasti: financovanie kompetencii obcí, odpadové hospodárstvo a jeho 

financovanie, nakladanie s komunálnym odpadom. Zo získaných informácií sme vytvorili 

metodický manuál, ktorý je zameraný na identifikáciu a následnú analýzy vybraných 

problémov a ich možných riešení. Poukázali sme na opodstatnenosť potreby riešenia vybraných 

problémov samosprávy, ktoré je možné využiť v praxi.  

Kľúčové slová: obec, samospráva, kompetencie, financovanie 

 

ABOUT THE PROJECT 

The project was thematically focused on the identification and analysis of key problems of the 

self-government of "small" municipalities of the Prešov self-governing region in selected areas. 

We have selected basic problem areas: financing of municipal competences, waste management 

and its financing, management of municipal waste. From the obtained information, we created 

a methodological manual, which is aimed at the identification and subsequent analysis of 

selected problems and their possible solutions. We pointed out the justification of the need to 

solve selected problems of self-government, which can be used in practice. 

Key words: municipality, self-government, competences, financing 
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O ČLENOCH RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU  

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., sa v rámci svojej výskumnej činnosti venuje 

problematike spôsobov uskutočňovania obecnej samosprávy, práva obce na samosprávu a 

normotvorbe obcí. Pôsobí ako dekan Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a je členom Katedry verejnoprávnych disciplín. V rámci pedagogickej činnosti 

zabezpečuje predmety Ústavné právo Slovenskej republiky, Teóriu práva, Európske právo, a na 

treťom stupni štúdia predmet Verejná správa v demokratickom štáte.  V rámci riešenia projektu 

bol zodpovedný za odborné vedenia a koordináciu riešiteľského kolektívu projektu.  

PhDr. Jana Volochová, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Katedre verejnoprávnych 

disciplín Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci svojej 

vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku volebného práva, priamej 

demokracie, spôsobov uskutočňovania obecnej samosprávy a ochrany ľudských práv. Na 

pedagogickom procese participuje zabezpečovaním predmetov Ústavné právo Slovenskej 

republiky, Teória práva, Ľudské práva a ich ochrana, Administratívny systém EÚ a ďalších. 

V rámci projektu je zodpovedná za administratívne riadenie projektu, financovanie projektu 

a zberu a vyhodnocovaniu údajov.  

Mgr. Andrea Košíková pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejnoprávnych disciplín 

Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej výskum je zameraný 

na oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskej legislatíve pracovného 

práva a okrajovo na oblasť správneho práva. Pri zabezpečovaní pedagogického procesu 

participuje na výučbe predmetov Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe, Európske 

pracovné právo, Správa zamestnanosti, a v minulosti Štatistika. V rámci projektu 

zabezpečovala zber a vyhodnocovanie údajov.  

Mgr. Patrik Fajak pôsobí ako interný doktorand na Katedre verejnoprávnych disciplín Fakulty 

verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho výskum je zameraný na 

oblasť správneho práva, správneho konania a nečinnosti orgánov verejnej správy. Pri 

zabezpečovaní pedagogického procesu participuje na výučbe predmetov Rozhodovacie procesy 

a princíp správneho konania, Osobitné druhy správneho konania, Teória štátu a práva 

a v minulosti Štatistika. V rámci riešenia projektu zabezpečoval komunikáciu s obecnými 

samosprávami a bol zodpovedný za distribúciu dotazníka a žiadostí o informácie, a grafické 

spracovanie predkladaného materiálu.  
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ÚVOD  

Historickou kolískou územnej samosprávy je Anglicko, avšak moderné poňatie v súčasnom 

chápaní priniesol vývoj kontinentálnej Európy v 19. storočí. Významným historickým 

míľnikom pri formovaní miestnej samosprávy bol ústavno-politický vývoj vo Francúzsku. 

Pojem a vývoj územnej samosprávy bol súčasťou konštitučného vývoja rovnako tak, ako pojem 

vývoj ľudských práv či právneho štátu. Z uvedeného vyplýva, že územná samospráva nie je len 

výtvorom súčasného zákonodarcu, ale je aj výsledkom historického, politického, sociálneho 

a kultúrneho vývoja. 

Územná samospráva je v zákona č. 460/1992 Zb.  Ústava Slovenskej republiky (ďalej len 

„Ústava SR“) zakotvená v samostatnej štvrtej hlave, čím ústavodarca poukazuje na význam 

územnej samosprávy v modernej demokracii. Z uvedeného vyplýva, že ak má byť štát 

považovaný za demokratický, musí mať vytvorený taký systém, ktorým na jednej strane 

umožňuje vytvoriť racionálnu centralizáciu a koncentráciu verejnej moci, ale tiež, na strane 

druhej decentralizovať verejnú moc na iné verejnoprávne korporácie, než je štát v súlade 

s princípom subsidiarity. To znamená, že centrálnym orgánom majú byť priznané iba také 

kompetencie, ktoré nemôžu byť z dôvodu racionality a efektívnosti priznané neštátnym 

subjektom. Samospráva sa preto stáva výrazom slobody v spoločnosti. 

Obec predstavuje jedinečné združenie ľudí, ktorí sa spájajú prirodzene. Ako uvádza Jesenko 

(2017) „ak vychádzame z pozície štátoprávnej teórie samosprávy, spočíva podstata samosprávy 

vo výkone verejnej moci zverenej štátom územným samosprávnym celkom ako ich vlastnej 

samosprávnej moci, pričom samosprávne korporácie sú legitimované k právnym vzťahom len 

štátom, jeho ústavou a zákonmi. Nemôže teda existovať iná, než od štátu odvodená moc, keďže 

štát má výlučný monopol moci. Územná samospráva je v zmysle tejto koncepcie chápaná ako 

verejné subjektívne právo. Tak ako každé verejné subjektívne právo, aj právo na samosprávu 

vymedzuje vzťah medzi štátom a obcami ako samosprávnymi celkami. Z obsahu práva sa 

samosprávu potom vyplýva nárok obce na výkon verejnej moci, resp. miestnej samosprávy, 

ktorý štát obciam priznáva a súčasne ho garantuje“.  

Obec vykonáva svoju činnosť a úlohy, ktoré na ňu delegoval štát, teda ide o výkon takých úloh 

kde je predpoklad, že obce ich vykonajú efektívnejšie. Nakoľko obec samostatne hospodári 

a vlastnými príjmami a vlastným majetkom, svojimi rozhodnutia ovplyvňuje rozvoj obce 

a následný kauzálny rozvoj regiónu i štátu.  

Obecná samospráva v Slovenskej republike je typická svojou rozdrobenou sídelnou štruktúrou. 

To znamená, vysoký počet malých obcí s nízkym počtom obyvateľov, čo spôsobuje problémy, 
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resp. neschopnosť malých obcí napĺňať nielen svoje  originálne kompetencie,  ale i  prenesený 

výkon štátnej správy, a to v niektorých obciach i z dôvodu dlhodobej absencie orgánov obce. 

Malé obce v Slovenskej republike sa  pri výkone samosprávy musia vysporiadať s viacerými 

problémami, ktoré súvisia najmä s nízkym počtom obyvateľov s trvalým alebo prechodným 

pobytom v danej obci. Nízky počet obyvateľov v malých obciach spôsobuje celý rad 

problémov, ktoré najčastejšie súvisia so zabezpečovaním úloh obce. 

Daný problém sa týka najmä „malých“ obcí- do 200 obyvateľov, v ktorých sa počet obyvateľov 

obce pohybuje v desiatkach, a vo väčšine ide o starších obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že 

takéto obce majú nedostatok obyvateľov, ktorí by boli schopní a predovšetkým ochotní niesť 

zodpovednosť za chod a fungovanie obce. Najvážnejšími sú nedostatok finančných 

prostriedkov (nízke rozpočty), s ktorými musia obce hospodáriť a zabezpečovať všetky, či už 

vlastné alebo prenesené kompetencie. Reálny stav v rámci slovenskej obecnej samosprávy je 

existencia malých obcí s počtom obyvateľov menej ako 20 a vo väčšine prípadov 

v dôchodkovom veku. Nie je tiež výnimkou, že takého obce sú susediacimi obcami.  

Rozdrobenosť sídelnej štruktúry v Slovenskej republike a existencia veľkého počtu malých 

obcí, a s tým súvisiace problémy každodenného fungovania obecných samospráv, je dlhodobo 

diskutovanou a nesporne aktuálnou problematikou, ktorej sa venujú nielen predstavitelia 

združení ako Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest, ale aj odborníci z akademického 

prostredia.  

Objektom skúmania riešeného projektu boli obecné samosprávy Prešovského samosprávneho 

kraja, a to z dôvodu, že v skúmanom samosprávnom kraji je sídelná štruktúra najviac 

fragmentovaná zo všetkých samosprávnych krajov v Slovenskej republike. V skúmanom 

samosprávnom území sme v rámci riešenia projektu svoju pozornosť zamerali na obecné 

samosprávy s počtom obyvateľov do 200, pričom v Prešovskom samosprávnom kraji existuje 

175 takýchto obecných samospráv.  
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CIEĽ PROJEKTU 

Hlavným vedeckým cieľom projektu je prostredníctvom identifikácie a analýzy zistených 

problémov podporiť v malých obciach, ktoré majú do 200 obyvateľov transparentnosť 

rozhodovania a hospodárenia s finančnými zdrojmi, najmä v oblasti financovania odpadového 

hospodárstva. 

Hlavným tematickým zameraním projektu nie je riešenie všetkých otázok, tykajúcich sa 

financovania a hospodárenia v malých obciach v Slovenskej republike, ale predovšetkým 

zameranie sa na financovanie a hospodárenie v oblasti odpadového hospodárstva so zreteľom 

na vyberanie miestneho poplatku za vývoz a spracovanie komunálneho odpadu a drobných 

stavebných odpadov a získavanie návratných a nenávratných finančných prostriedkov zo 

zdrojov Slovenskej republiky a Európskej únie. 

Parciálnymi cieľmi projektu sú: 

 analýza možností lepšieho hospodárenia s finančnými prostriedkami malých obcí, či už 

s vlastnými alebo delegovanými zo strany štátu 

 analýza transparentnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami na nakladanie 

s komunálnym odpadom  

 analýza transparentnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami na výstavbu 

kanalizácie. 
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METODIKA PROJEKTU  

Výber metodiky a postupov na dosiahnutie hlavného a parciálnych cieľov projektu bol 

ovplyvnený objektom skúmania a dostupnými informáciami zo strany skúmaných obecných 

samospráv, dostupnosťou a prístupom k informáciám vo verejne dostupných databázach.  

Na dosiahnutie stanovených cieľov projektu sme využili široké spektrum vedeckých metód, 

a to kvalitatívnych i kvantitatívnych.  

Imanentnou súčasťou metodiky práce boli metódy analýzy, syntézy získaných informácií a dát, 

metóda abdukcie. V nadväznosti na tieto metódy sme ďalej využili metódu komparácie, 

indukcie a dedukcie.  

Náležitý priestor sme venovali kvantitatívnym metódam, ako realizácia dotazníkového 

prieskumu a samozber údajov a informácii z verejne dostupných databáz a webových sídel 

skúmaných obecných samospráv.  
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PRÍNOS PROJEKTU 

Projekt sme zamerali  na „malé” obce v Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré majú do 200 

obyvateľov, ktoré sa vo svojom reálnom fungovaní stretávajú s viacerými problémami. Malé obce 

majú problém v oblasti výstavby kanalizácií z dôvodu nedostatočných financií obce na 

realizovanie investičných zámerov alebo riešia problém neexistujúcej kanalizácie, vodovodu 

a infraštruktúry. Dôležitým aspektom ovplyvňujúcim výkon kompetencií obci sú neustále 

legislatívne zmeny, na ktoré musí a obce pružne a včas reagovať. Metodický manuál 

obsahuje návrhy riešení problémov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom, 

s výstavbou vodovodov a kanalizácií, nezverejňovaním dokumentov zo strany vybraných 

malých obcí Prešovského samosprávneho kraja. Súčasťou manuálu je problematika čerpanie 

finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na čo odkazujeme v závere metodického manuálu, a to prostredníctvom 

zoznamu výziev Environmentálneho fondu na nasledujúce obdobia o ktoré môžu obce žiadať. 

Medziobecná spolupráca a myšlienka reformy verejnej správy je súčasťou metodického 

manuálu, ako príklad možného riešenia vybraných problémov malých obcí Prešovského 

samosprávneho kraja.  
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VÝSLEDKY PROJEKTU  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“) definuje 

obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Na základe zákona o obecnom zriadení 

je možné konštatovať, že obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným 

majetkom a vlastnými príjmami za podmienok, ktoré sú určené zákonom. Základnou úlohou 

obce pri výkone jej samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby 

obyvateľov v nej žijúcich.  

Finančné prostriedky obce sú upravené v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách). Spomínaný zákon ustanovuje príjmy obce, medzi 

ktoré patria aj výnosy miestnych daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(ďalej len ,,zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) medzi miestne dane patria: 

 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, 

 daň za jadrové zariadenie.      

 zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku ustanovuje obci ukladať miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Obciam s nízkym počtom obyvateľov príjmy z miestnych daní a miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady nepostačujú na pokrytie nákladov súvisiacich so 

správou obce. Je pravdou, že zákon o rozpočtových pravidlách vymedzuje aj iné príjmy ako 

miestne dane a miestny poplatok, napríklad dary a výnosy z dobrovoľných zbierok v prospech 

obce, dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostriedky európskej únie. V tomto prípade je však 

potrebné povedať, že dané príjmy nie sú natoľko výnosné ako miestne dane a miestny poplatok. 

Je teda možné konštatovať, že malý počet obyvateľov v obci, ktorý je zväčša zapríčinený 

demografickou krízou priamo pôsobí na výšku príjmov obcí z miestnych daní a miestneho 



 

11 
 

poplatku. Pri malých obciach do 100 obyvateľov sú výnosy zo spomínaných daní a poplatku 

natoľko nízke, že obec musí každoročne hospodáriť s rozpočtom, ktorý častokrát nepostačuje 

na financovanie chodu obce.  

V rámci riešenia projektu, sme sa z vyššie uvedených vlastných príjmov obce zamerali na 

výšku poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  v skúmaných obecných 

samosprávach.  

Tabuľka č. 1: Prehľad výšky poplatkov sledovaných obcí za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad  

Okres Humenné 

obec  FO/rok/€ PO DSO/kg  príjem  náklady  

Adidovce  10 - - 1978 2552,46 

Gruzovce 9 - 0,015 1098 1738,3 

Jankovce  9 9/rok 0,078 2302,2 3107,24 

Maškovce  - - - - - 

Nechválova Polianka  - - - - - 

Vyšná Jablonka  10  v cene za FO  - 

Černina - - - - - 

Nižná Jablonka 15,5 35/rok 0,03 1064 2080,97 

Porúbka 23,03 - 0,05 11244,67 9622,16 

Rohožník - - - - - 

Ruská Kajňa - - - - - 

Slovenské Krivé 10 - 0,015 1300 1470 

Závada 7 - - - - 

Dedačov 7,3 - - - - 

Prituľany - - - - - 

Rokytov pri Humennom 11 30/rok 0,078 4515,33 14086,41 

Ruská Poruba 8 54/rok - 1691 1488,96 

Sopkovce 10 - 0,078 684 1085,66 

Vyšné Ladičkovce 12 0,030/1l 0,042 1963,64 3275,19 

okres Snina 

obec  FO/rok/€ PO DSO/kg príjem náklady 

Hrabová Roztoka - - - - - 

Ladomirov - - - - - 

Osadné - - - - - 

Ruská Volová - - - - - 

Šmigovec - - - - - 

Brezovec 15 - - - - 

Dúbrava 21 - - - - 

Jalová - - - - - 

Kolbasov 10 
16 (PO), 23 

(podnik.) 
0,078 878,98 1173,6 



 

12 
 

Michajlov  - - - - - 

Parihuzovce - - - - - 

Príslop 12 14,6 0,078 480 552,81 

Ruský Potok 9 
9 (PO), 0,0492/l 

(podnik) 
0,078 853,4 1514,24 

Topoľa 10 - 0,08 - - 

Čukalovce - - - - - 

Runina - - - - - 

Strihovce - - - - - 

Okres Svidník  

obec  FO/rok/€ PO DSO/kg/€ príjem náklady 

Mičakovce  - - - - - 

Matovce  - - - - - 

Jurkova Voľa  - - - - - 

Krajné Čierno  - - - - - 

Nová Polianka  - - - - - 

Vyšný Komárnik  5 0,04/kg 0,06 - - 

Bodružal - - - - - 

Pstriná  - - - - - 

Miroľa  - - - - - 

Krajná Porúbka  10 - v cena za FO - - 

Vápeník  - - - - - 

Dobroslava  - - - - - 

Belejovce  - - - - - 

Šarbov  - - - - - 

Vyšná Jedľová  14 - 1/rok/l - - 

Soboš  15 - 0,042 - - 

Vagrinec  - - - - - 

Štefurov  - - - - - 

Kobylnica  - - - - - 

Šemetkovce  5 - v cene za FO - - 

Cigla  15 - v cene za FO - 1505 

Vyšná Písaná  5 - - - - 

Havranec  - - - - - 

Príkra  - - - - - 

Nižný Komárnik 8 36,34/rok 0,078 800 2170 

Fijaš  15 - - - - 

Nižná Jedľová 15 0,152€/kg 0,14 - - 

Korejovce 4 
8x počet zamest. 

x rok 
0,015 - - 

Rakovčík 15 50/rok 0,104 1805 1216,8 

Svidnička  6 - - - - 

Nižná Písaná  15 - - - - 
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Dlhoňa  
2,65 + 

doplatok obce 
- - - - 

Okres Stropkov 

obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem Náklady 

Krišľovce - - - - - 

Soľník - - - - - 

Jakušovce - - - - - 

Kožuchovce - - - - - 

Potôčky - - - - - 

Mrázovce - - - - - 

Vojtovce 30/110l - - - - 

Malá Poľana 12 - 0,03 - - 

Vyšný Hrabovec - - - - - 

Vladiča 8,5, chatári 11 - v cene za FO - - 

Korunková - - - - - 

Potoky - - - - - 

Miková - - - - - 

Kolbovce - - - - - 

Vislava - - - - - 

Gribov - - - - - 

Baňa - - - - - 

Varechovce - - - - - 

Makovce - - - - - 

Bystrá 27,38 - 0,7 - - 

Tokajík 6 - 0,078 600 680 

Breznička 10 - - 1337 - 

Vyškovce 12 
33 (max. 3 

zamestnanci) 
- - - 

Bžany 
29 

/domácnosť 
- - 15 276,73 - 

Okres Sabinov 

obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem náklady 

Daletice - - - - - 

Vysoká 6 16,59 - 2250,36 - 

Hanigovce 15 - 0,02 1455,1 2858,18 

Ratvaj 17 - 0,015 2357,04 2355,48 

Renčišov 15 50 - 2727,5 2805,6 

Okres Stará Ľubovňa 

Obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem Náklady 

Obručné - - - - - 

Kremná - - - - - 

Stráňany - - - 3415,21 4472,62 

Starina 2,5/vývoz - - 600,51 - 

Hajtovka 21,9 12 - 800 1150 

Matysová 10 - 0,078 947,5 1 928,52 
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Ruská Voľa nad Popradom 17,52 - 0,015 1 272 - 

Legnava 20 

0,0133/deň x 

počet 

zamestnancov 

Podnikatelia 

9,7/deň 

- - . 

Lacková 23 - 0,02 - - 

Hraničné 24 - 0,2 180 na osobu 

Okres Bardejov 

Obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem Náklady 

Ondavka - - - - - 

Litovská Huta - - - - - 

Livov 12 - 0,078 - - 

Kožany - - - - rok. 2011 

Regetovka - - - - - 

Jedlinka - - - - - 

Hutka - - - - - 

Brezovka - - - - - 

Oľšavce - - - - - 

Kríže 12 - 0,078 - - 

Lipová 22 - - - - 

Vyšná Polianka 9,05 45 0,015 1200 1200 

Bogliarka 10 0,01€/1l - 1122 1479 

Vyšný Tvarožec 17 - 0,015 - - 

Mikulášová 6 - - - - 

Vyšný Kručov 11 20/rok 0,015 1000 1550 

Šašová 10 15/zamest./rok - - - 

Ortuťová 12 20/rok 0,05 - - 

Okres Kežmarok 

Obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem Náklady 

Havka - - - - - 

Majere - - - - - 

Malá Franková 6 - 0,078 1500 - 

Jezersko 10,8 16,2 - 4343,5 3411,73 

Zálesie - - - - - 

Okres Medzilaborce 

obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem Výdavky 

Oľšinkov - - - - - 

Valentovce - - - - - 

Brestov nad Laborcom - - - - - 

Zbojné - - - - - 

Sukov - - - - - 

Roškovce 10 - - 1021,5 - 

Svetlice 8 25/rok - 803,5 1746 

Repejov 8 20/rok 0,078 1200 - 

Zbudská Belá 8 25/rok 0,02 933 2080 
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Rokytovce 10 30/rok - 1385 1300 

Výrava 10(S) - 15(N) 90/400 - - - 

Palota 25/domácnosť 30/rok - - - 

Okres Vranov nad Topľou 

obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem Výdavky 

Giglovce 13 - v cene za FO - - 

Piskorovce 10,5 - v cene za FO - - 

Zlatník 10 - 0,078 665 - 

Petkovce - - - - - 

Tovarnianska Polianka 10 - - - - 

Ruská Voľa - - - - - 

Vavrinec - - - - - 

Girovce - - - - - 

Štefanovce 10 100/rok - - - 

Detrík 10 - - 600 642,94 

Okres Levoča 

obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem Výdavky 

Pavľany - - - - - 

Korytné - - - - - 

Baldovce - - -- - - 

Pongráčovce - - - - - 

Poľanovce - - - - - 

Nižné Repaše - - - - - 

Harakovce 7,5 0,0181/1l 0,015 - - 

Vyšné Repaše 12,5 0,034/osoba/deň 0,035 - 1400 

Lúčka 12 - 0,033 4000 5000 

Beharovce 13 - podľa objemu - - 

Ordzovany 14 - 0,015 2300 3706 

Brutovce 10 
10 (PO), 

0,083/zamest./deň 
0,028 - 1700 

Uloža 16  0,04 3955,73 2000 

Okres Prešov 

obec FO/rok/€ PO DSO/kg príjem Výdavky 

Ondrášovce - - - - - 

Mošurov - - - - - 

Suchá Dolina - - - 2330 3500 

Geraltov 12 - - 2338,13 - 

Seniakovce 5,97 28,21/nádoba - - - 

Lúčina 9 15/nádoba - 1300 2925 

Brežany 10 - - - - 

Lažany 15 50/rok 0,05 - - 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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V tabuľke č. 1 sme sa snažili o sprehľadnenia poplatkov obcí, ktoré slúžia na vývoz odpadu 

a drobného stavebného odpadu. V jednotlivých okresoch Prešovského samosprávneho kraja 

sme vybrali „malé“ obce a na základe zverejnených informácii na ich webových sídlach 

a informáciách, ktoré nám samosprávy poskytli v odpovediach na žiadosť o informácie, sme 

poplatky rozdelili nasledovne, a to na poplatky, ktoré obce rátajú za vývoz komunálneho 

odpadu na jednu fyzickú osobu za rok, poplatky, ktoré rátajú na jednu právnickú osobu, pri 

drobných stavebných odpadoch sú poplatky vypočítané na jeden kilogram drobného 

stavebného odpadu, a v závere tabuľky sme prostredníctvom zverejnených účtovných závierok 

a iných dostupných dokumentov vybraných obcí zisťovali skutočný stav príjmov a výdavkov 

za vývoz, spracovanie, uskladnenie odpadu a drobného stavebného odpadu. 

Na základe uvedených údajov si dovoľujeme konštatovať, že obciam s nízkym počtom 

obyvateľov (do 200 obyvateľov), príjmy z miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady nepostačujú na pokrytie nákladov, ktoré súvisia 

s povinnosťami obce v oblasti nakladania s odpadmi. Je pravdou, že zákon o rozpočtových 

pravidlách vymedzuje aj iné príjmy ako miestne dane a miestny poplatok, napríklad dary a 

výnosy z dobrovoľných zbierok v prospech obce, dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 

prostriedky európskej únie. V tomto prípade je však potrebné povedať, že dané príjmy nie sú 

natoľko výnosné ako miestne dane a miestny poplatok. Je teda možné konštatovať, že malý 

počet obyvateľov v obci, ktorý je zväčša zapríčinený demografickou krízou priamo pôsobí na 

výšku príjmov obcí z miestnych daní a miestneho poplatku. Pri malých obciach do 100 

obyvateľov sú výnosy zo spomínaných daní a poplatku natoľko nízke, že obec musí každoročne 

hospodáriť s rozpočtom, ktorý častokrát nepostačuje na financovanie chodu obce.    

 

Žiadosť o poskytnutie informácií  

V rámci riešenia projektu sme sa venovali aj výskumu, ktorý bol zameraný na zistenie 

poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Prvotnou fázou získavania 

spomínanej informácie bola analýza Všeobecne záväzných nariadení, ktoré mali obce 

zverejnené na svojom webovom sídle. V danej časti výskumu sme však narazili na problém, že 

väčšina sledovaných obcí nemala zriadené webové sídlo, alebo na webovom sídle nemali 

všeobecne záväzné nariadenia zverejnené. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli informácie získavať 

prostredníctvom žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej 

len ,,žiadosť“) sme poslali 102 nami sledovaným obciam. Žiadosť sme obciam posielali 

elektronicky na oficiálnu emailovú adresu obce a obce mali možnosť odpovedať taktiež 
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elektronicky na oficiálnu emailovú adresu jedného z riešiteľov kolektívu alebo zaslaním 

v tlačenej podobe na adresu Fakulty verejnej správy. V žiadosti sme žiadali o poskytnutie 

dvoch informácií:  

 výšku poplatku za komunálny odpad na osobu a kalendárny deň podľa § 77 ods. 2, pís. 

a) zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

 výšku poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín podľa § 77 ods. 2, pís. 

a), b), c) zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Na žiadosť nám odpovedalo 23 obcí, čo predstavuje 22,55% zo všetkých obcí, ktorým bola 

žiadosť poslaná. Obce, ktoré si splnili zákonom stanovenú povinnosť a odpovedali na žiadosť: 

Vladiča, Šemetkovce, Soboš, Dlhoňa, Vyšná písaná, Malá Poľana, Vyšná Jablonka, Livov, 

Roškovce, Dúbrava, Krajná Porúbka, Vyšný Komárnik, Zlatnik, Sopkovce, Malá Franková, 

Giglovce, Vyšná Jedľová, Breznička, Tovarnianska Polianka, Piskorovce, Topoľa, Cigla 

a Vojtovce. 

 

Dotazníkový prieskum  

V projekte sme sa zamerali aj na dotazníkový prieskum, ktorým sme doplnili výskum zameraný 

na získavanie informácií z webových stránok obcí. V dotazníkovom prieskume sme sa zamerali 

na získanie odpovedí v oblasti odpadového hospodárstva, medziobecnej spolupráce a čerpania 

návratných a nenávratných finančných prostriedkov. Keďže sa vo výskume zaoberáme obcami 

Prešovského samosprávneho kraja, ktoré majú menej ako 200 obyvateľov, našou populáciou 

a zároveň vzorkou bolo 175 obcí Prešovského samosprávneho kraja, ktorých počet obyvateľov 

neprekročil hranicu 200. Dotazník sme zaslali 175 obciam v elektronickej podobe 

prostredníctvom oficiálneho študentského emailu. V dotazníku nám odpovedalo 55 obcí, čo 

predstavuje návratnosť dotazníka na úrovni 31,43%. Samotný dotazník sa skladá zo siedmych 

otázok, pričom prvou otázkou v dotazníku sa pýtame na názov obce, za ktorú respondent 

dotazník vypĺňa.  

Na prvú otázku odpovedalo 55 respondentov/obcí: Jazersko, Nižná Jedľová, Jankovce, Fijaš, 

Zbudská Belá, Slovenské Krivé, Repejov, Vyšné Ladičkovce, Gruzovce, Príslop, Hraničné, 

Stráňany, Harakovce, Nižná Písaná, Nižný Komárnik, Rakovčík, Kríže, Korejovce, Výrava, 

Štefurov, Miková, Vyšná Jablonka, Vladiča, Majere, Varechovce, Šemetkovce, Soboš, Malá 

Poľana, Dlhoňa, Zbojné, Vyšná Písaná, Regetovka, Ruská Voľa, Krišľovce, Livov, Cigla, 

Girovce, Roškovce, Zlatník, Vavrinec, Bodružal, Mošurov, Tovarnianska Polianka, Vojtovce, 

Dúbrava, Vyšná Jedľová, Krajná Porúbka, Suchá Dolina, Piskorovce, Sopkovce, Giglovce, 

Brezovka, Jedlinka a Mičakovce.  
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V rámci realizovaného projektu VVGS-2021-1993 pod názvom „Aktuálne otázky obecnej 

samosprávy v Slovenskej republike- vybrané problémy malých obcí“, sme oslovili „malé“ obce 

PSK, ktoré majú do 200 obyvateľov. Konečný počet „malých“ obcí v Prešovského 

samosprávneho kraja bol 169, tieto obce sme oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka 

vytvoreného riešiteľským kolektívom projektu, ktorý obsahoval sedem otázok. Počet odpovedí 

od 169 obcí bol 55. Druhou otázkou predmetného dotazníka bola otázka „Máte vo Vašej obci 

verejný vodovod?“, výsledok je graficky zobrazený v grafe č.1. Z 55-tich respondentov 21 obcí 

(čo predstavuje 38,2%) odpovedalo, že verejný vodovod má a 34 obcí (čo predstavuje 61,8%) 

verejný vodovod nemá.  

Graf č. 1: Percentuálny podiel obcí s verejným vodovom z obcí Prešovského 

samosprávneho kraja do 200 obyvateľov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí Prešovského samosprávneho kraja 

Ako uvádza v Správe predseda NKÚ SR Karol Mitrík: „v rozvoji verejnej vodovodnej a 

kanalizačnej siete pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely. Z hľadiska jednotlivých krajov je 

najpriaznivejšia situácia v Bratislavskom kraji. Najhoršia v Prešovskom, Košickom a 

Banskobystrickom kraji.“ Zásobovanie obyvateľov Slovenskej republiky pitnou vodou z 

verejných vodovodov dosiahlo v roku 2020 úroveň 89,81 %, napriek skutočnosti, že sa zvyšuje 

počet obyvateľov pripojených na verejné vodovody, odbery pitnej vody z vodohospodárskych 

zariadení zaznamenávajú pokles. Tento pokles sa prejavuje aj na špecifickej spotrebe vody v 

domácnostiach (Koreňová 2020). Na základe údajov z informačného portál rezortu 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (2020)  zdrojom pitnej vody v SR sú 

prevažne podzemné vodné zdroje, a to viac ako 80 % a menej ako 20 % pitnej vody pochádza 

z povrchových vodných zdrojov. Konkrétne obce PSK, ktoré verejný vodovod majú, respektíve 

nemajú je vymedzený v tabuľke č.2. 
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Tabuľka č. 2: Zoznam obcí Prešovského samosprávneho kraja do 200 obyvateľov, ktoré 

majú/nemajú verejný vodovod 

Zlatník NIE Zbojné NIE 

Korejovce ÁNO Sopkovce NIE 

Bodružal ÁNO Krajná Porúbka NIE 

Štefurov ÁNO Ruská Voľa NIE 

Mičakovce NIE Zbudská Belá NIE 

Miková NIE Nižná Pisaná NIE 

Girovce ÁNO Jezersko NIE 

Jedlinka ÁNO Repejov NIE 

Suchá Dolina ÁNO Varechovce NIE 

Tovarnianska Polianka ÁNO Majere ÁNO 

Vyšná Pisaná NIE Giglovce ÁNO 

Fijaš ÁNO Regetovka NIE 

Vladiča NIE Nižná Jedľová ÁNO 

Soboš ÁNO Vavrinec NIE 

Vyšná Jablonka NIE Harakovce NIE 

Rakovčík NIE Cigla ÁNO 

Livov NIE Príslop NIE 

Mošurov ÁNO Vyšné Ladičkovce NIE 

Slovenské Krivé NIE Malá Poľana NIE 

Piskorovce NIE Hraničné NIE 

Vyšná Jedľová ÁNO Brezové NIE 

Gruzovce ÁNO Krišľovce NIE 

Kríže NIE Stráňany NIE 

Roškovce NIE Nižný Komárnik ÁNO 

Dlhoňa NIE Dúbrava NIE 

Jankovce ÁNO Výrava ÁNO 

Šemetkovce NIE Vojtovce ÁNO 

Ladičkovce ÁNO   
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí Prešovského samosprávneho kraja 

 

Tretia otázka zaslaného dotazníka znela nasledujúco: „Máte vo Vašej obci verejnú 

kanalizáciu?“, z 55-tich odpovedí bolo 54 odpovedí negatívnych, respektíve 98,2% opýtaných 

„malých“ obcí Prešovského samosprávneho kraja nemá v obci verejnú kanalizáciu. Jedinou 

obcou, ktorá disponuje verejnou kanalizáciou je obec Slovenské Krivé. 
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Graf č. 2: Percentuálny podiel obcí s verejnou kanalizáciou z obcí Prešovského 

samosprávneho kraja do 200 obyvateľov 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí Prešovského samosprávneho kraja 

Správa NKÚ SR z roku 2021 uvádza, že „počet obyvateľov SR napojených na verejnú 

kanalizáciu bol v roku 2019 3 769 tisíc, čo predstavovalo 69,13 % z celkového počtu obyvateľov 

SR. V roku 2019 z celkového počtu 2 890 samostatných obcí malo vybudovanú kanalizačnú sieť 

1 136, čo predstavovalo 39,31 % z celkového počtu obcí SR. Napriek dosiahnutému nárastu 

pripojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu, úroveň odkanalizovania naďalej zaostáva za 

rozvojom vodovodnej siete a potrebami životného prostredia“. 

Sprehľadnenie obcí, ktoré disponujú, respektíve nedisponujú verejnou kanalizáciou, poskytuje 

tabuľka č.3. 

Tabuľka č. 3: Zoznam obcí Prešovského samosprávneho kraja do 200 obyvateľov, ktoré 

majú/nemajú verejnú kanalizáciu 

Zlatník NIE Zbojné NIE 

Korejovce NIE Sopkovce NIE 

Bodružal NIE Krajná Porúbka NIE 

Štefurov NIE Ruská Voľa NIE 

Mičakovce NIE Zbudská Belá NIE 

Miková NIE Nižná Pisaná NIE 

Girovce NIE Jezersko NIE 

Jedlinka NIE Repejov NIE 

Suchá Dolina NIE Varechovce NIE 

Tovarnianska Polianka NIE Majere NIE 

Vyšná Pisaná NIE Giglovce NIE 

Fijaš NIE Regetovka NIE 
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Vladiča NIE Nižná Jedľová NIE 

Soboš NIE Vavrinec NIE 

Vyšná Jablonka NIE Harakovce NIE 

Rakovčík NIE Cigla NIE 

Livov NIE Príslop NIE 

Mošurov NIE Vyšné Ladičkovce NIE 

Slovenské Krivé ÁNO Malá Poľana NIE 

Piskorovce NIE Hraničné NIE 

Vyšná Jedľová NIE Brezové NIE 

Gruzovce NIE Krišľovce NIE 

Kríže NIE Stráňany NIE 

Roškovce NIE Nižný Komárnik NIE 

Dlhoňa NIE Dúbrava NIE 

Jankovce NIE Výrava NIE 

Šemetkovce NIE Vojtovce NIE 

Ladičkovce NIE   
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí PSK 

 

Štvrtou otázkou v dotazníku sme zisťovali či obce žiadali v minulosti o finančnú podporu 

z operačných programov Ministerstva životného prostredia SR. Z 55-tich respondentov nám 17 

obcí (30,9%) odpovedalo „áno“ žiadali v minulosti o finančnú podporu z operačných 

programov a 38 obcí (69,1%) odpovedalo, že o takúto finančnú podporu nežiadali. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pôsobí ako Riadiaci orgán pre 

Operačný programu Kvalita životného prostredia. Oficiálne informácie k operačnému 

programu sú poskytované na oficiálnej webovej stránke www.op-kzp.sk k aktuálne vyhláseným 

výzvam, prípadne na vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej adresy 

vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk alebo info@enviro.gov.sk. Presné informácie sú pre samosprávy 

základným predpokladom kvalitného spracovania projektu a zvyšujú šance na úspech v 

hodnotení a získaní podpory zo zdrojov Európskej únie. Vzájomná komunikácia je dôležitá pri 

príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale aj pre informovanie o potrebách 

žiadateľov, resp. prijímateľov zo zdrojov EÚ. Celkovým cieľom Operačného programu Kvalita 

životného prostredia je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov 

prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry v Slovenskej 

republike v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie environmentálnej zložky trvalo 

udržateľného rozvoja. 

 

http://www.op-kzp.sk/
mailto:vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk
mailto:info@enviro.gov.sk
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Graf č. 3: Percentuálny podiel obcí Prešovského samosprávneho kraja do 200 obyvateľov, 

ktoré v minulosti žiadali o finančnú podporu z operačných programov Ministerstva 

životného prostredia SR 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí Prešovského samosprávneho kraja 

Pre sprehľadnenie obcí, ktoré žiadali v minulosti o finančnú podporu z operačných programov 

Ministerstva životného prostredia SR je k dispozícii tabuľka č.4. 

Tabuľka č. 4: Zoznam obcí Prešovského samosprávneho kraja do 200 obyvateľov, ktoré 

v minulosti žiadali o finančnú podporu z operačných programov Ministerstva životného 

prostredia  

Zlatník NIE Zbojné ÁNO 

Korejovce NIE Sopkovce NIE 

Bodružal NIE Krajná Porúbka NIE 

Štefurov ÁNO Ruská Voľa NIE 

Mičakovce ÁNO Zbudská Belá NIE 

Miková ÁNO Nižná Pisaná NIE 

Girovce NIE Jezersko ÁNO 

Jedlinka NIE Repejov NIE 

Suchá Dolina ÁNO Varechovce NIE 

Tovarnianska Polianka NIE Majere NIE 

Vyšná Pisaná NIE Giglovce NIE 

Fijaš NIE Regetovka ÁNO 

Vladiča NIE Nižná Jedľová NIE 

Soboš ÁNO Vavrinec NIE 

Vyšná Jablonka NIE Harakovce ÁNO 

Rakovčík ÁNO Cigla ÁNO 

Livov NIE Príslop NIE 

Mošurov ÁNO Vyšné Ladičkovce NIE 
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Slovenské Krivé ÁNO Malá Poľana NIE 

Piskorovce NIE Hraničné NIE 

Vyšná Jedľová NIE Brezové NIE 

Gruzovce NIE Krišľovce NIE 

Kríže NIE Stráňany NIE 

Roškovce ÁNO Nižný Komárnik ÁNO 

Dlhoňa NIE Dúbrava NIE 

Jankovce NIE Výrava ÁNO 

Šemetkovce NIE Vojtovce NIE 

Ladičkovce ÁNO   

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí PSK 

 

Piata otázka dotazníka smerovala na žiadanie finančnej podpory z Environmentálneho fondu. 

Na spomínanú otázku nám odpovedalo 53 respondentov a rovnako si respondenti vyberali 

z dvoch možností odpovede ,,áno“ a ,,nie“. Z celkového počtu respondentov nám 28 

respondentov (52,8%) odpovedalo ,,áno“ a 25 respondentov (47,2%) označilo odpoveď ,,nie“ 

a 2 obce, Vyšná Jablonka a Roškovce, nám na túto otázku neodpovedali. 

 

Graf č. 4: Percentuálny podiel obcí Prešovského samosprávneho kraja, ktoré v minulosti 

žiadali o finančnú podporu z Environmentálneho fondu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí PSK 

 

Šiesta otázka dotazníka znela: ,,Využili ste v minulosti pri zapájaní sa do operačných 

programov možnosť medziobecnej spolupráce?“. Pri danej otázke sme respondentom ponúkli 

2 odpovede ,,áno“ a ,,nie“. Na šiestu otázku nám odpovedalo 55 respondentov, 18 respondentov 

(32,7%) označilo odpoveď ,,áno“ a 37 respondentov (67,3%) označilo odpoveď ,,nie“. 
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Primárne zameranie Environmentálneho fondu je „uskutočňovanie štátnej podpory 

starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo 

udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov 

žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných 

na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo 

miestnej úrovni“. Poskytovanie podpory z Environmentálneho fondu je formou dotácie alebo 

úveru, ktoré sú poskytované na vybrané oblasti podpory v súlade s prioritami a cieľmi stratégie 

štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky, na ktoré môžu 

žiadatelia predkladať žiadosti (Environmentálny fond 2020).  

Environmentálny fond v súčasnosti poskytuje podporu, ktorá je určená na budovanie systému 

zásobovania pitnou vodou v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť 

existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov, zvyšovanie % 

využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov. Podmienkou je, že vodárenský zdroj musí 

mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s. Podpora je ďalej určená na budovanie vodovodných prípojok. 

Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá 

je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz 

opúšťa (Environmentálny fond 2022). 

V oblasti verejných kanalizácií je v súčasnosti možné žiadať o podporu z Environmentálneho 

fondu. Predmetná podpora je určená jednak na rozšírenie/rekonštrukciu existujúcej verejnej 

kanalizácie, vybudovanie kanalizačných prípojok, ale aj kombinácia uvedených aktivít. Z 

prostriedkov Environmentálneho fondu bude poskytnutá finančná podpora pre takú časť 

kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné 

priestranstvo prvý raz opúšťa (Environmentálny fond 2022). 
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Graf č. 5: Percentuálny podiel obcí Prešovského samosprávneho kraja do 200 obyvateľov, 

ktoré využili v minulosti pri zapájaní sa do operačných programov možnosť medzi 

obecnej spolupráce 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí PSK 

 

V projekte sme sa zaoberali aj otázkou medziobecnej spolupráce, a to spoločnými obecnými 

úradmi a združeniami obcí. 

Spoločné obecné úrady môžeme definovať ako orgány bez vlastnej právnej subjektivity, ktoré 

majú presne vymedzený obsah pôsobností. Na základe informácií získaných z registra 

spoločných obecných úradov, ktorý je vedený Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

(posledný prehľad spoločných obecných úradov je z roku 2019), sme zistili, že v Prešovskom 

samosprávnom kraji je zriadených 33 spoločných obecných úradov, pričom ani jeden z nich 

nemá vo vykonávaných pôsobnostiach uvedené činnosti súvisiace s odpadovým 

hospodárstvom, resp. nakladanie s odpadmi.  

Ďalšou formou spolupráce obcí je združenie obcí. Zákon o obecnom zriadení v §20b definuje 

združenie obcí ako právnickú osobu, ktorá vzniká dňom registrácie v registri združení obcí 

okresným úradom v sídle kraja. Predmetný právny predpis upravuje aj predmet činností, 

ktorými sa združenia obcí, vo svojej činnosti zaoberajú. Ide predovšetkým o oblasť sociálnych 

veci a starostlivosť o životné prostredie, a v tejto oblasti najmä zhromažďovanie, odvoz 

a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, miestna doprava, 

oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Združenie obcí svojou činnosťou napomáha 

vytvárať podmienky na plnenie riadneho chodu obecnej samosprávy, a následne plnenie úloh 

vyššieho samosprávneho celku.  
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V oblasti odpadového hospodárstva boli v Prešovskom samosprávnom kraji vytvorené tzv. 

„Združenie obcí- SEPAR“, ide o obec Huncovce, Lendak a Veľká Lomnica. Cieľom združenia 

SEPAR je skvalitnenie odpadového hospodárstva na úrovní obcí zabezpečením kvalitného a 

efektívneho systému separovaného zberu, vytvorenie vhodných podmienok na jeho zavedenie 

a trvalé udržanie v konkrétnych podmienkach obcí. Ďalším združením je „Združenie obcí 

Čičava“, ktoré združuje obce Čičava, Michalok a Merník, s cieľom skvalitniť starostlivosť o 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd, starostlivosť o životné prostredie, spočívajúce v 

zhromažďovaní, odvoze, uskladňovaní a spracúvaní tuhého komunálneho odpadu. „Združenie 

obcí EKOTORYSA“, ktorého súčasťou sú obce  Abranovce, Zlatá Baňa, Bretejovce, Drienov, 

Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Haniska, Kendice, Kokošovce, Lemešany, Ličartovce, 

Mirkovce, Petrovany, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Teriakovce, Varhaňovce, 

Záborské, Brestov, je združenie za účelom zlepšenia služieb obyvateľom združených obcí v 

oblasti starostlivosti o životné prostredie, zameranom na zber, zhromažďovanie, odvoz, 

skladovanie spracovanie a zhodnocovanie odpadov, ako aj za účelom koordinácie prípravy a 

realizácie rozvojových programov, územných plánov obcí, združenia a projektov 

infraštruktúry. Ďalším z cieľov združenia je zabezpečovanie a spracovanie programov, plánov 

a projektov regionálneho rozvoja obcí, rozvoj vzájomnej spolupráce v jednotlivých oblastiach 

samosprávy a preneseného výkonu správy, spoločné organizovanie ekologických a technických 

stavieb a v neposlednom rade zabezpečenie a spracovanie projektov financovaných z fondov 

Európskej únie, ako aj grantov a dotácií z iných zdrojov, poskytovanie vzdelávania, 

konzultačno-poradenský servis pre svojich členov, organizovanie prednášok, seminárov, 

študijných pobytov, športových a kultúrno-spoločenských podujatí. 

Posledným vybraným príkladom medziobecnej spolupráce na Slovensku je „Združenie obcí na 

ochranu Baldovskej minerálnej vody - Sivá Brada“, ktoré združuje obec Baldovce, Buglovce, 

Domaňovce, Klčov, Jablonov a Nemešany, so zameraním na ochranu životného prostredia a 

riešenie environmentálnych problémov v území, ktoré tvorí ochranné pásmo prameňov 

Baldovských minerálnych vôd a priľahlé územie, ochranné pásmo hornej časti vodárenského 

toku rieky Torysa a priľahlé územie a snaha o získanie finančných príspevkov zo štrukturálnych 

fondov EÚ, iných zahraničných fondov, zdrojov národného spolufinancovania a príspevkov z 

tuzemských štátnych fondov na tento účel. 
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Tabuľka č. 5: Zoznam obcí Prešovského samosprávneho kraja do 200 obyvateľov, ktoré 

využili v minulosti pri zapájaní sa do operačných programov možnosť medziobecnej 

spolupráce 

Zlatník NIE Zbojné NIE 

Korejovce NIE Sopkovce NIE 

Bodružal NIE Krajná Porúbka NIE 

Štefurov NIE Ruská Voľa NIE 

Mičakovce NIE Zbudská Belá NIE 

Miková NIE Nižná Pisaná NIE 

Girovce ÁNO Jezersko ÁNO 

Jedlinka NIE Repejov NIE 

Suchá Dolina ÁNO Varechovce NIE 

Tovarnianska Polianka ÁNO Majere ÁNO 

Vyšná Pisaná NIE Giglovce NIE 

Fijaš NIE Regetovka NIE 

Vladiča NIE Nižná Jedľová NIE 

Soboš ÁNO Vavrinec NIE 

Vyšná Jablonka NIE Harakovce ÁNO 

Rakovčík ÁNO Cigla NIE 

Livov NIE Príslop ÁNO 

Mošurov ÁNO Vyšné Ladičkovce NIE 

Slovenské Krivé ÁNO Malá Poľana NIE 

Piskorovce NIE Hraničné ÁNO 

Vyšná Jedľová ÁNO Brezové NIE 

Gruzovce NIE Krišľovce ÁNO 

Kríže NIE Stráňany ÁNO 

Roškovce NIE Nižný Komárnik NIE 

Dlhoňa NIE Dúbrava ÁNO 

Jankovce ÁNO Výrava ÁNO 

Šemetkovce NIE Vojtovce NIE 

Ladičkovce NIE   
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí od oslovených obcí PSK 

 

V záverečnej otázke dotazníkového prieskumu sme sa respondentov pýtali z akých zdrojov 

financujú zber a vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Na spomínanú 

otázku odpovedalo 55 respondentov. Pri tejto otázke sme respondentom poskytli možnosť 

odpovedať na otázku formou voľnej odpovede. Vo svojich odpovediach 19 respondentov 

(34,55%) odpovedalo, že na financovanie zberu a vývozu komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu im slúži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 36 

respondentov (65,45%) odpovedalo, že na financovanie zberu a vývozu komunálneho 

a drobného stavebného odpadu im nepostačuje poplatok za zber a vývoz komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu.  
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V  rámci  8  krajov Slovenskej republiky a 79  okresov  je spolu 2  929 obcí. Z nich  má 141  

obcí  štatút mesta, z ktorých má 10 viac ako 50 000 obyvateľov a 21 menej ako 5 000 

obyvateľov. Z celkového počtu všetkých samospráv tvoria obce s počtom obyvateľov do 3 000 

celkovo 2661 samospráv. Podľa slovenskej legislatívy, konkrétne zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, môžu formy medziobecnej spolupráce vzniknúť na základe: 

● zmluvy o zriadení združenia obcí 

● zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 

● zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činností 

Na záver tejto časti predkladaného materiálu považujeme za potrebné uviesť, že riešenie 

skúmanej problematiky vníma za aktuálnu aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré 

v decembri 2021 zrealizovalo reprezentatívny prieskum. Predmetný prieskum bol zameraný na 

zisťovanie aktuálneho stavu pokrytia území obecných samospráv verejnými vodovodmi, 

verejnými kanalizáciami a čističkami odpadových vôd. Zhrnutie výsledkov prieskumu je 

nasledovné:  

 Stav verejných vodovodov v slovenských obciach  

- 21,6% samospráv má kompletne pokryté územie, alebo už realizuje jeho rekonštrukciu  

- 15,8% samospráv má pokrytú väčšiu časť svojho územia, jeho dostavbu alebo 

rekonštrukciu plánuje, prípadne už realizuje 

- 35,8%  samospráv má kompletne pokryté územie  

- 62,6% samospráv má funkčný vodovod a techniky dobrom stave  

- 34,9% samospráv má vodovod v nie dobrom technickom stave  

- 07% samospráv má nefunkčný vodovod  

- 0,2% uviedlo inú odpoveď  

- 1,6% samospráv sa nevedelo vyjadriť  

Samospráv, ktoré v prvej otázke avizovali, že plánujú budovanie, rekonštrukciu alebo rozvoj 

verejného vodovodu, bola položená otázka, v akom stave je ich technická príprava.  

- 17,4% samospráv má spracovanú projektovú dokumentáciu, ale je potrebné ju 

aktualizovať a prispôsobiť novým podmienkam  

- 37,9% samospráv nemá žiadnu projektovú dokumentáciu  

- 12,3% samospráv má projektovú dokumentáciu v štádiu rozpracovania  

- 20,2% samospráv má projektovú dokumentáciu vo finálnej podobe a čaká na začatie 

realizácie  
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- 7,9% samospráv má projektovú dokumentáciu vo finálnej podobe a už začalo 

s realizáciou  

- 2,8% samospráv sa nevedelo vyjadriť  

- 1,6% samospráv uviedlo inú odpoveď  

Stav verejných kanalizácií v slovenských obciach  

„V akom stave máte verejnú kanalizáciu?“ (fyzická existencia kanalizačnej siete ako takej, bez 

ohľadu na jej funkčnosť) 

- 18,5% samospráv má väčšiu časť územia má odkanalizovanú, ale dostavbu, alebo 

rekonštrukciu kanalizácie plánuje, alebo už realizuje 

- 15,8% obcí a 75% miest má väčšiu časť územia odkanalizovanú, dostavbu alebo 

rekonštrukciu kanalizácie plánuje alebo už realizuje  

- 30,9% samospráv nemá žiadnu časť samospráv  odkanalizovanú, výstavbu plánuje 

alebo už realizuje  

Samospráv, ktoré uviedli, že plánujú budovanie, rekonštrukciu, alebo rozvoj kanalizácie sa 

v ďalšej otázke pýtali, v akom stave je ich technická príprava v tejto oblasti.  

- 26,5% samospráv má spracovanú projektovú dokumentáciu, ale je potrebné ju 

aktualizovať a prispôsobiť novým podmienkam  

- 27,7% samospráv nemá žiadnu projektovú dokumentáciu  

- 17,8% samospráv má projektovú dokumentáciu v štádiu rozpracovania  

- 17,8% samospráv nemá projektovú dokumentáciu nemá vo finálnej podobe  

- 62% samospráv má projektovú dokumentáciu vo finálnej podobe a už začalo 

s realizáciou  

- 1,2% samospráv uviedlo inú odpoveď  

- 2,8% samospráv sa nevedelo vyjadriť  

 V závere prieskumu bola samosprávam, ktoré uviedli, že plánujú budovanie, rekonštrukciu, 

alebo rozvoj kanalizácie  položená otázka, z akých finančných zdrojov by mala byť podporená 

výstavba verejných vodovodov, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd? Samosprávy mohli 

pri tejto otázke označiť tri najdôležitejšie zdroje financovania.  

- 60,9% samospráv uviedlo štátny rozpočet 

- 74,4% samospráv uviedlo zdroje Európskych a investičných fondov  

- 67,7% samospráv uviedlo ako zdroj financovania Environmentálny fond 

- 38,2% samospráv uviedlo možnosť financovania z Plánu obnovy a odolnosti SR  
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- 35,9% samospráv uviedlo možnosť financovania z prostriedkov vodárenských 

spoločností  

- 4,8% samospráv uviedlo možnosť financovania z vlastných finančných prostriedkov. 

(Dostupné online na: https://www.zmos.sk/zmos-obec-bez-vody-aj-vodovodu--

oznam/mid/405616/.html).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zmos.sk/zmos-obec-bez-vody-aj-vodovodu--oznam/mid/405616/.html
https://www.zmos.sk/zmos-obec-bez-vody-aj-vodovodu--oznam/mid/405616/.html
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ODPORÚČANIA 

Obecné samosprávy sa môžu v nami skúmanej oblasti uchádzať o finančnú podporu 

z Environmentálneho fondu, ktorý bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z.z. 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších 

predpisov, ako samostatná právnická osoba. Jeho správu vykonáva Ministerstvo životného 

prostredia SR.  

Ide o dve formy podpory:  

Úvery 

Environmentálny fond v roku 2022 poskytol finančnú podporu formou úveru 6 obecným 

samosprávam, ktorých bude financovaná výstavba kanalizácií a čističiek odpadových vôd.   

Podmienky a postup, ako sa obce a vyššie územné celky môžu uchádzať o túto formu podpory 

nájdete na: https://envirofond.sk/uvery/.  

Environmentálny fond na svojom webovom sídle ponúka oprávneným subjektom manuál na 

podanie elektronickej žiadosti.   

Dotácie  

V prípade dotácií, sa môžu obecné samosprávy uchádzať o finančnú podporu formou žiadosti 

podanej buď písomnou formou alebo elektronickou formou (žiadosť podaná cez elektronický 

systém: https://envirofond.egrant.sk/).  

 

Aktuálne výzvy Environmentálneho fondu  

Environmentálny fond  

Výzvy pre rok 2022 (Zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v roku 

2022 a predpokladaný termín ich zverejnenia) 

 Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – máj 2022 

 Oblasť: program obnovy dediny – máj 2022 

 Oblasť: Program ochrany prírody – máj 2022 

 Zelený vzdelávací fond – máj 2022 

 Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny – jún 2022 

 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta – jún 2022 

 Modernizačný fond – júl 2022 

 Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 

prostredia – august 2022 

 Podporné programové aktivity – august 2022 

https://envirofond.sk/uvery/
https://envirofond.egrant.sk/
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 Úvery na rok 2022 

 Oblasť: Ochrana a využívanie vôd – september 2022 

 Oblasť: Ochrana ovzdušia – september 2022 

 Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva - september 2022 

 Havárie- september 2022 

 Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie  bezprostrednej 

súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou - september 2022 

 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia- október 2022 

 Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 

prostredia – október 2022 

 Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – október 2022 

 Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny – október 2022 

 Oblasť: Program ochrany prírody – december 2022 

 Podporné programové aktivity – verejného vodovody a verejné kanalizácie – január 

2023 

 Úvery na rok 2023 – január 2023 

(Dostupné online na: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/07/Zoznam-cinnosti-act-

jul-2022.pdf).  

 

Ministerstvo životného prostredia  

Obecné samosprávy sa môžu uchádzať o finančnú podporu aj cez operačné programy v rámci 

operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci  Investičnej  priority 1 -  Prioritnej 

osi 1. Operačný program Kvalita životného prostredia predstavuje programový dokument 

Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu. 

Aktuálne platnú verziu operačného programu schváleného 09. 06. 2022 je dostupný na 

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2022/06/OPKZP-vz-13-sk_na_zverejnenie.pdf.  

  

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v 

súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

V oblasti odpadového hospodárstva je operačný program zameraný v zmysle hierarchie 

odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov, podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a zhodnocovanie so zameraním na 

prípravu pre opätovné použitie a recykláciu odpadov. 

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/07/Zoznam-cinnosti-act-jul-2022.pdf
https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/07/Zoznam-cinnosti-act-jul-2022.pdf
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2022/06/OPKZP-vz-13-sk_na_zverejnenie.pdf


 

33 
 

Oprávnené aktivity: 

Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku 

odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov 

Prijímatelia: 

 Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu, 

 subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného 

prostredia, 

 subjekty územnej samosprávy, 

 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a 

ochrany životného prostredia, 

 nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, 

 združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného 

prostredia. 

Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie 

nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych 

odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov 

Prijímatelia: 

 MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, 

 MV SR – okresné úrady, 

 subjekty územnej samosprávy, 

 združenia fyzických alebo právnických osôb, 

 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie. 

Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov 

Prijímatelia: 

 MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, 

 subjekty územnej samosprávy, 

 združenia fyzických alebo právnických osôb, 

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie. 

Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho 

a informačného systému v odpadovom hospodárstve 

Prijímatelia: MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie.+ 

(Dostupné online na: https://www.op-kzp.sk/odpad/) 
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Aktuálne výzvy:  

56. Výzva zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

 Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

 Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 Dátum vyhlásenia: 29. 10. 2019 

(Dostupné online na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-

zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/).  

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov 

– OPKZP-PO1-SC111-2019-58 

 Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

 Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 Dátum vyhlásenia: 12. 12. 2019 

 Dátum uzavretia: 31. 10. 2022 

(Dostupné online na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-

mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/).  

72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov  

 výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

 Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72 

 Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2021 

 Dátum uzavretia výzvy: 28. 10. 2022 

(Dostupné online na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16120-2/).   

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16120-2/
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77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a 

mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z 

nie nebezpečných odpadov 

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

 Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2022-77 

 Dátum vyhlásenia: 30. 09. 2022 

(Dostupné  online na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-

o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-

vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-

k/).  

Medziobecná spolupráca 

Metodický návod pre obce vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vytváranie 

spoločných obecných úradov: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2000/2002/ciastka_

6_2002.pdf 

Právna forma spolupráce: 

 zmluva na splnenie konkrétnej úlohy 

 zmluva o vytvorení Dobrovoľného združenia obcí 

 spoločná právnická osoba obcí 

 obchodná spoločnosť (a.s., s.r.o.) 

 organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby/verejne prospešná organizácia 

 záujmové združenie PO (ZMOS, Euroregióny) 

 zmluva o združení (Euroregióny) 

 občianske združenie 

 európska zoskupenie územnej spolupráce 

Výhody medziobecnej spolupráce na základe analýzy ZMOSu z roku 2020: 

 neeliminuje sa právo občanov priamo sa zúčastňovať na výkone samosprávy 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/77-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-recyklacie-vybranych-sposobov-zhodnocovania-odpadov-a-mechanicko-biologickej-upravy-zmesovych-k/
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2000/2002/ciastka_6_2002.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2000/2002/ciastka_6_2002.pdf
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 ekonomický prínos vo forme prístupu k ďalším finančným zdrojom, 

konkurencieschopnosť obce, aglomeračné úspory, väčší úžitok z tovarov a služieb, 

skvalitnenie poskytovaných služieb, vyššia efektivita poskytovaných služieb 

 efektívna správa vecí verejných 

 skvalitnenie poskytovaných statkov a služieb 

 stimulácia vlastných zdrojov obce 

 rozšírenie verejnej politiky (napríklad do marginalizovaných komunít) 

 flexibilita v čase a priestore 

 zachovaný princíp decentralizácie a demokratizácie, miestnej participácie a 

rozhodovania bez narušenia charakteru sídelného systému 

Ďalším odporúčaním pre obce je komunikácia s univerzitami a ich pracovníkmi v rámci 

vedecko-výskumných projektov. Obce a starostova obcí tak môžu získať cenné skúsenosti 

prostredníctvom komunikácie s riešiteľmi projektov a podujatí, ktoré sa v rámci projektov 

uskutočňujú. V neposlednom rade môžu obce prostredníctvom výskumov upozorniť na 

problémy, ktoré ich obec sužujú a dostať ich do povedomia akademickej obce a následne 

prostredníctvom výstupov z projektov aj do povedomia celospoločenského. Považujeme za 

nevyhnutné, aby sa o problémoch malých obcí diskutovalo aj na akademickej pôde 

a obzvlášť na pôde Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

keďže jedným z primárnych zameraní vedecko-výskumnej činnosti členov fakulty je práve 

územná samospráva. 
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ZÁVERY   

Sumarizácia zistení 

 Neplnenie si povinnosti zo strany niektorých obecných samospráv zverejňovať 

všeobecne záväzné nariadenia na webovom sídle,  

 Neplnenie si povinností zo strany niektorých obecných samospráv, ktoré im vyplýva zo 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám,  

 Nedostatočne využívaný potenciál  niektorých obecných samospráv v sledovanom 

území v oblasti medziobecnej spolupráce  

 Nedostatočne využívaný potenciál niektorých obecných samospráv v sledovanom 

území pri zapájaní sa do výziev Environmentálneho fondu a operačných programov 

Ministerstva životného prostredia.  

 Ďalšími faktormi, ktoré môžu vplývať na vyššie uvedené zistenia sú: nedostatočný 

administratívny aparát, nedostatočný finančný aparát, rozdrobenosť sídelnej štruktúry. 

 

Z dikcie zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení obec môže vo veciach územnej samosprávy 

vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými 

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

Slovenskej republiky, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

Vyššie spomínaný zákon v §6 ods.9 podmieňuje platnosť všeobecne záväzného nariadenia  jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v obci a taktiež ukladá povinnosť zverejniť platné všeobecne 

záväzné nariadenie na webovom sídle obce. V priebehu riešenia projektu  sme však zistili, že 

sledované obce častokrát túto zákonom stanovenú povinnosť obchádzajú, respektíve ani 

nedisponujú webovým sídlom obce. Spomínaným konaním, respektíve nekonaním dochádza k 

nečinnosti a porušeniu zákonom stanovenej povinnosti. Právny poriadok Slovenskej republiky 

však neprikazuje obciam mať zriadené webové sídlo a tak je možné konštatovať, že zákonom 

stanovená podmienka zverejňovania všeobecne záväzné nariadenia na webovom sídle obce je 

v prípade, že obec webové sídlo nemá zriadené bezpredmetná. V rámci nášho výskumu sme 

zistili že 55 nami sledovaných obcí (čo predstavuje 31,43%) nemá zriadené webové sídlo obce. 

Napriek tomu, že zákon o obecnom zriadení priamo v §6 ods.9 podmieňuje platnosť všeobecne 

záväzného nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci a následne ukladá povinnosť 

zverejniť už platné všeobecne záväzné nariadenie na webovom sídle obce, sme zistili, že 49  

nami sledovaných obcí (čo predstavuje 28%) si spomínanú povinnosť danú zákonom 

o obecnom zriadení nesplnili. Neuverejnením všeobecne záväzného nariadenia na webovom 
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sídle obce tak dochádza k nečinnosti daných obcí a je možné voči obci podať sťažnosť podľa 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

Ďalším spôsobom ako požadované informácie od obcí získať je využitie inštitútu žiadosti 

o poskytnutie informácií na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovil obciam povinnosť 

zverejňovať a sprístupňovať informácie vymedzené v §3 ods. 2 tohto zákona. Nezverejnením 

alebo nesprístupneným informácií, ktoré sú vymedzené v spomínanom §3 ods. 2 zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám, dochádza však znovu k nečinnosti danej obce. 

V našom výskume sme však narazili na problém, že obce ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť 

zverejniť všeobecne záväzné nariadenia  na svojom webovom sídle, respektíve webové sídlo 

zriadené nemajú, boli nečinné aj pri odpovedaní na žiadosť o poskytnutie informácií, teda 

nesplnili si ani druhú zákonom stanovenú povinnosť. V prípade, že obec neodpovedala na 

žiadosť o poskytnutie informácií nastáva fikcia negatívneho rozhodnutia, teda predpokladá sa, 

že obec zaujala negatívne stanovisku k žiadosti. Voči spomínanej nečinnosti je možné podať 

odvolanie, ktoré sa podáva v našom prípade obci/obecnému úradu. V spomínanom prípade 

o odvolaní rozhodne starosta obce, ak však ani ten nerozhodne v 15 dňovej lehote, nastáva aj 

v tomto prípade fikcia negatívneho rozhodnutia, čo znamená, ako keby starosta obce vydal 

zamietavé stanovisko k žiadosti. 

Ako už bolo vyššie spomenuté, žiadosť o poskytnutie informácií sme poslali 102 nami 

sledovaným obciam a odpovedalo nám 23 obcí, čo predstavuje 22,55% zo všetkých obcí, 

ktorým bola žiadosť poslaná. Teda môžeme konštatovať, že 77,45% obcí bolo nečinných pri 

odpovedi na žiadosť o poskytnutie informácií. 

Z legislatívneho hľadiska má obec má vytvorené predpoklady na rozvoj medziobecnej 

spolupráce.  

Dôležitým aspektom je ochota zapojenia sa do spolupráce, komunikácia a optimalizácia 

záujmov obcí, presné zmapovanie existencie rôznych subjektov medziobecnej spolupráce, ako 

aj fakt, že medziobecnou spoluprácou sa neeliminuje právo občanov priamo sa zúčastňovať na 

výkone samosprávy, vzájomne spolupracovať vo vnútroštátnom alebo v medzinárodnom 

meradle. 

V rámci Slovenskej republiky je medziobecná spolupráca rámcovo upravená v Ústave SR a 

ďalej rozpracované v zákone o obecnom zriadení a v metodickom návode Ministerstva vnútra 

SR z apríla 2002 na vytváranie spoločných obecných úradov. Samostatný zákon, ktorý by 

upravoval medziobecnú spoluprácu Slovenská republika zatiaľ nemá. 



 

39 
 

Jednou z možností ako môžu obce spolupracovať je na základe zmluvy, ktorú obce uzatvoria 

na uskutočnenie konkrétnej úlohy, hovoríme napríklad o zmluve o zriadení združenia obcí, 

zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca obcí sa vždy 

musí riadiť základnými zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami 

obyvateľov obcí.  

Prínosy medziobecnej spolupráce môžu byť napríklad v oblasti ekonomickej (prístup k ďalším 

finančným zdrojom, konkurencieschopnosť obce, aglomeračné úspory, väčší úžitok z tovarov 

a služieb, skvalitnenie poskytovaných služieb, vyššia efektivita poskytovaných služieb a pod.) 

Dôležitým prínosom medziobecnej spolupráce je napríklad v zlepšení správy vecí verejných- 

odstránenie snahy presadiť celoštátne programy a umožňuje regiónom všeobecne definované 

národné priority konfrontovať a dávať do súladu s miestnym potenciálom a priblížiť ich tak 

svojim občanom. 

Neopomenuteľné pozitívum medziobecnej spolupráce je v skvalitnení poskytovaných statkov 

a služieb, stimulácia vlastných zdrojov obce, rovnako takáto spolupráca prispieva k rozšíreniu 

verejnej politiky, napríklad aj do marginalizovaných komunít. 

Medziobecná spolupráca, ktorá sa javí ako perspektívny spôsob riešenia naznačených 

problémov, by mala umožniť rozsiahlu mieru flexibility v čase a priestore. Zároveň sa zachová 

tendencia decentralizácie a demokratizácie, miestnej participácie a rozhodovania bez narušenia 

charakteru sídelného systému. Rozhodujúcou šancou je tvorba flexibilného riadiaceho rámca 

úzko spojeného s princípmi lokálnej demokracie a otvárajúceho možnosť členstva v rôznych 

združeniach súčasne, podľa vlastnej voľby.  

 

Je potrebná reforma verejnej správy?  

Reforma verejnej správy v Slovenskej republike je dlhodobo pertraktovanou témou odbornej 

i laickej verejnosti. V Slovenskej republike je 2962 obcí a 8 samosprávnych krajov, pričom 

platí, že každá obecná samospráva bez ohľadu na jej veľkosť, či počet obyvateľov má rovnaké 

povinnosti a kompetencie, čo často vedie k neschopnosti malých obcí plniť si svoje zákonom 

stanovené povinnosti. Aj v rámci vedecko výskumnej činnosti na projekte sme poukázali na 

nečinnosť nami sledovaných obcí pri zverejňovaní dokumentov na webovom sídle obce a pri 

odpovedaní na žiadosti o poskytnutie informácií. Preto si dovoľujem konštatovať, že reforma 

verejnej správy je nepochybne aktuálnym problémom, ktorému je potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť nielen na úrovni národnej, ale na všetkých úrovniach územnej samosprávy.  

Združenie samosprávnych krajov považuje reformu verejnej správy za podmienku 

modernizácie Slovenskej republiky. Únia miest a obcí Slovenska hovorí o decentralizácií 
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a úprave deľby kompetencií, verejných financií a zodpovednosti, ktoré by centrálna vláda 

odovzdala mestám a obciam a o zmene územnosprávneho usporiadania a zmenách 

financovania. 

Na výzvy Únie miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov reagovalo 

Ministerstvo vnútra SR, do ktorého gescie spadá verejná správa, vytvorením  komisie pre 

prípravu reformy verejnej správy. 

Členmi predsedníctva komisie sú zástupcovia Národnej rady SR, štátni tajomníci ministerstiev 

a odborní garanti za jednotlivé oblasti reformy. V októbri 2021 komisia konštatovala, že je 

potrebná príprava analytických podkladov pre: 

- usporiadanie miestnej štátnej správy,  

- prenesený výkon štátnej správy,  

- rámce usporiadania regionálnych a miestnych samosprávnych kompetencií.  

Tiež prijala rozhodnutie, že pre východiská reformy je potrebné zohľadňovať funkčno-

priestorové a ekonomické aspekty, sociálne, psychologické a kultúrno-historické aspekty. 

Vypracované analytické podklady budú slúžiť pre vypracovanie konkrétnych návrhov zmien, 

ktoré komisia následne predloží k širokej verejnej diskusii.  

 

Príklad dobrej praxe pri správe obce 

Jednou z mála obcí, ktoré patrili medzi nami skúmané obce, ktoré si plnia zákonom stanovené 

povinnosti je obec Bžany v okrese Stropkov. Na webovom sídle obce má spomínaná obec 

zverejnené všetky dokumenty, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky od obcí vyžaduje. 

Bžany na svojej stránke zverejňujú:  

 platné VZN prijaté od roku 2015 po súčasnosť, 

 zmluvy, kde jednou zo strán je obec Bžany od roku 2012 po súčasnosť, 

 uznesenia a zápisnice od roku 2015 po súčasnosť, 

 faktúry od roku 2016 po súčasnosť,  

 výročné správy od roku 2014 po súčasnosť,  

 objednávky od roku 2017 po súčasnosť,  

 záverečné účty od roku 2015 po súčasnosť,  

 smernice, 

 aktuálny územný plán obce a rozpočet na obdobie 2021-2023. 

Obec Bžany taktiež pravidelne podáva projekty a žiadosti o návratné a nenávratné finančne 

prostriedky z rôznych fondov. V roku 2019 podala obec 2 projekty, z toho bol projekt na rozvoj 

športu v obci úspešný a obec získala 8000eur na výstavbu detského ihriska zo zdrojov Úradu 
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vlády Slovenskej republiky. V roku 2020 obec podala 6 projektov, z ktorých bol úspešný taktiež 

jeden projekt v hodnote 5000eur na vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice v obci zo zdrojov 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Obec v spomínanom roku žiadala finančné 

prostriedky aj práve z Environmentálneho fondu na rozvoj odpadového hospodárstva, daný 

projekt bol však zamietnutý. V roku 2021 podala obec 6 projektov a jeden projekt bol úspešný. 

V danom roku sa obec znovu pokúsila získať prostriedky na rozvoj odpadového hospodárstva 

z Environmentálneho fondu, znovu neúspešne. V aktuálnom roku obec podala 3 projekty, o 2 

projektoch nebolo doposiaľ rozhodnuté a jeden projekt zameraný na verejnú sieť WiFi zo 

zdrojov Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

bol schválený. V súčasnosti má obec Bžany rozpracovaných 5 projektov, z ktorých je jeden 

projekt znovu zameraný na rozvoj odpadového hospodárstva v obci.   

Obec Bžany považujeme za príklad dobrej správy obce najmä z dôvodu, že si plní zákonom 

stanovené povinnosti pri zverejňovaní dokumentov na webovom sídle, čo nepochybne 

prispieva k transparentnosti v nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami obce. 

V neposlednom rade obec pravidelne podáva projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj obce 

v rôznych oblastiach, aj v oblasti odpadového hospodárstva, čo na základe nášho výskumu pri 

obciach do 200 obyvateľov v Prešovskom samosprávnom kraji veľmi raritné.   
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