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Slovo na úvod 
 

Po dlhšom čase sme pristúpili k novému modu organizovania medzinárodnej vedeckej konferencie. Konferenciu sme 

zorganizovali z dvoch grantov vega, lebo z jedného sme ju nemohli uhradiť, a tak sme aj účastníkov rozdelili podľa ich záujmu  

do dvoch sekcií. 

V prvej sekcii sme sa viac orientovali na individuálnu rozhodovaciu činnosť a v druhej sekcii sme sa zamerali na 

normatívnu podobu výkonu správy obcami. 

V tomto zborníku Vám ponúkame príspevky, ktoré odzneli v sekcii ktorá bola organizovaná na základe grantu VEGA 

1/0557/17 Právne aspekty optimalizácie výkonu správy obcami ako subjektami verejnej správy. 

Napriek paralelnému priebehu obsah sekcií mi prichodí konštatovať, že ako aktívna tak aj pasívna účasť v už 

spomínanej sekcii bola na veľmi vysokej odbornej úrovni, ale aj čo do početnosti môžeme byť s priebehom spokojní. 

Ostáva nám dúfať, že v budúcnosti nebudeme musieť organizovať konferencie tak ako to bolo v tomto kalendárnom 

roku. Jednu sme organizovali v kombinácii s podporou súkromných finančných zdrojov a druhú v kombinácii s iným grantom 

a to pri minimálnych nákladoch, lebo by sme nedokázali naplniť ciele grantu. 

Napriek spomínaným ťažkostiam medzinárodná konferencia mala veľmi dobrú úroveň a príspevky tých, ktorí aktívne 

vystúpili sú súčasťou zborníka. 

Príspevky, ktoré odzneli v diskusii budú súčasťou námetov, ktoré poskytneme grantovej agentúre. 

Ostáva mi poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní konferencie, či už organizátorskou prácou alebo aj 

aktívnym vystúpením. 

Konferencia sa uskutočnila v Bratislave v priestoroch fakulty v dňoch 25. a 26. októbra 2018. 
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                   prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
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NORMOTVORBA OBCÍ PRI VÝKONE ORIGINÁLNEJ PRÁVOMOCI A 
PÔSOBNOSTI  

 
Marián Vrabko 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: Príspevok je venovaný charakteristike výkonu originálnej právomoci orgánmi územnej samosprávy a jeho 

odlišovanie od preneseného výkonu štátnej správy. Novým momentom je zvýraznenie obecnej samosprávy ako štvrtej moci 
v štáte. Výrazom tejto moci by bolo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by bola realizovaná originálna právomoc v štáte. 
Efektívny výkon tejto činnosti je podmienený aj fiškálnou decentralizáciou. 

Abstract: The contribution is devoted to the characteristics of the exercise of the original authority by the authorities of 

territorial self-government and its distinction from the transferred state administration. A new moment is the emphasis of 
municipal self-government as the fourth power in the state. An expression of this power would be a generally binding regulation 
that would implement original jurisdiction in the state. The effective performance of this activity is also conditioned by fiscal 
decentralization. 

Kľúčové slová: Všeobecne záväzné nariadenie, originálna právomoc, prenesený výkon štátnej správy, štvrtá moc v štáte, 

horizontálne delenie moci v štáte, fiškálna decentralizácia, lokálna a regionálna samospráva. 

Key words: Generally binding regulation, original jurisdiction, transferred state administration, fourth power in the state, 

horizontal separation of power in the state, fiscal decentralization, local and regional government 

ÚVOD 

  Teoretici i praktici ústavného i správneho práva pri hodnotení územnej samosprávy zvyknú o našej samospráve 
hovoriť, že vznikla zhora nadol, akoby naopak angloamerickej územnej samospráve, ktorá vznikala zdola nahor. 
Angloamerický systém samosprávy nebude predmetom nášho skúmania a preto sa mu nebudeme venovať, pretože pri ňom  
sa anglické grófstva a americké osady  rozhodli postúpiť časť svojej právomoci a pôsobnosti centrálnym orgánom 
monarchistického alebo republikánskeho charakteru. 
  Naša územná samospráva je charakterizovaná ako štruktúra orgánov, ktorá sa kreovala  decentralizáciou štátnej 
moci z centrálnych orgánov na volené miestne orgány územnej samosprávy.  
  „Klasickí právni teoretici od Ch. Montesquiera po Medisona naznačujú, že decentralizované riadenie má mnoho 
výhod: 
- najmä pre demokratickú účasť, zastúpenie a zodpovednosť, 
- pre verejnú politiku a efektívnosť vládnutia, 
- pre reprezentáciu a uspokojenie územných, etnických, kultúrnych a jazykových   
  rozdielov.“1 
  Všetky uvedené charakteristické črty územnej samosprávy vychádzajú z toho, že štát sa po istých skúsenostiach 
rozhodol obmedziť svoju moc a posunúť ju na nižšiu úroveň – územnú samosprávu. V čase obnovovania územnej samosprávy 
po roku 1989 existoval u nás ešte jeden medzistupeň, a to bolo federatívne usporiadanie Československa. Tento medzistupeň 
veľmi rýchlo ukončil svoju činnosť a v konečnom dôsledku u nás už išlo len o posun štátnomocenských oprávnení z úrovne 
samostatnej republiky na obecnú samosprávu. Oveľa neskôr sa rozvíjala regionálna samospráva. V tomto prípade časť 
štátnomocenských  oprávnení bola decentralizovaná zhora nadol a časť presunutá zdola nahor. 

2 

  Na území našej republiky pravdepodobne prvýkrát došlo k posunu právomoci zhora nadol   v období feudalizmu, keď 
okrem šľachty sa začal formovať aj meštiansky stav, ktorý žiadal od absolutistických panovníkov časť  zákonodarných, 
výkonných aj súdnych právomocí. 
  Panovník samozrejme len veľmi ťažko, ale pod vplyvom rôznych vzbúr a povstaní, predsa pristúpil na to, že mestá 
dostali časť práv, výsad, vrátane súdnej právomoci. V mestách vznikla štruktúra orgánov, ktorá mala svoju právomoc ako 
rozhodovaciu tak aj výkonnú a súdnu (právo meča). Pre ilustráciu uvedieme, že na prelome 13. a 14. storočia sa na Slovensku 
okrem baníckeho práva, ktoré bolo najmä odvetvové, rozvíja aj tzv. tavernikálne právo, ktoré už bolo medziodvetvové 
a tavernikálne súdy boli súdmi druhého stupňa, teda odvolacie.2 
  Z historického náčrtu je zrejmé, že pokusy o presuny moci od absolutistického panovníka na nižšie stavy sa naozaj 
diali aj v absolutistickej monarchii. 
  Oveľa radikálnejší posun bol po rozpade Rakúsko-Uhorska pri vzniku Československa. Československo bolo 
charakterizované ako republika, ktorá  na našom území nahradila dualistickú monarchiu. Pri vzniku Československa bola  moc 
v štáte  horizontálne rozdelená na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Zákonodarnú moc reprezentovalo na celoštátnej úrovni 
Národné zhromaždenie Československej republiky. Reprezentantom výkonnej moci sa stala verejná správa, ktorá obsahovala 
aj štátnu aj verejnú zložku. Reprezentantom súdnej moci sa stala štruktúra súdov, ktorá prešla pomerne zložitým historickým 

                                                      
1 Trellová, L.: Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Wolters Kluwer, Bratislava 2018, s. 9. 
2 Bližšie k tomu pozri: Mertanová, Š.: Ius tavernicale, VEDA vydavateľstvo SAV. Bratislava, 1985 s. 21 a n. 
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vývojom.  Výkonná moc bola sústredená do orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy. Z uvedených faktov je 
zrejmé, že  v dnešnom ponímaní  ide o duálny model verejnej správy. 
  V roku 1948 sa začalo s likvidáciou duálneho modelu verejnej správy s tým, že zostala len štátnomocenská časť  
reprezentantom ktorej boli národné výbory. Po roku 1989 dochádza k opätovnému obnoveniu  duálneho modelu verejnej 
správy. Na našom území opäť začala fungovať štátna správa a aj obecná samospráva. 
  V rámci horizontálneho delenia moci v štáte sa štát postupne rozhodol, nielenže revitalizuje duálny model verejnej 
správy, ale najmä, že orgány územnej samosprávy vybaví originálnou právomocou.  Vychádzame zo starej demokratickej 
premisy, že všetká moc v štáte je odvodená od ľudu a od prejavov jeho vôle. Uskutočnila sa tak  reforma, ktorej podstatou 
bola decentralizácia štátnej moci na orgány územnej samosprávy.  
  S ohľadom na charakter našej krajiny, rurálna krajina s veľkým počtom malých sídiel, bol však štát nútený zaoberať 
sa nielen výkonom samosprávnych aktivít, ale  aj výkonom štátnej správy, pretože ani prostredníctvom všetkých štátnych 
úradníkov nebol schopný zabezpečiť  optimálny výkon štátnej správy. S ohľadom na veľký počet malých sídiel nebolo možné 
zabezpečiť výkon štátnej správy štátnymi zamestnancami v každom sídelnom útvare. Štát preto pristúpil aj k prenosu úloh 
štátu na orgány územnej samosprávy tzv. prenesený výkon štátnej správy. 
  Samozrejme, že od počiatku máme pochybnosti o tom, či  orgány územnej samosprávy v malých sídlach zabezpečia 
kvalitný výkon originálnej právomoci a súčasne aj prenesený výkon štátnej správy. Najmä keď zisťujeme, že úroveň 
pracovníkov a tým aj práca orgánov územnej samosprávy v niektorých prípadoch je na veľmi slabej, alebo až neuspokojivej 
úrovni. Máme na mysli najmä marginalizované skupiny obyvateľstva, žijúceho v osadách. 
  Len pre úplnosť uvádzame, že súdnu moc, štát od skončenia II. svetovej vojny jednoznačne upravil na okresnej 
a krajskej úrovni. Tá je nemenná, zatiaľ čo verejná správa prešla veľkým množstvom reforiem. Každá reforma zasiahla do 
štruktúry orgánov, rozsahu ich právomoci a pôsobnosti a to od centrálnej úrovne až po miestnu. 
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  V prípade, že budeme pri horizontálnom členení moci v štáte uvažovať aj o štvrtej moci, musíme si jednoznačne 
povedať, že tou môže byť aj územná či regionálna samospráva alebo oboje dohromady, samozrejme za predpokladu, že bude 
pozostávať z volených zástupcov. Následne potom musíme pripustiť, že obecné zastupiteľstvo, či zastupiteľstvo kraja je 
jednoznačne ten orgán, ktorý bude mať aj isté oprávnenia a prerogatíva moci vo svojom územnom obvode. Máme na mysli 
originálnu právomoc, ktorej legitímnym prejavom budú všeobecne záväzné nariadenia obce alebo samosprávneho kraja. 
(Niektorí poukazujú na to, že je to pomerne dlhý názov, že by  bolo dobré ho aj skrátiť). 
  Tieto všeobecne záväzné nariadenia môže prijímať len obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo samosprávneho 
kraja a to predpísaným spôsobom prípravy a prijatia uznesenia tak, ako je upravené v rokovacom poriadku a platnej právnej 
úprave. 
  Okrem už spomínanej originálnej právomoci oboch zastupiteľských zborov územnej samosprávy, oba majú 
oprávnenie prijímať všeobecne záväzné nariadenia pri prenesenom výkone štátnej správy. 
  Ústavný rámec takto vymedzených právomocí nám poskytuje Ústava SR. V čl. 68  sa uvádza, že  vo veciach územnej 
samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať 
všeobecne záväzné nariadenia. 
  V čl. 71 ods. 1 sa uvádza, že na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej 
štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát. 
  V čl. 71 ods. 2 je doplnené: Pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok vydávať v rámci svojej 
územnej pôsobnosti a na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia. Výkon štátnej 
správy prenesený na obec alebo vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví zákon. 
  Ústava tieto dva druhy aktivít rozlišuje, podobne tak činí aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení).  Zo znenia  zákona je zrejmé, že oba rozhodujúce dokumenty pre 
organizáciu územnej samosprávy vychádzajú z toho, že regionálna právomoc územnej samosprávy môže byť regulovaná 
všeobecným zákonom, ktorým sa myslí zákon o obecnom zriadení a osobitným zákonom o ktorom tak rozhodne zákonodarný 
zbor. 
  Originálnu právomoc vykonáva obec podľa § 4 zákona o obecnom zriadení.  
Samosprávu vykonávajú obyvatelia obce: 
a) orgánmi obce, 
b) miestnym referendom 
c) zhromaždením obyvateľov. 
  V § 4 v odseku 3 písm. a až s zákonodarca demonštratívne uvádza aké úlohy plní obec pri výkone samosprávy – 
originálnej právomoci. 
  V § 4 ods. 4 je interpretačné pravidlo podľa ktorého: Ak zákon pri  úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide 
o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce. 
  V ods. 5 pís. „a“ je taxatívne uvedené čo obec pri výkone originálnej právomoci ustanoví vo všeobecnom záväznom 
nariadení. 
  V § 4 ods. 5 pís. „b“ je uvedené, že obec môže ustanoviť nariadením aj iné podrobnosti ako v písmene „a“. 
  V § 5 ods. 1 – je jednoznačne uvedené, že zákonodarca ráta aj s preneseným výkonom štátnej správy na obce: „na 
obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. 
S prenesením úloh na obce štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne podmienky“. 
  V § 5 ods. 2 je upravená kontrola preneseného výkonu štátnej správy, ktorý realizuje vláda. 
  V § 5 ods. 3 je novo upravený postup ak obec dlhodobo najmenej 6 mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri 
prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase ani žiadne opatrenia, na zabezpečenie jej výkonu,  najbližší orgán 
štátnej správy, ktorý vykonáva štátnu správu na príslušnom úseku podľa osobitného zákona, písomne vyzve obec na nápravu 
a určí jej na to lehotu. Ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, je príslušný konať orgán štátnej správy tak ako je 
uvedené vyššie. Obec uhradí orgánu štátnej správy náklady spojené s touto činnosťou. Toto neplatí  ak ide o rozhodovanie 
podľa správneho poriadku. 
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  V § 6 ods. 1 a ods. 2 dochádza k jednoznačnej diferencii všeobecne záväzných nariadení obce (Nadpis je všeobecne 
záväzné nariadenie). 
- ods. 1 – originálna právomoc či pôsobnosť, 
- ods. 2 – prenesený výkon štátnej správy. 
  Z nadpisu je zrejmé, že zákonodarca rozlišuje dva druhy všeobecne záväzných nariadení. V ďalších ustanoveniach, 
ktoré sa dotýkajú prípravy a realizácie všeobecne záväzných nariadení je postup pri oboch druhoch rovnaký. 
  V § 6a ods. 1 je upravený postup obce pri  všeobecne záväzných nariadeniach, v prípade, že sa v nich zistí nesúlad 
s platnou úpravou a bude o nich rozhodovať súd, a to až po povinnosť obce zverejniť rozhodnutie súdu na úradnej tabuli a na 
webovom sídle obce na šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
  V prípade  pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce alebo jeho časti obec to zverejní, a to až 
do času kým nie je zrušené alebo nestratí právoplatnosť. Z týchto častí zákona je zrejmé, že tu zákonodarca nerozlišuje 
originálnu právomoc obce a  prenesený výkon štátnej správy, ktorý realizuje obec. Súvisí to zrejme s právnou úpravou 
v zákone č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, (ďalej len Správny súdny poriadok), ktorý tieto dve činnosti nerozlišuje, 
a to práve preto, lebo ide o procesné postupy a nejde o uplatnenie materiálneho práva. 
  Okrem oprávnení obce sú v zákone uvedené aj oprávnenia obecného zastupiteľstva, ktoré sú demonštratívne 
uvedené v § 11 ods. 4 písm. a až g, zákona o obecnom zriadení. Podobne sú v zákone uvedené aj oprávnenia a povinnosti 
obecného zastupiteľstva pri vyhlasovaní miestneho referenda a zhromažďovania obyvateľov obce ako ďalších spôsobov 
realizácie štvrtej moci v štáte. Zákonná úprava nerozlišuje  spôsob ich prijímania. Podobne nerozlišuje ich spôsob 
preskúmavania ani Správny súdny poriadok pred správnym súdom. Vo všeobecnosti  podľa zákona o obecnom zriadení platí, 
že každá obec musí mať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktorý zabezpečuje procesný postup prijatia týchto 
dokumentov. 
  Ak pripustíme, že územná samospráva je štvrtá moc v štáte (popri zákonodarnej, výkonnej a súdnej) tak potom 
musíme akceptovať, že táto moc má právo na svoju integritu, istú obmedzenú nezávislosť, rozsah ustanovených práv 
a oprávnení a má zabezpečiť istý okruh právom chránených záujmov. Najčastejšie pôjde o ochranu subjektívnych práv 
fyzických osôb a právnických osôb a o ochranu verejného záujmu. Angličtina používa na označenie týchto subjektov niekedy 
pojem „local government“, teda miestny parlament. Z  nami vnímaného obsahu je zrejmé, že tento miestny parlament má istú 
výlučnú právomoc, vrátane oprávnení vydávať miestne „zákonodarstvo“, ktoré u nás nazývame všeobecné záväzné 
nariadenia, ktorým je regulovaná a vykonávaná originálna právomoc obce. 
  Je úplne samozrejmé, že tieto všeobecne záväzné nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami ratifikovanými predpísaným spôsobom. 
  Preveriť tieto skutočnosti môže jednak kontrolný systém verejnej správy, ktorý pracuje vo vnútri verejnej správy, ale 
aj vonkajšia kontrola systému verejnej správy. Na úrovni vnútornej kontroly územnej samosprávy je to najmä hlavný 
kontrolór,  samotný vonkajší systém kontroly verejnej správy vrátane územnej samosprávy je oveľa zložitejší 
a mnohotvarnejší. V rozhodujúcej miere sú to rôzne druhy inšpekčných orgánov s celoštátnou pôsobnosťou. Osobitné 
postavenie bude mať prokuratúra, ktorá môže využívať protest prokurátora, vstup do konania pred správnym súdom, správnu 
žalobu a kasačnú sťažnosť. 
  Okrem systému vonkajšej a vnútornej špecializovanej kontroly samosprávy sú tu stále oznámenia, petície a sťažnosti 
občanov. 
  Možnosti porovnávania predpokladaného a skutočného stavu sú teda viacdimenziálne a viacstupňové. 
  Napriek tomuto zložitému kontrolnému systému sa môže stať, že obce prijmú všeobecne záväzné nariadenia, ktoré 
budú v rozpore so zákonom a to môže byť: 
- úmyselné konanie poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj 
- neznalosť poslancov obecného zastupiteľstva. 
  Aj v prvom aj v druhom prípade dôjde k nezákonnosti, a to tým, že miestny parlament prijal lokálny „zákon“, ktorý nie 
je v súlade s platným a účinným právom. 
  Možnosti nápravy sú buď z vlastnej iniciatívy samosprávou, alebo na základe protestu prokurátora alebo na základe 
rozhodnutia súdu, ak nevyhoveli protestu prokurátora. 
  Oveľa dôležitejšie ako možnosti nápravy, pretože to by mali byť posledné možnosti opravy, sú spôsoby ako 
predchádzať tomuto stavu. Veľmi efektívnou cestou sa javí vzdelávanie poslancov samosprávy, ale najmä vzdelávanie 
manažmentu a funkcionárov samosprávy na náklady štátu. 
 

ZÁVER 

  Ako sme už uviedli máme veľké množstvo malých sídiel, kde občania vlastnými silami a prostriedkami nie sú schopní 
zabezpečiť si dané úlohy. Z načrtnutého nelichotivého stavu je možné okamžité riešenie v tomto, že sídla na našom území by 
sme rozdelili do niekoľkých skupín. Ak oddelíme mestá, obce by sme mohli rozdeliť podľa počtu obyvateľov. 
  Tretiu skupinu by tvorili obce do 500 obyvateľov, ktorých územná samospráva by rozsah originálnych právomocí  
mala najviac obmedzený.  Druhú skupinu by tvorila kategória obcí do 1000 obyvateľov, ktoré by rozsah právomocí mali väčší 
ako tretia kategória, ale zároveň menší ako prvá kategória. Prvú skupinu by tvorili obce s počtom obyvateľov nad 1000 
obyvateľov, ktoré by rozsah právomocí mali väčší ako druhá kategória, ale zároveň menší ako mestá. Tak trošku to pripomína 
strediskové obce. 
             Existujúca právna úprava umožňuje už teraz vytvoriť spoločný obecný úrad alebo uzatvoriť zmluvu na výkon 
konkrétnej úlohy alebo činnosti alebo uzatvoriť zmluvu o združení obcí. Združenia obcí registruje okresný úrad v sídle kraja 
v ktorom sa nachádza sídlo združenia. 
  Špecifickým prípadom riešenia týchto obcí je zlučovanie obcí, ktoré doplnila ostatná novela zákona o obecnom 
zriadení, táto novela osobitne upravila pričlenenie obcí. 
  Je na zváženie, či aj mestá by nebolo vhodné rozdeliť napríklad do troch kategórií podľa počtu obyvateľov alebo aj 
iných doplňujúcich kritérií. Ako ukazujú výsledky z praxe veľkosť sídla je jedno z kľúčových kritérií pri decentralizácii 
právomoci, a to platí pri mestách, ale aj pri obciach. Túto skutočnosť napríklad veľmi podporuje delenie podielových daní 
podľa počtu obyvateľov. 
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  Toto všetko je možné za predpokladu, že sa bude realizovať aj ďalšia fiškálna decentralizácia, nielen vecná 
decentralizácia. Fiškálna decentralizácia predstavuje ďalší proces ako urýchliť, ale najmä skvalitniť výkon originálnej 
právomoci a pôsobnosti územnej samosprávy. 
  Ak by som chcel parafrázovať a doplniť názov dnešnej konferencie, tak by som mohol uviesť, že: „Dobré všeobecne 
záväzné nariadenia sú vonkajším prejavom štvrtej moci v štáte, pri jej horizontálnom členení“. Či už územnú a regionálnu 
samosprávu budeme, alebo nebudeme vnímať ako štvrtú moc v štáte, každopádne platí, že vo všeobecnosti pôjde o výkon 
originálnej právomoci územnej samosprávy v štáte a tejto skutočnosti sa bude musieť nevyhnutné prispôsobiť aj legislatívu, 
ktorá je len v začiatkoch. 
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NORMOTVORBA OBCE PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ  
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Abstrakt: Zákon č. 70/2018 Z. z. priniesol viaceré legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú normotvornej činnosti obce. Referát 

poukazuje na ich vplyv vo vzťahu k príprave a schvaľovaniu všeobecne záväzných nariadení obce. Taktiež analyzuje 
kompetenciu starostu vo vzťahu k schválenému nariadeniu 

Abstract: The Act No. 70/2018 Coll. has brought several legislative changes concerning the municipality normative activities. 

The paper focuses on their impact regarding to the preparation and approving the legally binding acts by the municipalities. It 
also analyzes the competence of the mayor in relation to the approved legislation. 

Kľúčové slová: normotvorba obce, platnosť, účinnosť, vyhlásenie 

Key words: municipality normative activities, validity, effectiveness, publication 

 ÚVOD 
 Viaceré zmeny ustanovené zákonom č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. apríla 2018 dotkli aj právomoci obce 

vydávať všeobecne záväzné nariadenia.  
 Konkrétne ide o: 

- ustanovenie § 4 ods. 5, 

- ustanovenie § 6 ods. 3, 5, 8, 9, 

- ustanovenie § 12 ods. 7, 

- ustanovenie § 13 ods. 6 a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Čo bude ich uplatňovanie v praxi znamenať v normotvorbe obce? Aký cieľ sledoval zákonodarca novelizáciou? Aký 

je ich právny dôsledok v porovnaní s predchádzajúcou úpravou? To sú základné otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede. 

2 USTANOVENIE § 4 ODS. 5 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. 

Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia – v súlade s čl. 68 a s čl. 71 ods. 1 prvá veta Ústavy 
Slovenskej republiky – upravuje § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. Podmienky uplatnenia právomoci obce sú v oboch 
odsekoch ustanovené odlišne, keďže v prvom prípade ide o normotvorbu obce v rámci jej samosprávnej pôsobnosti a 
v druhom prípade o normotvorbu obce vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy. 

Zákon č. 70/2018 Z. z. novelizáciou § 4 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. explicitne potvrdil len to, čo sa v rámci 
jeho interpretácie už roky uvádza v učebniciach správneho práva – obec má vo veciach územnej samosprávy právomoc 
vydávať všeobecne záväzné právne predpisy (ďalej len ako „nariadenia“ ) bez toho, aby na to potrebovala splnomocnenie v 
osobitnom  zákone  (porovnaj dikciu § 6 ods. 2).  

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. formuluje jej právomoc ako oprávnenie. To však nevylučuje, aby osobitný zákon uložil 
obci povinnosť upraviť nariadením veci územnej samosprávy.  
 V súčasnosti účinné znenie § 4 ods. 5 upravuje kogentné a fakultatívne splnomocňovacie ustanovenie na vydanie 
nariadení. Bez ohľadu na to, či je obec povinná podľa písm. a) alebo či podľa písm. b) má možnosť tak urobiť, ide o nariadenia 
vydané výlučne vo veciach územnej samosprávy (§ 6 ods. 1).  
 Predmet úpravy vydaného nariadenia nazýva odsek 5 podrobnosťami. Ich obsah pomenúva konkrétne len v písm. 
a) bod 1. až 5. V ostatných prípadoch ponecháva vymedzenie podrobností na osobitný zákon, ktorý bude prikazovať obci 
upraviť podrobnosti nariadením (bod 6), alebo ponecháva v písm. b) na rozhodnutie obci, či upraví iné podrobnosti. 
 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. 
 Ustanovenie § 4 ods. 5 písm. a) bod 6. zákona SNR č. 369/1990 Zb., podľa ktorého „obec vo veciach územnej 
samosprávy ustanoví nariadením ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon“, stojí za povšimnutie aj z iného 
dôvodu. Ide totiž o významné pravidlo, ktoré má generálnu povahu. Zdá sa, že jeho cieľom je odstrániť pretrvávajúci problém, 
keď obec v rámci svojej originálnej nornotvornej právomoci narážala na ústavnoprávne limity ustanovené v čl. 13 ústavy, 
týkajúce sa ukladania povinností osobám. Základným pravidlom, ktoré musí totiž obec dodržať, je, že nariadením nemožno 
upraviť medze základných práv a slobôd.1  

Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky (sp. zn. I. ÚS 56/00 z 18. októbra 2001) „pokiaľ sa normotvornou 
činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám, aj pôvodná (originálna) normotvorná pôsobnosť 
obce (mesta) je limitovaná čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom 
zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“2 Na druhej strane „všeobecne záväzné nariadenie 
obce nemožno považovať za nesúladné s Ústavou Slovenskej republiky iba na tom základe, že vo svojich ustanoveniach 

                                                      
1 TEKELI, J. – HOFFMANN, M.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014.  
2 MACEJKOVÁ, I. – BABJÁK, M. – MOZEŠOVÁ, Z.: Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej 
republiky 2001 – 2010. Bratislava : EUROUNION, 2011. 



11 

 

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). 

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 bez rozdielu musia upraviť nariadeniami záležitosti uvedené v osobitnom zákone na základe príkazu 
zákonodarcu, 

- úpravou vo všeobecne záväznom nariadení vydanom na základe a v rozsahu zákonom  uloženej povinnosti obci 
nebude dotknutý čl. 13 ústavy. 

Uvedené pravidlo sa naďalej nebude vzťahovať na prípady, keď obec využije svoje oprávnenie podľa § 6 ods. 1 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

Podľa čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej samosprávy možno 
obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5“. Za takúto 
povinnosť treba považovať aj zákonný príkaz obci vydať nariadenie a to bez ohľadu na to, či ide o nariadenie vo veciach 
územnej samosprávy alebo vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy. Uvedená ústavnoprávna požiadavka je v 
prípade § 4 ods. 5 písm. a) bodu 6. zákona SNR č. 369/1990 Zb. splnená. Otvára sa však otázka početnosti takýchto príkazov 
zákonodarcu ustanovených v budúcnosti v osobitných zákonoch.  

Zastávame názor, že právo obce samostatne rozhodnúť o podrobnejšej úprave záležitostí, ktoré patria do jej 
samosprávnej pôsobnosti, má naďalej zostať zachované v čo najširšom rozsahu. Zákonodarca by mal preto svoju právomoc 
podľa § 4 ods. 5 písm. a) bodu 6. zákona SNR č. 369/1990 Zb. využívať, len ak:  

 je prítomný legitímny dôvod pre takýto legislatívny krok (t. j. existuje verejný záujem na úprave vo veciach územnej 
samosprávy vo všetkých obciach na Slovensku) a súčasne je 

 zachovaná proporcionalita takéhoto zásahu (t. j. rozsah príkazu musí byť primeraný sledovanému cieľu). 
Výsledkom by nemal byť stav, keď vo veciach územnej samosprávy bude existovať prevalencia nariadení obcí 

vydaných na základe splnomocnení v osobitných zákonoch.   

3  USTANOVENIE § 6 ODS. 3, 5, 8, 9  ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. 
    Ustanovenia § 6 ods. 3 až 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. upravujú postup pri vydávaní  nariadení obce. Pravidlá sa 
uplatňujú univerzálne, bez ohľadu na to, či sa vydáva nariadenie podľa § 6 ods. 1 alebo podľa § 6  ods. 2 zákona. 
 Proces tvorby nariadení obce, pokiaľ ide o jeho jednotlivé etapy (príprava návrhu, pripomienkovanie návrhu, 
prerokúvanie a schvaľovanie návrhu, vyhlásenie schváleného nariadenia obce) zostal novelou nedotknutý.  
 Ustanovenie § 6 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. neupravuje etapu prípravy návrhu nariadenia obce. To však 
neznamená, že sa v praxi neuskutočňuje. Postup môže byť upravený v štatúte obce alebo v inom vnútornom predpise obce.  
 Naďalej  sa presadzuje princíp transparentnosti, ktorý novela posilnila. S účinnosťou od 1. apríla 2018 sa v celom 
zákone SNR č. 369/1990 Zb. uplatňuje, že všetko, čo sa zverejňuje na úradnej tabuli obce, zverejní sa aj na webovom sídle 
obce (text dôvodovej správy k zákonu č. 70/2018 Z. z.). 
 Ide o zásadu, ktorá však nie je v celom platnom znení zákona o obecnom zriadení dôsledne upravená. Preto tam, 
kde zákon SNR č. 369/1990 Zb. explicitne neustanovuje povinnosť zverejniť na webovom sídle obce, nemalo by sa z takejto 
absencie úpravy pri interpretácii zákona vyvodzovať závery, ktoré by znamenali oslabenie presadzovania princípu 
transparentnosti verejnej správy. 
 Podľa § 6 ods. 3 obec má zákonnú povinnosť vždy zverejniť každý návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné 
zastupiteľstvo.  
 Účelom zverejnenia návrhu je zabezpečiť informovanosť verejnosti o obsahu pripravovaného všeobecne záväzného 
právneho predpisu. 
 Zákon upravuje spôsob zverejnenia návrhu. Obec zverejňuje návrh: 
 - jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 
nariadenia, a taktiež 
 - na webovom sídle obce v tej istej lehote. 
 Ide o formy zverejnenia, ktoré musia byť využité súčasne (nestačí návrh zverejniť napríklad len na webovom sídle 
obce, lebo webové sídlo obce nemá právnu povahu úradnej tabule).  
 Právny účinok zverejnenia návrhu podľa odseku 3 nemá tzv. zverejnenie iným spôsobom (napr. prostredníctvom 
miestnej tlače, miestneho rozhlasu). Zákon sa o tejto možnosti v § 6 už výslovne nezmieňuje, ale ani ho nevylučuje. Možno 
ho – v záujme zvýšenia účinnosti informovanosti osôb –  použiť ako doplnkovú formu. Nie je to však povinnosť obce. 
 Zverejniť sa musí návrh, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo. Týmto príkazom zákonodarcu sa má zamedziť 

tomu, aby predmetom pripomienkovania bol iný návrh nariadenia než ten, o ktorom sa bude rokovať na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 Zverejňuje sa celý text návrhu, a to jeho posledná verzia vyhotovená predkladateľom. 
 Podľa odseku 3 obec zverejňuje návrh nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred 
rokovaním obecného zástupiteľstva o návrhu nariadenia. Táto lehota je zákonnou lehotou. Jej skrátenie nad rámec zákona je 
neprípustné. Keďže je ustanovená ako minimálna, nie je vylúčené, aby bol návrh zverejnený aj v dlhšej lehote (v praxi je to aj 
žiaduce). 
 Zákon nehovorí, že ide o „15 pracovných dní“, preto treba ustáliť, že do tejto lehoty sa započítava aj deň pracovného 
pokoja a sviatky. Deň rokovania obecného zastupiteľstva sa do lehoty na zverejnenie návrhu nariadenia nezapočítava (dikcia 
„15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva“). 
 Návrh musí byť zverejnený na webovom sídle obce aj na úradnej tabuli rovnaký počet dní. 
 Zákon SNR č. 369/1990 Zb. v odseku 4 ustanovuje inštitút pripomienkového konania k zverejnenému návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia obce.  
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 Minimálna zákonná lehota na pripomienkovanie návrhu je 10 dní (dikcia „najmenej“). Táto lehota, nesmie byť kratšia, 
môže byť len dlhšia.  
 Lehotu na pripomienkovanie treba vždy určiť. Obec o dĺžke lehoty určenej na pripomienkovanie musí vždy informovať 
spôsobom podľa § 6 ods. 3, a to najneskôr v deň zverejnenia návrhu nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci. 
 Lehota na pripomienkovanie začne plynúť dňom vyvesenia návrhu. Deň vyvesenia návrhu je dôležitý z toho hľadiska, 

že ním začína plynúť lehota na pripomienkovanie.  
 Lehotu na pripomienkovanie treba určiť tak, aby bol vytvorený dostatočný časový priestor aj na vyhodnotenie 
pripomienok podľa odseku 6 a taktiež s prihliadnutím na plánovaný termín zasadnutia obecného zastupiteľstva tak,  aby sa 
dodržala lehota podľa odseku 7. 
 Obec by mala taktiež zverejniť všetky požiadavky ustanovené v § 6 ods. 4, aby umožnila osobám účinne realizovať 
ich zákonné právo na podávanie pripomienok (lehota na uplatnenie pripomienok s určením jej začiatku a konca, forma 
podania, spôsob pripomienkovania, identifikácia podávateľa, poučenie, že na ostatné podnety a za akých podmienok nebude 
navrhovateľ nariadenia prihliadať). 
 Právo uplatniť pripomienku k návrhu má každá fyzická osoba alebo právnická osoba,  nielen obyvateľ obce, v ktorej 
má byť nariadenie vydané.  
 Zákon ustanovuje formu, akou možno pripomienku podať, a požiadavky na obsah pripomienky. Z pripomienky musí 
byť zrejmé, kto ju predkladá (t. j. nesmie byť anonymná).  

 Pokiaľ pripomienka nespĺňa náležitosť formy alebo obsahu, alebo ak je anonymná alebo bola podaná až po lehote 
na uplatnenie pripomienky, treba ju pre tieto jej právne nedostatky (postačí aj jeden z nich) podľa odseku 4 kvalifikovať ako 
ostatný podnet.  
 Navrhovateľ nariadenia nie je povinný prihliadať na ostatné podnety, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Slovo 

„prihliadať“ treba interpretovať tak, že navrhovateľ nariadenia iný podnet nezaradí do vyhodnotenia (odsek 6).  
 Etapa pripomienkovania návrhu nariadenia obce sa musí uskutočniť vždy. Výnimku z tohto pravidla ustanovuje odsek 
5, ktorý bol novelizovaný. Obec nemá podľa neho povinnosť zverejniť návrh nariadenia, ani uskutočniť pripomienkové konanie 
k nemu v prípadoch taxatívnym spôsobom uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. Takáto úprava je odôvodniteľná 

mimoriadnym charakterom okolností, ako aj časovou naliehavosťou  schváliť nariadenie obce.  
 Nariadenia obcí sa vyhlasujú vyvesením ich úplného znenia na úradnej tabuli v obci. Iný spôsob nemôže mať právny 
účinok vyhlásenia tohoto všeobecne záväzného právneho predpisu. 
  Zákon SNR č. 369/1990 Zb. neustanovuje lehotu, v ktorej sa má uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým sa 
schválilo nariadenie obce, vykonať, t. j. vyhlásiť. Bezodkladnosť postupu je namieste vždy.  
  Aby sa adresáti nariadenia mohli s obsahom schváleného nariadenia oboznámiť, musí byť  vyvesené počas lehoty 
ustanovenej zákonom (môže byť aj dlhšie). Vyvesenie nariadenia v kratšej lehote než 15 dní by bolo v rozpore s § 6 ods. 8. 
  Zákon v odseku 9 ukladá obci taktiež povinnosť zverejniť nariadenie na webovom sídle obce. Túto formu zverejnenia 
všeobecne záväzného právneho predpisu treba z právneho hľadiska odlišovať od vyhlásenia. Zverejnenie podľa odseku 9  
nevyvoláva žiadne právne účinky vo vzťahu k nariadeniu. Realizácia tejto povinnosti má iba podporiť informovanosť adresátov 
nariadenia o jeho obsahu. Ak by teda obec zverejnila schválené nariadenie len na svojom webovom sídle, z právneho hľadiska 
by tým nedošlo k jeho vyhláseniu. 
  Aj keď to z odseku 9 výslovne nevyplýva, nariadenie sa zverejní na webovom sídle obce súčasne s jeho vyhlásením 

na úradnej tabuli v obci. 
  Podľa § 6 ods. 9 ak by obec nevyhlásila schválené nariadenie jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci,  nariadenie 
by nenadobudlo platnosť. Vyhlásenie je totiž podmienkou platnosti. Z tohto dôvodu nie je možné napríklad ustanoviť v texte 
nariadenia, že nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. 
  Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci, t. j. jeho vyhlásenie, je podmienkou nadobudnutia jeho účinnosti. 
Pravidlá pre nadobudnutie účinnosti nariadenia obce upravuje odsek 8.   
  Vo všeobecnosti nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší 
začiatok účinnosti. Preto ak v schválenom texte nariadenia nie je žiadne konkrétne ustanovenie o dni nadobudnutia jeho 
účinnosti, má sa za to, že nadobudne účinnosť  pätnástym dňom od vyvesenia.  
  Zo zákona nevyplýva, že nariadenie musí nadobudnúť účinnosť vždy len pätnástym dňom od jeho vyvesenia. Nebude 
to tak vtedy, keď: 

 v schválenom texte nariadenia sa nachádza ustanovenie o účinnosti, z ktorého vyplýva neskorší začiatok jeho 

účinnosti, 

 v schválenom texte nariadenia sa nachádza ustanovenie o účinnosti, z ktorého vyplýva skorší začiatok jeho 

účinnosti. 

 Ustanoviť skorší začiatok účinnosti nariadenia možno iba v situácii uvedenej v druhej vete odseku 8 (odôvodnenosť 
naliehavým verejným záujmom). Naliehavosť sa bude vyhodnocovať pri schválení nariadenia s prihliadnutím na potrebu konať 
neodkladne tak, aby sa predišlo nepriaznivému dôsledku na hodnotách, ktorých ochrana sa zabezpečuje v rámci výkonu 
verejnej správy. Odpoveď na otázku, o ochranu akých  hodnôt by mohlo ísť, bude závisieť od predmetu úpravy nariadenia.  
 Zákon SNR č. 369/1990 Zb. zdôrazňuje, že takýto postup má byť výnimočný, t. j. nemožno ho povýšiť na pravidlo, 
bežne zaužívanú prax. Dôvodom je, že zachovanie lehoty plynúcej od nadobudnutia platnosti po nadobudnutie účinnosti 
nariadenia je v právnom štáte dôležitý prvok právnej istoty adresátov nariadenia. Zásadne sa im musí poskytnúť primeraná 
lehota na oboznámenie sa s obsahom právnych noriem, ktoré sa na nich budú vzťahovať. Situácia, keď má nariadenie 
nadobudnúť účinnosť hneď v deň jeho platnosti, je teda krajným právnym riešením. 
  Aj keď to zo zákona výslovne nevyplýva, obec by mala informovať verejnosť na úradnej tabuli o dni nadobudnutia 
účinnosti nariadenia oznámením jej konkrétneho dátumu. Je tak potrebné urobiť, ak nariadenie nadobúda účinnosť: 

  - dňom jeho vyhlásenia alebo 
  - v lehote s neskorším začiatkom účinnosti (odsek 8 prvá veta). 
  Nemusí sa tak urobiť, ak je tento deň priamo ustanovený v obsahu  nariadenia (napr. dikcia „Nariadenie nadobúda 
účinnosť 10. júna 2018.“).  
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 Obec by vždy mala  informovať na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle o dátume vyvesenia nariadenia, t. j. o 

dni  jeho vyhlásenia. Z predmetnej informácie adresát nariadenia zistí aj to, v ktorý deň nadobudlo platnosť. 
 Možno odporúčať aj takú prax, že konkrétny dátum vyhlásenia nariadenia a dátum nadobudnutia jeho účinnosti sa 
uvedie za textom vydaného nariadenia obce, t. j. za podpisom starostu obce. Takýto pripojený text nie je súčasťou záväzného 
obsahu nariadenia. Informácia o konkrétnom dátume je vhodná vtedy, keď z ustanovenia nariadenia nevyplýva konkrétny 
dátum nadobudnutia jeho platnosti (dikcia „nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyhlásenia“) alebo jeho účinnosti (napr. 
dikcia „nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia“). 
 Lehotu, v ktorej nariadenie nadobudne účinnosť, je potrebné odlišovať od lehoty, v ktorej musí byť nariadenie 
vyvesené, od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli.    

4 USTANOVENIE § 12 ODS. 7 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. 
  Odsek 7 s účinnosťou od 1. apríla 2018 precíznejším spôsobom ustanovuje kvórum na prijatie, t. j. schválenie 
uznesenia obecného zastupiteľstva. Ide o všeobecné ustanovenie, ktoré sa použije vždy, ak zákon SNR č. 369/1990 Zb. (pozri 
§ 12 ods. 5 druhá veta) alebo osobitný zákon neustanovuje inak.   

 Uplatňuje sa pravidlo, že na prijatie: 

 uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak zákon SNR č. 369/1990 Zb. (pozri 

napr. § 13 ods. 8) alebo osobitný zákon neustanovuje inak, 

 nariadenia obce (vrátane jeho novelizácie alebo zrušenia) je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 

poslancov. 

 Formou uznesenia sa obecné zastupiteľstvo uznáša aj na nariadení obce – pozri dikciu § 11 ods. 4 písm. g). V týchto 
prípadoch ide o prejav vôle s konštitutívnym účinkom. Takýto obsah nemajú všetky uznesenia (napr. uznesenie, ktorými 
obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určitú informáciu).    
 Deň schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva je dňom jeho vydania. Schválené uznesenie nadobúda platnosť.  

5 USTANOVENIE § 13 ODS. 6 A 8  ZÁKONA SNR Č. 369/1990 ZB. 

 Novela účinná od 1. apríla 2018 sa dotkla aj právomoci starostu ako najvyššieho výkonného orgánu obce pozastaviť 
výkon uznesenia obecného zastupiteľstva (tzv. sistačné právo). 
 Právnym dôsledkom pozastavenia výkonu uznesenia je, že uznesenie je síce platné (z právneho hľadiska teda 
existuje), ale starosta a obecný úrad, ktorý vykonáva uznesenia obecného zastupiteľstva, nebudú môcť podľa neho 
postupovať. 
 V prípade, že starosta uplatnil sistačné právo vo vzťahu k uzneseniu, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo 
nariadenie obce (jeho zmenu), dôsledkom pozastavenia výkonu takéhoto uznesenia je to, že obecný úrad nepristúpi k 
vyhláseniu nariadenia obce jeho vyvesením na úradnej tabuli (§ 6 ods. 8). Tým sa zamedzí nadobudnutiu jeho platnosti (§ 6 

ods. 9).  
 Podľa § 12 ods. 10 má starosta povinnosť nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpísať. Sistačné právo 
podľa § 13 ods. 6 starosta uplatňuje tak, že text uznesenia nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.  

Zákonná lehota pre uplatnenie sistačného práva starostu začne plynúť dňom, keď obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí schválilo nariadenie obce (formou uznesenia) alebo iné uznesenie, ktorým realizuje svoju právomoc podľa § 11 
ods. 4. Jej plynutie sa neprerušuje, ani nie je ničím podmienené (napr. podpisom zápisnice zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, na ktorom bol uznesenie schválené). Nemožno ju rozhodnutím zmeniť (predĺžiť, skrátiť). Ak by jej posledný 
deň pripadol na deň pracovného pokoja alebo na sviatok, posledným dňom lehoty, keď starosta môže nariadenie a uznesenie 
podpísať, je najbližší pracovný deň. Ak tak neurobí, nasledujúcim dňom plynie zákonná lehota obecnému zastupiteľstvu na 
potvrdenie svojho uznesenia podľa § 13 ods. 8. 

O tejto skutočnosti i o zákonnom dôvode nepodpísania uznesenia v tejto lehote z dôvodu uplatnenia jeho sistačného 
práva by malo byť obecné zastupiteľstvo bezodkladne informované. Je to dôležité najmä preto, aby obecné zastupiteľstvo 

mohlo včas uplatniť svoje právo podľa § 13 ods. 8. 
 Legálny dôvod pre uplatnenie sistačného práva môže byť len ten, ktorý ustanovuje zákon, t. j. nezákonnosť 
schváleného uznesenia alebo jeho zjavná nevýhodnosť pre obec. 
 Slová zákona „je pre obec zjavne nevýhodné“ treba  interpretovať tak, že uznesenie síce nie je v rozpore so zákonom, 
ale jeho realizáciou by mohol byť nepriaznivo dotknutý záujem obce z hľadiska výkonu samosprávy (§ 1 ods. 2).  
 Zjavnosť nevýhodnosti znamená, že nevýhodnosť je, vzhľadom na konkrétne podmienky,  zrejmá, resp. 
predvídateľná. I keď názor starostu môže byť v tomto ohľade subjektívny, zákon predpokladá, že to bude práve on, kto bude, 
vzhľadom na svoje právne postavenie a zameranie výkonu funkcie, vedieť vo väčšine prípadov posúdiť, či tu takýto stav je. 
 Rozpor so zákonom je dôvod pre uplatnenie sistačného práva bez ohľadu na to, či ide o nariadenie obce vo veciach 
územnej samosprávy alebo vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy. Tieto slová však treba interpretovať podľa § 
6 ods. 1 a 2, t. j. za rozpor so zákonom treba považovať aj situáciu, keď nariadenie obce je v rozpore s iným prameňom práva 
než zákon. 

S účinnosťou od 1. apríla 2018 bola v § 13 ods. 6 zrušená povinnosť starostu prerokovať uznesenie obecného 
zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade (ak bola zriadená).  Dôvodová správa k novele zákona 
vysvetľuje tento legislatívny krok skúsenosťami z praxe, neopodstatnenosťou úpravy takejto povinnosti starostu, ako aj jej 
neprimeranosťou.  
 Sistačné právo môže starosta uplatniť voči každému uzneseniu zastupiteľstva. Výnimku z tohto pravidla ustanovuje 

odsek 7, a to vo vzťahu k uzneseniu: 
 - o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra (v záujme posilnenia nezávislého postavenia hlavného kontrolóra voči 
starostovi), 
 - o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu (z dôvodu prípadného marenia postupu v danej veci). 
 Nepodpísanie uznesenia uvedeného v odseku 7 starostom v zákonnej lehote 10 dní (§ 12 ods. 10) nie je preto právne 
spôsobilé vyvolať právny účinok sistácie. 
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 V prípade, že zastupiteľstvo nepotvrdí v zákonnej lehote uznesenie (nebude o tejto otázke vôbec hlasovať, nebude 

uznášaniaschopné, pri hlasovaní o tejto otázke sa za potvrdenie uznesenia nevysloví trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
zastupiteľstva), uznesenie ex lege stratí platnosť, t. j. z právneho hľadiska prestane byť záväzným. To sa týka aj uznesenia, 
ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo nariadenie obce. Nepotvrdením dôjde k zániku právneho základu pre nadobudnutie 
platnosti schváleného všeobecne záväzného právneho predpisu.  
 S účinnosťou od 1. apríla 2018 bola zákonná lehota na potvrdenie uznesenia s pozastaveným výkonom predĺžená z 
pôvodných dvoch mesiacov na tri mesiace. Zákonodarca prihliadol pri novelizácii na § 12 ods. 1, podľa ktorého má obecné 
zastupiteľstvo povinnosť zasadať najmenej raz za tri mesiace.  
 Vzhľadom na princíp zákazu retroaktivity podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a k absencii prechodných 

ustanovení k úpravám účinným od  1. apríla 2018, ak bolo sistačné právo starostu uplatnené do 31. marca 2018, zákonná 
lehota na potvrdenie uznesenia zo strany obecného zastupiteľstva bola dvojmesačná.  
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Abstrakt: Príspevok analyzuje možnosť aplikácie pravidiel tvorby právnych predpisov vymedzených v prvej časti zákona č. 

400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu všeobecne záväzného nariadenia obce. Úvahy o aplikovateľnosti princípov 
tvorby právnych predpisov upravených v predmetnom zákone sú motivované nielen dosiahnutým spoločenským 
a technologickým pokrokom a vývojom právnych inštitútov v oblastí legislatívy, ale aj strohosťou právnej úpravy v tejto oblasti 
obsiahnutej v zákone Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Príspevok 
sa vyslovuje za primerané rozšírenie pôsobnosti zákona o tvorbe právnych predpisov i na tvorbu všeobecne záväzného 
nariadenia obce. 

Abstract: The paper analyzes the possibility of application of the rules for law-making defined in the first part of the Act No. 

400/2015 Coll. on the Drafting of Legislation and on the Collection of Laws of the Slovak Republic and on the Amendment and 
Supplementation of Some Laws as amended in the context of drafting a generally binding municipal regulation. Considerations 
on the applicability of the principles of law-making regulated by the abovementioned Act are motivated not only by the social 
and technological progress achieved and by the development of legal institutes in the field of legislation, but also by the rigidity 
of legal regulation in this area contained in the Act of the Slovak National Council No. 369/1990 Coll. on Municipal Polity as 
amended. The paper advocates for a reasonable extension of the scope of the Act on the Drafting of Legislation also to the 
drafting of a generally binding municipal regulation. 

Kľúčové slová: obec, všeobecne záväzné nariadenie, tvorba právnych predpisov, právny štát. 
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  ÚVOD 

Ústava Slovenskej republiky vyhlasuje vo svojom čl. 1 ods. 1 Slovenskú republiku za zvrchovaný, demokratický 
a právny štát. Explicitné prihlásenie sa k idei právneho štátu ako určitého programového cieľa štátu nadraďuje právo nad 
všetky ostatné ciele subjektov práva – právo v tomto zmysle „platí pre každého a dá sa vymôcť od všetkých“1. Idea právneho 
štátu je však sama osebe abstraktným konštruktom, ktorého interpretáciou je možné dospieť k identifikácii znakov (čiastkových 
princípov), ktoré vo svojej celosti dávajú tomuto pojmu význam. Takto podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky „k 
základným princípom zvrchovaného demokratického a právneho štátu neodmysliteľne patria určité obsahové prvky, ktoré vo 
svojom súhrne vytvárajú a napĺňajú princíp právneho štátu“ 2. 

Princíp právneho štátu formuluje konkrétne požiadavky na tvorbu práva i na jeho realizáciu. Nato, aby bolo možné 
štátu priznať prívlastok právny, musí nielen konzistentne uplatňovať právo, ale v prvom kroku musí uvedomelou legislatívnou 
činnosťou vytvárať kvalitné právo. Iba kvalitné právo totiž dokáže do spoločnosti priniesť požadovanú mieru spravodlivosti, 
stability a sociálneho zmieru. Zatiaľ čo je kvalitatívna stránka tvorby práva v Slovenskej republike v zásade celkom úspešne 
podchytená na vyšších stupňoch hierarchicky vybudovaného právneho systému (t. j. na úrovni ústavy, ústavných zákonov, 
zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy), na úrovni 
územnej samosprávy kvalita právotvorby často kríva. Jedným z dôvodov nekvalitnej právotvorby na tejto úrovni je 
i nedostatočné vymedzenie nárokov (štandardov) očakávaných od právnych predpisov prijímaných na úrovni obcí a vyšších 
územných celkov. 

Predkladaný príspevok navrhuje preklenutie tohto parciálneho problému primeraným rozšírením pravidiel na tvorbu 
právnych predpisov kodifikovaných zákonom z roku 2015 i na všeobecne záväzné nariadenia obcí - pre tento prameňa práva 
totiž v súčasnosti nie sú kodifikované žiadne osobitné štandardy pre tvorbu práva. Argumentom pre rozšírenie pôsobnosti 
predmetnej právnej úpravy aj na všeobecne záväzné nariadenia obcí by nepochybne došlo k posilneniu právneho štátu, 
predovšetkým skrz posilnenie princípu právnej istoty ako jedného z jeho nosných pilierov.  

2 PRINCÍP PRE TVORBU PRÁVNYCH PREDPISOV 

Pri tvorbe právnych predpisov v právnom štáte musia byť vymedzené jednoznačné kritéria, voči ktorým má byť ten-
ktorý právny predpis porovnávaný s cieľom konštatovania (ne)naplnenia kvalitatívnych požiadaviek na „dobrý“ právny predpis. 
Súbor takýchto kritérií (pravidiel) je možné pracovne nazvať ako princípy aplikovateľné pre tvorbu právnych predpisov. 
V prípade, ak pri tvorbe právneho predpisu tieto princípy nie sú rešpektované, nemôže sa jednať o „dobrý“ právny predpis, 
teda ide o právny predpis, ktorý nekorešponduje s princípom právneho štátu. 

Ústavný súd Slovenskej republiky v súvislosti s požiadavkami tvorby práva skloňuje predovšetkým právnu istotu ako 
nevyhnutnú súčasť princípu právneho štátu. V tejto súvislosti sa ústavný súd vyslovil, že „s uplatňovaním tohto princípu sa 
spája nielen požiadavka po všeobecnej platnosti, trvácnosti, stabilite, racionalite a spravodlivom obsahu právnych noriem a ich 
dostupnosti občanom (publikovateľnosť), no rovnako aj požiadavka predvídateľnosti konania orgánov verejnej moci (právna 

                                                      
1 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky: komentár, s. 31. 
2 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. júna 2003, sp. zn. PL. ÚS 17/02, s. 4. 
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istota), ktorej základom je jednoznačný jazyk a zrozumiteľnosť právnych noriem (požiadavka, aby priemerný občan dokázal 
porozumieť obsahu právnej normy). Požiadavky po jednoznačnom jazyku a zrozumiteľnosti právnych noriem, najmä 
zakazujúcich určité druhy správania, teda významne znižuje nebezpečenstvo ich svojvoľného a diskriminačného uplatňovania 
výkonnou mocou“3. Ako ústavný súd dodáva, ak právna norma obsiahnutá v ustanovení zákona nie je formulovaná 
jednoznačne a pre jej adresáta nie je dostatočne zrozumiteľná jej obsah nie je v súlade s princípom právneho štátu vyjadreným 
v čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky.4  

Z pohľadu judikatúry ústavného súdu sú v ústavnej rovine zakomponované základné princípy tvorby právnych 
predpisov v právnom štáte. Takto vymedzené požiadavky v hmotnoprávnej rovine zabezpečujú súlad predmetného právneho 
predpisu s Ústavou Slovenskej republiky5 a pomáhajú prakticky realizovať princíp právneho štátu. Pôvodne boli ďalšie 
požiadavky na tvorbu vybraných právnych predpisov artikulované výhradne v nelegislatívnych dokumentoch (napr. 
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky6, Legislatívne pravidlá tvorby zákonov7), v ktorých dostali priestor vybrané 
obsahové, procesné a detailné legislatívno-technické požiadavky na tvorbu právnych predpisov v gescii toho-ktorého štátneho 
orgánu. Nedostatok jednoznačného, písomného, kodifikovaného, právne záväzného vyjadrenia sa však podarilo prekonať až 
relatívne nedávno, zákonnou úpravou prijatou v roku 2015. 

3 ZÁKONNÁ ÚPRAVA PRAVIDIEL PRE TVORBU PRÁVNYCH PREDPISOV 

V roku 2015 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov 
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o tvorbe právnych 
predpisov“). Tento zákon pozostáva z dvoch nosných častí: prvá časť expressis verbis definuje pravidlá tvorby právnych 
predpisov v Slovenskej republike na zákonnej úrovni (§ 2 až 11) a druhá časť obsahuje právnu úpravu vzťahujúcu sa na 
Zbierku zákonov Slovenskej republiky ako na oficiálnu úradnú zbierku štátu (§ 12 až 25).8 

Z hľadiska vymedzenia základných pravidiel tvorby právnych predpisov sa tento zákon dotýka nasledovných oblastí:  

 cieľ tvorby právnych predpisov (§ 2),  

 jazyk právneho predpisu (§ 3),  

 obsah právneho predpisu (§ 4),  

 systematika členenia právneho predpisu (§ 5),  

 novelizácia právneho predpisu (§ 6),  

 náležitosti návrhu právneho predpisu a úloha portálu (§ 7 a 8),  

 predbežná informácia (§ 9),  

 pripomienkové konanie (§ 10) a  

 podpisovanie právneho predpisu (§ 11). 
Zatiaľ čo niektoré z týchto ustanovení možno považovať za deklaráciu všeobecných pravidiel tvorby právnych 

predpisov v právnom štáte (v zásade ide ustanovenia § 2 až 6), zvyšné ustanovenia riešia špecificky rôzne formálne 
a materiálne aspekty užšie vymedzeného okruhu prameňov práva (najmä ústava, ústavné zákony, zákony).  

Naznačená štruktúra zákona o tvorbe právnych predpisov v tomto zmysle plne rešpektuje obmedzenú vecnú 
pôsobnosť tohto zákona. Táto je vymedzená v § 1 ods. 1 zákona tak, že zákon upravuje iba základné pravidlá tvorby Ústavy 
Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok a opatrení ministerstiev, 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy9 a Národnej banky Slovenska. Pre takto 
vymedzený okruh právnych predpisov je zavedená legislatívna skratka „právny predpis“. Chápanie pojmu „právny predpis“ je 
tak na účely zákona o tvorbe právnych predpisov značne reštriktívne: zákon sa nevzťahuje na tvorbu všeobecne záväzných 
nariadení vyšších územných celkov alebo obcí10.  

V § 2 ods. 2 zákona o tvorbe právnych predpisov je vymedzený základný cieľ tvorby právnych predpisov. Týmto cieľom 
sa rozumie príprava (za účasti verejnosti) takého právneho predpisu, ktorý „sa stane súčasťou vyváženého, prehľadného 
a stabilného právneho poriadku Slovenskej republiky“. Zároveň sa požaduje zlučiteľnosť právneho poriadku s právom 
Európskej únie a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky. 

Nápomocné je i zákonom vymedzené chápanie pojmu „vyváženosť právneho poriadku“. V zmysle § 2 ods. 2 zákona 
sa predpokladá harmonizácia všetkých súčastí právneho poriadku spôsobom, v ktorom: 

                                                      
3 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. marca 1999, sp. zn. PL. ÚS 15/98, s. 52-53. 
4 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 1998, sp. zn. PL. ÚS 19/98. 
5 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky: komentár, s. 63. 
6 Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 
164 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 28. septembra 2016 č. 441 a uznesenia vlády Slovenskej republiky z 23. 
mája 2018 č. 251. 
7 Legislatívne pravidlá tvorby zákonov boli prijaté uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 519 z 18. decembra 1996 
v znení uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1146 zo 6. novembra 2008 a uznesenia Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 1169/2018 zo 16. mája 2018. 
8 Z pohľadu právnej úpravy Zbierky zákonov Slovenskej republiky došlo Zákonom o tvorbe právnych predpisov k zrušeniu 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov. Zároveň bola v Slovenskej republike kreovaná duálna zbierka zákonov vychádzajúca v dvoch rovnocenných 
formách, a to v listinnej i elektronickej. 
9 Nie je jasné, či obec pri prenesenom výkone štátnej správy je možné na účely zákona považovať za iné orgány štátnej správy 
alebo nie. Prikláňame sa však k názoru, že normotvorba obcí a vyšších územných celkov do rozsahu tohto pojmu nespadá – 
s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento pojem vyčerpáva normotvorbu štátnych orgánov s celoslovenskou pôsobnosťou 
a orgánov miestnej štátnej správy. 
10 Nesystémovým ustanovením v tomto zmysle je i vyčlenenie návrhov právnych predpisov pripravených poslancom alebo 
výborom Národnej rady Slovenskej republiky spod pôsobnosti zákona o tvorbe právnych predpisov. V právnom štáte je 
mimoriadne problematické, ak sa časť legislatívy vymedzenej rýdzo stavovsky vymyká spod všeobecných pravidiel tvorby 
právnych predpisov promulgujúcich princíp právneho štátu. 
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 dosahovanie cieľov sledovaných jedným právnym predpisom nebráni alebo nesťažuje dosahovanie cieľov 
sledovaných iným právnym predpisom, 

 právny predpis nižšej právnej sily je v súlade s predpisom vyššej právnej sily, 

 právny predpis je v súlade s právom Európskej únie a 

 právny predpis je v súlade s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky. 
Z hľadiska jazykového režimu vymedzeného v § 3 zákona o tvorbe právnych predpisov sa pre právne predpisy 

predpokladá používanie štátneho jazyka v kodifikovanej podobe, pričom sa má dbať pri jeho tvorbe predovšetkým na jazykovú, 
štylistickú a významovú správnosť a na všeobecnú zrozumiteľnosť právneho predpisu. Zákon ďalej formuluje požiadavku na 
terminologickú jednotnosť právneho predpisu, obmedzené používanie neurčitých pojmov či iba výnimočné používanie cudzích 
pojmov. Pre neznáme pojmy zákon požaduje vymedzenie ich presného významu legálnymi definíciami. 

Pre obsah právneho predpisu je nevyhnutné dostáť požiadavke jeho stručnosti a vnútornej bezrozpornosti. Kvalitný 
právny predpis systematicky a obsahovo prepája jednotlivé ustanovenia, ktoré by mali mať výlučne normatívny obsah. 
Ustanovenie § 4 zákona o tvorbe právnych predpisov tak jednoznačne mieri dovnútra právneho predpisu, do jeho štruktúry, 
vnútornej logiky. 

Z hľadiska systematiky zákon v § 5 vymedzuje bežné členenie právneho predpisu na jednotlivé štruktúrne prvky. 
Z hľadiska systematického tak právne predpisy bežne pozostávajú z úvodných (základných) ustanovení (obsahujú predmet 
úpravy a vymedzenie základných pojmov), ustanovení upravujúcich príslušné spoločenské vzťahy, spoločných ustanovení, 
splnomocňovacích ustanovení, prechodných ustanovení a záverečných ustanovení (predovšetkým zrušovacie ustanovenia 
a ustanovenia o účinnosti). Zákon o tvorbe právnych predpisov bližšie vymedzuje náležitosti každej štruktúrnej jednotky 
právneho predpisu. 

Konečne v § 6 zákona o tvorbe právnych predpisov sú obsiahnuté ustanovenia, ktoré sa dotýkajú problematiky 
novelizácie právneho predpisu. Toto ustanovenie obsahuje niekoľko užitočných princípov aplikovateľných v prípade zmeny 
právnych predpisov. Ide predovšetkým o neprípustnosť nepriamej novelizácie právneho predpisu, možnosť novelizácie 
právneho predpisu výlučne právnym predpisom rovnakej právnej sily, zákaz novelizácie prechodných a zrušovacích 
ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť, a zákaz novelizácie iného zákona obsahovo nesúvisiaceho s návrhom zákona. Hoci  
v tomto ustanovení zákon operuje predovšetkým s novelizáciou právnych predpisov na úrovni zákona, jeho základné 
parametre možno nepochybne preniesť aj do roviny iných, mimozákonných právnych predpisov. 

Z hľadiska všeobecného obsahového zamerania ustanovení obsiahnutých v § 2 až 6 zákona o tvorbe právnych 
predpisov možno skonštatovať, že ide o právne pravidlá zásadným spôsobom presahujúce reštriktívne poňaté vymedzenie 
pojmu „právny predpis“. Z hľadiska významu týchto pravidiel tvorby právnych predpisov a pre ich všeobecnú povahu 
a použiteľnosť sa domnievame, že ide o princípy tvorby právnych predpisov lato sensu uplatniteľných na všetkých úrovniach 
právotvorby v demokratickom právnom štáte. 

4  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE AKO PRAMEŇ PRÁVA 

Všeobecne záväzne nariadenia obcí, miest a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice aj 
mestských častí (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie obce“) tvoria neoddeliteľnú súčasť právneho poriadku Slovenskej 
republiky. Všeobecne záväzné nariadenie obce je ako formálny prameň práva predpokladaný v čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy 
Slovenskej republiky. Z hľadiska postavenia všeobecne záväzného nariadenia v hierarchicky usporiadanom právnom 
poriadku je rozhodujúce, či je všeobecne záväzné nariadenie vydávané vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie 
úloh jej vyplývajúcich zo zákona (čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky) alebo pri výkone štátnej správy (čl. 71 ods. 2 Ústavy 
Slovenskej republiky). Ďalšie náležitosti tohto prameňa práva sú rozvinuté v osobitnom zákone, v zákone Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). 

Zákon o obecnom zriadení upresňuje pozíciu všeobecne záväzného nariadenia obce medzi prameňmi práva. 
V zmysle § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sa obciam priznáva právo vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach 
územnej samosprávy. Pre takýto právny akt sa požaduje jeho súlad s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. V § 6 ods. 2 zákon o obecnom zriadení bližšie pojednáva o všeobecne 
záväznom nariadení obce vydávanom pri plnení úloh štátnej správy. Podmienkou pre vydanie všeobecne záväzného 
nariadenia obce v takomto prípade je existencia zákonného splnomocnenia a vydanie všeobecne záväzného nariadenia 
v medziach splnomocňovacieho zákona. Taktiež sa požaduje jeho bezrozpornosť s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, 
s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
(vyhlášky, opatrenia).  

Zákon o obecnom zriadení rieši predovšetkým organizačné a procesné náležitosti prípravy, schvaľovania 
a vydávania všeobecne záväzných nariadení. Táto právna úprava okrem všeobecného zákonného vyjadrenia právomoci obce 
vydávať všeobecne záväzné nariadenia upravuje i nadobúdanie jeho platnosti a účinnosti, ako aj proces uvedenia 
nesúladných všeobecne záväzných nariadení do súladu s právnymi predpismi vyššej právnej sily, resp. proces straty platnosti 
nesúladných všeobecne záväzných nariadení. Stranou záujmu zákona o obecnom zriadení sú obsahové a formálne 
požiadavky na vytvorenie „dobrého“ všeobecne záväzného nariadenia, teda takého, ktoré bude súladné s kritériami na právne 
predpisy platné a účinné v právnom štáte. 

5  DOBRÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Požiadavky kladené právnym poriadkom (ústavným súdom artikulovaný princíp právnej istoty, kodifikované pravidlá 
pre tvorbu právnych predpisov) na tvorbu právnych predpisov chápaných v intenciách vecnej pôsobnosti zákona o tvorbe 
právnych predpisov sa v právnom štáte nepochybne musia vhodným spôsobom dotýkať všetkých prvkov vnútroštátneho 
právneho poriadku.11 Ak teda štát formuluje požiadavky na tvorbu „dobrých“ zákonov, mal by analogicky formulovať podobné 
požiadavky aj na ostatné súčasti právneho poriadku, všeobecne záväzné nariadenia obcí nevynímajúc.  

                                                      
11 Tým sa zároveň napĺňa cieľ tvorby právnych predpisov tak, ako je vymedzený v § 2 zákona o tvorbe právnych predpisov. 
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Východiskom z naznačenej situácie by mohlo byť rozšírenie vecnej pôsobnosti zákona o tvorbe právnych predpisov 
na všeobecne záväzne nariadenia obcí (a súčasne i na všeobecne záväzné nariadenia vyšších územných celkov). 
Najvhodnejšou cestou na uskutočnenie tejto zmeny je rozšíriť § 1 zákona o tvorbe právnych predpisov o ustanovenie, ktoré 
vztiahne ustanovenia § 2 až 6 primeraným spôsobom aj na právne predpisy na komunálnej úrovni. Týmto krokom sa dosiahne 
rozprestrenie kodifikovaných pravidiel pre tvorbu právnych predpisov aj na oblasti, ktoré v súčasnosti stoja mimo pozornosti 
zákona o tvorbe právnych predpisov. 
 Takýmto krokom by sa dosiahlo výslovné vztiahnutie základných princípov tvorby práva aj na právne predpisy 
prijímané na úrovní územnej samosprávy. Orgány tvorby práva na komunálnej úrovni by získali cenný katalóg požiadaviek na 
prípravu „dobrého“ všeobecne záväzného nariadenia. Týmto krokom by zároveň dostali do rúk mocnú zbraň aj orgány ochrany 
práva (prokuratúra, súdy), ktoré by v prípade rozhodovania o súlade všeobecne záväzných nariadení obce s právnymi 
predpismi vyššej právnej sily získali cenné porovnávacie kritérium (benchmark) pre ustálenie súladu všeobecne záväzného 
nariadenia s princípmi právneho štátu. V neposlednom rade by zo zvýšenej kvality právotvorby na úrovni obcí profitovali 
občania, ktorí by takýmto spôsobom dostali do rúk „lepšie“ (z legislatívneho hľadiska „kvalitnejšie“) všeobecne záväzné 
nariadenia. 

  ZÁVER 

Zákon o tvorbe právnych predpisov vyhlasuje základné princípy tvorby právnych predpisov aplikovateľné 
v Slovenskej republike. Ide de facto o kodifikáciu princípu právneho štátu, ktoré zásadným spôsobom pomáhajú definovať 
základné kvalitatívne nároky na tvorbu „dobrých“ (v zmysle zrozumiteľných a predvídateľných) právnych predpisov. 

Všeobecne záväzne nariadenia obcí sú neodmysliteľnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky na úrovni 
územnej samosprávy. Ako také ale neraz trpia nízkou kvalitou, často zachádzajúcou za rámec daný ústavou a zákonmi. 
Navyše, v právnom poriadku v súčasnosti nie sú nikde definované základné požiadavky (štandardy), ktoré by mali byť kladené 
na všeobecne záväzné nariadenia čo do úrovne ich kvality v právnom štáte. 

Domnievame sa, že vhodné rozšírenie pôsobnosti prvej časti zákona o tvorbe právnych predpisov na všeobecne 
záväzné nariadenia by mohlo pomôcť pri artikulácii základných zásad tvorby práva na komunálnej úrovni, a to v záujme 
dosahovania ideálu právneho štátu. Novelizáciou zákona spôsobom, kedy by § 1 rozšíril vecnú pôsobnosť zákona aj o jeho 
primerané vztiahnutie na všeobecne záväzné nariadenie, by sa mohol vykonať prvý krok na ceste k skvalitňovaniu 
normotvorby orgánov územnej samosprávy. 
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Abstrakt: Normotvorba obcí je jednou z jej podstatných foriem činnosti, v ktorej sa prejavuje špecifický charakter výkonu 

územnej samosprávy. Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy vyplýva 
priamo z Ústavy SR (čl. 68). Príspevok sa zameriava na analýzu relevantnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky 
vo veciach súdneho prieskumu ústavnosti a zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obcí.  

Abstract: The municipality law-making is one of its major forms of its activities, in which the specific nature of territorial self-

government execution is demonstrated. The power of a municipality to issue generally binding regulations in matters of 
territorial self-government results directly from the Constitution of the Slovak Republic (Art. 68). The contribution focuses on 

the analysis of relevant results of decision-making activity of the Constitutional Court of the Slovak Republic in matters of 
judicial review of constitutionality and the legality of generally binding regulations of municipalities 

Kľúčové slová: obec, všeobecne záväzné nariadenie, ústavný súd. 

Key words: municipality, generally binding regulation, constitutional court. 

  ÚVOD 

Územná samospráva predstavuje základ organizácie a riadenia vecí verejných v podmienkach moderných 
demokracií založených na princípoch decentralizácie a subsidiarity. Je výrazom demokracie správy vecí verejných na 
miestnej, resp. regionálnej úrovni. Ako súčasť verejnej správy je vyjadrením snahy realizovať úlohy na zabezpečenie záujmov 
územného spoločenstva relatívne samostatne a bez priamej ingerencie štátu a štátnych orgánov. Štát prenecháva správu 
vlastných záležitostí na nezávislom a autonómnom rozhodovaní územných samosprávnych celkov, avšak na druhej strane si 
ponecháva významné dozorné a kontrolné oprávnenia, predovšetkým v záujme zachovávania ústavnosti a zákonnosti. 
Základom územnej samosprávy je obec a základným a východiskovým ústavným právom, ktoré obciam priznáva Ústava 
Slovenskej republiky je právo na samosprávu. Súčasťou ústavou koncipovaného práva obce na samosprávu je aj oprávnenie 
vydávať vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona všeobecne 
záväzné nariadenia. Normotvorba obcí vo veciach územnej samosprávy predstavuje jednu z jej podstatných foriem činnosti, 
v ktorej sa prejavuje špecifický charakter výkonu územnej samosprávy.1  

Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia je upravená v čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR (ďalej aj 
„ústava“). Východiskom ústavnej úpravy je rozlišovanie medzi právomocou vydávať všeobecne záväzné nariadenia v oblasti 
samostatnej pôsobnosti (výkon územnej samosprávy) a v oblasti prenesenej pôsobnosti (výkon štátnej správy). Na základe 
čl. 68 ústavy vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec 
vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Podľa čl. 71 ods. 2 pri výkone štátnej správy môže obec vydávať v rámci svojej 
územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia. Tým je daná 
zásadná odlišnosť z hľadiska zamerania, resp. účelu medzi ústavným základom pre vydávanie nariadení obce pri výkone 
územnej samosprávy a pri výkone prenesenej štátnej správy.  

2  SÚDNY PRIESKUM ÚSTAVNOSTI A ZÁKONNOSTI VŠEOBEVNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ OBCÍ 

Súdny prieskum všeobecne záväzných nariadení obcí bol od začiatku zverený do pôsobnosti Ústavného súdu SR 
(ďalej aj „ústavný súd“). Podľa čl. 125 ods. 1 písm. c) ústavy rozhoduje Ústavný súd SR o súlade všeobecne záväzných 
nariadení obcí podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná 
rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd 
a podľa  čl. 125 ods. 1 písm. d) ústavy o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 
ods. 2 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so 
zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd. Pôsobnosť ústavného súdu ustanovená v čl. 125 ods. 1 predstavuje abstraktnú 
kontrolu, ktorá je základnou, prioritnou funkciou ústavného súdu a v širšom zmysle je chápaná ako skúmanie súladu právnych 
predpisov nižšej právnej sily s právnymi predpismi vyššej právnej sily, ako harmonizácia  právneho poriadku pri rešpektovaní 
jeho hierarchie a ústavy ako základného zákona. Pri posudzovaní sa ústavný súd prísne riadi zásadou prezumpcie súladnosti 
právnych predpisov, tzn. je povinný predpokladať súlad právneho predpisu nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej 
právnej sily, resp. s medzinárodnou zmluvou, pokiaľ nedospeje k názoru o ich nesúlade, pričom táto domnienka je 
vyvrátiteľná.2 

Konanie pred ústavným súdom podľa čl. 125 ods. 1 písm.) c a d) ústavy sa začína na návrh. Procesne legitimovanými 
subjektmi na podanie návrhu sú subjekty taxatívne uvedené v ústave.3 O návrhu rozhoduje trojčlenný senát ústavného súdu. 

                                                      
1 JESENKO, M. Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Košice, 2017. s 5 - 6. 
2 PALÚŠ, I. a kolektív. Ústavné právo Slovenskej republiky. Prvé vydanie. Košice : UPJŠ, 2016. s. 391 – 392. Pozri aj 

uznesenie Ústavného súdu SR z 23. augusta 1995, sp. zn. I. ÚS 47/95, nález Ústavného súdu SR zo 6. októbra 1994, sp. zn. 

PL. ÚS 8/94.  
3 Podľa čl. 130 ods. 1 písm. a) až e) a g) Ústavy SR a § 18 ods. 1 písm. a) e) a g) zákona č. 38/1996 Z.z. o organizácii 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov sú 
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Predmet konania je daný návrhom na začatie konania, pričom ústavný súd je petitom návrhu viazaný, okrem prípadov 
výslovne uvedených v zákone o ústavnom súde. Podľa § 40 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), 
ak ústavný súd pri rozhodovaní podľa čl. 125 ústavy zistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu nižšej právnej sily s 
právnym predpisom vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou zmluvou, a pritom zistí nesúlad aj ďalších právnych predpisov 
s predpismi vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou zmluvou, vydá nález o zistenom nesúlade aj týchto ďalších právnych 
predpisov. Viazanosť ústavného súdu petitom je prejavom dispozičnej zásady a zásadou autonómie strán. 

Účastníkmi konania pred ústavným súdom sú navrhovateľ a ten, kto napadnutý právny predpis vydal, teda obec. V 
prípade, ak ústavný súd prijme návrh na začatie konania, môže pozastaviť účinnosť napadnutého všeobecne záväzného 
nariadenia, jeho časti, prípadne niektorých z jeho ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a 
slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok (čl. 125 ods. 2 ústavy). O pozastavení 
účinnosti môže ústavný súd rozhodnúť aj na návrh účastníka konania. O tomto návrhu rozhodne ústavný súd bez zbytočného 
odkladu, pričom návrh na pozastavenie účinnosti musí obsahovať konkretizáciu a spôsob ohrozenia základných práv alebo 
slobôd alebo skutočnosti, ktoré preukazujú, že hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. 
Uznesenie o pozastavení účinnosti napadnutých všeobecne záväzných nariadení, ich častí, prípadne niektorých ich 
ustanovení môže ústavný súd aj bez návrhu zrušiť, ak pominuli dôvody, pre ktoré sa prijalo; inak uznesenie zaniká vyhlásením 
rozhodnutia vo veci samej alebo zastavením konania (§ 38 ods. 3 zákona o ústavnom súde). 

Samotné konanie o súlade právnych predpisov prebieha formou ústneho pojednávania, pričom od ústneho 
pojednávania môže ústavný súd so súhlasom účastníkov konania upustiť, ak od tohto pojednávania nemožno očakávať ďalšie 
objasnenie veci. Pred rozhodnutím vo veci samej si ústavný súd vyžiada stanovisko obce, ktorá všeobecne záväzné 
nariadenie vydala. Ústavný súd si môže vyžiadať aj stanovisko predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo 
generálneho prokurátora Slovenskej republiky.  

Pokiaľ ide o rozsah preskúmavania, ústavný súd sa v rámci abstraktnej kontroly zaoberá právnymi vadami 
napadnutých právnych noriem. Posudzuje jednak obsah právneho predpisu obce, z hľadiska súladu s právnymi predpismi 
vyššej právnej sily, ako aj  formu, tzn. či bol vydaný spôsobom predpísaným zákonom. Ústavný súd v tejto súvislosti uviedol, 
že „...pri preskúmavaní ústavnosti a zákonnosti všeobecne záväzných nariadení nemožno odhliadnuť ani od toho, či 
posudzovaná podzákonná norma spĺňa základné obsahové požiadavky, medzi ktoré patrí aj dostatočne presné 
a zrozumiteľné vyjadrenie jeho obsahu tak, aby umožnila právnickým a fyzickým osobám prispôsobiť svoje správanie.“4 

Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom, ktorý sa doručuje účastníkom konania. Nález, ktorým ústavný súd 
vyslovil nesúlad, má významné právne účinky. Má záväzný právny charakter a výrok nálezu sa uverejňuje v Zbierke zákonov 
SR. Všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť alebo niektoré jeho ustanovenia strácajú účinnosť dňom vyhlásenia nálezu v 
zbierke zákonov. To znamená, že taký právny predpis je síce platný, ale nemôže sa aplikovať. Obec, ktorá takéto nariadenie 
prijala, je povinná do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu uviesť ho do súladu s ústavou, resp. 
právnym predpisom vyššej právnej sily. Pritom obecné zastupiteľstvo je viazané právnym názorom ústavného súdu. Podľa J. 
Mazáka „ ...z logiky veci vyplýva, že ide o viazanosť nielen výrokovou časťou rozhodnutia, ale aj odôvodnením.“5 V opačnom 
prípade dotknuté všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, resp. ustanovenia strácajú platnosť uplynutím stanovenej lehoty 
(čl. 125 ods. 3 ústavy).  

V súlade s § 41b ods. 2 zákona o ústavnom súde stratou účinnosti, prípadne platnosti všeobecne záväzného 
nariadenia obce na základe nálezu ústavného súdu sa neobnovuje platnosť všeobecne záväzných nariadení nimi zrušených; 
ak však išlo len o ich zmenu alebo o doplnenie, platí skorší právny predpis v znení platnom pred touto zmenou alebo 
doplnením. Pokiaľ ide o právoplatné rozhodnutia vydané v občianskoprávnom alebo správnom konaní na základe právneho 
predpisu, ktorý celkom, sčasti alebo v niektorom ustanovení stratil účinnosť, zostávajú nedotknuté; avšak povinnosti uložené 
takýmito rozhodnutiami nemožno nútene vymáhať. 

Súdny prieskum zákonnosti všeobecne záväzných nariadení obcí je od roku 2008 zverený aj do pôsobnosti 
všeobecných súdov. Zákonom č. 384/2008 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal Občiansky súdny poriadok s účinnosťou od 
15.10.2008, bol konštituovaný nový osobitný typ konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho 
územného celku so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy (§ 250zfa). Zákonodarca pri konštituovaní tejto žaloby v podstate využil možnosť, ktorá 
vyplýva z čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) ústavy, že o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so 
zákonmi vo veciach územnej samosprávy (čl. 68 ústavy) a so zákonmi, nariadeniami vlády a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach plnení úloh štátnej správy (čl. 71 ods. 2 
ústavy) by mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný súd, t. j. všeobecný súd. Po rekodifikácií civilného procesného 
práva a samostatnej kodifikácií správneho súdnictva zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, s účinnosťou od 1. júla 
2016 patrí do právomoci správnych súdov podľa § 6 ods. 2 písm. h) aj rozhodovanie o súlade všeobecne záväzného 
nariadenia územných samosprávnych celkov so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

                                                      
oprávnení na podanie návrhu na začatie konania o súlade všeobecne záväzných nariadení obce: a) najmenej pätina 

poslancov NR SR, b) prezident SR, c) vláda SR, d) súd, v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou, e) generálny 

prokurátor SR a g) verejný ochranca práv. Pokiaľ ide o verejného ochrancu práv tak, iba v prípade, ak ďalšie uplatňovanie 

všeobecne záväzných nariadení môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody 

vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným 

zákonom a ako to vyplýva z nedávnych rozhodnutí ústavného súdu, ak ústavnému súdu hodnoverne preukáže, že sa ešte 

pred podaním návrhu ústavnému súdu vo svojej ústavne relevantnej činnosti už zaoberala konkrétnym podnetom fyzickej 

osoby, resp. právnickej osoby, t. j. preukáže „svoj vzťah k riešeniu problému v konkrétnej veci, v ktorej podala návrh na 

vyslovenie nesúladu právnej normy podľa čl. 125 ods. 1 ústavy“ (sp. zn. PL. ÚS 5/2014, sp. zn. PL. ÚS 40/2014, sp. zn. PL. 

ÚS 36/2015).  
4 Nález Ústavného súdu SR z 31.10.2001, sp. zn. I. ÚS 54/00. 
5 OROSZ, L., MAZÁK, J. Obce a samosprávne kraje v konaní pred ústavným súdom. Košice: Mayor  group s.r.o. 2004, s. 

237. 
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ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako osobitný typ konania vo veciach územnej  samosprávy (§ 
357 až § 367). Zákonná úprava v zásade obsahovo prebrala predchádzajúcu právnu úpravu obsiahnutú v zrušenom 
Občianskom súdnom poriadku (§250zfa). Rovnako ako podľa predchádzajúcej právnej úpravy podanie žaloby na správny súd 
je vnímané ako kontinuálne pokračovanie uskutočňovania prokurátorského dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy.6 Účinky právoplatného rozhodnutia správneho súdu sú 
rovnaké ako v prípade nálezu ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) ústavy. 
Proti uzneseniu krajského súdu o nesúlade nariadenia obce je prípustný len mimoriadny opravný prostriedok, ktorým je 
kasačná sťažnosť v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu a rozhoduje o nej kasačný súd. 
Podanie kasačnej sťažnosti nemá suspenzívny účinok, avšak kasačný súd môže na návrh územného samosprávneho celku 
jej uznesením takýto účinok priznať. 

3  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCÍ V JUDIKATÚRE ÚSTAVNÉHO SÚDU SR 

Judikatúra Ústavného súdu SR vo veciach preskúmania ústavnosti a zákonnosti všeobecne záväzných nariadení 
obcí je pomerne rozsiahla. V začiatkoch svojej činnosti ústavný súd sústredil svoju pozornosť predovšetkým na otázku rozsahu 
samostatnej pôsobnosti, v rámci ktorej sú obce oprávnené realizovať svoju normotvornú právomoc podľa čl. 68 ústavy. Podľa 
ústavného súdu „…ústava nepriznáva obciam normotvornú právomoc v celom rozsahu vnútorných vecí, ktoré spravujú podľa 
§ 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. Obce pri správe všetkých svojich vnútorných vecí zabezpečujú uplatňovanie zákonov 
a podzákonných predpisov vydaných štátnymi orgánmi. Normotvornú právomoc môžu uplatňovať len v tej časti správy svojich 
vnútorných vecí, ktorou realizujú územnú samosprávu podľa čl. 65 ústavy. Nad rámec čl. 65 ústavy môžu upraviť všeobecne 
záväzným nariadením aj ďalšie vzťahy, ak im zákonodarca udelí výslovné splnomocnenie na normotvornú činnosť.“7 Tento 
názor ústavného súdu bol pravdepodobne založený na skutočnosti, že Ústava SR  výslovne zaručuje obciam samostatnosť 
len prostredníctvom právnej subjektivity priznanej v čl. 65 ods. 1 ústavy, a to vo veciach hospodárenia s vlastným majetkom 
a so svojimi finančnými prostriedkami. K tomuto reštriktívnemu výkladu samostatnej pôsobnosti pri vydávaní všeobecne 
záväzných nariadení obcí ústavný súd pravdepodobne viedlo úsilie čeliť extenzívnemu výkladu samostatnej pôsobnosti obcí, 
ktorá vo väčšine prípadov viedla k vybočeniu zo zákonného rámca jej vecnej pôsobnosti a k vydaniu protiústavných a 
nezákonných všeobecne záväzných nariadení. 

Názor ústavného súdu, že rozsah pôsobnosti normotvorby obcí vo veciach územnej samosprávy je vymedzený čl. 
65 ods. 1 ústavy, čiže vo veciach hospodárenia s vlastným majetkom a vlastnými finančnými prostriedkami, vyvoláva viacero 
výhrad. Základnou a zásadnou je, že uvedený článok zakladá skôr súkromnoprávnu subjektivitu obce. Právna subjektivita 
obce je pomerne zložitou otázkou, keďže v nej sa prejavuje tak postavenie obce ako právnickej osoby verejného práva, ktorá 
má ústavou priznanú normotvornú právomoc, ako aj postavenie obce ako právnickej osoby súkromného práva. Aj samotný 
ústavný súd v jednom zo svojich neskorších rozhodnutí uviedol, že „ ...má pochybnosť, či za kritérium definovania "veci 
územnej samosprávy" možno považovať iba prípady, keď obec "samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi 
finančnými prostriedkami…".8 

V neskorších rozhodnutiach Ústavný súd SR zameral svoju pozornosť na vymedzenie ústavných limitov normotvorby 
obcí vo veciach územnej samosprávy podľa čl. 68 ústavy, a to v súvislosti s ich možnosťou vo všeobecne záväzných 
nariadeniach ukladať právne povinnosti. 

Z hľadiska normotvorby sú základné pre obce ústavné obmedzenia súvisiace s ochranou základných práv a slobôd. 
Obce v rámci normotvorby nesmú zasahovať do oblasti základných práv a slobôd. V zmysle čl. 13 ods. 2 ústavy medze 
základných práv a slobôd možno za podmienok daných ústavou stanoviť len zákonom. Ide o všeobecné pravidlo, podľa 
ktorého obmedzenia základných práv a slobôd je možné stanoviť len zákonom, nikdy nie právnym predpisom nižšej právnej 
sily, a to ani na základe zákona. Ústavný súd toto obmedzenie normotvornej právomoci obcí zdôraznil, keď vyslovil právny 
názor, podľa ktorého „Rozsah normotvornej činnosti obecných zastupiteľstiev je vždy obmedzený základnými právami a 
slobodami garantovanými Ústavou Slovenskej republiky. Ak orgán územnej samosprávy všeobecne záväzným nariadením 
ustanoví podmienky obmedzujúce základné  práva a slobody, koná tak nad  rámec čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
dostáva sa do rozporu aj s § 6 ods. 1 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého nariadenie obce nesmie odporovať Ústave Slovenskej republiky ani zákonu.“9 Takýmto konaním 

obce by podľa ústavného súdu  dochádzalo k tomu, že svojím všeobecne záväzným nariadením by upravovala otázky, ktoré 
ústava dovoľuje regulovať jedine zákonom. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že ani zákonodarca nie je 
oprávnený zákonom splnomocniť obec na vydanie nariadenia, ktorým by zasahovala do oblasti základných práv a slobôd. 
Splnomocnenie udelené od zákonodarcu nesmie vybočiť z rámca právomoci, ktorú ústava udeľuje zákonodarnému orgánu. 
Národná rada SR nesmie prenášať svoju ústavnú právomoc na iné orgány verejnej moci. V dôsledku toho nemôže ani 
orgánom územnej samosprávy udeliť splnomocnenie na úpravu vzťahov, ktoré je možné v zmysle ústavy upraviť iba zákonom. 
Znamená to, že ani zákonodarca nemôže splnomocniť obec na vydanie všeobecne záväzného nariadenia obmedzujúceho 
základné práva a slobody.10  

Ústavný súd v rámci rozhodovacej činnosti poukazuje ďalej na ústavné obmedzenia vyplývajúce pre obce z čl. 2 ods. 
2 a 3 a čl. 13 ods. ods. 1 ústavy, a to v súvislosti s možnosťou ukladať nové právne povinnosti.  

Podľa čl. 2. ods. 3 ústavy každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, 
čo zákon neukladá. Ide o vyjadrenie jednej zo základných zásad právneho štátu, ktorej úlohou je ochraňovať slobodu 
jednotlivca v štáte a spoločnosti. Čl. 2 ods. 3 vzťah štátnej (verejnej) moci a jednotlivca vyjadruje z pozície vymedzenia 
autonómneho priestoru jednotlivca, v rámci ktorého sa mu zaručuje individuálna sloboda konania. Sloboda jednotlivca je 
navyše garantovaná a zabezpečená aj viazanosťou štátnej (verejnej) moci právom. Podľa čl. 2 ods. 2 štátne orgány (orgány 

                                                      
6 Podľa § 359 ods. 2 Správneho súdneho poriadku žalobnou legitimáciou disponuje aj zainteresovaná verejnosť, ak tvrdí, že 
nariadením obce bol porušený verejný záujem v oblasti životného prostredia. Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym 
súdom prostredníctvom určených zástupcov.  
7 Nález Ústavného súdu SR z 13. mája 1997, sp. zn. II. ÚS 19/97. Obdobne aj sp. zn. II. ÚS 59/ 97, II. ÚS 70/99. 
8 Nález Ústavného súdu SR z 19. decembra 2000, sp. zn. I. ÚS 55/00. 
9 Nález Ústavného súdu SR z 25. apríla 2002, sp. zn. I. ÚS 53/00. 
10 DRGONEC, J. Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zväzok 1. Bratislava : Manz 1997, s. 57. 
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verejnej moci) „…môžu  konať iba  na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Tým sú 

vymedzené základné pravidlá, pokiaľ ide o vzťah jednotlivca a štátnej (verejnej) moci v podmienkach demokratického a 
právneho štátu. Z rozhodnutí ústavného súdu vyplýva, že ústavný súd sa, pokiaľ ide o výklad čl. 2 ods. 3 v spojení s čl. 13 
ods. 1 ústavy, prikláňa k doslovnému výkladu, v zmysle ktorého zasahovať do individuálnej slobody formou príkazu, resp. 
zákazu určitého správania je možné len zákonom. Podľa právneho názoru ústavného súdu „Pokiaľ sa normotvornou činnosťou 
obce (mesta) zakladajú povinnosti fyzickým a právnickým osobám, aj pôvodná (originálna) normotvorná pôsobnosť obce 
(mesta) je limitovaná čl. 2 ods. 3 ústavy, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno 
nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Z uvedeného vyplýva, že všeobecný a demonštratívny výpočet samosprávnych 
funkcií obce zakotvený v § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení treba interpretovať z hľadiska zákonného splnomocnenia na 
vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce reštriktívne, totiž tieto možno vzťahovať na tú samosprávnu pôsobnosť obce, 
v ktorej obec nevystupuje ako subjekty určujúce pre občana povinnosti jednostrannými príkazmi a zákazmi.“11 Takýto názor 
ústavného súdu sa nám javí najmä v súvislosti so všeobecnou povahou normatívneho právneho aktu, ktorého obsahom je 
práve stanovenie príkazov a zákazov (právnych povinností), pomerne zaujímavý. Aj keď obsahom právneho predpisu môžu 
byť aj nenormatívne časti, tie však nie sú prvoradým účelom jeho vydania. Bez normatívnej časti (právnych noriem) právny 
predpis stráca svoju povahu normatívneho právneho aktu, keďže mu chýba základná vlastnosť, a to normatívnosť.12 

Podľa nášho názoru je potrebné na článok 2 ods. 3 ústavy použiť skôr výklad extenzívny (rozširujúci). Na nemožnosť 
doslovného výkladu poukazuje aj čl. 13 ods. 1 ústavy, podľa ktorého povinnosti možno ukladať a) zákonom  alebo  na  základe  
zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,  b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá 
priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2. Ak 
vychádzame z teórie právnych noriem, tak samotné pravidlo správania, dispozícia právnej normy obsahuje buď príkaz, zákaz, 
alebo dovolenie. Ak je dispozícia formulovaná ako príkaz alebo zákaz určitého správania, vtedy ide o vyjadrenie právnej 
povinnosti. Ak vykladáme čl. 2 ods. 3 ústavy v nadväznosti na čl. 13 ods. 1 ústavy, je nepochybné, že doslovný výklad nie je 
možné použiť, keďže povinnosti je možné ukladať nielen „zákonom alebo na základe zákona“, ale aj medzinárodnou zmluvou 
podľa čl. 7 ods. 4 a tzv. aproximačným nariadením vlády (čl. 120 ods. 2 ústavy). To znamená, že samotná ústava umožňuje 
zasahovať do sféry individuálnej slobody jednotlivca, nielen zákonom, ako je to vyjadrené v čl. 2 ods. 3 ústavy. Vo vzťahu 
k normotvornej právomoci obcí to samozrejme ešte neznamená, že môžu vo všeobecne záväzných nariadeniach ukladať 
právne povinnosti aj bez zákonného splnomocnenia, avšak ak by sme prijali extenzívny výklad čl. 2 ods. 3 ústavy v zmysle 
všeobecnej zásady „všetko je dovolené, čo nie je právom (právnym poriadkom) zakázané“, možno konštatovať, že z hľadiska 
ukladania povinnosti pre obce nepredstavuje uvedený článok sám osebe ústavné obmedzenie.13 

Ďalším ústavným limitom, na ktorý poukazuje ústavný súd v súvislosti s pôvodnou  normotvorbou obcí je čl. 13 ods. 
1 ústavy, ktorý stanovuje spôsob ukladania povinností. Podľa uvedeného článku písm. a) „povinnosti možno ukladať zákonom 
alebo na základe zákona a v jeho medziach a pri zachovávaní základných práv a slobôd.“ Pokiaľ ide o tradičný a zaužívaný 
výklad uvedeného ustanovenia ústavy, ten je podľa J. Drgonca založený na téze, podľa ktorej rozdiel medzi zákonom a 
vykonávacím predpisom nie je v tom, že zákony ukladajú povinnosti, kým podzákonné predpisy ich nesmú ukladať, ale v tom, 
že vykonávacie predpisy nesmú regulovať spoločenský vzťah nad rámec zákona. Výklad je potrebné formulovať tak, že 
podzákonným právnym predpisom sa subjektom práva nesmú ukladať nové právne povinnosti, ktoré nemajú oporu 
v zákone.14  

Keďže nariadenia obcí nie sú výslovne uvedené v čl. 13 ods. 1 ústavy, je možné logicky (argumentum a contrario) 
usudzovať na nemožnosť stanovovať „nové“ právne povinnosti v ich obsahu. Na druhej strane však nevylučuje možnosť obcí, 
ak sú na to splnomocnené zákonom, ukladať povinnosti „na základe zákona a v jeho medziach“.  

Pokiaľ ide o samotné spojenie „na základe zákona a v jeho medziach“ je potrebné položiť si otázku, či dostatočným 
zákonným základom pre obce nie je v tejto súvislosti už zákonom vymedzená samostatná (samosprávna) pôsobnosť. Pokiaľ 
zákonodarca trvalo vymedzil určitú oblasť spoločenských vzťahov, ktorú si obce majú spravovať samostatne a ústavodarca 
im priznal v čl. 68 ústavy oprávnenie na normotvorbu vo veciach územnej samosprávy, niet dôvodu, prečo by obce nemohli 
samostatne regulovať podstatnú časť zverenej  oblasti spoločenských vzťahov aj formou vydávania všeobecne záväzných 
nariadení. A keďže účelom normatívnej regulácie je stanovovať príkazy, zákazy alebo oprávnenia, a tým stanovovať záväzné 
pravidlá správania, tak potom pokiaľ nezasahuje neústavným spôsobom do oblasti základných práv a slobôd, nie je dôvod 
takúto možnosť im upierať.       

Pokiaľ ide o „medze“ zákona, všeobecne záväzné nariadenie obce je podzákonným právnym predpisom, to znamená, 
že musí byť v súlade so zákonom. Keďže pôsobnosť územnej samosprávy je vymedzená zákonom, potom pre obce vyplýva 
požiadavka rešpektovať odlišnú právnu úpravu obsiahnutú v zákone. Inak povedané, obce nemôžu upravovať odlišným 
spôsobom to, čo upravuje zákon, inak by prekročili medze dané zákonom. Avšak aplikácia tejto zásady je omnoho zložitejšia, 
ako sa zdá. Podľa nášho názoru je potrebné pri aplikácii uvedenej zásady zohľadniť nielen predmet právnej úpravy, ale aj 
cieľ, resp. účel zákonnej úpravy a úpravy obsiahnutej v právnom predpise obce.15 

                                                      
11 Nález Ústavného súdu SR z 19. decembra.2000, sp. zn. I. ÚS 55/00. Právny názor ústavného súdu, podľa ktorého je 
potrebné všeobecný a demonštratívny výpočet samosprávnych funkcií v čl. 4 ods. 3 zákona obecnom zriadení interpretovať 
z hľadiska zákonného splnomocnenia na vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce reštriktívne, je založený na prístupe, 
ktorý rozlišuje tzv. vrchnostenskú a nevrchnostenskú správu, a ktorý v zásade vychádza z Hoetzelovej interpretácie § 28 
českého obecného zriadenia. Pozri HOETZEL, J. Československé Správní právo. Část všeobecná. 2. přepracované vydání. 
Melantrich, Praha, 1937, s. 193.   
12 JESENKO, M. Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Košice, 2017, s.147 – 149. 
13 S. Kadečka v tejto súvislosti poukazuje na zakotvenie zásady „všetko je dovolené, čo nie je zakázané“ v ústavných úpravách 
vo vybraných európskych štátoch, pričom konštatuje, že zakotvenie zásad, podľa ktorých „je možné povinnosť uložiť iba 
zákonom“ a „dovolené je to, čo nie je zakázané zákonom“, je  formálne i obsahovo prinajmenšom neobvyklé. V štátoch, ktoré 
sú členmi Európskej únie (Európskeho spoločenstva), ukladá zásadné povinnosti i iný prameň práva….“. Pozri: KADEČKA,  
S. Právo obcí a krajů v České republice. Praha : C. H. Beck , 2003, s. 87. 
14 DRGONEC, J. Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zväzok 1. Bratislava: Manz 1997, s. 49. 
15JESENKO, M. Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Košice: UPJŠ, 2017, s.146 – 149. 
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V tejto súvislosti je potrebné poukázať na rozhodnutie ústavného súdu, ktoré sa podľa nášho názoru vymyká 
z ustálenej judikatúry (sp. zn. I. ÚS 53/00), a v ktorom  ústavný súd ponúka spôsob výkladu čl. 2. ods. 3 a čl. 13 ods. 1 ústavy 
vo vzťahu k normotvornej činnosti obcí podľa čl. 68 ústavy. Ústavný sud  odmietol argumentáciu, podľa ktorej, ak sú všeobecne 
záväzným nariadením obce stanovené právne povinnosti vo veciach samostatnej pôsobnosti bez výslovného zákonného 
splnomocnenia, potom takéto nariadenie je súčasne v rozpore s čl. 2 ods. 3 a s čl. 13 ods. 1 ústavy. Ústavný súd SR uviedol: 
„Pokiaľ navrhovateľ namietal, že napadnuté nariadenie obsahuje povinnosti, hoci obec v danom prípade nie je zákonom 
splnomocnená ukladať povinnosti, a preto sa nariadenie ocitá v rozpore s čl. 13 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 3 ústavy, ústavný 
súd k tomu dodáva, že obecné zastupiteľstvá v samostatnej pôsobnosti na vydávanie všeobecne záväzných nariadení 
zákonné splnomocnenie zásadne nepotrebujú, lebo ich vydávajú v medziach svojej pôsobnosti, ktorá je odvodená jednak 
priamo z ústavy a jednak zo zákona o obecnom zriadení, pričom čl. 2 ods. 3 ústavy v kontexte s čl. 13 ods. 1 ústavy v tej 
súvislosti, že „povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach“, treba systematicky 
interpretovať tak, že v danom prípade sa pod pojmom „na základe zákona, v jeho medziach“ rozumie ústavou a zákonmi 
vymedzená samosprávna pôsobnosť obcí.“16 

Ak by sme vychádzali doslovne z uvedeného vyjadrenia ústavného súdu, tak potom by sme museli konštatovať, že 
čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 ústavy nepredstavujú neprekonateľné prekážky pre normotvorbu obcí za podmienky, pokiaľ je 
realizovaná v oblasti samostatnej pôsobnosti a rešpektuje všetky ostatné podmienky, ktoré sú stanovené ústavou a zákonmi. 
Avšak ústavný súd k tomu dodáva, že nariadenie nemožno považovať za nesúladné s ústavou len na tom základe, že vo 
svojich ustanoveniach obsahuje aj bližšiu úpravu o povinnostiach vo vzťahu, ak tieto povinnosti majú inak oporu v zákone a 
neprekračujú ústavný ani zákonný rámec. Ústavný súd na jednej strane konštatuje, že nariadenie obce podľa čl. 68 ústavy 
môže stanovovať povinnosti, a to bez výslovného zákonného splnomocnenia, avšak podmienkou je, aby išlo o konkretizáciu, 
bližšiu úpravu povinnosti, ktorá má inak oporu v zákone, teda je ako základ stanovená zákonom. V tejto súvislosti ústavný súd 
ďalej hovorí, že „navrhovateľ vo svojej argumentácii .... nebral do úvahy iné zákony, ktoré podľa názoru ústavného súdu, 
pokiaľ ide o túto časť napadnutého nariadenia, sú dostatočným základom pre bližšiu úpravu takých povinností, ktoré upravuje 
napadnuté nariadenie.“ Ako príklad ústavný súd poukázal  na Občiansky zákonník, najmä na § 415, podľa ktorého každý je 
povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí a § 11 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
ktorý stanovuje práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ku ktorým patrí napr. aj povinnosť 
vlastníka konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho 
časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, 
spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.  

K takémuto prístupu ústavného súdu možno mať niekoľko pripomienok. Predovšetkým z hľadiska aplikačnej praxe 
sa problematická javí už samotná identifikácia takýchto všeobecných povinností, ktoré sú stanovené zákonom, dotýkajú sa 
vecí územnej samosprávy a obce sú bez výslovného zákonného splnomocnenia oprávnené bližšie ich konkretizovať vo 
svojom všeobecne záväznom nariadení. Druhou a základnou je tá, ktorú vyjadruje v tejto súvislosti I. Kanárik: “Ak zákon 
ukladá určité podmienky (povinnosti), a to aj vo veciach územnej samosprávy, nie je možné k nim podzákonným právnym 
predpisom bez splnomocnenia v zákone pridávať ďalšie podmienky (čiže obmedzenia a povinnosti).“17  

Napriek uvedeným výhradám, prínos analyzovaného rozhodnutia možno vidieť predovšetkým v snahe ústavného 
súdu o určitý názorový posun a v interpretácií čl. 2. ods. 3 a čl. 13 ods. 1 ústavy vo vzťahu k normotvornej činnosti obcí podľa 
čl. 68 ústavy, ktorá v konečnom dôsledku a za podmienky, že je rešpektovaný čl. 13. ods. 2 ústavy, nemusí predstavovať 
neprekonateľnú prekážku pre pôvodnú normotvorbu obcí podľa čl. 68 ústavy.  

Ak by sme mali zhrnúť prezentované poznámky k otázke ústavných limitov, resp. ústavnosti normotvornej právomoci 
obcí, je potrebné konštatovať v súlade s ústavným súdom, že „Pokiaľ ide o otázku, ktoré súvisiace ustanovenia ústavy musí 
obec rešpektovať pri uplatňovaní normotvornej právomoci v zmysle čl. 68 a čl. 71 ods. 2 prvej vety ústavy, odpoveď závisí od 
konkrétnych okolností každého prípadu.“18 Čo však nemusí byť a ani nie je najľahšia úloha pre obce pri tvorbe práva.  Napriek 
skutočnosti, že čl. 2 ods. 3 ústavy nie je možné vykladať doslovne, podľa nášho názoru nemožno ho interpretovať ani v tom 
zmysle, že z hľadiska určovania „nových“ povinností bez opory v zákone nie je prekážkou pre normotvorbu obcí podľa čl. 68 

ústavy tak, ako to vyplýva z judikatúry ústavného súdu. Aj keď k obsahu uvedeného článku, ako aj k jeho vyjadreniu môžeme 
mať výhrady, z hľadiska právneho obsahu a aplikačnej praxe je dôležité to, akým spôsobom k jeho výkladu pristupujú orgány 
dozoru a kontroly nad normotvorbou obcí. Ústavný súd v jednom zo svojich novších rozhodnutí v tejto súvislosti bez 
akýchkoľvek pochybností konštatuje: “Ústavnou úpravou obsiahnutou v čl. 2 ústavy sa realizuje ústavný princíp zvrchovanosti 
občanov. Jeho obsahom je aj zdôraznenie možnosti konať, čo nie je zákonom zakázané, a vylúčenie zásahu do práv a slobôd 
občana mimo rámca zákona. Teda nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá, a v prípade, ak je povinnosť 
uložená, možno ju ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.“19 Ústavný súd 
ďalej viackrát uviedol, že orgán územnej samosprávy pri realizácii svojej právomoci vychádzajúcej z čl. 68 alebo čl. 71 ods. 2 
prvej vety ústavy musí uplatňovať svoju normotvornú právomoc spôsobom, ktorý je v súlade s čl. 2 ods. 3 a s čl. 13 ods. 1 
ústavy, pričom zdôrazňuje, že „Opačný postup by znamenal uplatnenie právomoci odchylným spôsobom, ako dovoľuje zákon, 
a tým by došlo k porušeniu všeobecných garancií základných práv a slobôd zaručených čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 ústavy.“20 
Vzhľadom na uvedené sa nazdávame, že ústavné limity vyjadrené v čl. 2 ods. 3 v spojení s čl. 13 ods. 1 a 2 ústavy nie je 
možné pri normotvorbe obcí nerešpektovať. Obec nemôže uložiť povinnosť novú, ktorá nie je stanovená v zákone.  

 ZÁVER 

Ak by sme mali zhodnotiť postoj Ústavného súdu SR k pôvodnej normotvorbe obcí vo veciach územnej samosprávy 
(podľa čl. 68 ústavy), tak musíme konštatovať, že bez priameho zákonného splnomocnenia riešiť akúkoľvek otázku pre obce 

                                                      
16 Nález Ústavného súdu SR z 25. apríla 2002, sp. zn. I. ÚS 53/00. 
17 KANÁRIK, I. Ústavnosť všeobecne záväzných nariadení obce. Správní právo: odborný časopis pro oblast státní správy a 
správního práva. Roč. 34, č. 1 (2001), s. 35. 
18 Nález Ústavného súdu SR z 5. januára 2006, sp. zn.  IV. ÚS 154/05. 
19 Tamže 
20 Tamže 
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vo veciach územnej samosprávy formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia je nemožné. Napriek skutočnosti, že 
niektoré rozhodnutia Ústavného súdu SR sa snažili o otvorenejší prístup k problematike pôvodnej normotvorby podľa čl. 68 
ústavy, ústavný súd v neskoršej judikatúre zotrval na svojom reštriktívnom  prístupe, ktorý si osvojili aj orgány dozoru nad 
zákonnosťou normotvorby obcí a po roku 2008 aj správne súdy. 

Nejednoznačný postoj a absencia doktrinálneho prístupu zo strany Ústavného súdu SR k problematike pôvodnej 
normotvorby podľa čl. 68 ústavy, keď na jednej strane akceptuje priame ústavné splnomocnenie na prijímanie všeobecne 
záväzných nariadení obcí vo veciach územnej samosprávy, avšak na druhej strane rigidne stanovil, resp. vykladá ústavné 
limity a obmedzenia, v konečnom dôsledku prakticky takúto normotvorbu znemožňujú a spochybňuje existenciu a samotnú 
podstatu konštituovania samosprávnych všeobecne záväzných nariadení (podľa čl. 68 ústavy), na ktorých vydanie obce 
nepotrebujú výslovné zákonné splnomocnenie, keďže toto splnomocnenie vyplýva už ex constitutione, teda priamo z Ústavy 
SR. V súvislosti s postojom Ústavného súdu SR je však potrebné dodať, že prevažná časť jeho relevantnej judikatúry vznikala 
v období po obnovení obecnej samosprávy v 90. rokoch minulého storočia, keď obce extenzívnym výkladom samosprávnej 
pôsobnosti často upravovali normatívnym spôsobom aj záležitosti, ktoré do nej nespadali, resp. ústavne neprijateľným 
spôsobom zasahovali do oblasti základných práv a slobôd. Rovnako v tomto období bol problém jasného vymedzenia 
samostatnej pôsobnosti obce, resp. rozlišovania samostatnej a prenesenej pôsobnosti obce a  judikatúra ústavného súdu v 
podstate stotožňovala rozsah normotvornej právomoci obce vo veciach územnej samosprávy s jej hospodárením s vlastným 
majetkom a vlastnými prostriedkami v zmysle čl. 65 ods. 1 ústavy (napr. sp. zn. II. ÚS 45/96, sp. zn. II. ÚS 59/97). V tomto 
období bolo preto aj prístup Ústavného súdu SR možné akceptovať. Avšak v súčasnosti, takmer tridsať rokov po revitalizovaní 
územnej samosprávy v podmienkach SR možno považovať takýto prístup ústavného súdu k problematike normotvorby obcí 
podľa čl. 68 ústavy za dlhodobo neudržateľný. Je potrebné si uvedomiť, že právomoc vydávať právne predpisy je nemysliteľná 
bez možnosti ukladať takýmto predpisom právne povinnosti. Situáciu a riešenie problematiky pôvodnej normotvorby obcí vo 
veciach územnej samosprávy sťažuje aj skutočnosť, že prevažnú časť agendy súdneho prieskumu všeobecne záväzných 
nariadení v súčasnosti zabezpečujú všeobecné súdy ako súčasť výkonu správneho súdnictva, ktoré si osvojili ústavným 
súdom sformulovaný reštriktívny prístup. Ústavný súd koná vo veci iba v ojedinelých prípadoch, pričom v jeho nedávnych 
rozhodnutiach možno vidieť určitý pozitívny názorový posun, pokiaľ ide o jeho prístup k územnej samospráve (sp. zn. PL. ÚS 
4/2016), ako aj k otázkam normotvorby obcí (sp. zn. PL. ÚS 5/2012). Napriek skutočnosti, že Ústavnému súdu SR sa 
nepodarilo v doterajšej judikatúre dostatočným spôsobom podať jednoznačnú odpoveď na viaceré zásadné otázky, ústavný 
súd v porovnaní so všeobecnými (správnymi) súdmi má neporovnateľne väčší predpoklad doktrinálneho prístupu k 
problematike normotvorby obcí vo veciach územnej samosprávy podľa čl. 68 ústavy. Bez relevantnej judikatúry ústavného 
súdu bude možné len veľmi ťažko riešiť ústavnoprávne a aplikačné problémy a otázky pôvodnej normotvorby obcí. Uvedené 
potvrdzuje aj skúsenosť z Českej republiky, kde sa Ústavnému súdu ČR v zásade darí úspešnejšie plniť uvedenú úlohu, a 
jasnejšie  formulovať jednak ústavné limity a obmedzenia, ale aj (reálne) možnosti pôvodnej normotvorby obcí. Ústavný súd 
ČR dokázal korigovať svoj predchádzajúci reštriktívny prístup, podľa ktorého na uloženie právnej povinnosti vo vyhláške musí 
byť obec výslovne splnomocnená osobitným zákonom a umožnil miestnym samosprávam ukladať právne povinnosti v 
zákonom vymedzených oblastiach samostatnej pôsobnosti aj bez výslovného splnomocnenia obsiahnutého v osobitnom 
zákone.21 
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Abstrakt: Autorka v príspevku analyzuje normotvorbu obcí, ktorá vyvoláva viaceré ústavnoprávne otázky, či zamyslenia, a na 

to nadväzujú aplikačné problémy. V príspevku sa autorka venuje identifikovaniu a bižšiemu priblíženiu ústavných limitov vo 

vzťahu k normotvorbe ako významnej forme činnosti obce. Ako základné východisko slúži rozlišovanie medzi právomocou 

obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenie pri výkone územnej (miestnej) samosprávy a pri výkone prenesenej štátnej 

správy. 

Abstract: In this paper the author analyzes the law-making of municipalities, which raises a number of constitutional 

questions or reflections, and this is followed by application problems. In the contribution, the author focuses on the 

identification and the approximation of constitutional limits in relation to law-making as a significant form of municipal activity. 

As a starting point, a distinction is drawn between the power of municipalities to issue a generally binding regulation in the 

exercise of territorial (local) self-government and in the performance of the delegated state administration. 

Kľúčové slová: územná samospráva, normotvorba obcí, všeobecne záväzné nariadenie obce, ústavné limity 

Key words:  local self-government, municipality law-making, municipal generally binding regulation, constitutional limits 

 ÚVOD 

Základné ústavné vymedzenie územnej samosprávy je vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte aj ako „ Ústava SR“), konkrétne v štvrtej hlave pod označením územná 

samospráva v čl. 64 až 71. Ústava SR označuje za základnú jednotku územnej samosprávy obec (v čl. 64 ). Územnú 

samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok. Zákonná úprava fungovania územnej samosprávy je obsiahnutá v zákone č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ zákon o obecnom zriadení“) a zákone č. 302/2001 

Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ zákon o samosprávnych krajoch“ ). 

S ohľadom na tému príspevku, podrobnejšie sa zameriame na analýzu normotvorby na úrovni obce. V čl. 69 ods. 1 Ústavy 

SR sa ako orgány obce uvádzajú  obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Ústava SR nepripisuje obecnému zastupiteľstvu 

bližšie špecifikované postavenie, avšak charakterizuje ho ako zastupiteľský orgán obce. Je to kolektívny orgán tvorený 

poslancami obecného zastupiteľstva, ktorý vytvára základ verejnej moci v rámci obce. Starosta obce je vymedzený ako 

výkonný orgán obce, ktorý vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Orgány obce predstavujú rozhodujúce formy 

uskutočňovania obecnej územnej samosprávy, ktoré v zmysle čl. 67 ods. 1 Ústavy SR dopĺňa zhromaždenie obyvateľov obce 

a miestne referendum. Normotvornú činnosť obce možno chápať ako jej rozhodujúcu formu činnosti a zároveň ako integrálnu 

súčasť výkonu územnej samosprávy. Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia je realizovaná prostredníctvom 

činnosti obecného zastupiteľstva. Zároveň možno normotvorbu obce vo veciach územnej samosprávy, a tiež na zabezpečenie 

úloh, ktoré vyplývajú pre samosprávu zo zákona, považovať za významnú obsahovú súčasť ústavou garantovaného práva 

obce na samosprávu, ktoré je typom verejného korporatívneho práva. 

2 ÚSTAVNÉ LIMITY OBECNEJ NORMOTVORBY 

Ústavná úprava v čl.68 obsahuje priame ústavné splnomocnenie pre obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia 

vo veciach originálnej právomoci pri výkone územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo 

zákona. Vymedzením samostatnej ( samosprávnej ) normotvornej pôsobnosti obce ústavodarca určil rámec umožňujúci 

vydávať všeobecne záväzné nariadenia obciam ( konkrétne obecným zastupiteľstvám ) aj bez zákonného splnomocnenia, 

pokiaľ sú vydávané vo veciach územnej samosprávy, ako aj na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona. 

Samostatná pôsobnosť obce je územnou samosprávou ktorá je považovaná za demokratickú organizačnú formu správy obce 

občanmi, nezávislú a pod štátnym dohľadom, a ktorá vzniká a uskutočňuje sa len na základe zákona. Štátny dohľad sa týka 

zákonnosti rozhodovania obce.1 Ústava v čl. 68 neupravuje právomoc vydávať normy izolovane, bez ohľadu na ostatnú 

ústavnú úpravu, ale naopak obec musí pri uplatnení tohto druhu normotvornej právomoci prijímať len také všeobecne záväzné  

nariadenia, ktoré sú v zmysle čl. 152 ods. 4 Ústavy SR v súlade so všetkými súvisiacimi ustanoveniami Ústavy SR.2 Podľa 

slov Ústavného súdu SR táto ústavná regulácia neupravuje normotvornú právomoc obce nezávisle od ostatných ustanovení 

Ústavy SR, preto obec pri jej uplatňovaní môže prijímať len všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú v súlade so všetkými 

súvisiacimi ustanoveniami Ústavy SR.3 

                                                      
1 ŠÍN, Z.: Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 120 
2 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 19/97 z  13. mája 1997 
3 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 70/97 zo 16. júna 1998 
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Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia je tiež predmetom úpravy čl. 71 ods. 2 Ústavy SR. V zmysle 

tejto úpravy môže obec v rámci svojej územnej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné  nariadenia pri výkone štátnej správy 

na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach. Ústavná úprava tak vytvorila predpoklady pre teóriu, pokiaľ ide 

o rozlišovanie  ústavného základu pre vydávanie všeobecne záväzných nariadení obce pri výkone územnej (miestnej) 

samosprávy a pri výkone prenesenej štátnej správy. Tieto normatívne akty sa vnútorne diferencujú a majú odlišnú právnu 

kvalitu.4 Významným rozlišovacím kritériom vzťahujúcim sa k všeobecne záväzným nariadeniam obce je teda účel ich vydania. 

Keď obec realizuje normotvorbu a vydáva všeobecne záväzné nariadenia ako normatívne právne akty s obmedzenou 

územnou pôsobnosťou, vystupuje ako subjekt verejného práva. Podľa uvedenej ústavnej úpravy možno na základe toho, aký 

druh pôsobnosti obec vykonáva, vo všeobecnosti diferencovať dva typy všeobecne záväzných nariadení obce. Pri 

samosprávnej  činnosti, teda pri výkone územnej samosprávy (čl. 68), sú to samosprávne nariadenia. Pri uskutočňovaní tzv. 

preneseného výkonu štátnej správy (čl. 71 ods.2), sú to všeobecne záväzné nariadenia označované aj (v záujme lepšieho 

teoretického odlíšenia, nakoľko názov je v praxi rovnaký) tzv. samosprávne nariadenia.5 V rámci originálnej, teda 

samosprávnej pôsobnosti môže obec normatívne regulovať spoločenské vzťahy, avšak nie ľubovoľne a bez obmedzení. Vo 

veciach územnej samosprávy je východiskom pre vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce priamo Ústava SR ( čl. 68), 

a nie splnomocnenie zákonom. Dôvodom doplnenia ustanovenia čl. 68 Ústavy SR (ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.) o 

možnosť obcí a vyšších územných celkov vydávať všeobecne záväzné nariadenia nielen vo veciach územnej samosprávy 

(pôvodné znenie čl. 68 Ústavy SR), ale aj na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona, boli nezrovnalosti, 

ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.6 

Oprávnenie obcí uskutočňovať normotvornú právomoc vo veciach územnej samosprávy patrí neodmysliteľne 

k plnohodnotnému výkonu územnej samosprávy. Práve pri výkone normotvornej právomoci sa najvýraznejšie prejavuje 

samosprávny charakter obcí, pretože práve jej prostredníctvom môžu slobodne autonómne rozhodovať vo svojich veciach 

bez z toho, aby na to boli osobitne splnomocnené zákonom.7 Túto činnosť možno chápať ako prejav neštátnej a na priamych 

pokynoch štátnych orgánov nezávislej samosprávnej moci. Originálne normotvorba pokrýva oblasť vydávania všeobecne 

záväzných nariadení vo veciach územnej samosprávy, ktorú vo vzťahu k obciam charakterizuje zákon o obecnom zriadení ( 

§4 ods.1) ako „ 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.“ Už 

z tohto zákonného vymedzenia vyplýva, že pôvodnou je samosprávna kompetencia v rozsahu, v akom ju za takú označí 

centrálna moc.8  

Prístup Ústavného súdu SR k vymedzeniu priestoru, v rámci ktorého môže obec realizovať samostatnú samosprávnu 

normotvorbu, sa vyvíjal od vyslovene reštriktívneho vymedzenia smerom k väčšej miere otvorenosti. V jednom z prvých 

rozhodnutí, kde sa dá predpokladať, že východiskom bola téza o samostatnosti obcí zaručenej priamo ústavnou úpravou len 

prostredníctvom právnej subjektivity upravenej v čl. 65 ods. 1 Ústavy SR, a to vo veciach hospodárenia s vlastným majetkom 

a so svojimi finančnými prostriedkami. V rámci tohto rozhodnutia Ústavný súd SR vyslovil názor, že obce „ Normotvornú 

právomoc môže uplatňovať len v tej časti správy svojich vnútorných vecí, ktorou realizujú územnú samosprávu podľa čl. 65 

Ústavy SR. Nad rámec čl.65 ústavy môžu upraviť všeobecne záväzným nariadením aj ďalšie vzťahy, ak im zákonodarca udelil 

výslovné splnomocnenie na normotvornú činnosť“.9 V čase prijatia tohto rozhodnutia nebola priznaná obciam normotvorná 

právomoc v rozsahu upravujúcom vnútorné veci podľa §4 ods.3 platného zákona o obecnom zriadení. Rozsah originálnej 

normotvornej pôsobnosti obce len v rozsahu danom čl. 65 Ústavy SR, ktorá súvisí skôr s problematickou otázkou ponímania 

právnej subjektivity obce v rámci jej odlišne možného typu postavenia,  neskôr spochybnil aj samotný Ústavný súd SR. V rámci 

polemiky o posúdení, čo možno považovať za „vec územnej samosprávy obce“ v zmysle čl. 68 Ústavy SR a čo za „vec pri 

výkone štátnej správy na základe zákona v rámci svojej územnej pôsobnosti“ v zmysle čl. 71 ods. 2 Ústavy SR, korigoval svoj 

predchádzajúci záver. V tejto súvislosti poukázal na to, že ide o pojmy, ktoré nie sú v Ústave SR dostatočne definované a  pri 

ich definovaní nie je možné jednoznačné vymedzenie vyhľadať v zákonnej úprave.  Ústavný súd SR pochyboval, či za 

kritérium definovania „veci územnej samosprávy“ možno považovať iba prípady, kedy obec „samostatne hospodári s vlastným 

majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami“ pochádzajúcimi „z vlastných príjmov ako aj zo štátnych dotácií“. Pochybnosť 

                                                      
4 JAKAB, R. Ústavné limity v normotvorbe obcí. In: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky I. Ústavné dni: zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie, I. zväzok. Košice, 3.–4. októbra 2012. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2012 
5 Pri klasifikovaní všeobecne záväzných nariadení územných samosprávnych celkov je vhodné uviesť, že niektorí autori 
rozlišujú až tri, či štyri druhy všeobecne záväzných nariadení obce, pričom odlišné sú aj kritériá slúžiace ako východisko pre 
takéto členenie. .5 Pokiaľ ide o delenie všeobecne záväzných nariadení do troch skupín zvýrazňuje sa predovšetkým tá 
skutočnosť, že v prípade samosprávnych všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 Ústavy SR môžeme rozlišovať 
všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obce vydávajú „vo veciach územnej samosprávy“ a všeobecne záväzné nariadenia, 
ktoré vydávajú na „zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona“ a potom také, kde ide o zabezpečenie 
realizácie preneseného výkonu štátnej správy. Podrobnejšie k členeniam pozri TRELLOVÁ, L.: Ústavnoprávne aspekty 
územnej samosprávy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018  
6 JESENKO, M.: Normotvorba obcí vo veciach ochrany verejného poriadku v obci, s. 7; In: JESENKO, M., KANTOROVÁ, M. 
(eds.): Územná samospráva a tvorba práva. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice 27.11.2015. 
Košice: UPJŠ v Košiciach, 2015 
7 KADEČKA, S.: Právo obcí a krajů v České republice. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 46 
8 PROCHÁZKA, R., KÁČER, M.: Teória práva. Bratislava: C.H. Beck, 2013, s. 52 
9 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn.  II. ÚS 19/97 z 13. mája 1997 
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vyvoláva iba jednoznačnosť tohto záveru, keď na druhej strane ústavný súd naďalej zotrváva na názore, že  práve čl. 65 

ústavy je dôležitým kritériom pre vymedzenie pojmu „územnej samosprávy“.10  

Normotvornú právomoc obce podľa čl. 68 Ústavy SR môže teda obec uplatniť kedykoľvek, bez splnomocnenia v 

zákone. Túto právomoc nemôže obec uplatňovať v neobmedzenej miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov 

existujúcich v územnom obvode orgánu územnej samosprávy. Ústavný súd SR postupom času v rámci svojej rozhodovacej 

činnosti zadefinoval určité obmedzenia, limity pre tento typ normotvorby obce, keďže v nariadeniach upravuje práva a 

povinnosti fyzických osôb a právnických osôb najmä tým, že im spravidla ustanovuje konkrétne zákazy, povinnosti 

a podmienky. Predovšetkým ide o ústavnú úpravu vyjadrenú v čl. 2 ods. 3, ako aj čl. 13 ods. 1, 2, a to vo vzťahu k možnosti 

obce ukladať povinnosti. V tejto súvislosti prezentoval Ústavný súd SR stanovisko „ Preto aj výpočet samosprávnych funkcií 

obce uvedený v § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení treba interpretovať reštriktívne - ak má zostať len v kategórii „ 

obmedzení samosprávy “ v zmysle čl. 68 ústavy - že do samosprávnej pôsobnosti obce patria iba tie záležitosti, ktoré sa 

svojou povahou dotýkajú územnosamosprávnych celkov ( miestnych záujmov obyvateľstva ), za ktoré môžu obce niesť 

samostatne aj zodpovednosť a v ktorých obec nevystupuje ako subjekt ukladajúci povinnosti jednostrannými príkazmi a 

zákazmi... Pokiaľ sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým a právnickým osobám, aj pôvodná  

(originálna) normotvorná pôsobnosť obce ( mesta ) je limitovaná čl. 2 ods. 3 ústavy, podľa ktorého každý môže konať, čo nie 

je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá...“11 Ide teda o snahu Ústavného súdu 

SR vo vzťahu k normotvornej právomoci obce priznanej v čl. 68 Ústavy SR, uznať jej originálnu povahu s odvolaním sa na 

priame ústavné splnomocnenie na vydávanie všeobecne záväzných nariadení obce, avšak zároveň tá snaha sa pretavuje aj 

do definovania ústavných limitov, ktoré je žiaduce rešpektovať pri ukladaní právnych povinností. Obec môže určovať 

povinnosti v nariadení len na základe zákona a v jeho medziach, t. j. len na základe výslovného zákonného splnomocnenia, 

s jedinou výnimkou vo vzťahu k čl. 65 Ústavy SR. Možnosť obce ukladať povinnosti (čl. 13 ods. 1 Ústavy SR), keď „povinnosti 

možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach“ otvára otázku, či môžeme v tejto súvislosti považovať 

za dostatočný zákonný základ pre obce už zákonom vymedzenú samostatnú samosprávnu pôsobnosť obcí (napr., II. ÚS 

33/01)12. Obce (obecné zastupiteľstvá) pri samostatnej pôsobnosti zásadne nepotrebujú na vydávanie všeobecne záväzných 

nariadení zákonné splnomocnenie, ak ich vydávajú v medziach svojej samostatnej pôsobnosti, ktorá je jednak odvodená 

priamo z ústavy a jednak zo zákona o obecnom zriadení, pričom čl. 2 ods. 3 ústavy v súvislostiach čl. 13 ods. 1 ústavy o tom, 

že „povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona (pozn.: „alebo na základe zákona“ – zmena účinná od 1. júla 

2002), v jeho medziach“, treba systematicky vykladať tak, že v danom prípade sa pod pojmom „na základe zákona, v jeho 

medziach“ rozumie ústavou a zákonmi vymedzená samosprávna pôsobnosť obcí (I. ÚS 53/00). Pri uplatnení normotvornej 

právomoci orgán územnej samosprávy môže ukladať povinnosti, ale nie spôsobom obmedzujúcim základné práva a slobody 

nad rámec zákona. 

Ústavný súd SR sa v tejto otázke vyjadril, že rozsah normotvornej činnosti obecných zastupiteľstiev je vždy 

obmedzený v prvom rade základnými právami a slobodami garantovanými Ústavou  SR.13 Toto základné pravidlo upresnil „ 

...vždy, keď sa môže normotvorná právomoc obce dotknúť nejakého základného práva alebo slobody, bude jej uplatnenie 

obmedzené príslušnou ústavnou úpravou dotknutého základného práva a slobody... Je samozrejmé, že pri posudzovaní 

podmienok obmedzenia základného práva a slobody nestačí vychádzať len z posudzovania podľa toho ustanovenia, v ktorom 

sú dané práva a slobody upravené, ale ich súlad sa musí posúdiť aj podľa všeobecných ustanovení, ktorými je druhá hlava 

upravujúca základné práva a slobody uvádzaná.“14 Vo všeobecne záväznom nariadení obce môžu byť občanom uložené 

povinnosti [čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR], nemožno však ním obmedziť základné práva a slobody, pretože tieto môže 

obmedziť len zákon (čl. 13 ods. 2 Ústavy SR).15  

Nielen spoločenský vývoj, ale aj rôzne iné faktory vplývajú na nastavenie hraníc takejto limitácie, čo však zároveň 

nemusí mať pozitívny dopad na právnu istotu adresátov právnej normy. Je však nepopierateľné, že samospráva ako súčasť 

verejnej správy vo svojej bežnej činnosti vytvára prostredie, ktoré by malo predovšetkým napomáhať k ochrane ľudských práv 

a tiež právna regulácia činnosti samosprávy ako komponentu verejnej správy odzrkadľuje a realizuje ústavne zakotvené 

základné práva a slobody. Táto oblasť však nepredstavuje jadro úpravy verejnej správy a všetkých jej základných zložiek.16 

Pre verejnú správu, rovnako ako aj pre samosprávu, je určujúci podzákonný a výkonný charakter, čím sú akoby prednastavené 

jej obmedzenia, ktoré je nutné a vhodné neprekračovať, ale naopak rešpektovať. Všeobecne záväzným nariadením ani v 

samostatnej pôsobnosti obce nemožno upravovať „miestne záležitosti“ v rozpore s existujúcou zákonnou úpravou.17 Obec 

                                                      
10 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 55/00 z 19. decembra 2000 
11 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 55/00 z 19. decembra 2000 
12 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 33/01 z 14. mája 2004 
13 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 53/00 z 25. apríla 2002 
14 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 55/00 z 19. decembra 2000 
15 Pozri napr. rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn.  II. ÚS 16/99 a iné. 
16 Podľa M. Vrabka rozlišujeme tri základné zložky verejnej správy, ktorými sú štátna správa, samospráva a treťou fyzické 
osoby a právnické osoby spĺňajúce znaky  subjektov verejnej správy, ktoré môžeme zjednodušujúco označiť pojmom ako 
ostatná verejná správa. Bližšie pozri VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C.H. Beck, 
2012, s. 11-13 
17 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 53/00 z 25. apríla 2002 

http://merit.slv.cz/II.US16/99
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nemá teda právomoc vo všeobecne záväznom nariadení uložiť „novú“ povinnosť, ktorá neexistuje v zákone. Nerešpektovanie 

ústavného príkazu by bolo možné chápať ako negáciu zvrchovanosti zákona, a tým popretie princípu právneho štátu.18     

Ústavný súd SR sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti snaží poukázať na ústavné obmedzenia, ktoré vyplývajú pre 

obec z Ústavy SR a jej ustanovení čl. 2 ods. 2 a 3, ako aj čl. 13 ods. 1, a to osobitne vo vzťahu k možnosti obce ukladať 

povinnosti. Pokiaľ ide o vymedzenie samostatnej (samosprávnej) normotvornej pôsobnosti obcí, ústava v čl. 67 a čl. 68 

ustanovuje rámec, ktorý umožňuje obciam (obecným zastupiteľstvám) vydávať všeobecne záväzné nariadenia aj bez 

zákonného splnomocnenia, ak ich obce vydávajú vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre 

samosprávu zo zákona.  

Zákon č. 70/2018, ktorým sa novelizoval zákon o obecnom zriadení,  sa dotkol právomoci obce vydávať všeobecne 

záväzné nariadenia pri originálnej právomoci, pretože v §4 ods. 5 bod 6 („ obec vo veciach územnej samosprávy a) ustanoví 

nariadením...6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon...“) nahradil doterajšie právo obce ustanovením jej 

povinnosti v tejto oblasti. Otáznym by sa mohol na prvý pohľad javiť dopad formulácie tejto povinnosti pre obce vo vzťahu k čl. 

13 ods. 1 Ústavy SR.  Ak sa vrátime k už skonštatovanému názoru Ústavného súdu SR, že vo veciach územnej samosprávy 

je pre vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce oporou priamo ústavná úprava v čl. 68, a nie splnomocnenie zákonom. 

Ústava SR pritom vychádza zo zásady, že „vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne“ (čl. 67 prvá veda 

pred bodkočiarkou), a pokiaľ zákon upravuje samosprávu obce, treba to považovať za výnimku z tejto všeobecnej zásady, 

ktorú ústava dovoľuje v ustanovení čl. 67 prvej vety za bodkočiarkou, podľa ktorého „povinnosti a obmedzenia (obci) možno 

ukladať len zákonom“. Toto zákonné obmedzenie oprávnenia obce „samostatne rozhodovať vo veciach samosprávy“ a v 

tomto rámci jej oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia však nemožno podľa názoru ústavného súdu zamieňať s 

jej zákonným „splnomocnením“ vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecne záväzné nariadenia „pri výkone štátnej 

správy“, tak ako to má na mysli čl. 71 ods. 2 prvá veta ústavy.19  Súčasné znenie čl. 67 ods. 2 Ústavy SR je, že „ Povinnosti a 

obmedzenia pri výkone územnej samosprávy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe 

medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5.“ Zrejme v tomto prípade opäť platí, že nanovo formulovaná povinnosť obce regulovať 

nariadením otázky určené prostredníctvom osobitného zákona v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti predstavuje výnimku 

zo všeobecnej zásady, keďže zákonná úprava odkazuje ďalej na úpravu osobitným zákonom. Zároveň vyvstáva otázka ako 

je potrebné v tomto kontexte interpretovať čl. 13 ods. 1 Ústavy SR v tej časti, kde sa píše pri možnosti ukladať povinnosti, že 

to ide „ zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach...“. Otázny je teda prístup k rozsahu interpretácie „ na základe 

zákona a v jeho  medziach“. Podľa judikatúry Ústavného súdu SR výraz „ na základe zákona a v jeho  medziach“ je potrebné 

systematicky interpretovať tak, že sa ním pod týmto výrazom rozumie Ústavou SR a zákonmi vymedzená samosprávna 

pôsobnosť obcí.20 Súvisiaca otázka je či dostatočným zákonnym základom pre obce je v tejto súvislosti už zákonom 

vymedzená samostatná pôsobnosť.  

Z dikcie čl. 68 Ústavy SR vyplýva právomoc a súčasne aj oprávnenie obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenia, 

pričom túto koncepciu čiastočne narúša existencia povinnosti obligatórne vydať tieto podzákonné právne predpisy vo 

vybraných otázkach patriacich do vecí územnej samosprávy. Vo vzťahu k čl. 13 Ústavy SR možno vyvodiť záver, že 

všeobecne záväzným nariadením ako podzákonným právnym predpisom sa subjektom práva nesmú ukladať  také „ nové“ 

právne povinnosti, ktoé nemajú oporu v zákone. Povinnosť možno uložiť iba v rámci zákona, ktorý na obec pôsobnosť 

preniesol. Špecificky nie je vždy jednoduché identifikovať všeobecné povinnosti, ktoré sa týkajú vecí územnej samosprávy 

a sú stanovené zákonom. Na druhej strane obec musí pri samosprávnej normotvorbe rešpektovať ústavné limity 

a obmedzenia dané čl. 13 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 2 ods. 3 Ústavy SR. Nemožnosť obcí ukladať „ nové“ povinnosti vytvára 

v konečnom dôsledku skôr zviazanie priestoru pre originálnu normotvorbu obce. Ústavnou úpravou obsiahnutou v čl. 2 Ústavy 

SR sa realizuje ústavný princíp zvrchovanosti občanov. Jeho obsahom je aj zdôraznenie možnosti konať, čo nie je zákonom 

zakázané, a vylúčenie zásahu do práv a slobôd občana mimo rámca zákona.  Dá sa teda interpretovať tak, že nikoho nemožno 

nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá, a v prípade, ak je povinnosť uložená, možno ju ukladať len na základe zákona, v 

jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Ústavný princíp zvrchovanosti občanov je ohraničený v čl. 13 ods. 

1 Ústavy SR.21 

Pri samosprávnej obecnej normotvorbe vystupuje dlhodobo do popredia otázka obšírne naformulovanej 

samosprávnej pôsobnosti. Jedným z motívov pre jej jednoznačnejšie zadefinovanie môže byť opakovaný problém nesprávnej 

interperetácie zo strany obecných poslancov. V tomto prípade dôvodom pre takýto postup môže byť nedostatok potrebného 

vzdelania, resp. odborných znalostí, ktoré to spôsobujú. Ďalším na to nadväzujúcim dôvodom je nepochopenie obsahu 

pôsobnosti na strane členov zastupiteľsého orgánu obce, čo môže byť prepojené s nadbytočným úsilím objasňovať pojmy 

a termíny už zákonom, či podzákonnou úpravou, zadefinované. Je nadbytočné v nariadení definovať pojem používaný 

a vymedzený v zákonnej úprave, čím sa opäť vytvára potencionálne priestor na rozpor s ústavou vymedzenými limitmi obecnej 

originálnej normotvorby.22 

                                                      
18 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 154/2005 z 5. januára 2006 
19 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 55/00 z 19. decembra 2000 
20 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 53/00 z 22. apríla 2002 
21 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. IV.ÚS 154/2005 z 5. januára 2006 
22 Pozn. autorky: Pre ilustráciu z rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 2/2001 z 16. októbra 2001 „ Článok 19 ods. 

2 VZN definuje pojem prekážka cestnej premávky používaný v zákone o premávke na pozemných komunikáciách (§ 40). 

Vymedzenie pojmu prekážka cestnej premávky znamená i určenie okruhu subjektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť prekážku 
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Podľa ústavnej úpravy územnej samosprávy obec vystupuje ako jednotka územnej samosprávy, je vybavená 

verejnou mocou23. V porovnaní s výkonom originálnej právomoci obcami, v prípade, keď obce prijímajú všeobecne záväzné 

nariadenia „pri výkone štátnej správy“ ( podľa čl. 71 ods. 2 Ústavy SR), môžu tak postupovať len na základe splnomocnenia 

v zákone a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. 

V spojitosti s tým, pre konanie orgánov územnej samosprávy, platí ústavný princíp vyjadrený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR. Z tohto 

dôvodu môže uplatňovať svoje právomoci iba v zákonnom a ústavnom rámci, čo sa považuje v podmienkach právneho štátu 

za conditio sine qua non pre akúkoľvek legitímnu činnosť jeho orgánov. Na územné samosprávne celky, resp. ich orgány, ak 

konajú ako orgány verejnej moci sa v plnej miere vzťahuje právny režim vyjadrený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR. Ak obec vystupuje 

v pozícii subjektu, ktorý realizuje prenesenú ( delegovanú) štátnu správu, vzťahujú sa na ňu rovnaké pravidlá ako pre štátne 

orgány. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR „ štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a 

spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. V prípade obce, ktorá zabezpečuje výkon prenesenej štátnej správy, platí pre ňu a jej 

konanie, že môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 

Ústavy SR). V čl. 71 ods. 2 Ústavy SR sa zároveň uvádza, že „ Výkon štátnej správy prenesený na obec alebo na vyšší 

územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Podrobnosti ustanoví zákon.“ K ústavnej úprave obsahujúcej blanketovú 

normu, možno len pre úplnosť dodať, že ani po rokoch od jej prijatia, nebol do súčasnosti prijatý takýto typ samostatného 

osobitného zákona, ktorého predmetom úpravy by bola podrobnejšia regulácia preneseného výkonu štátnej správy na obce. 

Prijatie tohto typu osobitného zákona by nemuselo byť na škodu veci a v konečnom dôsledku by sa iba konečne vyplnil ústavný 

odkaz.  

Podobne v súvislosti s ústavnoprávnym obmedzením pri realizácii normotvornej činnosti pri obci prenesenom výkone 

štátnej správy možno poukázať na akcentovanie už spomínaných ústavných limitov zo strany Ústavného súdu SR „ 

Ustanovenie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré ukladá povinnosť nemajúcu oporu v zákone subjektom, ktoré nie sú 

administratívne podriadené obci, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 písm. a) a s čl. 71 ods. 2 Ústavy SR, ani s § 6 ods. 

1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“24 Ústavný súd SR vo 

viacerých svojich rozhodnutiach uviedol, že orgán územnej samosprávy pri realizácii svojej právomoci vychádzajúcej z čl. 68 

alebo čl. 71 ods. 2 prvej vety Ústavy SR musí uplatňovať svoju normotvornú právomoc spôsobom, ktorý je v súlade s čl. 2 

ods. 3 a s čl. 13 ods. 1 Ústavy SR. Ak by postupoval opačne, znamenalo by to uplatnenie právomoci odchylným spôsobom 

ako dovoľuje zákon, čím by došlo k porušeniu všeobecných garancií základných práv a slobôd zaručených v čl. 2 ods. 3 a čl. 

13 ods. 1 Ústavy SR. Ak však všeobecne záväzné nariadenie vo svojom obsahu, v jeho ustanoveniach, obsahuje aj bližšiu 

úpravu o povinnostiach vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, za predpokladu že tieto povinnosti majú inak oporu 

v zákone a neprekračujú ústavný ani zákonný rámec, nemožno nariadenie považovať vychádzajúc len z tohto základu za 

nesúladné s Ústavou SR.25 Prihliadanie k špecifikám každého jednotlivého prípadu však zaváži v rámci posudzovania 

rešpektovania ústavných limitov pri obecnej normotvorbe zo strany Ústavného súdu SR. Ten vo svojej rozhodovacej činnosti 

uvádza, že „ Pokiaľ ide o otázku, ktoré ustanovenia Ústavy SR musí obec rešpektovať pri uplatňovaní normotvornej právomoci 

v zmysle čl. 68 a čl. 71 ods. 2 prvej vety Ústavy SR, odpoveď závisí od konkrétnych okolností každého prípadu.“26 Na jednej 

strane je to prínosné, avšak závisí od obsahu jednotlivých judikátov Ústavného súdu SR, či to bude znamenať aj posilnenie 

princípu právnej istoty a predvídateľnosti obsahu rozhodovania u občanov. 

 ZÁVER 

 Obce realizujú normotvornú činnosť prostredníctvom prijímania všeobecne záväzných nariadení. Nariadenia obce je 

možné z hľadiska práva charakterizovať ako normatívny právny akt vydaný obecným zastupiteľstvom, ktorého obsah je 

záväzný pre všetky fyzické a právnické osoby trvalo alebo prechodne sa zdržiavajúce na danom území obce (katastrálnom 

území obce). Obec môže vydávať dva druhy nariadení: jednak vydávané na plnenie úloh samosprávy obce, alebo také ,ak to 

ustanovuje zákon,  vydávané vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy. Pri stanovovaní ústavných limitov pre 

normotvorbu obce Ústavný súd SR v konečnom dôsledku uviedol, že takými limitmi sú primárne čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 

Ústavy SR. Predmet a rozsah úpravy všeobecne záväzných nariadení, má byť v súlade s čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 písm. a) 

Ústavy SR, preto nemožno ukladať povinnosti všeobecne záväzným nariadením alebo iným podzákonným normatívnym 

právnym aktom, ale len zákonom. Nemôže tak činiť bez zákonného základu alebo zmocnenia, čím by fakticky nútil adresátov 

nariadenia konať niečo, čo im zákon neukladá. Zakazuje teda konať to, čo zákon nezakazuje. Zároveň je v rozpore aj s čl. 13 

ods. 1 písm. a) Ústavy SR, ak sa ukladá povinnosť v podzákonnom normatívnom právnom akte, akým všeobecne záväzné 

nariadenie nesporne je, bez opory v zákone. Rovnako to platí aj pri negatívnej formulácii, že nie je v súlade s čl. 13 Ústavy 

SR, ak ukladá povinnosť nekonať niečo, a to bez zmocnenia v zákone.  

Obsahom každého všeobecného záväzného nariadenia sú teda právne povinnosti, t.j. pravidlá správania požadované od 

fyzických osôb a právnických osôb na území obce, ktorá tento normatívny akt vydala. V aplikačnej praxi sa stretávame aj 

                                                      
cestnej premávky odstrániť, a preto je súčasťou právnej úpravy predstavujúcej uloženie povinnosti všeobecne záväzným 

nariadením. Článok 19 ods. 2 VZN je teda v rozpore s čl. 2 ods. 3 a s čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy.“ 
23 Rozhodnutie Ústavného súdu SR  sp. zn. PL. ÚS 6/2011 z 2. marca 2011 
24 Rozhodnutie Ústavného súdu SR  sp. zn. III. ÚS 2/2001 zo 16. októbra 2001 
25 Rozhodnutie Ústavného súdu SR  sp. zn. I. ÚS 53/00 z 25. apríla 2002 
26 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. IV.ÚS 154/2005 z 5. januára 2006 
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s pokusmi, predísť takémuto rozporu s čl. 13 Ústavy SR, tým spôsobom, že povinnosť uloženú v nariadení možno oprieť o 

ustanovenie zákona tak, aby ju bolo možné pokladať za uloženú „na základe zákona“.  

Normotvorba obcí prešla istým vývojom z pohľadu Ústavného súdu SR, keď sa v úvode vysporiadaval s rozsahom 

samosprávnej pôsobnosti, potom upravoval svoju predchádzajúce stanoviská (avšak nie uplatnením doktrinálneho spôsobu 

rozhodovania, či prekonávanie senátnych rozhodnutí časovo neskoršie prijatými senátnymi rozhodnutiami nie je zrejme 

z teoretického pohľadu najideálnejší prístup) až nakoniec prišla zmena právnej úpravy a presun časti agendy do režimu 

správneho súdnictva. Napriek tomu normotvorba obcí ponúka ešte veľa nezodpovedaných otázok a problematická aplikačná 

prax je toho dôkazom, avšak ani judikatúra Ústavného súdu SR nepriniesla jednoznačnú interpretáciu mnohých už praxou 

načrtnutých problémov. 
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Abstrakt: Příspěvek se zaobírá slabými stránkami právní úpravy tvorby obecně závazných vyhlášek v České republice. 

Problematickou je, podle názoru autora, zejména skutečnost, že je nedostatečně regulován proces přípravy obecně 
závazných vyhlášek a občané obcí nemají dostatečnou možnost podílet se na tvorbě obecně závazných vyhlášek. Autor se 
domnívá, že nejefektivnější cestou vedoucí k odstranění slabých stránek právní úpravy je novelizace zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích. 

Abstract: The paper deals with the weak aspects of the legal regulation of the creation of generally binding decrees in the 

Czech Republic. The problem is, in the opinion of the author, especially the fact that the process of preparation of generally 
binding decrees is insufficiently regulated, and citizens of municipalities have little opportunity to participate in the creation of 
generally binding decrees. The author believes that the amendment to the Act No. 128/2000 Coll., On Municipalities, is the 
most effective way of eliminating the weaknesses of the legal regulation. 

Klíčová slova: obecně závazná vyhláška, tvorba, zákon o obcích, občan obce 

Key words: generally binding decree, creation, the Act On Municipalities, citizen of the municipality 

 ÚVOD 

Pokud si organizátoři konference Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018 zvolili jako téma "Dobré všeobecne 
záväzné nariadenie," nabízí se provést drobné zamyšlení nad právní úpravou procesu tvorby obecně závazných vyhlášek, 
jejími silnými a slabými stránkami a možnostmi jejich korekce tak, aby výsledkem procesu tvorby byla skutečně dobrá obecně 
závazná vyhláška. Na tomto místě by bylo vhodné uvést jen několik málo informací o institutu obecně závazných vyhlášek v 
České republice a o základních teoretických východiscích jejich tvorby.  

Obecně závazná vyhláška obce je v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v ustanovení čl. 
104 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), zastupitelstvem obce v její 
samostatné působnosti. Obecně závazné vyhlášky mohou upravovat jen právní vztahy v mezích samostatné působnosti obce 
podle ustanovení § 7 a 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen "zákon o obcích"), v případě hlavního města Prahy, 
které není předmětem zájmu tohoto článku, potom podle ustanovení § 44 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
Obecně závazná vyhláška, jakožto podzákonný právní předpis, musí být v souladu se zákony České republiky a obec nesmí 
vyhláškou ukládat povinnosti právnickým nebo fyzickým osobám, pokud k tomu není zmocněna zákonem. Toto zmocnění obcí 
je obecně upraveno v ustanovení § 10 písm. a) až d) zákona o obcích, ve kterém je uvedeno, že: "Povinnosti může obec 
ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; 
zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, 
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány, b) pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných 
podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání 
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, d) stanoví-li tak zvláštní zákon." Do rámce ustanovení § 10 písm. c) zákona o 

obcích tak např. spadá ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, podle kterého mohou obce stanovit 
sazbu místních poplatků, podrobnosti jejich vybírání a splatnost, související ohlašovací povinnosti a úlevy či osvobození, 
případně vymezení míst podléhajících poplatku.1 

Co se týče jeho základních teoretických východisek, proces tvorby obecně závazných vyhlášek v České republice, 
stejně jako dalších zákonných podzákonných právních předpisů, je možné rozdělit do pěti základních na sebe logicky 
navazujících a provázaných kroků. Prvním krokem je příprava návrhu právního předpisu, kterou realizuje k tomu ústavou nebo 
zákonem zmocněný orgán veřejné moci. Garantem zpracování návrhu je organizační složka tohoto orgánu veřejné moci, která 
návrh s důvodovou zprávou odešle do interního připomínkového řízení, tzn. mezi organizační složky tohoto orgánu veřejné, 
a dále do meziresortního připomínkového řízení, tzn. mezi jiné orgány veřejné moci a další subjekty, včetně veřejnosti. Druhým 
krokem je projednání návrhu právního předpisu v rámci zmocněného orgánu veřejné moci za účelem stanovení jeho definitivní 
podoby. Třetím krokem je schválení a vydání právního předpisu, která provádí orgán veřejné moci s ústavní nebo zákonnou 
normotvornou pravomocí a to ústavním nebo zákonným způsobem. Čtvrtým krokem je podpis právního předpisu, který provádí 
orgán veřejné moci s ústavní nebo zákonnou pravomocí a to ústavním nebo zákonným způsobem. U obecně závazných 
vyhlášek se přitom podpisy připojují k předpisu již schválenému, a proto jen osvědčují soulad procesu jejich přípravy, 
projednání a schválení s Ústavou a zákonem o obcích. Pátým krokem je publikace právního předpisu, tzn. jeho vyhlášení 
zákonem o obcích stanoveným způsobem. Nyní k právní úpravě těchto kroků procesu tvorby obecně závazných vyhlášek v 
České republice, jejím silným a slabým stránkám, podrobněji.2 

 

                                                      
1 SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2009, s. 87 - 91. 
2 Tamtéž, s. 65 - 66. 
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2  PRÁVNÍ ÚPRAVA TVORBY OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK 

Co se týče právní úpravy kroků procesu tvorby obecně závazných vyhlášek v České republice, ta se ve svých alespoň 
základních konturách zdá být dostatečná. První krok, tj. příprava návrhu obecně závazné vyhlášky, je upraven v ustanoveních 
§ 82 zákona o obcích, ve kterém je uvedeno, že: "Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo a) předkládat 
zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,…;" § 102 odst. 1 zákona o obcích, ve kterém je 
uvedeno, že: "(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení…;" 
§ 109 odst. 3 písm. a) bod 1. zákona o obcích, ve kterém je uvedeno, že: "(3) Obecní úřad a) v oblasti samostatné 
působnosti… 1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,…;" a § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, 
ve kterém je uvedeno, že: "(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo… f) požadovat projednání určité záležitosti v 
oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, 
musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,…" 
Z tohoto výčtu relevantních ustanovení zákona o obcích vyplývá, že návrh obecně závazné vyhlášky může na základě 
usnesení zastupitelstva a rady obce připravit obecní úřad, případně samostatně člen či skupina členů zastupitelstva obce, 
rada obce, nebo přípravu návrhu obecně závazné vyhlášky mohou iniciovat občané obce. Druhý a třetí krok, tj. projednání 
návrhu obecně závazné vyhlášky, schválení a vydání obecně závazné vyhlášky, jsou upraveny v ustanoveních § 84 odst. 2 
písm. h) zákona o obcích, ve kterém je uvedeno, že: "(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno… h) vydávat obecně závazné 
vyhlášky obce,…; a § 87 zákona o obcích, ve kterém je uvedeno, že: "K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí 
nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak…" 
Čtvrtý krok, tj. podpis obecně závazné vyhlášky, je upraven v ustanovení § 104 odst. 2 zákona o obcích, ve kterém je uvedeno, 
že: "(2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce…" Nejkomplexněji je upraven pátý krok, tj. 
publikace obecně závazné vyhlášky, a to v ustanoveních § 12 odst. 1, 2, 4 a 5 zákona o obcích, ve kterých je uvedeno, že: 
"(1) Obecně závazné vyhlášky … (dále jen "právní předpis obce") musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního 
předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. 
Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní 
předpis obce způsobem v místě obvyklým. (2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek 
účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení… (4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních 
předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho 
účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se 
uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. (5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u 
obecního úřadu v obci, která je vydala. Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému přístupné 
též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu…"  

Z výše uvedené právní úpravy zákona o obcích je tedy možné vyvodit, které orgány obcí návrhy obecně závazných 
vyhlášek připravují, který orgán obce obecně závazné vyhlášky projednává a schvaluje, které orgány obce obecně závazné 
vyhlášky podepisují a také proces publikace obecně závazných vyhlášek. Z výše uvedené právní úpravy zákona o obcích 
však nelze vyvodit kvalitativní požadavky na návrhy obecně závazných vyhlášek a proces připomínkového řízení, do kterého 
jsou návrhy obecně závazných vyhlášek odesílány, což je její významnou slabinou. 

3 SLABÉ STRÁNKY ÚPRAVY PROCESU TVORBY OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK 

Vzhledem k naprosté nedostatečnosti zákona o obcích v této oblasti je nutné kvalitativní požadavky na návrhy obecně 
závazných vyhlášek obecně závazných vyhlášek vyvozovat z teorie. Z ní vyplývá, že těmito kvalitativnímu požadavky jsou 
normativnost návrhu obecně závazné vyhlášky, jednota a soulad právních předpisů, jeho reálnost, srozumitelnost, stručnost 
a veřejná přístupnost. Návrh obecně závazné vyhlášky musí být normativní, tzn. obsahovat pravidla chování, a musí být jasný 
a určitý, tzn. že není přípustný jeho dvojí výklad. Návrh obecně závazné vyhlášky musí také obsahovat legální definice 
jednotlivých právních pojmů, přičemž by měl obsahovat co nejméně těch neurčitých. Jednota a soulad znamenají, že není 
přípustné, aby si jednotlivé obecně závazné vyhlášky dané obce odporovaly, nebo aby tyto odporovaly zákonu, čemuž je 
návrh každé obecně závazné vyhlášky přizpůsobit. Reálnost návrhu obecně závazné vyhlášky spočívá v tom, že tento návrh 
nemůže stanovit cíle, které jsou reálně neuskutečnitelné. Není proto vhodné vytvářet obecně závazné vyhlášky, jejíchž cílů 
by bylo nemožné reálně dosáhnout. Dalším požadavkem kladeným na návrh obecně závazné vyhlášky je jeho srozumitelnost, 
která je nezbytně důležitá pro jejich následnou správnou realizaci v rámci společenských vztahů. V této souvislosti je totiž 
žádoucí, aby každý jedinec měl co nejpřesnější představu o obsahu návrhu obecně závazné vyhlášky a čím přesnější tato 
představa je, tím vyšší je právní vědomí tohoto jedince a zvyšuje se i pravděpodobnost akceptace takového návrhu. Návrh 
obecně závazné vyhlášky by měl být, pokud možno, i stručný a publikovaný za účelem možnosti vznášet proti jeho obsahu 
připomínky.3  

Otázkou je, z důvodu nedostatečnosti zákona o obcích v této oblasti, nakolik by bylo možné za účelem vyvození 
požadavků na návrhy obecně závazných použít např. usnesení vlády České republiky č. 188/1998 Sb., o Legislativních 
pravidlech vlády (dále jen "Legislativní pravidla vlády"). Legislativní pravidla vlády totiž stanoví kvalitativní požadavky na 
návrhy věcných záměrů zákonů, návrhů nařízení vlády České republiky a vyhlášek ministerstev a dalších ústředních správních 
úřadů České republiky. Tuto myšlenku je však zřejmě nutné celkově zavrhnout. Důvod je ten, že Legislativní pravidla vlády 
jsou interním předpisem, který v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti zavazuje pouze státní správu, nikoliv územní 
samosprávu. To jednoznačně vyplývá i z ustanovení čl. 1 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, ve kterých je uvedeno, že: "(2) 
Účelem legislativních pravidel vlády je sjednotit postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě 
právních předpisů a přispět ke zvýšení úrovně tvorby právního řádu…" 

Tohoto stavu si zřejmě bylo vědomo i Ministerstvo vnitra České republiky, které prostřednictvím svého Odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy dne 1. února 2010 vydalo Pravidla pro vydávání právních předpisů obcí, hlavního města Prahy a 
krajů (dále jen "Pravidla"), která mají povahu metodického doporučení. Obsah Pravidel se člení na tři části: I. část Úvodní 
ustanovení (Čl. 1 Ústavní a zákonné základy), II. část Legislativní proces (Čl. 2 Návrh právního předpisu, Čl. 3 Připomínkové 
řízení k návrhu právního předpisu obce, hlavního města Prahy nebo kraje, Čl. 4 Schválení návrhu, Čl. 5 Platnost a účinnost 

                                                      
3 SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2009, s. 93 - 96. 
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právního předpisu, Čl. 6 Vyhlášení právního předpisu, Čl. 7 Změna a zrušení právního předpisu, Čl. 8 Evidence právních 
předpisů), III. část Legislativně-technická pravidla (Čl. 9 Obecná legislativně technická pravidla, Čl. 10 Speciální legislativně 
technická pravidla, Čl. 11 Členění právního předpisu obce, hlavního města Prahy nebo kraje, Čl. 12 Název a úvodní věta 
právního předpisu obce, hlavního města Prahy nebo kraje, Čl. 13 Přechodná ustanovení právního předpisu obce, hlavního 
města Prahy nebo kraje, Čl. 14 Sankční ustanovení právního předpisu obce, hlavního města Prahy nebo kraje, Čl. 15 
Zrušovací ustanovení právního předpisu obce, hlavního města Prahy nebo kraje).4 Na Pravidla postupem času navázala další 
metodická doporučení Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky k činnosti územních 
samosprávných celků, konkrétně právě k tvorbě obecně závazných vyhlášek. Tyto metodické pokyny však nemají, na rozdíl 
od Pravidel, podobu normativního textu, ale toliko textů, které v jejich obecných částech vysvětlují jednotlivé problematické 
okruhy tvorby obecně závazných vyhlášek, a v jejich ve zvláštních částech jsou potom představeny doporučené vzory obecně 
závazných vyhlášek.5 

Na tomto místě je možné provést zamyšlení nad možnostmi odstranění výše zmíněných slabých stránek právní 
úpravy procesu tvorby obecně závazných vyhlášek. Možnosti se de facto nabízejí dvě. Tou první je změna 8 let starých 
Pravidel tak, aby odpovídala současným možnostem a potřebám orgánů obcí při tvorbě obecně závazných vyhlášek, případně 
jejich nahrazení pravidly novými. Ruku v ruce s tím by mohla ze strany Ministerstva vnitra České republiky, resp. jeho Odboru 
dozoru a kontroly veřejné správy, vůči obcím probíhat intenzivní kampaň za účelem přivlastnění si obsahu Pravidel. Další 
možností by bylo převedení určitých relevantních článků II. části Pravidel do zákona o obcích, který by byl takto novelizován, 
s tím, že by se z Pravidel stalo metodické doporučení vyloženě technického rázu obsahující výhradně legislativně-technická 
pravidla nyní upravená v jejich části III. Do rámce zákona o obcích by mohl být vložen zejména obsah čl. 2 odst. 1 a 2 Pravidel, 
ve kterých je uvedeno, že: "(1) Návrh právního předpisu zpracovává věcně příslušný odbor obecního ... úřadu anebo 
magistrátu, popř. jejich zaměstnanec nebo skupina zaměstnanců (dále jen “zpracovatel”)... Zpracovatel je povinen seznámit 
se s platnou právní úpravou a věcnými důvody navrhovaného předpisu. Návrh musí být zpracován v souladu s legislativně  
technickými pravidly. V návrhu se uvede podle potřeby i variantní řešení jednotlivých otázek. (2) Součástí návrhu je důvodová 
zpráva. Důvodová zpráva obsahuje zejména: a) výstižné a konkrétní zhodnocení platného stavu po stránce právní a 
ekonomické spolu s uvedením důvodů nové právní úpravy, b) potřebné vysvětlení navrhované právní úpravy, cílů, které 
sleduje a způsobu jejich provádění, c) výhody a nevýhody případně navrhovaných variantních řešení a zdůvodnění která 
varianta se považuje za optimální, d) finanční a hospodářský dopad navrhované právní úpravy ve vztahu k rozpočtu obce 
(kraje) a způsob úhrady potřebných nákladů, e) dopad na počet pracovních sil a na občany…;" čl. 3 odst. 1 až 6 Pravidel, ve 
kterých je uvedeno, že: "(1) Připomínkové řízení zajišťuje zpracovatel, je-li zpracovatelem jednotlivec, zajišťuje připomínkové 
řízení v nezbytném rozsahu podle místních podmínek vedoucí věcně příslušného odboru, tajemník obecního úřadu, starosta 
obce, ředitel krajského úřadu apod. (2) Návrh se zasílá k věcnému posouzení a k zaujetí stanoviska útvarům úřadu..., jejichž 
působnosti se věcně dotýká a dále orgánům, určeným zvláštními předpisy… Týká-li se návrh jiných právnických osob, lze 
návrh zaslat k posouzení a zaujetí stanoviska rovněž některým z nich. (3) K zaujetí stanoviska se určí zpravidla lhůta 15 dnů. 
Tuto lhůtu lze prodloužit nebo zkrátit s přihlédnutím ke složitosti a rozsahu navrhované úpravy, aby dožádané orgány a osoby 
měly dostatek času na odpovědné vypracování stanoviska. Konec lhůty se stanoví konkrétním datem. (4) Dožádaný orgán 
posuzuje návrh nejen z věcného hlediska ve vztahu k vlastní působnosti, ale i z hlediska obecného souladu s právními předpisy 
a rovněž z hlediska požadavků kladených na tvorbu právních předpisů. (5) Zaujímají-li dožádané orgány k návrhu odchylná 
stanoviska, je třeba tato stanoviska s nimi projednat. Postup při projednávání je třeba volit podle povahy případu, a to buď 
individuálně nebo na společné poradě. Přitom je třeba vzít v úvahu, že izolované vyhovění připomínce jednoho orgánu může 
vyvolat nesouhlas orgánů jiných. Věcně příslušný odbor (příp. osoba zabezpečující připomínkové řízení) je povinen vyvinout 
potřebné úsilí ke sjednocení stanovisek, aby dořešení sporných otázek nebylo neodůvodněně přesouváno až do doby 
předložení návrhu ke schválení radě či zastupitelstvu. (6) Průběh a výsledky připomínkového řízení uvádí zpracovatel návrhu 
v předkládací zprávě. V předkládací zprávě se uvádí zejména: a) s kým byl návrh projednán b) výsledek tohoto projednání…;" 
a čl. 4 odst. 1 Pravidel, ve kterém je uvedeno, že: "(1) Před předložením návrhu na jednání zastupitelstva se doporučuje jeho 
předběžné projednání v radě s tím, že rada seznámí zastupitelstvo na začátku projednávání návrhu se svým stanoviskem. K 
posouzení návrhů právních předpisů (příp. i jiných složitých právních záležitostí) mohou obce… zřídit legislativně právní 
poradní orgány, které své stanovisko sdělí v předstihu schvalujícímu orgánu obce…" 

Realizace druhé možnosti, tj. převedení určitých relevantních článků II. části Pravidel do zákona o obcích, by měla 
pozitivní multiplikační dopad. Tímto způsobem by totiž byl v zákoně o obcích plně upraven proces připomínkového řízení a 
zakotvena garance participace rady obce v procesu projednávání návrhu obecně závazné vyhlášky v zastupitelstvu obce. 
Dále by zakotvení možnosti obcí zřídit legislativně právní poradní orgány došlo k uzákonění možnosti participativního modelu 
rozhodování v rámci procesu tvorby obecně závazné vyhlášky, který by obec mohla, a nemusela využít. Odkazem na 
legislativně-technická pravidla, konkrétně na ustanovení čl. 9 nynějších pravidel, by také byly postaveny na jisto kvalitativní 
požadavky na návrh obecně závazné vyhlášky. A konečně, což nejvíce podstatné, by byl v rámci zákona o obcích 
prostřednictvím důvodových zpráv povinně připojovaných ke všem návrhům obecně závazných vyhlášek zakotven proces 
Regulatory Impact Assessment (RIA), tj. proces Hodnocení dopadů regulace obecně závaznými vyhláškami, tak jak jej podle 
Legislativním pravidel vlády známe v případě projednávání věcných záměrů a návrhů zákonů, a v některých případech i u 
projednávání návrhů nařízení vlády a vyhlášek ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.6 Zpracovatel návrhu obecně 
závazné vyhlášky by tak musel v rámci důvodové zprávy k návrhu obecně závazné vyhlášky provést hodnocení právního a 
ekonomického stavu, který by měl být v době jeho tvorby tímto návrhem řešen, vysvětlit návrh obecně závazné vyhlášky, 
provést hodnocení dopadů nově navrhované obecně závazné vyhlášky a vedle řešení vymezeného v předkládaném návrhu 
obecně závazné vyhlášky přinést i jiné varianty řešení a specifikovat jejich výhody a nevýhody. Tímto by se prostřednictvím 
důvodové zprávy k návrhu obecně závazné vyhlášky dostaly k odpovědným členům zastupitelstev obcí, která obecně závazné 
vyhlášky vydávají, informace podstatné pro jejich kvalifikované rozhodnutí o tomto návrhu.  

                                                      
4 ustanovení čl. 1 - 15 Pravidel pro vydávání právních předpisů obcí, hlavního města Prahy 
5 Např. ZUGAR, M. a kol.: Metodické doporučení Ministerstva vnitra České republiky k činnosti územních samosprávných 
celků - proces tvorby obecně závazných vyhlášek. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2018. 48 s. 
6 usnesení vlády České republiky č. 922/2011 Sb., Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
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4 KAM ZMIZEL OBČAN? 

Ještě závažnějším nedostatkem, se jeví skutečnost, že v duchu hrabalovského "Kam zmizel mlíkař?," právní úprava 
procesu tvorby obecně závazných vyhlášek podle zákona o obcích výslovně nepočítá s participací občanů obcí na tomto 
procesu. Pouze v ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích je uvedeno, že: "(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 
let, má právo… c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným 
věcem…," tedy, implicitně řečeno, i k projednávání návrhů obecně závazných vyhlášek. Občané obcí jsou tak zákonem o 
obcích vpuštěni až do třetího kroku procesu tvorby obecně závazných vyhlášek, tzn. že mají jen stěží možnost ovlivnit 
definitivní podobu obecně závazných vyhlášek. Na tomto místě je však třeba zdůraznit, že s participací občanů obcí na procesu 
tvorby obecně závazných vyhlášek nepočítají ani samotná Pravidla. V jejich ustanovení čl. 3 odst. 2 věta poslední je totiž 
toliko uvedeno, že: "(2)…Týká-li se návrh jiných právnických osob, lze návrh zaslat k posouzení a zaujetí stanoviska rovněž 
některým z nich…" To znamená, že pravidla počítají pouze s výběrovým okruhem právnických osob.  

Tento aspekt stavu právní úpravy procesu tvorby obecně závazných vyhlášek je zarážející hned z několika 
následujících důvodů. Vzhledem k dikci ustanovení § 10 písm. a) až d) je neoddiskutovatelné, že obecně závazné vyhlášky, 
jakožto jedna z mnoha forem činnosti veřejné správy, mohou mít na život občanů obcí výrazný dopad. Obecně závazné 
vyhlášky totiž mohou např. obsahovat regulaci místních poplatků za odpad, poplatků ze psů, poplatků za užívání veřejného 
prostranství, poplatků za lázeňský a rekreační pobyt, regulaci nočního klidu, hazardních her, spalování suchých rostlinných 
materiálů, konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, opatření k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, placeného parkování, trvalého označování psů, pohybu psů na veřejném prostranství, spádových obvodů 
mateřských a základních škol a mnoha dalších oblastí. Už tento důvod se zdá dostatečně silný k výraznému zapojení občanů 
obcí do procesu tvorby obecně závazných vyhlášek. Nadto je možné dojít k závěru, že zakotvením možnosti občanů obcí 
zapojit se do procesu tvorby obecně závazných vyhlášek by v rámci této velmi významné činnosti veřejné správy zřejmě vedlo 
ke vzniku pozitivní oponentury. Oponentura ze strany občanů může totiž být významná tím, že může přinést pozitivní impuls 
kritiky nových cílů, které jsou orgány veřejné správy, zastupitelstvy obcí nevyjímaje, zamýšleny, zejména z hlediska finančních 
nákladů plánovaných na realizaci těchto cílů nebo vůbec z hlediska významnosti těchto cílů. Zapojením občanů by se proces 
tvorby obecně závazných vyhlášek dále stal otevřeným, přičemž u otevřených rozhodovacích systémů veřejné správy dochází 
k interakcím s jejich okolím, jako např. k výměně různých informací, jakož i k uplatňování vlivu na rozhodování a jeho provádění 
zvenku, např. formou lobbování, což by zvýšilo míru pravděpodobnosti akceptace obecně závazných vyhlášek obcí jejich 
občany.7 Konečně je možné ideu zapojení občanů do procesu tvorby obecně závazných vyhlášek podpořit i argumentem, že 
podle právního řádu České republiky jsou občané přímo a silně zapojeni do realizace jiných forem činnosti veřejné správy. 
Jako příklad mohou sloužit ustanovení § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: "(4) K 
návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je 
povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění…;" 

nebo ustanovení § 52 odst. 3 a § 67 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, podle kterých: 
"(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 
2 námitky (proti návrhu územního plánu, pozn.), ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou… (2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může 
každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky (proti návrhu regulačního plánu, pozn.)…" Protože 

zákon o obcích, ani důvodová zpráva k němu, dostatečně nevysvětluje, proč s participací občanů obcí na procesu tvorby 
obecně závazných vyhlášek nepočítá, přičemž tuto participaci ani nikdy neupravoval, je možné uzavřít, že zákonodárce tuto 
otázku doposud neviděl jako natolik významnou, aby ji legislativně řešil. Výše uvedené argumenty by však pro její legislativní 
řešení svědčily. O to víc, že je možné vznést otázku konformity takto nastavené právní úpravy procesu tvorby obecně 
závazných vyhlášek s ustanovením čl. 21 odst. ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, ve kterém 
je uvedeno, že: "(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců…" 
nebo s preambulí Evropské charty místní samosprávy, ve které je uvedeno, že: "…právo občanů podílet se na chodu věcí 
veřejných je jednou z demokratických zásad sdílených všemi členskými státy Rady Evropy…"  

Na tomto místě je opět možné provést zamyšlení nad možnostmi odstranění i této slabé stránky právní úpravy 
procesu tvorby obecně závazných vyhlášek. Možnosti se de facto nabízejí dvě. Tou první je drobná novelizace Pravidel 
prostřednictvím doplnění jeho ustanovení čl. 3 odst. 2 věty poslední o fyzické osoby, nebo novelizace zákona o obcích. Jako 
inspirace pro novelizaci zákona obcích by jistě mohla sloužit slovenská právní úprava, a to konkrétně ustanovení § 6 odst. 3 
a 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, ve kterých je uvedeno, že: "(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať 
obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného 
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote… (4) Dňom 
vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby 
uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá… Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ 
nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené…" Pozitivní aspekty ustanovení § 6 odst. 3 a 4 zákona č. 

369/1990 Zb., o obecnom zriadení, spočívají nejenom v tom, že zakotvují participací občanů obcí na procesu tvorby 
všeobecně závazného nařízení, ale také v tom, že této participaci stanoví jasné věcné meze, tzn. možnost návrhu nového 
textu nebo doporučení doplnění, změny, vypuštění nebo zpřesnění textu návrhu všeobecně závazného nařízení, a kvalitativní 
meze, tzn. povinnost návrhy nebo doporučení k textu návrhu všeobecně závazného nařízení odůvodňovat. Tímto se slovenský 
zákonodárce jistě snažil zabránit riziku případného obstrukčního jednání ze strany fyzických a právnických osob. To je zřejmě 
vyváženo benevolentními časovými mezemi, tzn. možností podávat návrhy nebo doporučení k textu návrhu všeobecně 
závazného nařízení v rámci nejméně 10denní lhůty, a osobními mezemi participace, tzn. možností jakékoliv fyzické osoby 
nebo právnické osoby podat návrhy nebo doporučení k textu návrhu všeobecně závazného nařízení jakékoliv obce. 

                                                      
7 HENDRYCH, D. a kol.: Správní věda – Teorie veřejné správy. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 74.  
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 ZÁVĚR 

 I přes výše uvedenou kritiku některých aspektů právní úpravy procesu tvorby obecně závazných vyhlášek obcí, není 
možné jednoduše uzavřít, že by praxe všech obcí v tomto procesu byla nedostatečná. Množství obcí, což platí pro všechna 
statutární města, se totiž v rámci procesu tvorby obecně závazných vyhlášek striktně řídí Pravidly a aniž by jim to zákon o 
obcích ukládal, vtahují do toho procesu své občany tím, že jim umožňují v určitých jimi stanovených lhůtách k návrhům obecně 
závazných vyhlášek zpravidla zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup vznášet připomínky. Z toho vyplývá, že 
aniž by jim to zákon o obcích výslovně přikazoval, mnohé obce i v procesu tvorby obecně závazných vyhlášek postupují podle 
principů dobré správy, tzn. pojímat výkon samosprávy vstřícně a otevřeně.8 Tento stav je zřejmě zapříčiněn dobrou politickou 
kulturou představitelů těchto obcí, čehož může být základem buď pozitivní interakce mezi orgány těchto obcí a jejich občany 
a jejich vzájemná intenzivní kvalitní kooperace na řešení problémů těchto obcí, nebo, což není možné vyloučit, tlak občanů 
těchto obcí vůči jejich orgánům na umožnění jejich participace na procesu tvorby obecně závazných vyhlášek. Vzhledem k 
těmto pozitivním příkladům se do mysli vkrádá myšlenka, zda je vůbec nutné možnost participace občanů na procesu tvorby 
obecně závazných vyhlášek do zákona o obcích explicitně zakotvovat a zda by tato otázka neměla být spíše ponechána jako 
předmět diskuze mezi občany jednotlivých obcí a jejich orgánů, jejímž výsledkem by bylo nastavení určité praxe orgánů 
jednotlivých obcí vůči jejich občanům. Odpověď na tuto otázku ponechává autor tohoto článku otevřenou. 
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Abstrakt: Příspevěk se věnuje „prostoru“, ve kterém obce mohou obecně závaznými vyhláškami ukládat povinnosti. 

Pozornost je věnována zejména judikatuře Ústavního soudu, která postupně a neustále vymezuje meze dané právní regulace. 

Abstract: The text deals with "space" in which municipalities can make law by generally binding regulations. Attention is paid 

to the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic, which gradually and continuously defines the limits of this 
legal regulation. 

Kľúčové slová: Obec, obecně závazná vyhláška, samostatná působnost, veřejný pořádek, Ústavní soud. 

Key words: Municipality, generally binding regulation, self-government, public order, Constitutional Court. 

 ÚVOD 

Jediným orgánem veřejné moci, který je v České republice oprávněn přezkoumávat a případně rušit právní předpisy, 
včetně těch, které vydávají obce, je Ústavní soud. K naplnění čl. 87 odst. 3 Ústavy ČR, který umožňuje, aby zákon stanovil, 
že v případě nezákonnosti mají být rušeny podzákonné právní předpisy Nejvyšším správním soudem, dosud nedošlo 
(Nejvyšší správní soud je oprávněn přezkoumávat a rušit pouze interní normativní akty - služební předpisy)1.  

Pokud jde o právní předpisy obcí vydávané v jejich samostatné působnosti, označované jako obecně závazné 
vyhlášky, nejčastěji je Ústavnímu soudu návrh na jejich zrušení (nebo jejich části) podáván Ministerstvem vnitra, v návaznosti 
na dozor, který ministerstvo nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí vykonává (§ 123 zákona o obcích). V některých 
případech Ústavní soud přezkoumával obecně závaznou vyhlášku rovněž na základě návrhu veřejného ochránce práv.2 
K přezkumu obecně závazných vyhlášek Ústavním soudem na základě návrhů ostatních subjektů k tomu oprávněných3 
v praxi nedochází. 

Při přezkoumávání obecně závazné vyhlášky Ústavní soud zpravidla volí test čtyř kroků, v jehož rámci posuzuje 
pravomoc obce k vydání obecně závazné vyhlášky, zda obec při jejím vydání nevykročila z mezí zákonného zmocnění (tedy 
nejednala ultra vires), zda nezneužila svoji působnost či neporušila zákon, a konečně poměřuje obsah obecně závazné 

vyhlášky kritériem „rozumnosti“.4 
Příspěvek se zabývá druhým krokem posuzování Ústavního soudu, tj. zda obec při vydání obecně závazné vyhlášky 

dodržela meze svého zmocnění, přičemž jsou předkládány závěry, ke kterým judikatura Ústavního soudu dospívá. 

2  PRAVOMOC OBCÍ VYDÁVAT OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

Jedním z kroků testu zákonnosti, resp. ústavnosti obecně závazných vyhlášek je, zda byla obecně závazná vyhláška 
vydána v mezích ústavního zmocnění, tedy nikoliv mimo věcnou působnost vymezenou zákonem (ultra vires). 

Zmocnění obcím tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných vyhlášek vyplývá přímo z čl. 104 odst. 3 Ústavy 
ČR, podle kterého zastupitelstva mohou v mezích své působnosti, tzn. působnosti samostatné, vydávat obecně závazné 
vyhlášky. Proto na rozdíl od nařízení obce vydávaného v přenesené působnosti, jehož vydání předpokládá čl. 79 odst. 3 
Ústavy ČR, k vydávání obecně závazné vyhlášky, pokud jí mají být regulovány záležitosti spadající do samostatné působnosti 
obce, již obce žádné další zákonné zmocnění nepotřebují, jak ze současné judikatury Ústavního soudu vyplývá.5 Tou byla 
překonána předchozí judikatura Ústavního soudu, ze které naopak vyplývalo, že bez výslovného zákonného zmocnění 
nemohly být vydávány obecně závazné vyhlášky, kterými byly ukládány povinnosti.6  

Právě pod vlivem této již překonané judikatury vzniklo v zákoně o obcích ustanovení, které výslovně stanoví okruhy 
oblastí samostatné působnosti, v rámci kterých mohou být obecně závaznou vyhláškou ukládány povinnosti (relativně určité 
zmocnění). V právním řádu, resp. zvláštních zákonech se vyskytují rovněž specifická zmocnění k vydání obecně závazných 
vyhlášek (určité zmocnění). Nicméně jak je již shora uvedeno, obecně závazná vyhláška může být vydána i přímo na základě 
ústavního zmocnění, tj. v mezích zákonem vymezené samostatné působnosti („neurčité“ zmocnění). 

2.1  Určité zmocnění 

Jak bylo již shora uvedeno, k vydávání obecně závazné vyhlášky, pokud jí mají být regulovány záležitosti spadající 
do samostatné (zákonem vymezené) působnosti obcí, již obce žádné další zákonné zmocnění nepotřebují. Výjimkou jsou 
případy daní a poplatků, které lze podle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ukládat jen na základě zákona. 
V návaznosti na uvedenou výhradu zákona proto zákon o místních poplatcích výslovně opravňuje obce k tomu, aby obecně 

                                                      
1 § 101e a § 101f zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Např. nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 34/15. 
3 Skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů; senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním 
o ústavní stížnosti; ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 zákona o Ústavním soudu, nebo ten, kdo 
podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 téhož zákona. 
4 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 63/04. 
5 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06. 
6 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/93. 
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závaznou vyhláškou mohly zavést zákonem specifikované místní poplatky, včetně zmocnění v těchto obecně závazných 
vyhláškách upravit podrobnosti vybírání místních poplatků. V právním řádu se však nachází i jiné oblasti, ve kterých by bez 
výslovného zákonného zmocnění nebylo možné obecně závaznou vyhláškou povinnosti stanovit.7 V ostatních případech 
ústavní pořádek nevyžaduje přímé zákonné zmocnění pro vydávání obecně závazných vyhlášek, přesto jsou v řadě dalších 
zvláštních zákonů tato zmocnění obsažena.8 V uvedeném se tato zmocnění podobají zmocněním k vydání nařízení obce9, 
byť v případě obecně závazných vyhlášek spíše než o zmocnění jde o stanovení záležitostí, které spadají do samostatné 
působnosti obce (ve kterých jsou obce oprávněny vydávat obecně závazné vyhlášky). Jde o případy, kdy právní úprava 
zákona poměrně konkrétně vymezuje předpokládaný obsah na jejím základě vydávané obecně závazné vyhlášky, proto není 
v praxi příliš problematické určit, zda danou záležitost lze obecně závaznou vyhláškou vůbec regulovat. 

2.2  Relativně určité zmocnění 

Zákon o obcích v § 10 písm. a) až c) stanoví tři okruhy oblastí samostatné působnosti, ve kterých je obec oprávněna 
stanovit povinnosti obecně závaznou vyhláškou. Tyto záležitosti nejsou vymezeny jako konkrétní činnosti, nýbrž spíše obecněji 
jako okruh aktivit spadajících do samostatné působnosti obce. Proto je tato právní úprava pro účely příspěvku označena jako 
relativně určité zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek. Jistá míra obecnosti předmětného zmocnění na jednu stranu 
umožňuje obcím pružněji reagovat právní regulací na místní jevy, na druhou stranu ale v řadě případů znamená poměrně 
vysokou míru právní nejistoty, zda lze konkrétní právní regulaci stanovenou obecně závaznou vyhláškou vůbec pod předmětné 
zmocnění podřadit, resp. ji o něj „opřít“. Půjde zejména o obsahově „nové“ obecně závazné vyhlášky, které ještě nebyly 
předmětem dozorové činnosti Ministerstva vnitra, resp. přezkumné činnosti Ústavního soudu. Tato relativně určitá zmocnění 
k vydání obecně závazných vyhlášek sledují přímo či nepřímo ochranu veřejného pořádku, což je poměrně neostrý a 
promnělivý neurčitý právní pojem.10 

Podle § 10 písmena a) zákona o obcích může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku. Citované ustanovení dále uvádí, jaké povinnosti může obec v obecně závazné 
vyhlášce za tímto účelem stanovit. Tj. stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou 
vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány. Jde o výčet 
demonstrativní, tzn. že obec může obecně závaznou vyhláškou ukládat i jiné povinnosti k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku než tam výslovně uvedené omezení a zákazy. Pro všechny věcné oblasti takto vymezené v § 10 písm. a) 
platí společná podmínka, že se vždy musí jednat o místní záležitost veřejného pořádku, nikoli tedy o záležitost krajského nebo 
celostátního významu. Příklady oblastí regulace obecně závaznými vyhláškami vydanými podle § 10 písm. a) zákona o obcích 
jsou následující: zákaz nabízení sexuálních služeb na veřejném prostranství11, omezení činnosti narušující veřejný pořádek 
hlukem12, omezení používání zábavní pyrotechniky13, regulace konzumace alkoholu na některých veřejných prostranstvích14, 
omezení provozní doby hostinských zařízení v nočních hodinách15, nebo  omezení pohybu chovaných psů na veřejných 
prostranstvích16 
 Podle § 10 písm. b) zákona o obcích může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných (a nikoliv tedy uzavřených soukromých) sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Obsah 
písmena b) je tak ve své podstatě pokračováním ve výčtu oblastí, které lze regulovat za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku. Obec tak prostřednictvím obecně závazných vyhlášek podle § 10 písm. b) může stanovit 
například časové omezení konání veřejnosti přístupné akce17, nebo uložit povinnost zajištění pořadatelské služby18. 

Podle § 10 písmena c) zákona o obcích může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou k zajištění 

udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 
a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Obecně závaznou vyhláškou vydanou podle citovaného ustanovení 

                                                      
7 Srov. KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 1.  vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2010, s. 142. 
8 Např. § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – podmínky pro spalování nebo zákaz spalování suchých 
rostlinných materiálů nebo § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání – stanovení pravidel pro pohyb 
psů na veřejném prostranství a vymezení prostoru pro volné pobíhání psů. 
9 Může se zdát, že jako jediná odlišnost mezi těmito obecně závaznými vyhláškami (vydávanými na základě výslovného 
zmocnění) a nařízeními obcí spočívá v jejich označení, neboť pro obecně závaznou vyhlášku obce i nařízení v tomto případě 
totiž platí, že jsou vydávány na základě výslovného zákonného zmocnění (KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České 
republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 192). 
10 Veřejný pořádek je podle závěrů Nejvyššího správního soudu „normativní systém, na němž je založeno fungování 
společnosti v daném místě a čase a jenž v sobě zahrnuje ty normy právní, politické, mravní, morální a v některých 
společnostech i náboženské, které jsou pro fungování dané společnosti nezbytné. Nadto je možno pod pojmem veřejného 
pořádku rozumět také faktický stav společnosti, k němuž je dodržování tohoto heterogenního normativního systému zacíleno. 
Narušení veřejného pořádku je proto zároveň narušením normy a zároveň narušením optimálního stavu společnosti, který je 
účelem a dispozicí této normy. […] Ze skutečnosti, že je tento termín používán ve výše naznačených různých souvislostech 
a různých právních odvětvích, je pak potřeba vycházet při jeho výkladu v rámci aplikace těchto předpisů“ (srov. například 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 2 As 78/2006, nebo ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. 2 As 
65/2008). 
11 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
12 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 
13 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 57/05. 
14 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 11/09. 
15 Srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09, a ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 13/09. 
16 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 33/05. 
17 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 23/99. 
18 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 58/05. 
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tak lze například regulovat údržbu veřejné zeleně formou pravidelných sečí na veřejných prostranstvích19, chránit estetickou 
kvalitu veřejné zeleně prostřednictvím například zákazů na plochách veřejné zeleně stát, zastavit či jezdit motorovými vozidly; 
rozdělávat oheň, stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená; či zajistit, aby nedocházelo k jejich znečišťování psy,20 
nebo zakázat umísťování velkoplošných reklamních, propagačních a informačních zařízení z důvodu zlepšení estetického 
vzhledu obce.21  Obecně závaznou vyhláškou vydanou podle § 10 písm. c) zákona o obcích lze dále stanovit povinnosti týkající 
se užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. Za taková zařízení lze označit například telefonní automat, lavičky, 
odpadové nádoby, veřejné osvětlení apod.22 

Pokud jde o místa v obci, pro která mohou být stanoveny povinnosti k ochraně veřejného pořádku podle § 10 zákona 
o obcích, může jít o regulaci činností odehrávajících se nejen na veřejných prostranstvích, ale rovněž i na jiných místech, 
pokud se ovšem jejich následky projevují také na veřejných prostranstvích nebo pokud jsou způsobilé narušit veřejný pořádek 
v obci.23 Podle předmětného zmocnění se omezení výkonu určitých činností či jejich zákaz mají vztahovat pouze na určitá 
místa v obci; a contrario tedy nikoliv na celé její území. Uvedené však neplatí absolutně. Pokud činnosti narušující veřejný 
pořádek zasahují do ústavně chráněných právních statků (jako je například zdraví a život nebo majetek) nikoliv jen na 
některých veřejných prostranstvích, ale na celém území obce, lze dané povinnosti stanovit pro celé území obce [například 
zákaz nabízení sexuálních služeb (prostituce) na všech veřejných prostranstvích obce]24. V opačném případě je však obci 
taková plošná regulace pro celé její území zapovězena. Jde o projev obecného principu proporcionality, který platí pro 
vydávání veškerých obecně závazných vyhlášek, a podle kterého by obec neměla své zákazy stanovit plošně, ale vždy jen 
v co nejméně omezujícím rozsahu. Jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu „[s]tejně jako je veřejná moc povinna chránit 
svobodu jedince, jeho zdraví a majetek, je povinna chránit i veřejný pořádek a dobré mravy. I na zákaz činností narušujících 
tyto hodnoty je nutno aplikovat výše uvedené závěry týkající se ochrany zdraví a majetku. Pokud tedy předmětná činnost 
může být na určitých veřejných prostranstvích obce provozována, aniž by narušila veřejný pořádek či byla v rozporu s dobrými 
mravy, nesmí ji obec zakázat na všech veřejných prostranstvích obce. Pokud naproti tomu provozování určité činnosti 
představuje potenciální zásah do chráněného statku, ač je provozována na kterémkoli veřejném prostranství obce, může ji 
obec zakázat provozovat na všech veřejných prostranstvích. Vždy je též třeba hodnotit i intenzitu zásahu a význam 
ohroženého právem chráněného statku na straně jedné a význam činnosti, která má být zakázána na straně druhé“.25 

Ústavní soud ve své judikatuře připustil možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou, vydanou na základě zmocnění 
vyplývajícího z § 10 zákona o obcích, také povinnosti k regulaci záležitostí, které samy o sobě nejsou způsobilé veřejný 
pořádek narušit, ale mohou být pouze přípravným jednáním, vytvářejícím předpoklady pro narušování veřejného pořádku. Jde 
o nález ÚS ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 11/09, resp. v něm obsažený závěr, podle kterého „je-li aprobovatelné regulovat 
konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, a tato ospravedlnitelná regulace zahrnuje právem i jednání vlastní 
konzumaci ‚přípravná‘ (její ‚předpolí‘), pak je stejně tak – logicky i věcně – udržitelné, aby postihla činnosti obdobně přípravné 
(konzumaci alkoholických nápojů nutně předcházející), resp. činnosti, jež zakázanou ‚veřejnou‘ konzumaci svým účelem 
umožňují“. V následné judikatuře26 Ústavní soud vztáhl citovaný závěr i na regulaci provozní doby hostinských zařízení 

a konstatoval, že i když samo o sobě provozování hostinské činnosti veřejný pořádek nenarušuje, je možno tuto činnost 
v kontextu citovaného nálezu rovněž v určitých lokalitách považovat za „předpolí“ vytvářející předpoklady pro narušování 
veřejného pořádku, a obec má proto možnost na základě zmocnění vyplývajícího z § 10 zákona o obcích a čl. 104 Ústavy ČR 
stanovit povinnosti subjektům tuto činnost provozujícím, a to včetně povinnosti spočívající v omezení provozní doby v nočních 
hodinách. Tento původní závěr ohledně předpolí však Ústavní soud následně ve věci tzv. „sedacích vyhlášek“ (zakazujících 
sezení na veřejném prostranství na místech k tomu neurčených) korigoval tak, že „na základě § 10 písm. a) nelze… stanovit 
povinnosti k regulaci místních záležitostí, které mohou být nanejvýš pouze přípravou k narušení veřejného pořádku, aniž by 
samy mohly veřejný pořádek narušit“.27 

2.3  „Neurčité“ zmocnění 

Zejména v případech, kdy má být obecně závazná vyhláška vydána přímo na základě ústavního zmocnění, tedy 
v mezích zákonem obecně vymezené samostatné působnosti, nebývá zcela zřejmé, jaké konkrétní povinnosti je obec těmito 
obecně závaznými vyhláškami oprávněna stanovit, neboť zákon konkrétní (či relativně konkrétní) obsah těchto obecně 
závazných vyhlášek výslovně nestanoví, na rozdíl od případů shora uvedených „určitých zmocnění“ nebo alespoň „relativně 
určitých zmocnění“.  

Zákon samostatnou působnost vymezuje tak (§ 35 zákona o obcích), že do samostatné působnosti obce patří 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou 
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a 
dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Dále citované ustanovení v odstavci druhém 
demonstrativně vyjmenovává oblasti spadající do samostatné působnosti. Jedná se o poměrně velmi široké ustanovení, které 
umožňuje do samostatné působnosti zařadit značné množství oblastí sloužících k zajišťování hospodářského, sociálního a 
kulturního rozvoje na území obce, jakož i ochranu životního prostředí, pokud tedy nejde na základě zvláštních zákonů o výkon 
státní správy.28 

K uvedenému lze však doplnit, že v praxi jsou zpravidla obecně závazné vyhlášky, resp. povinnosti jimi stanovené, 
podřaditelné pod relativně určité zmocnění pro stanovení povinností k zabezpečení veřejného pořádku. 

                                                      
19 Srov. nález Ústavního soudu dne 19. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 38/05, nebo ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 44/06. 
20 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 38/05. 
21 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06. 
22 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 44/06. 
23 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06. 
24 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
25 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
26 Nálezy Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09, a ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 13/09. 
27 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 34/15. 
28 KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008. s. 71. 
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Shora uvedený, na první pohled široký prostor obcí stanovit povinnosti takto vydanými obecně závaznými vyhláškami 
je významně limitován požadavkem souladu obecně závazných vyhlášek se zákonem. Uvedené je třeba chápat jako 
požadavek zákonodárce k zamezení kolize jakékoliv obecně závazné vyhlášky s normou vyšší právní síly. 

Při posouzení, zda obec nepřekročila meze své zákonné působnosti tím, že normuje oblasti vyhrazené zákonné 
úpravě, Ústavní soud judikoval, že je třeba identifikovat předmět a cíl regulace zákona na straně jedné a obecně závazné 
vyhlášky na straně druhé. Pokud se nepřekrývají, nelze mít bez dalšího za to, že obec nesmí normovat určitou místní záležitost 
z důvodu, že je již regulována na úrovni zákona. Ani soukromoprávní zákonná regulace bez dalšího nevylučuje regulaci 
prostřednictvím obecně závazných vyhlášek obcí, pokud se předměty a cíle jejich regulace liší.29 

K uvedenému dále Ústavní soud doplnil, že „[s]hodují-li se předmět a cíl regulace obecně závazné vyhlášky obce 
s předmětem a cílem regulace provedené zákonem a na jeho základě vydanými prováděcími předpisy, nemůže je obec 
podrobit zvláštní úpravě obecně závaznou vyhláškou (například z hlediska místní a časové působnosti), aniž pro tuto zvláštní 
úpravu v samostatné působnosti obce zákon vymezující předmětnou oblast vytváří prostor a kdy lze účelu celostátní regulace 
v místních podmínkách dosáhnout pomocí konkrétních opatření předvídaných celostátní právní úpravou“.30 

Jedním z případů, kdy Ústavní soud dospěl k závěru, že výše uvedená kolize mezi obecně závaznou vyhláškou 
a zákonem nastává, je stanovení zákazu ponechávat autovraky na veřejném prostranství, neboť uvedené je upraveno již 
v zákoně31.  

 ZÁVĚR  

Judikaturou Ústavního soudu je postupně blíže vymezován prostor, ve kterém mohou obce vydávat obecně závazné 
vyhlášky. Uvedené je z hlediska normotvorné praxe obcí významné, a to především v období od přelomového nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/06, podle jehož závěrů platí, že pokud mají být obecně závaznou vyhláškou regulovány 
záležitosti spadající do samostatné působnosti obce, již žádné další zákonné zmocnění není potřeba. V takových případech 
je mnohdy složitě předvídatelné, kde jsou hranice pravomoci obcí pro stanovení povinností těmito obecně závaznými 
vyhláškami. V této souvislosti je významná činnost Ministerstva vnitra, které vedle své dozorové činnosti nad vydáváním 
obecně závazných vyhlášek, poskytuje obcím metodickou pomoc. Tou obcím pomáhá zorientovat se v příslušné judikatuře 
Ústavního soudu, která sama prochází neustálým vývojem. Tento judikatorní vývoj obecně tenduje spíše k posílení předmětné 
pravomoci obcí stanovit povinnosti obecně závaznou vyhláškou, nicméně za současného formulování mezí této pravomoci, 
včetně (byť spíše výjimečné) restriktivní korekce předchozích závěrů (otázka předpolí a veřejného pořádku). 
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Abstrakt: Všeobecne záväzné nariadenia územnej samosprávy sú významným regulačný faktor. Ich právna kvalita 

v súčasnosti je často napádaná protestom prokurátora. Treba hľadať cesty ich skvalitnenia. Jednou je aj dôsledné presadenie 
inkompatibility, tých subjektov, ktoré môžu mať vplyv na ich kvalitu. 

Abstract: General binding regulations of territorial self-government are an important regulatory factor. In this time is their legal 

quality often challenged by prosecutor´s objection. We need to look for ways of improving them. Once of them, there is a 
consistent enforcement of incompatibility, those subjects, which can affect their quality. 

Kľúčové slová: územná samospráva, štátna správa, inkompatibilita, všeobecne záväzné nariadenia územnej samosprávy, 

predseda vyššieho územného celku, starosta. 
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 ÚVOD 
  Územná samospráva je organizačnou formou verejnej správy slúžiacej na zabezpečovanie určitých úloh 

spoločenstva občanov, ktoré sa vytvára na územnom základe1. 
  Je všeobecne uznávané, že inak sa uskutočňuje verejná správa, ktorá má charakter štátnej správy a inak sa 
uskutočňuje verejná správa ako územná samospráva2. Územná samospráva sa v značnej miere prejavuje ako riadiaca 

činnosť a jej riadiaci charakter sa v nej prejavuje výraznejšie ako v činnosti štátnej správy. 
  Územná samospráva je vo svojej podstate organizujúca činnosť, rozšírená o oprávnenie tvorby územnej 
samosprávnej moci, podzákonného a nariaďovacieho charakteru, pričom táto aktivita nemá štátno-mocenský charakter. 
Samospráva územná sa vo svojej činnosti musí riadiť tak platným právom, ako aj vlastnými mocenskými aktami. 

  Na územnú samosprávu možno preniesť aj výkon štátnej správy. Tento prenesený výkon štátnej správy svojou 
podstatou je prenesením kompetencie z ústredných orgánov štátnej správy alebo miestnych orgánov štátnej správy na 
územnú samosprávu na základe osobitného zákona. Ten – ktorý orgán územnej samosprávy sa však nestáva súčasťou 
hierarchie štátnej správy a nenadobúda postavenie ich dekoncentrovaných orgánov. Uvádzam to preto, že v právnickej 

literatúre sa prezentuje aj opačný názor3, ktorý na územnú samosprávu, ako aj na niektoré ďalšie subjekty verejnej správy, je 
podľa môjho názoru neaplikovateľný. 
  Samozrejme, pre štátnu správu ako aj pre územnú samosprávu je charakteristické, že v oboch prípadoch sú 
súčasťou verejnej správy. Teda niektoré požiadavky na výkon verejnej správy (najmä požiadavky Európskeho kódexu 

dobrej správnej praxe, ktorý bol prijatý v roku 2001) musia platiť aj pre výkon územnej samosprávy. Sú to predovšetkým 
požiadavky: 
a) zdokonaľovania verejnej správy, 
b) racionalizácie verejnej správy.  
  Zdokonaľovať verejnú správu možno viacerými prostriedkami, medzi ktorými osobitný význam majú inštitúty na 

presadenie zákonnosti a správnosti, ako aj inštitúty na zabezpečenie kvalitného personálneho prvku vo verejnej správe. 

                                                      
1 Prof. JUDr. Škultéty, DrSc.: Vymedzuje tieto charakteristické črty územnej (miestnej) samosprávy: 
a) Existencia verejných potrieb a záujmov, ktoré sú vlastné určitému, na územnom základe vytvorenému spoločenstvu 

občanov – miestnemu spoločenstvu, ktoré môže byť samostatne spravované. Tieto potreby a záujmy, odlišné od 
celospoločenských, sú vlastne príčinou vzniku spoločenstva, sú tým, čo navzájom spája ich jednotlivých členov. 

b) Miestnemu spoločenstvu je zákonom (ústavou) zverené postavenie právnickej osoby, odlišnej od štátu. Tým je daný základ 
pre jeho majetkovú a finančnú samostatnosť, bez ktorej by nemohla úspešne plniť svoje úlohy. 

c) Zákonné vymedzenie pôsobnosti miestneho spoločenstva, ako i spôsob ich realizácie. Jadrom pôsobnosti sú vždy úlohy, 
ktoré smerujú k uspokojovaniu vlastných potrieb a záujmov spoločenstva. Súčasne však sú mu zverené v rôznom rozsahu 
i ďalšie úlohy verejnej správy, ktoré je účelné na tejto úrovni plniť. Ide o proces územnej decentralizácie – úlohy sú 
zverované subjektu odlišnému od štátu. Miestne spoločenstvo plní svoje úlohy relatívne samostatne. Zákony stanovia 
mieru samostatnosti, pravda rozdielne, predovšetkým podľa charakteru vykonávanej činnosti. 

d) Miestne spoločenstvo si nezávisle od štátnej správy volí svoje orgány, ktoré plnia jeho úlohy a sú zodpovedné občanom za 
dosiahnuté výsledky. Obdobne ako u štátnej správy je samospráva svojou povahou organizujúcou a mocensko-ochrannou 
činnosťou, a to rovnako s prvkami riadenia a prvkami regulácie. 

Porovnaj ŠKULTÉTY,P.: Základy miestnej správy, Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
Bratislava 1999, s. 24. 
2 Porovnaj HENRYCH, D., NĚMEC, V., POMAHAČ, R., STAŠA, J., VOPALKA,V.: Správní právo (Prameny a nové proudy 
právní vědy č. 2), Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolínum, Praha 1991, s. 18. 
3 Porovnaj ŠKULTÉTY, P.: Základy miestnej správy, Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
Bratislava 1999, s. 29 , kde uvádza: „Pri výkone prenesenej pôsobnosti sa stávajú príslušné orgány územných spoločenstiev 
súčasťou hierarchie štátnej správy a v určitej podobe nadobúdajú postavenie ich dekoncentrovaných orgánov“. 
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Racionalizovať verejnú správu možno prostriedkami a inštitútmi, ktoré zrýchlia /spružnia/ rozhodovacie procesy štátno-

správneho, ako aj samosprávneho charakteru, a aj zhospodárnia ich priebeh. 
  Otázka uplatnenia inkompatibility vo verejnej správe, a teda aj v územnej samospráve, je problematikou, ktorá svojimi 
dopadmi patrí do okruhu otázok smerujúcich ku skvalitneniu personálneho prvku vo verejnej správe – teda do množiny otázok 
zdokonalenie verejnej správy. Či presadenie a uplatňovanie inkompatibility do významných funkcií územnej samosprávy 
skutočne napĺňa postulát dobrej správy – to sa pokúsim načrtnúť vo svojom vystúpení a bližšie ozrejmiť v písomnom elaboráte.  
  V poslednom období bola kritizovaná právna realita, že na niektoré funkcie v územnej samospráve – predovšetkým 
na funkciu starostu obce – nie je stanovená žiadna vzdelanostná požiadavka. Táto požiadavka akcentovala najmä po 
komunálnych voľbách v roku 2014, kedy do funkcie starostu bol zvolený občan, ktorý mal problém aj s prečítaním textu sľubu 
ako podmienky pre ujatie sa funkcie starostu. Dokonca v Národnej rade SR bol prijatý zákon, ktorým sa stanovil stupeň 
vzdelania na výkon funkcie starostu. Opozícia však tento zákon napadla ako diskriminačný a postúpila ho na Ústavný súd. 
Napriek  tomu, že už uplynul viac než rok, stále nebolo prijaté rozhodnutie o ústavnosti tohto zákona. Čo je nepochopiteľné. 
Nepochopiteľné pretože všetci občania EÚ na základe „Charty základných práv Európskej únie“ z roku 2000 majú v zmysle 
čl. 41 právo na dobrú správu vecí verejných. Toto právo občanov ťažko môže zabezpečiť nevzdelaný starosta (a nielen 
starosta)4. 
  Aj keď odborná zdatnosť starostu taktiež nie je 100%-nou garanciou a ochranou pred zneužitím funkcie, vo 
vzájomnom pôsobení aj iných právnych inštitútov (napr. inštitútu inkompatibility) môže minimalizovať negatívne prvky výkonu 
verejnej správy.  

2 INKOMPABILITA V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE 

  Inkompatibilita ako významný inštitút je vlastná kontinentálnemu právu, ktoré je budované na princípe trojdelenia 
štátnej moci rešpektovaním požiadavky, nekumulovať viac funkcií (postov) v kompetencii určitej osoby v tom istom čase. Tento 
inštitút (aj keď na prvý pohľad to nie je zrejmé) má zdôvodnenie v troch rovinách a to – morálnej, politickej a zdravotnej. 
  Morálna rovina je argumentačne závislá na stave kultúry spoločnosti, ktorá okrem iného môže výkon viacerých 
funkcií tou istou osobou chápať ako nedôveryhodnosť, finančnú chamtivosť, presadzovanie rodinného klanu a podobne. 
  Politická rovina, resp. politické zdôvodnenie je jednoznačne v tom, že sa kumuluje moc štátna (verejná) „v jedných 
rukách“, resp. významné posty v politickom živote spoločnosti zastávajú tí istí ľudia, čo môže viesť nielen k zneužitiu moci, 

ale aj k rôznym nežiadúcim politickým manipuláciám. Zo skutočnosti, že naša ústava je budovaná na teórii trojdelenia štátnej 
moci a na vytváraní vzájomných kontrolných mechanizmov a „bŕzd“ vyplýva, že by bolo nelogické, aby napríklad v kontrolných 
rozhodovacích procesoch mohol niekto vykonávať kompetenciu na poste kontrolovaného a zároveň kontrolujúceho subjektu.  
  Zdravotná rovina je často absolútne opomínaná. Neopomenuteľná, aj keď málo zdôrazňovaná je totiž skutočnosť, 

že na výkon funkcií a postov v orgánoch štátnej moci a verejnej správy nepôsobia iba spoločenské zákony, ale aj prírodné 
zákony (najmä neodškriepiteľne spravodlivý zákon, že pre všetky fyzické osoby jeden deň má iba 24 hodín, z ktorých treba 
časť venovať aj oddychu). Z tohto konštatovania nepriamo vyplýva, že aj tí najschopnejší a najerudovanejší jedinci majú dané 
časové a výkonnostné mantinely, ktoré nepustia a ktoré nemožno prekročiť. Aj táto skutočnosť je jedným z viacerých dôvodov, 
prečo sa v práve vyvinul inštitút „inkompatibility“. Z iného zorného uhla treba pripomenúť, že funkcie a posty v oblasti verejnej 
správy a štátnych orgánov sa totiž spájajú aj s vymedzením kompetencie, ktorú fyzické osoby „sediace“ na týchto postoch 
vykonávajú. Keďže kompetenciu treba chápať ako právne stanovený rozsah úloh5 - a nie právom dovolený rozsah úloh – 
preto jej nevykonávanie je nečinnosť6. Všeobecne sa zastáva názor, že nečinnosť je nielen neželateľný stav, ale dokonca 
v prípadoch, ak nastanú skutočnosti, s ktorými platné právo spája aktivitu príslušného orgánu a ten nekoná, je to stav 
protizákonný7.  
  Z uvedeného jasne vyplýva, že sa oprávnene predpokladá a očakáva, že fyzické osoby zastávajúce určité posty 
v orgánoch územnej samosprávy a v iných samosprávnych a štátnych orgánoch budú plniť úlohy, ktoré im vyplývajú 
z platného práva s plným a kvalifikovaným nasadením potrebnej aktivity. Je preto oprávnené položiť si otázku, či je to vôbec 
možné uskutočniť, ak konkrétna fyzická osoba vykonáva súčasne viaceré významné posty. Som toho názoru, že 

vykonávanie viacerých významných postov v tom istom čase a tou istou fyzickou osobou je neúčelné, nesprávne 
a neželateľné. 
  V územnej samospráve, tak ako takmer v celej verejnej správe, sa uskutočňujú rozhodovacie procesy a to nielen 
aplikačné, ale aj normotvorné rozhodovacie procesy. Všeobecne záväzné nariadenia, či už prijímané a tvorené na základe 
čl. 68 alebo čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky, majú významný dopad na každodenný život občanov. Preto (ako už 

bolo uvedené) kvalita personálneho prvku uskutočňujúceho tento rozhodovací proces je obzvlášť dôležitá. Žiaľ, súčasnou 
realitou je, že tvorba všeobecne záväzných nariadení je často protiústavná neraz z toho dôvodu, že sa pred prijatím 
všeobecne záväzného nariadenia nerieši kardinálna otázka, a to – ktorý právny režim bude mať všeobecne záväzné 
nariadenie, t. j. či je tvorené na základe čl. 68 alebo na základe čl. 71 Ústavy SR. Tento „prvotný východiskový krok“ by 

mal byť prioritne riešený a kontrolovaný. Samozrejme kontrolná funkcia musí byť v kompetencii takého subjektu, ktorý sa na 
tvorbe všeobecne záväzných nariadeniach nezúčastňuje. Či tomu tak je a úprava inkompatibility je efektívna a súladná 
s našou ústavou, sa pokúsim zodpovedať v nasledujúcich úvahách. 
  Pre náležitú odpoveď na otázku, či uplatnenie inkompatibility v územnej samospráve je vhodné alebo nie, je dôležité 
sa zamerať na znenie Ústavy SR. Pokiaľ ide o inkompatibilitu fyzických osôb v územnej samospráve, v Ústave SR nie je taký 
článok, ktorý by zakotvil ich nezlučiteľnosť. Jediným v ústave zakotveným prípadom inkompatibility je prípad nezlučiteľnosti 
funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky s postom člena Vlády Slovenskej republiky. Pokiaľ sa stotožníme 
s názorom, že vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci má vzhľadom na svoju prevažujúcu aktivitu charakter orgánu štátnej 

                                                      
4 Bližšie TÓTHOVÁ, K., Právo na dobrú správu a voľba starostu, Racionalizácia verejnej správy, Zborník vedeckých prác 
z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 4. – 5. februára 2016 v Piešťanoch, s. 362 – 363. 
5 Porovnaj TÓTHOVÁ, K.: Nečinnosť a kompetencia orgánov verejnej správy, VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné, 
Všeobecná časť, 1. vydanie, C. H. Beck, Bratislava, 2012, s. 360 
6 K problematike nečinnosti vo verejnej správe bližšie pozri TÓTHOVÁ, K.: Základné príčiny nečinnosti orgánov verejnej 
správy, ŠKULTÉTY, P. a kol.: Učebnica Právnickej fakulty, Bratislava, 2006, s. 204 – 211.  
7 Tamže, s. 202. 
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správy – môžeme konštatovať, že ide o dôslednú realizáciu požiadavky trojdelenia štátnej moci a to napriek tomu, že táto 
inkompatibilita je riešená inštitútom „spočívania“ poslaneckého mandátu, člena vlády, namiesto ktorého nastupuje 
náhradník8. 
  Inkompatibilita poslanca parlamentu a člena vlády nie je samozrejmou náležitosťou stredoeurópskych ústav. 

Nepozná ju napr. česká ústava, poľská ústava a ani maďarská ústava. Pri tejto rozdielnosti sa natíska otázka, ktorý model je 
progresívnejší – ten, ktorý zvolili v Česku, Maďarsku a v Poľsku, kde nezakotvili v ústave inkompatibilitu poslanca parlamentu 
a člena vlády, alebo náš slovenský model. Zastávam stanovisko, že ak akceptujeme Montesquieuho teóriu trojdelenia štátnej 
moci, potom oddelenie výkonu funkcie poslanca parlamentu a funkcie člena vlády, je neodmysliteľnou požiadavkou. Inými 
slovami, keď tvorcovia Ústavy Slovenskej republiky deklarovali akceptáciu modelu trojdelenia štátnej moci, nutne museli 
zakotviť model inkompatibility funkcie poslanca a funkcie člena vlády. 
  Napriek tomu, že Ústava Slovenskej republiky neupravuje a nezakotvuje žiadnu zásadu na posúdenie, či výkon 
určitých činností a funkcií v štátnej správe alebo v územnej samospráve je nezlučiteľný, niektoré platné zákony otázku 
inkompatibility výkonu činnosti v štátnej správe s určitými aktivitami upravujú ako nezlučiteľné. Na ich úpravu v Ústave 
Slovenskej republiky nie je však zakotvené žiadne pravidlo. Možno preto nastoliť otázku, či aj posty v územnej samospráve 
majú taký spoločenský význam, že je nemorálne, politicky nevhodné a zdravotne neprijateľné, aby ich výkon 
s výkonom iných aktivít uskutočňovala tá istá osoba, v tom istom čase. 
  Na základe toho, čo som doposiaľ uviedla, som jednoznačne presvedčená, že je opodstatnené a treba aj v oblasti 
postov a funkcií v územnej samospráve riešiť otázku inkompatibility pri výkone významných postov. 

  Územnú samosprávu v zmysle čl. 64 Ústavy SR tvorí obec a vyšší územný celok, pričom základom územnej 
samosprávy je obec. Medzi obcami a vyšším územným celkom – napriek tomu, že to Ústava SR výslovne neustanovuje, nie 
sú vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Pre ďalšie úvahy tento fakt považujem za vhodné uviesť, ako aj tú informáciu, že 
problematike inkompatibility v územnej samospráve nebola doposiaľ venovaná takmer žiadna pozornosť.  
  Pokiaľ by sme v právnickej literatúre hľadali napr. spracovanie historického vývoja reglementácie nezlučiteľnosti 
výkonu významných funkcií vyššieho územného celku s výkonom iných postov a funkcií, nutne by sme konštatovali, že 
takéhoto spracovania niet – presnejšie povedané, ja som ho nenašla. Ak z hľadiska nami skúmanej problematiky, t. j. 
z hľadiska inštitútu inkompatibility a jeho uplatnenia v územnej samospráve preštudujeme Európsku chartu miestnej 
samosprávy zistíme, že na rozdiel od našej ústavy – Európska charta územnej samosprávy, aj keď otázku inkompatibility 
v územnej samospráve neupravuje, obsahuje aspoň určité pravidlo pre jej reglementáciu. Článok 7 ods. 3 Európskej 
charty miestnej samosprávy totiž uvádza, že: „Akékoľvek funkcie a činnosti, ktoré sa javia ako nezlučiteľné so 
zastávaním miestnej volenej funkcie, musia byť určené zákonom alebo základnými právnymi zásadami“. 

  Na základe toho, čo bolo doposiaľ uvedené, som toho názoru, že je opodstatnené, aby veda správneho práva 
venovala pozornosť aj otázke inkompatibility v územnej samospráve. A to v súvislosti so zastávaním tých postov, ktoré svojim 
významom ovplyvňuje kvalitu výkonu územnej samosprávy.  
  Pokiaľ obrátime pozornosť na obce, tam sa významné posty (a to aj s dopadom na tvorbu všeobecne záväzných 
nariadení obce, či už podľa čl. 68 alebo čl. 71 Ústavy SR) sú posty starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a funkcia 
hlavného kontrolóra. 
  Ak preskúmame platnú právnu úpravu možno konštatovať, že zákon o obecnom zriadení9 vo svojich 
ustanoveniach uspokojivo rieši otázku nezlučiteľnosti starostu10, poslanca obecného zastupiteľstva11 a hlavného 
kontrolóra12. Je pravdou, že inkompatibilita týchto troch subjektov je reglementovaná v širších súvislostiach, avšak podľa 

môjho je podstatné, že konkrétna fyzická osoba nemôže z uvedených troch postov zastávať dva, poprípade všetky tri posty, 
ale vždy len jeden z nich. Ďalej za pozitívum platnej právnej úpravy treba považovať legislatívnu možnosť, aby osobitný zákon 
určil ďalšie prípady inkompatibility13. 

3 MÁ BYŤ INKOMPABILITA AJ MEDZI ÚZEMNOU SAMOSPRÁVOU A PARLAMENTOM? 

  Doposiaľ v právnickej literatúre, ani v praxi nebola spochybňovaná možnosť, aby starosta, poslanci obecného 
zastupiteľstva alebo hlavný kontrolór neboli aj poslancami parlamentu, zároveň s výkonom jedného z uvedených troch postov. 
Bezo sporu ide o otázku, ktorá má svoje pozitíva, ale aj negatíva (napr. niekedy zasadnutia parlamentu trvajú aj 14 dní, od 
rána do večera. Potom sa natíska otázka, ako funguje obec niekde na východnom Slovensku, ak jej starosta musí pracovať 
a hlasovať po celý ten čas v parlamente). Odpoveď na uvedenú otázku, ako aj na ďalšie otázky nepovažujem za korektné 
rozpisovať bez toho, že by bol k týmto otázkam uskutočnený potrebný prieskum súčasnej praxe. 
  Vypuklejšie však vystupuje otázka, či na úrovni vyšších územných celkov inkompatibilita významných postov je 
v platnom práve náležite riešená. Obdobne ako zákon o obecnom zriadení, aj zákon o samospráve vyšších územných 

                                                      
8 Porovnaj čl. 77 ods. 3 Ústavy SR, ktorý znie:“...Ak bol poslanec vymenovaný za člena Vlády Slovenskej republiky, jeho 
mandát poslanca počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje...“. Odlišný prístup k riešeniu tejto otázky obsahuje 
česká ústava, ktorá v čl. 22 písm. 2 uvádza: „Dnem kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky, nebo dnem, 
kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát poslance nebo 
senátora“. Rozdiel je teda v tom, že nenastupuje náhradník a možnosťou bývalého poslanca na návrat do parlamentu.  
9 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
10 §13 ods. 3 č. 369/1990 Zb. ustanovuje: Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou a) poslanca, b) zamestnanca obce, 
v ktorej bol zvolený, c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej 
bol zvolený, d) predsedu samosprávneho kraja, e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, f) podľa osobitného zákona. 
11 Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou : a) starostu, b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, to neplatí, ak 
zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca, c) štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej 
organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, d) podľa osobitného zákona. 
12 Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou a) poslanca, b) starostu, c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej 
zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, d) iného zamestnanca obce, e) podľa osobitného zákona. 
13 Napr. zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorý v § 11 ods. 1 písm. r ustanovuje 
inkompatibilitu prokurátorov s funkciou v orgánoch štátnej správy, územnej samosprávy a právnických osôb, ktorým bol 
zverený výkon štátnej správy. 
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celkov rieši inkompatibilitu predsedu vyššieho územného celku /župana/, poslanca a hlavného kontrolóra. Riešenie 

je na obdobnom legislatívnom princípe, ako na úrovni obcí. 
  Zatiaľ čo otázka inkompatibility na obecnej úrovni vo vzťahu k parlamentu – ako som už uviedla – nevyvoláva 
diskusie, iná je situácia pri otázke predsedu vyššieho územného celku.  
       Podľa platného práva, predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, 
v pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom. Rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje 
samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti verejnej správy, 
okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu určený v organizačnom poriadku. Naviac má právo 
pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku, a tým samozrejme aj pozastaviť platnosť všeobecne 
záväzného nariadenia, ak sa domnieva, že je v rozpore so zákonom14. 
  Z uvedeného vyplýva, že predseda vyššieho územného celku, nie je iba reprezentatívny post, ale že je to 
funkcia s významným okruhom nielen verejno-mocenských, ale aj štáto-správnych oprávnení, s početnými aktivitami 

majúcimi charakter výkonu štátnej správy. Zrejme aj preto platné právo upravuje inkompatibilitu výkonu funkcie predsedu 
vyššieho územného celku s výkonom funkcie 
     a) poslanca zastupiteľstva, 
     b) štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, v ktorom bol zvolený,  
     c) zamestnanca samosprávneho kraja, 
     d) starostu obce alebo primátora mesta alebo  
     e) podľa osobitného zákona15 
  Treba si povšimnúť, že predchádzajúca právna úprava obsahovala taxatívny výpočet a neumožňovala 
zmocnenie na rozšírenie prípadov inkompatibility. Je treba pozitívne hodnotiť túto zmenu, už aj z toho hľadiska, že na 

vyššie územné celky sa postupne presúvajú rozhodovacie procesy majúce štátno – mocenský charakter, inými slovami 
povedané, výkon štátnej správy.  
  S rozširovaním okruhu preneseného výkonu štátnej správy na územnú samosprávu sa čím ďalej, tým viac dostáva 
do popredia aj otázka inkompatibility predsedu vyššieho územného celku ako vykonávateľa štátnej správy s funkciou poslanca 
najvyššieho orgánu štátnej moci, t. j. dochádza k súbehu výkonu štátnej moci a štátnej správy.  
  Ak na úrovni najvyšších štátnych orgánov nie je prijateľný „súbeh“ výkonu štátnej moci a štátnej správy (t. j. ústavná 
inkompatibilita medzi výkonom funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a členom Vlády Slovenskej republiky), 
potom v systémových súvislostiach, ani v iných orgánoch nie je prijateľný „súbeh“ výkonu funkcie poslanca najvyššieho orgánu 
štátnej moci s takou funkciou v územnej samospráve, ktorej značná časť tvorí výkon štátnej správy. Predseda vyššieho 
územného celku má skutočne široký rozsah štátnomocenských oprávnení, čo je dôsledkom tendencie rozširovania okruhu 
preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu16. 
  Dôkazom toho, že súčasný výkon funkcie predsedu vyššieho územného celku s výkonom funkcie poslanca 
parlamentu by mal byť nezlučiteľný je aj to, že už v roku 2009 bol do parlamentu predložený poslanecký legislatívny 
návrh, ktorým sa navrhovalo novelizovať zákon o samospráve vyšších územných celkov – konkrétne išlo o ustanovenie 
upravujúce nezlučiteľnosť funkcie predsedu vyššieho územného celku s výkonom poslaneckého mandátu17. 

  Tento legislatívny návrh predkladateľ zdôvodnil tým, že „...Na základe praktických skúseností s niekoľkoročným 
fungovaním samosprávy vyšších územných celkov je nevyhnutné rozšíriť okruh nezlučiteľnosti výkonu funkcie predsedu 
vyššieho územného celku aj s výkonom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ak má na Slovensku platiť 

princíp parlamentnej demokracie – oddelenie výkonnej moci od zákonodarnej a zároveň sa má zvýšiť nezávislosť a aj 
vyváženosť v rozhodovaní samosprávnych orgánov so zabezpečením ich účinnej kontroly (zamedzenie klientelizmu 
a zvýhodňovanie jedných na úkor druhých) , musí byť odňatá možnosť predsedovi vyššieho územného celku využívať 
zákonodarnú iniciatívu a hlasovanie v parlamente v prospech možných regionálnych záujmov na úkor iných regiónov. Je 
zrejmé, že predseda vyššieho územného celku, ktorý je zároveň poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, je 
zvýhodnený oproti kolegom, ktorí poslancami Národnej rady Slovenskej republiky nie sú. Ďalším dôvodom je aj to, že aj 
občania a odborná verejnosť (napr. štúdie mimovládnych organizácií) veľmi citlivo vnímajú fakt, že je mimoriadne obťažné 
takéto významné funkcie vykonávať súčasne. Predkladateľ je presvedčený, že verejný funkcionár môže vykonávať naplno, 
kvalitne a zodpovedne len jednu z týchto funkcií18 . 
  S dôvodmi uvedenými v predkladacej správe k legislatívnemu návrhu možno súhlasiť. V tom čase s ním súhlasila aj 
značná časť poslancov, ktorá konštatovala racionalitu legislatívneho návrhu. No napriek tomu „osud“ legislatívneho návrhu 

bol neúspešný.  
  Z hľadiska legislatívnej čistoty totiž ani nemohol byť prijatý, keďže otázku inkompatibility výkonu mandátu poslanca 
Národnej rady Slovenskej republiky upravuje Ústava Slovenskej republiky taxatívnym vymedzením, bez toho, aby zmocnila 
zákon na rozšírenie tohto okruhu. Zmocnenie na rozšírenie okruhu funkcií, osobitným zákonom o funkcie a posty, s ktorými je 
výkon poslaneckého mandátu nezlučiteľný (ako som zdokumentovala v predchádzajúcom texte) umožňujú Ústavy Českej 
republiky, Maďarskej republiky, ako aj Poľskej republiky  (možno aj ďalšie v článku neanalyzované ústavy štátov Európskej 
únie), ktoré predvídajú prijatie takého legislatívneho návrhu, aký bol do parlamentu predložený poslancom Národnej rady 
Slovenskej republiky. 
 

                                                      
14 § 16 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. 
15 § 16 ods. 10 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. 
16 Tendencia masívneho rozširovania okruhu záležitostí, ktoré prešli na územnú samosprávu ako prenesený výkon štátnej 
správy sa prejavila najmä v rokoch 1996 – 1998. Ak takáto tendencia bude nedomyslene pokračovať, potom bude aktuálne 
predostrieť otázku, či orgány územnej samosprávy bude možné naďalej označovať za subjekty územnej samosprávy, keď  ich 
prevažná aktivita bude mať charakter výkonu štátnej správy. Zastávam názor, že druhové určenie každého orgánu je 
determinované jeho prevažne vykonávanou aktivitou. 
17 Bol to legislatívny návrh poslanca Petra Miššíka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve 
vyšších územných celkov (tlač 902), prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky vo februári 2009. 
18 Tamže. 
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 ZÁVER 

  Stále aktuálnou zostáva však otázka, ako tento krok uskutočniť tak, aby bol v súlade s ústavou a neriešil sa cestou 
návrhu na ústavný súd, čiže aby zvolený spôsob realizácie nebol spochybniteľný. Postup, ktorý si zvolili poslanci parlamentu 
– a to cestou novelizácie zákona o samospráve vyšších územných celkov – nie je možné riešenie, pretože ústava taxatívnym 
výpočtom vymedzuje inkompatibilitu funkcie poslanca parlamentu bez toho, aby priamo v ústave bolo zmocnenie na prípadné 
rozšírenie osobitným zákonom. Cestu novelizácie ústavy tohto času nepovažujem za vhodnú, keďže patrím medzi tých, 

čo nechcú, aby ústava bola „trhacím kalendárom“.  
  Podľa môjho názoru by to bolo možné upraviť snáď tak, že funkcia poslanca parlamentu by bola považovaná za 
prekážku zloženia sľubu predsedu vyššieho územného celku. A keďže predseda (župan) sa môže ujať výkonu funkcie až po 
zložení sľubu, predišlo by sa situácii výkonu dvoch významných funkcií tým istým subjektom, v tom istom čase. 
  Uvedomujem si, že by išlo o nezvyklé riešenie, predovšetkým s preventívnym účinkom – a zároveň účinkom určitého 
tlaku na riešenie problému samotnou fyzickou osobou, ktorá by sa však slobodne rozhodla pre to – ktoré riešenie, resp. pre 
výkon jednej z uvedených postov a to či už v územnej samospráve, alebo na poste v najvyššom orgáne štátnej moci. 
  Rozhodovacie procesy v územnej samospráve, či už aplikačné, a hlavne normotvorné, rozhodovacie procesy sú 
významným prostriedkom riadenia a výkonu verejnej správy. Súčasná početnosť prokurátorských protestov voči 
všeobecne záväzným nariadeniam územnej samosprávy je nepriamou aplikáciou hľadania ciest na zlepšenie tejto 
situácie. Som toho názoru, že aj riešenie tejto otázky inkompatibility v územnej samospráve, aj keď možno nie je hlavnou 

cestou, ale určitou cestičkou môže byť a prispieť ku skvalitneniu legislatívnej aktivity územnej samosprávy. 
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PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE1  
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá platnosťou a účinnosťou všeobecne záväzného nariadenia obce a mesta v rámci výkonu 

verejnej správy. Taktiež poukazuje na niektoré špecifiká v tejto oblasti. 

Abstract: The contribution deals with the validity and effectiveness of a generally binding municipal and municipal regulation 

in the performance of public administration. It also points to some of the specifics in this area.  

Kľúčové slová: platnosť, účinnosť, prenesený výkon štátnej správy, všeobecne záväzné nariadenie obce, špecifiká 

všeobecne záväzného nariadenia obce. 

Key words: Validity, effectiveness, transferred performance of state administration, generally binding municipal regulation, 

specifics of a generally binding municipal regulation. 

 ÚVOD 

Tento príspevok sa zaoberá vybranými špecifickými problémami dotýkajúcich sa platnosti a účinnosti všeobecne 
záväzného nariadenia obce, ktoré prináša teória a prax. Ako autor tohto príspevku sa snažím predmetné problémy nielen 
analyzovať z pohľadu súčasnej právnej úpravy, ale sa snažím navrhnúť aj riešenia v rovine de lege ferenda.  

Dôležité je pripomenúť, že obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, pričom 
ako základná jednotka územnej samosprávy združuje osoby, ktoré majú trvalý pobyt na jej území.2 Zároveň je právnickou 
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, ako 
aj vykonáva svoju originálnu pôsobnosť v oblastiach verejnej správy zverených jej príslušnými zákonmi. 

 Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia, o zabezpečenie 
poriadku a potrieb jej obyvateľov. Má k tomu k dispozícii kompetencie jej orgánov, či už jej základných orgánov volených 
obyvateľmi (starosta obce, obecné zastupiteľstvo) alebo jej obligatórnych a fakultatívnych orgánov zriaďovaných obecným 
zastupiteľstvom alebo starostom obce (hlavný kontrolór obce, obecný úrad, zástupca starostu obce, obecná rada, obecná 
polícia, obecné komisie). 

Obce pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej 
zmluvy.3 Obec má však právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu a na zabezpečenie 
vecí spoločného záujmu.  

Taktiež  treba zdôrazniť, že obce sa v oblasti výkonu verejnej správy môžu nachádzať v dvojakom postavení. Obec 
vykonáva svoje úlohy buď v rámci svojej originálnej samosprávnej pôsobnosti, alebo v oblasti tzv. preneseného (resp. 
zákonom delegovaného) výkonu štátnej správy. Obec však nemôže byť zároveň v oboch postaveniach, nakoľko buď vykonáva 
úlohy v rámci vlastnej pôsobnosti, alebo v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ak obec vykonáva pôsobnosť v rámci 
vlastnej samosprávnej pôsobnosti, tak potom túto činnosť vykonáva vo vlastnom mene,4 na vlastnú zodpovednosť,5 vlastnými 
zamestnancami, či orgánmi a na vlastné náklady - teda na účet obce. Naopak, keď obec vykonáva úlohy v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy, tak tieto úlohy vykonáva v mene štátu (v mene SR), na zodpovednosť štátu a z prostriedkov pridelených 
zo štátneho rozpočtu6 - teda na účet štátu. 

Všeobecne je známe, že jediným spôsobom, ako možno preniesť výkon štátnej správy na obce (resp. mestá), je jedine 
iba prostredníctvom zákona, teda prostredníctvom zákonného splnomocnenia. Iba zákon ustanovuje, či daná pôsobnosť je 
preneseným výkonom štátnej správy alebo nie je. Logickou podmienkou takéhoto prenosu pôsobnosti by malo byť, že plnenie 
úloh štátnej správy bude týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie, na čo sa však v súčasnosti v rámci legislatívnej praxe 
až tak neprihliada často z politických dôvodov... 

Je dôležité spomenúť, že základnými vlastnosťami normatívnych správnych aktov vo verejnej správe sú ich platnosť a 
účinnosť. Normatívne správne akty sú platné vtedy, ak boli náležitým spôsobom sprístupnené alebo oznámené ich adresátom. 
Nevyžaduje sa pritom, aby adresáti týchto aktov o nich bezpodmienečne priamo vedeli, ale to, aby boli tieto akty vyhlásené 
predpísaným zákonným spôsobom tak, aby ich adresáti mali možnosť sa o nich dozvedieť.7 Uplatňovanie priznaných práv, 
oprávnení a realizácia uložených povinností v praxi sa viaže až na okamih účinnosti normatívnych správnych aktov. Práva, 

                                                      
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0557/17 „Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy 

obcami ako subjektmi verejnej správy“ udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR a Slovens. akadémie vied. 

2 Čl. 64 a čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v aktuálnom znení. 
3 § 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení. 
4  Rozhodnutia obce alebo mesta sa vydávajú v mene príslušnej obce (resp. mesta) a označujú  sa symbolmi a s názvom obce 

(resp. mesta), čo platí napríklad aj pre odtlačky úradných pečiatok obcí (resp. miest), ktoré sa nachádzajú na rozhodnutiach, 
pričom na tomto odtlačku pečiatky nemôže byť vyobrazený štátny znak SR, ale názov obce s jej erbom.  

5 Ak obec alebo mesto (resp. ich zamestnanci) pri výkone ich samosprávnej činnosti spôsobia nejakú škodu, tak musí priamo 
obec alebo mesto  túto škodu uhradiť z vlastného rozpočtu.  

6 Preto platí, že ak obec (resp. mesto) spôsobí škodu nezákonným rozhodnutím vydaným v oblasti originálnej samosprávnej 
činnosti, tak je potrebné postupovať v zmysle § 11 a nasl. zákona č. 514/2013 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú 
za škodu pri výkone verejnej moci  v aktuálnom znení, no pokiaľ túto škodu spôsobí v rámci preneseného výkonu štátnej 
správy, tak sa postupuje podľa § 5 a 6  toho istého zákona.  

7 VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť.  1. Vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2012, s. 198 – 199. 
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oprávnenia a povinnosti vyplývajúce z normatívnych správnych aktov, ako aj samotné normatívne správne akty, nemusia byť 
vždy účinné okamihom ich vyhlásenia, ale môžu sa stať účinnými až neskorším dňom uvedeným  priamo v nich.  Presnejšie, 
teda  až následne po dni ich vyhlásenia. Nikdy však nemôže dôjsť k opačnej situácii,  že by normatívny správny akt by 
nadobudol účinnosť ešte pred jeho platnosťou.  

2 VYDÁVANIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ OBCE (RESP. MESTA) 

Obecné (resp. mestské) zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení zasadá podľa potreby, najmenej však 
aspoň raz za tri mesiace. Rokovanie zvoláva starosta obce (resp. primátor mesta). Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v trojmesačnej lehote určenej zákonom, tak ho zvolá zástupca starostu alebo potom iný poslanec obecného 
zastupiteľstva na to poverený obecným zastupiteľstvom po  uplynutí predmetnej trojmesačnej lehoty určenej zákonom pre 
starostu. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, 
kto zvolal obecné zastupiteľstvo.8  

Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta obce zvolá zasadnutie 
obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do pätnásť dní odo dňa doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta 
nezvolá poslancami zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, tak zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 
pätnásty pracovný deň odo dňa doručenia žiadosti na jeho konanie. 

Taktiež ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom 
období tak, aby sa uskutočnilo do tridsiatich dní (kalendárnych) odo dňa vykonania volieb. Ak starosta obce nezvolá 
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, tak ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 
tridsiaty pracovný deň odo dňa  vykonania komunálnych volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané 
zasadnutie obecného zastupiteľstva, tak ho vedie zástupca starostu príslušnej obce. Ak ani ten nie je prítomný alebo odmietne 
viesť zasadnutie takto konaného obecného zastupiteľstva obce, tak ho vedie iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom 
príslušnej obce.9 Problém však tu nastáva, keď nie je prítomný iný poslanec alebo vôbec nie je poverený iný obecným 
zastupiteľstvom príslušnej obce. Otázne je, že kto potom bude viesť ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a komu 
novozvolený starosta obce a novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva potom zložia sľub v zmysle zákona, aby sa mohli 
ujať svojich funkcií. Som toho názoru, že tridsiaty pracovný deň sa síce uskutoční v zmysle zákona ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva príslušnej obce, no novozvolený starosta by mal novozvoleným poslancom dať vedieť a spresniť 
hodinu a čas takto zo zákona uskutočneného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na zo zákona 
uskutočnenom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, by mal hneď v úvode zložiť sľub novozvolený starosta 
obce pred novozvoleným obecným zastupiteľstvo a následne by mali novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložiť 
poslanecké sľuby pred novozvoleným starostom obce a pred zastupiteľstvom. Až po zložení sľubov by si mali schváliť program 
ustanovujúceho obecného zastupiteľstva a až následne by mali prijímať uznesenia, či všeobecne záväzné nariadenia ako 
obecné zastupiteľstvo, nakoľko nezloženie sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou spôsobuje v zmysle § 25 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Nakoľko, by boli pred tým prijaté uznesenia a 
všeobecne záväzné nariadenia neplatné, keďže by boli prijaté poslancami so zaniknutým mandátom. 

Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa 
zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Obecné 
zastupiteľstvo následne na svojom rokovaní schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec zastupiteľstva, 
tak slovo sa mu udelí, pričom zastupiteľstvu predsedá starosta obce  (ktorý nie je členom zastupiteľstva), zástupca starostu 
obce alebo obecným zastupiteľstvom poverený poslanec, v prípade neprítomnosti starostu alebo zástupcu starostu obce. 
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa, je vtedy, ak je prítomná minimálne nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási 
rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to 
neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti 
spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu 
činnosť pre obec, alebo nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva 
sú upravené rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva. 
 Veľmi významným oprávnením obecného zastupiteľstva je prerokúvanie, schvaľovanie a vydávanie všeobecne 
záväzných nariadení obcí, či miest (ďalej len „VZN“, „nariadenie“ alebo všeobecne záväzné nariadenie). Pokiaľ ide o  VZN 
vydané vo veciach územnej samosprávy, tak toto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a 
medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným 
zákonom. V prípade, ak ide o VZN vo veciach, v ktorých obec plní úlohy prenesenej štátnej správy, tak okrem toho ešte 
nesmie byť v rozpore aj s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy. Na základe § 6 ods. 1 a 2 zákona o obecnom zriadení preto delíme VZN na: a) originárne (resp. 
samosprávne) VZN vydávané vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení a na b) 
odvodené (resp. derivatívne) VZN vydávané vo veciach preneseného výkonu štátnej správy zo štátu na obce podľa § 6 ods. 

2 zákona o obecnom zriadení. 
Návrh nariadenia (VZN), o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli 

v obci najmenej pätnásť dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na 
internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce začína plynúť minimálna desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme (resp. podobe), elektronicky alebo ústne 
do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť doplnenie, 
vypustenie, či úpravu, obmenu alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a  komu. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené alebo ak sú anonymné. 
Následne vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia s príslušnou obecnou komisiou, 

                                                      
8 § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v aktuálnom znení. 
9 § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v aktuálnom znení. 
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pokiaľ je pre danú oblasť zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, 
ktorým pripomienkam sa vyhovelo, vyhovelo z časti alebo sa vôbec nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie 
pripomienok, ako aj výsledok pripomienkového konania sa musí predložiť poslancom v písomnej forme a to najneskôr tri dni 
pred dňom rokovania obecného zastupiteľstva o príslušnom návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Tu si dovolím uviesť 
svoj názor, že poslanci obecného zastupiteľstva nemusia pri hlasovaní schváliť a vyhovieť žiadnej z doručených pripomienok, 
teda ani tým, čo im komisie alebo starosta ako predkladateľ vyhovel, no nezapracoval do návrhu VZN. 

Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce alebo mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 
poslancov obecného zastupiteľstva za predpokladu, že je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.10 Nariadenie sa musí vyhlásiť.11 
Podmienkou je jeho podpísanie starostom v lehote do desiatich dní odo dňa  jeho schválenia obecným zastupiteľstvom (pokiaľ 
starosta neuplatní sistačné právo). Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na pätnásť 
dní pričom  účinnosť nadobudne až pätnástym dňom odo dňa vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok 
účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej 
pohromy alebo na predchádzanie, či zabránenie škodám na majetku, tak možno určiť skorší začiatok účinnosti všeobecne 
záväzného nariadenia. Všeobecne záväzné  nariadenie však musí byť každému prístupné na obecnom úrade tej obce (resp. 
mesta), ktorá ho vydala.  

Som toho názoru, že sistačné oprávnenie (resp. právo veta) starostu obce sa vzťahuje na všetky uznesenia prijaté 
príslušným obecným (resp. mestským) zastupiteľstvom, pričom aj každé všeobecne záväzné nariadenie sa procesne prijíma 
vo forme uznesenia. Sistačné oprávnenie znamená, že starosta môže pozastaviť výkon uznesenia  obecného zastupiteľstva, 
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné12 tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní odo 
dňa schválenia uznesenia obecným zastupiteľstvom. Ak je zriadená obecná rada, tak starosta môže prerokovať uznesenie 
obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je starosta 
viazaný, nakoľko má iba odporúčací charakter. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné 
zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov zastupiteľstva potvrdiť, pričom ak obecné 
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, tak príslušné uznesenie stráca platnosť a účinnosť. 
Výkon opätovne potvrdeného uznesenia už nemôže starosta obce viac pozastaviť. 

Ochrana verejného záujmu vo vzťahoch k všeobecne záväzným nariadeniam je garantovaná aj prostredníctvom 
dozoru prokurátora. Prokurátor proti prijatému nariadeniu môže podať protest prokurátora. Ak protestu obec nevyhovie, je 
prokurátor oprávnený podať žalobu na preskúmanie súladu nariadenia obce podľa § 357 Správneho súdneho poriadku,  o 
ktorej bude rozhodovať príslušný  krajský súd. Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne 
záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad, ako aj v prípadoch konaní vo veciach pri plnení 
úloh štátnej správy, že je nesúlad VZN s nariadením vlády alebo s právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy, tak toto VZN, jeho časť, prípadne len niektoré jeho ustanovenia, stráca (resp. strácajú) účinnosť dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia tohto súdu. Obec, ktorá vydala takéto VZN, je povinná do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia predmetného súdu uviesť ho do súladu so zákonom a prípadne aj s nariadením 
vlády a s právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec neurobí, tak VZN, jeho 
časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť (a aj účinnosť) po šiestich mesiacoch od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia predmetného súdu. 

Taktiež prichádzajú v úvahu rozhodnutia správneho súdu o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného 
nariadenia, obce alebo samosprávneho kraja v SR, ktoré vychádzajú z čl. 142 ods. 1 Ústavy SR a z  § 362 ods. 1 Správneho 
súdneho poriadku v aktuálnom znení. Slovenské správne súdnictvo je v súčasnosti  jednostupňové, a práve preto sa 
preskúmavajú len právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a už nie neprávoplatné (ako to bolo v minulosti podľa 
Občianskeho súdneho poriadku). V ojedinelých a v presne zákonom stanovených prípadoch  sa aj rozhodnutie správneho 
súdu preskúmava na základe tzv. kasačnej sťažnosti, ktorá je považovaná i s návrhom  na obnovu konania, de facto za 
mimoriadny opravný prostriedok v správnom konaní.  

3  VYBRANÉ PROBLÉMY SÚVISIACE S PLATNOSŤOU A S ÚČINNOSŤOU VZN OBCÍ 

V tejto časti môjho príspevku si dovolím poukázať na niektoré vybrané problémy z praxe z oblasti územnej 
samosprávy týkajúce sa určitých problémov súvisiacich s platnosťou a s účinnosťou všeobecne záväzných nariadení obcí 
(resp. miest) z dôvodu nedostatočnej alebo prekonanej zákonnej úpravy, ako aj z dôvodu nedostatku judikatúry na tomto 
úseku. 

Ide o nasledovné situácie:  
a) Návrh VZN nebol bezdôvodne zverejnený na obecnej úradnej tabuli najmenej 15 dní pred dňom konania 

zastupiteľstva.  

No, i napriek tomu sa o ňom rokovalo a bol na obecnom zastupiteľstve schválený. Ide o právnu vadu VZN, 
nakoľko neboli splnené všetky zákonné podmienky vydania takéhoto VZN. Z tohto dôvodu ide o VZN prijaté na 
základe porušenia procedúry uvedenej v zákone o obecnom zriadení a preto takto prijaté VZN je podľa môjho názoru 
neplatné, resp. môže byť vyhlásené súdom za neplatné, čím stratí aj účinnosť. 

Jediná zákonná výnimka, že kedy návrh VZN nemusí byť 15 dní  pred dňom konania zastupiteľstva 
zverejnený na obecnej úradnej tabuli je v prípade ohrozenia, mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov 

                                                      
10 Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva (uznesenie sa od nariadenia vyznačuje tým, že môže ísť o procesný úkon 
alebo aj o akt, ktorý zaväzuje dovnútra obce, ako aj každé nariadenie je prijímané vo forme uznesenia) postačuje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, pokiaľ zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak.  
11 Vyvesenie všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, no okrem toho sa toto 
nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Problém však môže nastať, pokiaľ má obec viac tabúľ v obci s označením 
„úradná tabuľa obce“ a VZN je vyvesené iba na jednej z nich. Je tu menšia legislatívna diera na tomto úseku. Tu som ako 
autor článku toho názoru, že podmienka vyvesenia VZN bola splnená, nakoľko VZN bolo vyvesené – aj keď iba na jednej 
z úradných tabúľ obce (resp. mesta). 
12 Starosta nemôže využiť (resp. nemá) sistačné právo vo vzťahu k uzneseniu o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na 
uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu. 
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mimoriadnej udalosti, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke 
zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku. Vtedy je prijaté VZN platné a účinné aj bez predmetného 
zverejnenia, no dôvod kratšieho zverejnenia alebo nezverejnenia návrhu VZN sa musí na zastupiteľstve uviesť pri 
schvaľovaní VZN. 

b) Nevyvesenie prijatého VZN na úradnej tabuli príslušnej obce. 

Obecným zastupiteľstvom prijaté nariadenie sa musí v zmysle § 6 zákona o obecnom zriadení vždy vyhlásiť. 
Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, pričom účinnosť VZN 
nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to 
odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, 
najskôr však dňom vyhlásenia. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti a teda aj 
účinnosti, pričom okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle príslušnej obce. To spôsobuje teda to, že 
nevyvesené prijaté VZN je zo zákona neplatné a neúčinné. 

Problém však môže nastať, pokiaľ má obec (resp. mesto) viac tabúľ v obci s označením „úradná tabuľa 
obce“ (napr. tri tabule) a VZN je vyvesené v zákonom stanovenej lehote iba na jednej z nich a na ostatných nie je 
vyvesené. Je tu menšia legislatívna diera na tomto úseku v zákone o obecnom zriadení. Tu som toho názoru, že 
podmienka vyvesenia VZN bola tým však splnená, nakoľko VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce (resp. mesta) 
– aj keď iba na jednej z viacerých úradných tabúľ obce (resp. mesta) a tým nadobudlo predmetné VZN platnosť aj 
účinnosť v danej obci (resp. v meste). 

c) Vyvesenie prijatého VZN na úradnej tabuli príslušnej obce, no na kratšiu dobu ako stanovuje zákon 
o obecnom zriadení. 

Pokiaľ nastane takáto situácia, tak prijaté a na kratšiu dobu vyvesené VZN je platné, no priamo zo zákona 
je takto kratšie vyvesené VZN neúčinné, nakoľko zákon o obecnom zriadení jasne uvádza, že účinnosť VZN 
nadobúda až pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Aj tu však 
existuje jedná výnimka, kedy by prijaté VZN nadobudlo účinnosť aj pri kratšom vyvesení na obecnej úradnej tabuli. 
Je to však iba v prípade, ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, preto možno v nariadení výnimočne 
ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom jeho vyhlásenia. Naliehavý verejný záujem je obecné 
zastupiteľstvo  povinné uviesť a zdôvodniť priamo vo VZN, ako aj je povinné priamo v nariadení ustanoviť skorší 
začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom jeho vyhlásenia.  

Pokiaľ by obecné zastupiteľstvo vo VZN uviedlo skorší začiatok účinnosti všeobecne záväzného nariadenia 
ako dňom, kedy bolo vyvesené, tak takéto VZN je neplatné a neúčinné, nakoľko by účinnosť mala nastať v rozpore 
so zákonom o obecnom zriadení. Išlo by teda o závažnú právnu vadu takéhoto nariadenia. 

d) Nepodpísanie nariadenia, zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva o prijatí VZN zo strany starostu 
obce alebo  zo strany overovateľov zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 

Pokiaľ starosta obce nepodpíše uznesenie obecného zastupiteľstva o prijatí VZN a tým aj prijaté nariadenie, 
tak tým uplatní svoje sistačné právo, čím pozastaví výkon uznesenia obecného zastupiteľstva a tým de facto i 
platnosť predmetného prijatého VZN. Účinnosť VZN ešte nenastala, lebo nebolo VZN zverejnené.  

Toto sistačné právo starostu obce môže byť prelomené obecným zastupiteľstvom príslušnej obce 
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov, ktorí predmetné uznesenie môžu potvrdiť, pričom ak obecné 
zastupiteľstvo toto uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, tak predmetné uznesenie a tým aj 
prijaté VZN strácajú platnosť. Výkon obecným zastupiteľstvom potvrdeného uznesenia starosta nemôže už ďalej 
pozastaviť a prijaté uznesenie i VZN nadobudnú platnosť aj bez podpisu starostu obce. 

Problém však môže nastať, keď obecným zastupiteľstvom zvolení (resp. určení) overovatelia zápisnice 
(poslanci) odmietnu z nejakého dôvodu podpísať zápisnicu z rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo 
prijaté uznesenie o prijatí VZN. Pokiaľ starosta podpíše uznesenie o prijatí VZN, tak VZN síce nadobudne platnosť a 
jeho vyhlásením i účinnosť, no pokiaľ overovatelia zápisnice odmietli overiť zápisnicu o prijatí tohto VZN z nejakého 
dôvodu pochybenia zastupiteľstva pri prijímaní VZN, tak je takéto VZN bude napadnuteľné pro futuro na súde. 

e) VZN prijaté (resp. vydané) iba na určité časové obdobie s časovo obmedzenou platnosťou. 

Pokiaľ bolo príslušné VZN prijaté iba na určité časové obdobie s časovo obmedzenou platnosťou, napríklad 
iba na jeden rok (pokiaľ to osobitný zákon umožňuje), tak som toho názoru, že takéto tzv. „dočasné VZN“ stráca 
svoju platnosť a účinnosť uplynutím časového obdobia, na ktoré bolo prijaté. A je potrebné ho nahradiť buď 
doplnením cez dodatok k VZN alebo úplne novým VZN. 

f) VZN vydané (resp. prijaté) vo veciach územnej samosprávy, ktoré sú v rozpore s Ústavou, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným 
zákonom.  

Obec nemôže uplatňovať svoju originárnu nariaďovaciu právomoc v neobmedzenej miere vo svojom 
územnom obvode, ale môže ju uplatňovať iba na úpravu vzťahov, pri ktorých obec realizuje svoje kompetencie 
v rámci územnej samosprávy. Originárne VZN sú preskúmateľné iba z pohľadu  zákonnosti a ústavnosti, pričom do 
ich obsahu nemôžu zasahovať orgány štátnej správy. Dokonca existujú názory, že originárnymi VZN môže obec 
(resp. mesto) upraviť v rámci územnej samosprávy obce (resp. mesta) aj tie vzťahy, ktoré doposiaľ nie sú upravené 
zákonmi, pričom takéto VZN musia byť v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je SR viazaná,13 pričom som toho názoru, že to však musí byť iba vo veciach na úseku územnej 
samosprávy, ktoré sú bližšie vymedzené v § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, kde do originárnej samosprávnej 
pôsobnosti obce (resp. mesta) patria iba záležitosti dotýkajúce sa svojou povahou obcí (resp. miest) ako územných 
samosprávnych celkov, za ktoré príslušná obec (resp. mesto) nesie aj zodpovednosť. Inak príslušná obec alebo 
mesto prekročí svoju právomoc a  takto prijaté VZN alebo jeho časť, ktoré nebude z oblasti samosprávneho výkonu 
ich kompetencií, sa dostane do rozporu s Ústavou SR, s ústavnými zákonmi, so zákonmi alebo s medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je SR viazaná, tak tým vznikne právny dôvod pre vyhlásenie zo strany príslušného súdu celého 
VZN alebo iba jeho časti za neplatné, čím to stratí aj svoju účinnosť.  

                                                      
13 Hoffmann, M., Tekeli, J.: Zákon o obecnom zriadení – Komentár. Bratislava: Wolters Kluwert, 2014, s. 215. 



49 

 

V Českej republike však v judikatúre Ústavného súdu ČR (ďalej len „ÚS ČR“) došlo k dôležitému právnemu 
posunu, a to pri zabezpečení miestnych (resp. obecných) záležitostí na úseku verejného poriadku pri regulácii 
rôznych negatívnych aktivít v územnej samospráve (konkrétne to bolo pri meste Ústí nad Labem, ktoré ich regulovalo 
priamo cez svoje VZN). ÚS ČR síce zachoval svoje dovtedajšie stanovisko, že všeobecne záväzné nariadenia obcí 
a miest (resp. všeobecne záväzné vyhlášky obcí a miest v ČR) nemôžu regulovať záležitosti vyhradené zákonnej 
úprave (resp. zákonom) a ani určité činnosti zakazovať plošne, (t. j. bez konkretizácie miesta, na ktoré sa zákaz 
vzťahuje), no výnimku urobil pri prostitúcii a pri ponúkaní sexuálnych služieb na území obce (resp. mesta), kde takúto 
možnosť ich obmedzenia alebo až dokonca ich plošného zákazu na celom ich území zo strany obcí a  miest ÚS SR 
im prekvapivo priznal, a to i bez zákonného splnomocnenia v Českej republike. Konkrétne to ÚS ČR odôvodnil 
nasledovne: „Ochrana nabízení této aktivity na očích verejnosti však nemůže ve sporu s ochranou mravní výchovy 
detí a mládeže obstát.“.14 Platnú právnu úpravu vyložil vo svojom náleze a v jeho odôvodnení ÚS ČR tak, že obce 
a mestá v Českej republike majú možnosť prostitúciu neupraviť vôbec, úplne ju zakázať na všetkých verejných 
priestranstvách obce (resp. mesta), alebo majú možnosť vymedziť určité konkrétne svoje verejné priestranstvá, na 
ktorých je možné v obci (resp. v meste) prostitúciu vykonávať a ponúkať sexuálne služby. Za povšimnutie stojí hlavne 
prijatý záver zo strany ÚS ČR, že vzhľadom k tomu, že v Českej republike nie je prostitúcia upravená zákonom, tak 
obec (resp. mesto v tomto prípade) má právo ju zakázať na celom svojom území.15 

Čo sa týka VZN vydávaných v SR obcou (resp. mestom) v rámci originárnej pôsobnosti, tak limity 
normotvornej činnosti obce (resp. mesta) boli vymedzené v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR (ďalej len „ÚS 
SR“) a následne v rámci teórie i praxe nasledovne: 

1.) Hranice rozhodovacej právomoci obcí, ale aj právomoci vydávať VZN sú dané tými ústavnými článkami, 
ktoré pre úpravu určitých vzťahov výslovne ustanovuje právny predpis vyššieho stupňa právnej sily – 
zákon.... Právnu povinnosť možno uložiť iba zákonom alebo na základe zákona a v jeho medziach. Toto 
platí predovšetkým pri výkone verejnej moci, ale aj pre obce, pokiaľ rozhodujú vo veciach samosprávy 
všeobecne záväzným nariadením (II. ÚS 60/97).16 

2.) V prvom rade prostredníctvom VZN (ani v samostatnej pôsobnosti obce) nemožno upravovať „miestne 
záležitosti“ v rozpore s existujúcou zákonnou úpravou (I. ÚS 53/2000). 

3.) Obec (resp. mesto) zároveň nemôže uložiť novú povinnosť, ktorá nie je stanovená v zákone (IV. ÚS 
154/05, III. ÚS 100/02). 

4.) VZN nemožno ukladať povinnosti alebo priznávať práva subjektom, ktoré nie sú administratívne 
podriadené obci. V takom prípade by obec prekračovala medze svojej personálnej a teritoriálnej 
pôsobnosti.17 

g) VZN vydané (resp. prijaté) vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sú v rozpore s Ústavou, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované i vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom, alebo ktoré sú v rozpore s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

Zákon o obecnom zriadení zakotvuje základné podmienky pre VZN vydané vo veciach preneseného výkonu 
štátnej správy, ktoré potvrdila aj rozhodovacia prax ÚS SR: 

1.) Na vydanie VZN v rámci preneseného výkonu štátnej správy potrebuje obec (resp. mesto) výslovné 
zákonné splnomocnenie na upravenie konkrétnych vzťahov týkajúcich sa konkrétneho výkonu štátnej 
správy. V zákone o obecnom zriadení v jeho § 6 ods. 2 prvá veta je to vyjadrené nasledovne: „Vo 
veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe 
splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.“. 

2.) Hranice rozhodovacej právomoci obcí, ale aj právomoci vydávať VZN sú dané tými ústavnými článkami, 
ktoré pre úpravu určitých vzťahov výslovne ustanovuje právny predpis vyššieho stupňa právnej sily – 
zákon.... Právnu povinnosť možno uložiť iba zákonom alebo na základe zákona a v jeho medziach. Toto 
platí predovšetkým pri výkone verejnej moci zo strany obcí, ale aj pre obce, pokiaľ rozhodujú vo veciach 

samosprávy všeobecne záväzným nariadením (II. ÚS 60/97).18 
3.) Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 

medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so 
zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy.19 

4.) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej 
správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.20 

Pokiaľ príslušná obec alebo mesto prekročí rozsah zákonného splnomocnenia   a prijme také VZN v rámci 
preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sa celé alebo iba jeho časť dostane do rozporu s Ústavou SR, s ústavnými 
zákonmi, so zákonmi alebo s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, alebo bude v rozpore s nariadeniami 
vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, tak tým 
vznikne právny dôvod pre vyhlásenie zo strany príslušného súdu celého VZN alebo iba jeho časti za neplatné, čím 
príslušné VZN stratí aj svoju účinnosť.  

                                                      
14 Bližšie pozri: Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 69/04. 
15 Mates, P.: K vývoji právní úpravy obecne závazných vyhlášek obcí v judikatuře Ústavního soudu. In: Právní regulace místní 
(a regionální) samosprávy – Sborník z 4. letní mezinárodní konference / workshopu, Masarykova univerzita Brno, 2008, s. 
344 – 345. 
16 Nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 60/97 zo 6. mája 1998 zverejnený v Zbierke zákonov SR, čiastka 61, pod č. 167/1988. 
17 Hoffmann, M., Tekeli, J.: Zákon o obecnom zriadení – Komentár. Bratislava: Wolters Kluwert, 2014, s. 218. 
18 Nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 60/97 zo 6. mája 1998 zverejnený v Zbierke zákonov SR, čiastka 61, pod č. 167/1988. 
19 § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení. 
20 § 4 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení. 
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h) Osobitným prípadom je VZN prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré nebolo zvolané v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení alebo bolo dokonca zvolané neoprávnenou osobou. 

Obecné (resp. mestské) zastupiteľstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení zasadá podľa potreby, 
najmenej však aspoň raz za tri mesiace. Rokovanie zvoláva starosta obce (resp. primátor mesta). Ak starosta nezvolá 
zasadnutie obecného zastupiteľstva v trojmesačnej lehote určenej zákonom, tak ho zvolá zástupca starostu obce 
alebo potom iný poslanec obecného zastupiteľstva na to poverený obecným zastupiteľstvom po  uplynutí predmetnej 
trojmesačnej lehoty určenej zákonom na zvolanie zastupiteľstva pre starostu obce. Ak starosta nie je prítomný alebo 
odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.  

Problém však nastane, keď zastupiteľstvo zvolá nejaký poslanec obecného zastupiteľstva s odôvodnením, 
že starosta obce nezvolal zastupiteľstvo, no starostovi obce ešte neuplynula trojmesačná lehota určená zákonom na 
zvolanie obecného zastupiteľstva. A dokonca svoje oprávnenie na zvolanie obecného zastupiteľstva nemal možnosť 
vôbec využiť ani zástupca starostu obce z dôvodu, že čakal na uplynutie zákonnej trojmesačnej lehoty pre starostu 
obce na riadne zvolanie obecného zastupiteľstva.21 Ak boli na takto obecným poslancom zvolanom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva prijaté uznesenia alebo dokonca VZN, tak sú podľa môjho názoru neplatné, nakoľko boli 
prijaté na nezákonne zvolanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.   

Som toho názoru, že poverený poslanec obecného zastupiteľstva môže zvolať príslušné zastupiteľstvo až 
po uplynutí zákonnej lehoty troch mesiacov od dňa posledného rokovania príslušného zastupiteľstva v prípade 
nečinnosti starostu obce a následne i zástupcu starostu obce v kontexte zvolania obecného zastupiteľstva (pokiaľ 
nejde o prípad zvolania zastupiteľstva na písomnú žiadosť jednej tretiny poslancov zastupiteľstva). Pričom zasadnutie 
obecného zastupiteľstva zvolané v rozpore s paragrafom 12 ods.1 a 2 zákona o obecnom zriadení je nezákonné 
a všetky závery, uznesenia, či VZN prijaté na takto zvolanom zastupiteľstve sú podľa môjho názoru neplatné 
a starosta obce má dôvod ich nepodpísať. 

 ZÁVER 

Som toho názoru, že problematika zákonnej úpravy platnosti a účinnosti všeobecne záväzných nariadení obcí a miest 
v Slovenskej republike je stále aktuálna téma, nakoľko zákon o obecnom zriadení obsahuje viacero legislatívnych dier, ako aj 
neriešených viacerých situácií v praxi v územnej samospráve, z ktorých môžu nastať právne problémy a názorové odborné 
nezhody ohľadom nadobudnutia alebo nenadobudnutia platnosti alebo účinnosti, či dôvodu zrušenia všeobecne záväzných 
nariadení obcí a miest. A na tieto legislatívne diery, či situácie z praxe som sa snažil konkrétne poukázať v mojom vyššie 
uvedenom texte príspevku, ako aj vyjadriť svoj odborný názor na ne, na postup i na ich riešenia v rámci územnej samosprávy 
na Slovensku, pokiaľ sa to legislatívne nedorieši cez zmenu a doplnenie zákona o obecnom zriadení. Alebo, pokiaľ sa to 
časom  prakticky nevyrieši cez judikatúru všeobecných súdov v SR alebo cez judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky 
- i keď je na škodu, že v poslednom čase upadá počet jeho nálezov v tejto oblasti na úseku územnej samosprávy. 
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21 Takýto prípad sa v praxi stal v roku 2018 v obci Limbach okres Pezinok, kde  poslanec obecného zastupiteľstva zvolal 
rokovanie obecného zastupiteľstva po tom ako vopred stanovený termín zasadnutia obecného zastupiteľstva zrušila 
z nevyhnutných dôvodov starostka obce Limbach, no ktorej ešte neuplynula trojmesačná zákonná minimálna lehota pre 
zvolanie rokovania obecného zastupiteľstva od termínu posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň tento 
poslanec opomenul aj to, že ešte pred ním mal takéto zákonné oprávnenie zástupca starostu obce, ktorý čakal na márne 
uplynutie trojmesačnej zákonnej lehoty starostky obce pre zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva. Takto zvolané 
obecné zastupiteľstvo však prebehlo, bolo uznášaniaschopné a dokonca si prijalo i uznesenia aj s jednou zmenou VZN. 
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Abstrakt: Tvorba vlastných právnych noriem v rukách komunálnych politikov patrí k základným atribútom demokracie. 

Priznaním tohto práva štát uznal opodstatnenosť normatívneho spôsobu realizácie správy vlastných záležitosti jednotlivých 
miestnych spoločenstiev. Význam tejto formy činnosti miestnej samosprávy je preto neodškriepiteľný, ale pokiaľ ide o 
jednoznačnosť terminológie všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných miestnou samosprávou, tá má určité 
nedostatky a práve tejto problematike sa venuje autor príspevku. 

Abstract: Creating own legislations by communal politicians is one of the fundamental attributes of democracy. By granting 

this right, state has recognized the legitimacy of the normative way of implementing the local self-government affairs. The 
significance of this form of local self-government is therefore indisputable, but as to the clarity of the terminology of generally 
binding legislation issued by local self-government, it has certain shortcomings and this is the subject of the author's 
contribution.  

Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenie obce, miestna samospráva, obec.  

Key words: communal legislations, local self-government, community.    

 ÚVOD 

Oprávnenie obce vydávať všeobecne záväzné nariadenie je nevyhnutným predpokladom k efektívnemu výkonu úloh 
samosprávnych celkov. I keď štandardne sa právna teória venuje všeobecne záväzným nariadeniam predovšetkým 
z procesného aspektu ich tvorby a problémom súvisiacim s prekračovaním právomocí obcí pri pokuse o normatívnu reguláciu 
spoločenských vzťahov v podmienkach miestnej samosprávy, v nasledujúcich riadkoch by som chcel na základe analýzy 
vybraných ustanovení príslušných právnych predpisov poukázať iný problém vyplývajúci z jednotného pomenovania 
všeobecne záväzných nariadení napriek ich evidentným diferenciačným znakom.   

2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

Pri podrobnejšej analýze štvrtej hlavy ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len 
„ústava“) zistíme, že okrem práva na samostatné hospodárenie s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami ústava 
priznáva miestnej samospráve aj celý rad ďalších práv, medzi inými aj právo vydávať všeobecne záväzné nariadenia.  

Aj v rámci územnej samosprávy sa teda štandardne využíva normatívny spôsob usmerňovania spoločenských 
vzťahov. Na rozdiel od normotvornej činnosti v štátnej správe, samosprávna normotvorba je územne a personálne viac 
limitovaná. Na druhej strane je možné konštatovať, že tieto normatívne akty sa vnútorne diferencujú a majú odlišnú právnu 
kvalitu. Významným rozlišovacím kritériom vzťahujúcim sa na všeobecne záväzné nariadenia, je účel ich vydania. 1 

Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia je upravené v čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy a v § 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Z predmetných 
článkov ústavy a z § 6 ods. 1 a 2 zákona o obecnom zriadení vyplýva aj rozdielnosť ich účelu, keďže sa diferencuje medzi 
právom vydávať všeobecne záväzné nariadenia pri výkone samosprávnej pôsobnosti a pri prenesenom výkone štátnej 
správy.2 Účel vydania všeobecne záväzných nariadení v kontexte ich hierarchického zatriedenia a súladnosti k iným 
všeobecne záväzným právnym predpisom možno označiť za najpodstatnejšie kritérium ich rozlišovania. 

2.1        Všeobecne záväzné nariadenie vydané pri výkone samosprávy  

Samosprávne, resp. prvotné všeobecne záväzné nariadenia obce nevyžadujú na svoje vydanie výslovné 
splnomocnenie v zákone, pretože obec ako subjekt územnej samosprávy a originálny nositeľ verejnej moci je ex constitutione 
zmocnený k ich vydaniu.3 4 Napriek uvedenému obec nemôže uplatňovať túto pôvodnú normotvornú právomoc neobmedzene 
na regulovanie všetkých vzťahov v obvode svojej územnej pôsobnosti, ale len na úpravu tých spoločenských vzťahov, ktoré 
sú predmetom realizácie samosprávy obce. Ide predovšetkým o oblasti, ktoré sú ustanovené v § 4 ods. 3 zákona o obecnom 
zriadení, pričom ich obsah je potrebné interpretovať s prihliadnutím na ustálenú judikatúru Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, ktorý za obsah samosprávnej pôsobnosti pokladá iba záležitosti povahovo sa dotýkajúce miestnych potrieb 
a záujmov obce a obyvateľov obce. Ešte dodajme, že okrem obsahovej viazanosti na spoločenské vzťahy samosprávneho 
charakteru musí obec zároveň rešpektovať limity svojej normotvorby z hľadiska súladnosti s inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Všeobecne záväzné nariadenie obce vydané v rámci samosprávnej pôsobnosti nesmie byť v rozpore s 
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná 
rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.   

S účinnosťou od 1. apríla 2018 sa zákonom č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa precizovali oblastí, v ktorých obec realizuje svoju 
originálnu externú normotvornú právomoc. V zmysle § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení obec vo veciach územnej 
samosprávy ustanoví nariadením: 

                                                      
1 JAKAB, R. Normotvorný proces v územnej samospráve. In: Justičná revue. Roč. 61, č. 3, 2009, s. 383.   
2 Pozri bližšie: JESENKO, M. Pluralita tvorby práva v územnej samospráve. In: Pluralizmus moci a práva, s. 79.  
3TEKELI, J. - HOFFMANN, M. Zákon o obecnom zriadení : Komentár, s. 214.  
4 KUKLIŠ, P., VIROVÁ, V. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie), s. 70-72. 
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1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b), 
2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)], 
3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)], 
4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a], 
5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste [odsek 3 písm. 
n)], 
6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
b) môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a). 

Z dikcie uvedeného ustanovenia je zrejmé, že ide len o demonštratívny výpočet týchto oblastí, pričom po obsahovej stránke 
je táto právna úprava pomerne vágna a všeobecná. Uvedené konštatovanie možno demonštrovať niektorými ďalšími oblasti, 
v ktorých obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia vo veciach samosprávy.  

 obec upravuje všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania symbolov obce, v ktorom okrem 
iného vymedzuje aj okruh vecí, pri ktorých budú použité štátne symboly, symboly obce, ako aj zásady ich spoločného 
používania, ďalej vymedzuje aj to, ktoré subjekty disponujú právomocou používať obecné symboly a v akom rozsahu. 

 obec má pri výkone samosprávy zriaďovateľskú pôsobnosť vo vzťahu k viacerým druhom škôl a školských zariadení. 
V zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov všeobecne záväzným nariadením zriaďuje a zrušuje základné umelecké školy, materské školy, 
školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času5, zariadenia školského stravovania pre 
žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách, strediská služieb škole a 
školské internáty, ktoré sa podľa veku žiakov členia na výchovné skupiny.6 Predmetom samosprávnej pôsobnosti 
obce vo vzťahu k školám je aj určovanie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšky príspevku 
v základnej umeleckej škole, výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, internátu alebo centra voľného času i výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.  

 podľa § 2 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady môže obec všeobecne záväzným nariadením obce zaviesť daň za psa, daň za užívanie verejného 
priestranstva, daň za ubytovanie, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za 
jadrové zariadenie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa 
sústavu troch daní a to dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom 
dome.7 Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením aj poplatok za miestny rozvoj 

 obec je povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný, všeobecne zrozumiteľný popis celého systému 
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a vo všeobecne záväznom nariadení je rovnako 
povinná ustanoviť podrobnosti o všetkých aspektoch zberu, prepravy a iného spôsobu nakladania s komunálnymi 
odpadmi, či o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu.8 Ak obec zavedie množstvový zber, je 
následne povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka, individuálne určenie 
intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou alebo im umožniť výber veľkosti zbernej nádoby 
aspoň z troch možností, ktoré ustanoví vo svojom všeobecne záväznom nariadení 

 v zmysle zákona o sociálnych službách má obec povinnosť určiť vo všeobecne záväznom nariadení sumu úhrady za 
sociálnu službu, a to najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.9 

 obec pri výkone samosprávy vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne v jazyku národnostnej menšiny, pričom 
obec všeobecne záväzným nariadením bližšie upravuje podmienky výkonu tejto agendy 

 obec môže okrem zákonom vymedzených zariadení, priestorov a priestranstiev, na ktoré sa vzťahuje zákaz fajčenia10 
všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach. 

2.2        Všeobecne záväzné nariadenie vydané pri výkone prenesenej štátnej správy 

Na rozdiel od prvotných samosprávnych všeobecne záväzných nariadení je právomoc obce prijímať všeobecne 
záväzné nariadenia v oblasti preneseného výkonu štátnej správy striktne viazaná na výslovné splnomocnenie v zákone. 
Všeobecne záväzné nariadenia prijímané pri prenesenom výkone štátnej správy sú odvodeným právnym predpisom. 11 Takéto 
nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými 
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Rozsah záležitostí, ktoré sú na obec prenesené štátom 
nie je v zákone o obecnom zriadení ustanovený ani len demonštratívne a je len predmetom osobitných právnych predpisov. 
Napríklad:  

 na úseku školstva vykonáva obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďovateľskú pôsobnosť k základným 
školám, ktoré zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.  

                                                      
5 Pozri bližšie KAŠIAR, J.. Obec zriaďuje centrá voľného času. In Verejná správa, 2013, č. 6, s. 67-70. 
6 Pozri bližšie TICHÝ, M. Školský internát. In Verejná správa, 2012, č. 3, s. 52-54.   
7 Podrobnosti k predmetu, základu, sadzbe jednotlivých daní a k ďalším skutočnostiam týkajúcich sa miestnych daní 
a pôsobnosti obce pri ich právnej regulácii pozri bližšie zákon č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
8 Pozri bližšie zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 
81 ods. 8.  
9 ČINTALA, P.. Sociálne služby – novela zákona. In Verejná správa, 2012, č. 4-5, s. 4.  
10 Pozri zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
§ 7. 
11 KUKLIŠ, P., VIROVÁ, V. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie), s. 76-
77. 
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 obec je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny oprávnená vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví 
podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

 podľa zákona o vodách je obec oprávnená všeobecne záväzným nariadením určiť inundačné územie pri drobných 
vodných tokoch alebo bližšie upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných 
vodných tokoch a iných vodných útvaroch, 

 podľa zákona o ovzduší môže obec všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky 
mobilných zdrojov 

3 NÁVRH DE LEGE FERENDA  

Z vyššie prezentovaných poznatkov o všeobecne záväzných nariadeniach obcí vyplýva zásadný terminologický 
nedostatok. Slovenská právna úprava síce nepriamo rozlišuje dva druhy všeobecne záväzných právnych predpisov  
vydávaných miestnou samosprávou, ale napriek odlišnostiam v účele vydávania všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 
ústavy a čl. 71 ods. 2 ústavy a ich rozdielnemu rozsahu právnej viazanosti inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Národná rada Slovenskej republiky ako náš jediný ústavodarný a zákonodarný orgán nepristúpil k ich diferenciácii.    

Všeobecne záväzné právne predpisy vydávané v rámci samostatnej pôsobnosti a všeobecne záväzné právne 
predpisy vydávané pri prenesenom výkone štátnej správy ústava aj zákon o obecnom zriadení ako aj osobitné zákony 
označujú súhrnným pojmom „všeobecne záväzné nariadenie“. Takto súhrnne koncipované a bližšie nekonkretizujúce 

označenie spôsobuje zbytočné nejasnosti. Domnievam sa, že súčasná práva úprava pomenovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov vydávaných miestnou samosprávou preto nekorešponduje s požiadavkou jednoznačnosti 
a zrozumiteľnosti textu právnej normy a je žiaduce tento stav riešiť novelizáciou dotknutých právnych predpisov. 

Inšpiráciou nám môže byť právna úprava v Českej republike. Označenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
miestnej samosprávy v podmienkach Českej republiky je v tomto smere ďaleko precíznejšia. V Českej republike zákon č. 
128/2000 Sb. o obcích v § 10 a § 11 precízne diferencuje medzi všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými pri 
výkone samosprávy (všeobecne záväzné vyhlášky) a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými pri výkone štátnej 
správy (nariadenia obce).12 Terminologickú úpravu by bolo vhodné vykonať po vzore Českej republiky s istými odchýlkami. 
Mám zato, že kvôli prehľadnosti a zaužívanej systematike právnej úpravy by bolo vhodnejšie, aby „všeobecne záväzné 
vyhlášky“ slúžili na normatívnu úpravu právnych vzťahov vykonávaných miestnou samosprávou v rámci prenesenej štátnej 
správy – pritom poukazujem na paralelu s vyhláškami ústredných orgánov štátnej správy a miestnych orgánov štátnej správy. 
Naopak, „všeobecne záväzné naradenia“ by slúžili výhradne na normatívnu úpravu právnych vzťahov v rámci výkonu ich 
samosprávnej pôsobnosti.13  

 ZÁVER 

Externá normotvorná právomoc miestnej samosprávy sa realizuje vydávaním všeobecne záväzných nariadení. 
Terminologicky ide o jediný normatívny právny akt obce, ktorým obec usmerňuje právne vzťahy smerujúce navonok – vo 
vzťahu k adresátom obecnej správy. Naša právna úprava však nepriamo rozlišuje dva druhy externej normotvornej činnosti 
v podmienkach miestnej samosprávy, a to normotvorby realizovanej pri výkone samosprávy a normotvorby realizovanej pri 
výkone štátnej správy, ale napriek tomu terminologicky nerozlišuje „výsledné produkty“ tejto činnosti. V príspevku sa autor 
pokúsil vo vhodne abstrahovanom rozsahu objasniť podstatu odlišností všeobecne záväzných nariadení obce.   
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Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na analýzu nových technológií vo verejnej správe (otvorené údaje, internet vecí, 

Big data) a posudzuje ako by mohli zefektívniť kvalitu právnych noriem na úrovni normotvorných procesov v obciach. 

Abstract: The aim of the author is to analyse potential use of new technologies in public administration (specifically open data, 

internet of things, Big data) in terms of provision of more efficiency considering legislation of self-government entitites. 
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 ÚVOD 

Informačné a komunikačné technológie1 menia spoločnosť a hrajú čoraz väčšiu úlohu v každodennom živote 
jednotlivca. Tento dynamický technologický vývoj neobišiel ani verejnú správu. Práve naopak, v poslednom desaťročí môžeme 
sledovať snahy o digitalizáciu prípadne elektronizáciu procesov vo verejnej správe na viacerých úrovniach.2 

Optimalizácia verejnej správy je kontinuálny proces v rôznych dimenziách a ako taký ho možno zjednodušene 
charakterizovať ako „zlepšenie alebo nápravu už existujúceho systému, alebo vytváranie nového systému.“3 Ambíciou 
predkladaného príspevku je zodpovedanie otázky, či nové technológie môžu pomôcť zoptimalizovať prijímanie všeobecných 
záväzných nariadení (predovšetkým na úrovní obcí a miest) so zameraním na technológie Big Data, internet vecí a otvorených 
údajov. V prípade kladného stanoviska autor bude formulovať konkrétne návrhy k procesu prijímania všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré by vyššie uvedené technológie mohli zefektívniť a zlepšiť  

Z formálneho hľadiska je príspevok členený na tri časti. Prvú časť tvorí charakteristika technológií Big Data, internetu 
vecí a otvorených údajov a ich využitie vo verejnej správe. Druhá časť príspevku sa sústreďuje na normatívnu analýzu právnej 
úpravy, ktorá upravuje proces prijímania všeobecne záväzného nariadenia a oblasti, v ktorých obec predmetný normatívny 
správny akt môže prijať. Tretia (záverečná časť príspevku) ponúkne diskusiu k zlepšeniu tohto procesu vo svetle nových 
technológií a determinuje konkrétne oblasti a časti procesu, v ktorých by mohlo dôjsť k úprave.  

2 VYBRANÉ TECHNOLÓGIE A VEREJNÁ SPRÁVA 

Verejná správa v Slovenskej republike sa nevyhla informatizácií a túto agendu zastrešuje predovšetkým Úrad 
podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy. Základným strategickým 
dokumentom pre danú oblasť je Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej len „Národná koncepcia“).4 Národná 
koncepcia reflektuje potrebu využívania údajov pri správe veci verejných (tzv. data driven govenment). Tento dokument 
akcentuje lepšie využívanie údajov vo verejnej správe za účelom budovania inteligentného vládnutia. Na základe predmetnej 
koncepcie možno konštatovať, že orgány verejnej moci si uvedomujú hodnotu údajov a ich potenciál pre ich využitie v 
rozhodovacích procesov. Národná koncepcia informatizácie zvýrazňuje aj potrebu spracúvania a následnej analýzy tzv. 
Veľkých dát (Big data), pričom dodáva, že „tento fenomén transformoval mnohé oblasti ekonomiky a vo verejnej sfére vzniká 
výrazný potenciál zlepšiť kvalitu politík a regulácií, ako i operatívneho rozhodovania, lepšie manažovať riziká a byť schopný 
flexibilnejšie reagovať.“ Big Data (alebo Veľké dáta) sú výsledkom evolúcie internetovej siete. Toto označenie sa používa pre 
súbory dát, ktorých veľkosť je taká obrovská, že sa nedajú zachytávať a spracovávať bežne požívanými prostriedkami v 
reálnom čase. 
Zlepšovanie využívania (Veľkých) dát vo verejnej správe predpokladá (i) sprístupňovanie údajov inštitúcií ako referenčné 
údaje, (ii) zabezpečenie transparentnosti k údajom, ktoré o dotknutých osobách verejná správa eviduje a (iii) rozhodovacie 
procesy vo verejnej správe na základe dátovej analýzy. Potenciál využitia Veľkých dát vo verejnej správe je obrovský. Ako 
príklad možno zviesť zdravotníctvo. V Slovenskej republike v súčasnosti prebieha proces implementácie elektronického 
zdravotníctva.  Jedným z jeho cieľov je aj digitalizácia zdravotných záznamov. Tieto záznamy obsahujú údaje o zdravotnom 
stave pacientov a ako také (aj bez digitalizácie) podliehajú prísnym bezpečnostným opatreniam.  Osobné údaje týkajúce sa 
zdravia ale nemusia nutne pochádzať iba z „oficiálnych“ zdravotných záznamov, ale spracovávať ich môžu aj napr. aplikácie 
v smartfónoch. Ich potenciál je prakticky neobmedzený. Skúsení analytici by mohli včas určiť potenciálne ohniská výskytu 
určitých ochorení a štát by mal možnosť preventívne zasiahnuť (napr. zabezpečiť distribúciou vakcín do potenciálne 
postihnutých regiónov). Ďalej by bolo možné efektívnejšie pátrať po príčinách výskytu chorôb vo vybraných regiónoch a 

                                                      
1 Jozef Andraško definuje informačné a komunikačné technológie ako „technológie používané na spracovanie informácií, ktoré 
vznikli koncom minulého storočia spojením počítačov, telekomunikačních systémov a masovokomunikačných prostriedkov.“ 
ANDRAŠKO, J.: Elektronický občiansky preukaz a iné spôsoby autentifikácie pri prístupe k elektronickým službám verejnej 
správy. QUAERE 2017 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 235. 
2 SOPÚCHOVÁ, S.  Predpoklady fungovania e-governmentu v Slovenskej republike. QUAERE 2015 [elektronický zdroj]. - 
Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, s. 659-668 [CD-ROM]. 
3 VRABKO, M. : Výkon verejnej správy ako výkon optimálnej služby poskytovanej občanom. Administracja publiczna a 

gospodarka. Warszawa : Ius Publicum, 2018, s. 508 a nasl. 
4 Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície : Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 
(http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c, dostupné 13.10.2018). 

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c
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následne efektívne nastaviť politiku z hľadiska životné prostredia alebo vzdelania, aby sa do budúcnosti predišlo rovnakým 
situáciám. Veľkou výzvou je ale samozrejme správnosť a kvalita zozbieraných dát a s tým súvisiaca otázka zodpovednosti 
orgánov verejnej správy. 
 Internet vecí je taktiež technológiou, ktorú možno aplikovať vo verejnom priestore. Laicky interpretované, internet 
vecí označuje technológiu, ktorá umožňuje vzájomnú (hlavne bezdrôtovú) komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami (napr. 
mobilný telefón, chladnička, osvetlenie). Na základe predmetnej komunikácie tak môžu zariadenia flexibilne reagovať na 
potreby užívateľov. Ilustrovať to možno na príklade, keď prístroj na meranie váhy indikuje chladničke nesprávne stravovacie 
návyky a tá v spolupráci s mixérom pripraví smoothie nápoj alebo automatické privolanie smetiarskeho vozidla pri naplnení 
kapacity odpadového úložiska.  Túto technológiu využívajú vo verejnej správe hlavne tzv. smart cities. Smart city5 je 
konceptom rozvoja miest, ktorá v sebe zahŕňa informačne a komunikačné technológie a Internet vecí s cieľom riadenia aktív 
jednotlivých obcí resp. miest za účelom zefektívnenia procesov a verejných služieb.   
Otvorené údaje6 (open data) sú jedným z ďalších výsledkov technologického vývoja vo verejnej správe. Tento inštitút do určitej 
miery dopĺňa právnu úpravu slobodného prístup k informáciám7 a dáva jej nový rozmer. Právny poriadok Slovenskej republiky 
neobsahuje definíciu pojmu otvorené údaje. Z tohto dôvodu je vhodné uviesť aspoň doktrinálne vymedzenie predmetného 
termínu. Otvorené údaje definuje organizácia Open Definition ako „údaje, ktoré sa môžu slobodne používať, opätovne 
používať a prerozdeľovať kýmkoľvek pod podmienkou ich priradenia alebo označenia (pôvodnému autorovi resp. entite, ktorá 
ich zozbierala) a zdieľania.“ Janssenová vymedzuje štyri hnacie sily, ktoré podnecujú použitie otvorených údajov vo verejnej 
správe. V prvom rade sa jedná o už spomenuté zvýšenie transparentnosti a do určitej miery aj zodpovednosti verejnej správy. 
Inými slovami, ak je potrebné vyvodzovať zodpovednosť za konanie vo verejnom záujme resp. verejných funkcionárov, 
občania musia poznať ich činnosť z dlhodobého, ale aj krátkodobého hľadiska. Transparentnosť spočíva v tom, že občania 
nemajú „iba“ prístup k informáciám verejného sektora, ale majú možnosť ich aj ďalej používať, kombinovať s inými 
informáciami a štát im pri týchto činnostiach nekladie prekážky. V druhom rade možno hovoriť o podpore tzv. participatívnej 
verejnej správy. To v praxi znamená, že občania sa angažujú pri správe veci verejných, vstupujú aktívne do verejného života 
a pomáhajú verejný priestor zveľaďovať. Ďalej sú v občania kvalitne informovaní a v určitej miere aj zahrnutí do rozhodovacích 
procesoch vo verejnej správe. Po tretie, využívanie otvorených údajov vo verejnej správe podnecuje inováciu a ekonomický 
rast v tom zmysle, že práca s otvorenými údajmi môže podporiť vznik nových biznis modelov v poskytovaní verejných služieb8 
prípadne zlepšiť už existujúce rigidné procesy a služby. Navyše, občania môžu interaktívnejšie vystupovať voči verejnej správe 
a podieľať sa na jej vývoji v rámci použitia informácií verejného sektora. Po štvrté, otvorené údaje majú obrovskú hodnotu pre 
verejný sektor ako taký. Orgány verejnej moci môžu dostať k prístup k informáciám zo súkromného sektora a zlepšiť 
spravovanie na základe nich, prípadne môžu využiť analytické kapacity v rámci konkrétnych orgánov verejnej moci a derivovať 
(odvodzovať) ďalšie údaje za účelom ich využitia vo verejnom záujme na základe spätnej väzby od verejnosti. Takýto spôsob 
správy prispieva aj ku zlepšeniu verejných služieb pretože dochádza k priamej interakcií s koncovým užívateľom – občanom, 
ktorý verejné služby používa.  Národná koncepcia o otvorených údajoch a ich využití uvádza, že „táto priorita rozširuje 
aplikáciu už zmieneného princípu pristupovania k údajom ako k vzácnemu zdroju, pretože zverejňovanie otvorených údajov 
umožňuje nájsť ďalšie využitie údajov aj mimo prostredia verejnej správy. Základným typom zverejňovaných údajov sú 
takzvané informácie verejného sektora, ktoré orgány verejnej moci vytvárajú, zbierajú alebo za ne platia. Väčšinu zaujímavých 
údajov je však v súčasnosti problematické licencovať pod otvorenou licenciou umožňujúcou jednoduché a bezodplatné 
opakované použitie aj na komerčné účely.“9 Dopĺňame, že Národná koncepcia síce ráta s prijatím „zákon o údajoch,“ ktorý by 

mal regulovať oblasť otvorených údajov, ale tento nikdy nebol prijatý. 
 Vyššie uvedené technológie v podobe Big Data, internetu vecí a otvorených údajov v sebe nepochybne zahŕňajú 
potenciál optimalizovať procesy vo verejnej správe a niektoré z týchto technológie sú už implementované v praxi. Ako je ale 
možné tieto technológie použiť v prospech zefektívnenia prijímania všeobecne záväzných nariadení obce? 

3 PROCES PRIJÍMANIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA NA ÚROVNI OBCE 

Občania, ktorí sú s obcou v legislatívne vymedzenom vzťahu, majú viaceré možnosti podieľania sa na veciach 
samosprávy. Rozlíšiť možno priame a nepriame modality participácie. Priama modalita reflektuje potreby priamej demokracie 
a v rámci obecného zriadenie možno hovoriť predovšetkým o inštitútoch miestneho referenda, zhromaždenia obyvateľov obce 
a petície.10 Nepriama modalita účasti obyvateľov obce na veciach verejných je upravená pri činnosti obecného zastupiteľstva. 
„Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 
štyri roky.“11 Inými slovami, obyvatelia obce sa zúčastňujú na samosprávnych aktivitách prostredníctvom svojich volených 
zástupcov. Obecné zastupiteľstvo v kontexte regulácie života môže vydávať územne obmedzené všeobecne záväzné 
nariadenia. 
Vzhľadom na to, že obec disponuje originárnou pôsobnosťou a delegovaným výkonom štátnej správy,12 možno všeobecne 
uviesť, že obec môže vydávať dva druhy všeobecne záväzných nariadení a to: 

a) nariadenie vydávané na plnenie úloh samosprávy obce; a 

                                                      
5 K tejto téme pozri viac PAPÁČOVÁ, I. : E-mestá. Verejná správa na rázcestí.1. vydanie. Bratislava : Právnická fakulta, 2018, 
s. 257-269. 
6 Pozri viac ANDRAŠKO, J. – MESARČÍK, M. : Quo vadis open data? Masaryk University Journal of Law and Technology, 

vol. 12, no. 2, s. 179-220. 
7 K tomu viac MUNK, R. : Právo na informácie v SR. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. - Bratislava : 
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 637-64. 
8 K problematike verejných služieb pozri ANDRAŠKO, J.: Theoretical aspects of public administration electronic services. In 

Bratislava law review. - Roč. 1, č. 2 (2017), s. 120. 
9 Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície : Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 
(http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c, dostupné 25.3.2018), s. 46. 
10 Pozri viac SREBALOVÁ, M . – TRELLOVÁ, L. – PAPÁČOVÁ, I. Priama účasť obyvateľov obce na rázcestí. Verejná správa 

na rázcestí. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, s. 152-157 
11 § 11 (1), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  
12 K tomu pozri § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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b) nariadenia vydávané vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy.13 
Ak zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení) pri konkrétnej pôsobnosti obce 

neuvádza, že ide o delegovanú (prenesenú) štátnu správu, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.  
Z hľadiska samosprávnej pôsobnosti obce Zákon o obecnom zriadení v § 4 ods. 3 ustanovuje demonštratívny výpočet činnosti, 
kde sa prejavuje originárna pôsobnosť obce. Konkrétne obec pri výkone samosprávy najmä: 

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo 
vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania; 

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku, 
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu; 

c) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, 
stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu 
prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci; 

d) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho 
nezávislý výkon; 

e) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného 
cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a 
pamätihodností obce; 

f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 
udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie 
odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu; 

g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj 
utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú 
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 

h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská; 
i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života 

obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie 
v obci; 

j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a 
rozvoja obce; 

k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné 
právnické osoby a zariadenia. 
Procesnú stránku prijímania všeobecne záväzného nariadenia upravuje § 6 Zákona o obecnom zriadení. Tento 

proces možno vzhľadom na legislatívnu úpravu a praktickú rovinu rozdeliť do viacerých fáz. Konkrétne ide o: 
1. Prípravu návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce; 
2. Zverejnenie a pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce; 
3. Vyhodnotenie pripomienok ku návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce; 
4. (Ne)prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce obecným zastupiteľstvom; a 
5. Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia obce. 

Prvou fázou je príprava návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce. Túto fázu Zákon o obecnom zriadení explicitne 

neupravuje. Proces prípravy návrhu všeobecne záväzného nariadenia môže byť upravený v interných normatívnych aktoch 
obce prípadne mesta. Návrh všeobecne záväzného nariadenia môže koncipovať resp. iniciovať poslanec obecného 
zastupiteľstva, komisia (ak je zriadená), starosta a aj obecný úrad. Podnet na prijatie môže podať akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba. Administratívnu a odbornú prípravu návrhu spravidla zabezpečuje obecný úrad.14 
Druhu fázu tvorí zverejnenie a pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce. Návrh nariadenia, o 

ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred 
rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Zároveň sa návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce 
v tej istej lehote.15 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice 
na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety 
nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.16 
Tretiu fázu tvorí vyhodnotenie pripomienok ku návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce. Vyhodnotenie 

pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah 
pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.17 
Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného 
zastupiteľstva o návrhu nariadenia.18 
Štvrtú fázu tvorí samotné hlasovanie poslancov v obecnom zastupiteľstve, prerokovanie návrhu a (ne) prijatie všeobecne 
záväzného nariadenia obce obecným zastupiteľstvom. 
Poslednou fázou je vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia obce. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná 

vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v 
ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení 
výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.19 Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli 

                                                      
13 Zhodne CEPEK, B. : Správne právo hmotné. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 187. 
14 TEKELI J, - HOFFMAN, M. : Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s, 220. 
15 § 11 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení.  
16 § 11 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení. 
17 § 11 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení. 
18 § 11 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení. 
19 § 11 ods. 6 Zákona o obecnom zriadení. 
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v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle obce pričom nariadenia musia 
byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.20 
 Ambíciou autora nie je v tomto momente analyzovať tento proces a jeho prípadne úskalia z pohľadu 
administratívnoprávnej teórie. Ďalšia časť príspevku sa tak sústredí na potenciálne biele miesta tohto procesu pri aplikácií 
technológií Big Data, Internetu vecí a otvorených údajov v kontexte optimalizovania kvality právnej úpravy vo všeobecne 
záväznom nariadení obce (primárne vo veciach samosprávy).  

4 OPTIMALIZÁCIA PROCESU VO SVETLE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A SÚVISiACE VÝZVY A PROBLÉMY 
Základným predpoklad a definičným kritériom smart city (ďalej len „chytré mesto“) je zapojenie informačných 

a komunikačných technológií do všetkých aspektov života obyvateľov obce / mesta. Podľa magazínu Business Insider 

moderné chytré mesto by malo minimálne disponovať nasledovným elementami: 
a) Prostredie – využívanie „čistej energie“ a podpora vytváranie zelených plôch na území obce / mesta; 
b) Mobilita a doprava – využívanie ekologických prostriedkov dopravy; 
c) Technológie – tento aspekt sa týka hlavne konektivity prostredníctvom Wi-Fi sietí alebo 4G; 
d) Ekonómia – podpora start-upov zo strany obce / mesta; 
e) Ľudské zdroje a vzdelanie – podpora univerzít a vedeckého bádania.21 

Prirodzene, využívanie technológie v rámci koncepcie chytrých miest so sebou prináša aj generovanie a spracúvanie 
obrovského množstva (osobných) údajov – Big Data. Zároveň predmetná koncepcia často pracuje s technológiou Internetu 

vecí, ktorú sme ilustrovali v prvej časti predkladaného príspevku. Ďalej je dôvodné predpokladať, že zozbierané a analyzované 
údaje budú publikované v podobe otvorených údajov. 

Na mieste je tak otázka položená v úvode: Môžu vyššie uvedené technológie pomôcť zoptimalizovať prijímanie 
všeobecných záväzných nariadení? Odpoveď je jednoznačne áno. Tento záver je nevyhnutné ilustrovať na príklade. Jednou 
z originárnych pôsobností obce (na ktorú nadväzuje delegovaný výkon štátnej správy v tejto oblasti) je aj chrániť životné 
prostredie a zdravý život v obci.22 Obec si zriadi v kontexte implementácie chytrého mesta elektrizované odpadkové koše, 
ktoré budú automaticky notifikovať prostredníctvom siete (automatizovanú) smetiarsku spoločnosť, ktorá realizujú nakladanie 
s odpadmi v obci. Senzory v elektrizovaných odpadových košoch navyše zachytia, že v ostatnom období sa v týchto košoch 
vyskytuje nadmerné množstvo elektro-odpadu, keďže jeden z populárnych výrobcov smartfónov vydal vadnú sadu zariadení, 
ktoré si obyvatelia obce vo veľkom nakúpili. Tieto dáta môžu byť promptne spracúvané a analyzované s cieľom zamedzenia 
vplyvu na životné prostredie. Rozhodovanie o komunálnych odpadoch je vecou samosprávy.  Pri včasnom determinovaní 
tohto problému môže byť na základe týchto údajov pripravené (novelizované) všeobecne záväzné nariadenie o  nakladaní 
s odpadmi, aby sa minimalizoval negatívny vplyv na zdravé podmienky života v obci. Iným príkladom by mohlo byť situácia, 
kedy by obec prijala všeobecne záväzné nariadenie s cieľom regulovať verejný poriadok v obci. Zariadenia poskytujúce 
ubytovanie v konkrétnej obci by zaznamenali nárast záujmu o ubytovanie v určitom období. V tom čase sa v blízkosti navyše 
koná verejná akcia, ktorú plánujú navštíviť tisíce ľudí. Pohostinstvá a predajcovia hlásia zvýšený záujem o rezerváciu 
alkoholických nápojov prípadne zábavnej pyrotechniky. Aby toho nebolo málo, kapacity (obecnej) polície vzhľadom na 
chrípkovú epidémiu sú hlboko nedostatočné vzhľadom na očakávaný nápor ľudí. Analýzou vyššie uvedených dát by obec 
mohla včas pripraviť všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by upravilo záležitosti týkajúce sa regulácie verejného poriadku 
v tomto období.  

Vyššie uvedené príklady ilustrujú ako by technológie mohli optimalizovať, iniciovať prípadne vylepšovať všeobecné 
nariadenia obce. Na nasledujúcich riadkoch si autor dovoľuje predniesť niekoľko úvah k samotnému procesu prijímania 
všeobecne záväzného nariadenia a upriamiť pozornosť na „biele miesta“ pri využívaní technológií a optimalizácií normotvorby 
obcí v tomto kontexte.  

Ako už bolo skôr v tomto príspevku uvedené, prvou fázou je príprava návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce. 
Predmetnú fázu explicitne neupravuje Zákon o obecnom zriadení, ale obce v zásade prijímajú interné normatívne akty, ktoré 
túto otázku regulujú. V tejto súvislosti je dôležité, aby vyhodnotenie dátovej analýzy, ktorá by sa mala pretaviť do legislatívneho 
znenia bolo vôbec zobrané do úvahy a aby predkladateľ správne porozumel a interpretoval predmetným výsledkom dátovej 
analýzy. Domnievame sa, že ideálnym stavom by bolo zriadenie špeciálnej komisie pre vyhodnotenie takýchto analýz, ktorá 
by v spolupráci s legislatívno-právnym odborom pripravila vecne odôvodnený a legislatívno-technicky správny návrh 
všeobecne záväzného nariadenia. Rozumieme však, že pri menších obciach prípadne obciach s menším počtom obyvateľov 
by takýto postup pre ekonomické, logické prípadne sociálne (vzdelanostné) nedostatky nepripadal do úvahy. V prvej fáze by 
preto bolo vhodné predmetný proces uplatniť na úrovní väčších miest, v ktorých sa koncepcia chytrých miest už aspoň z časti 
úspešne implementovala.  

Vo fáze zverejnenia a pripomienkovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce by sa podľa nášho názoru 
mala prejaviť určitá miera transparentnosti. V tomto prípade autor považuje za vhodné pri publikovaní návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia malo dať verejnosti na zreteľ, že bolo prijaté z dôvodov uvedených vo vyhodnotení dátovej analýzy 
a táto by mala byť v dôvodovej správe zverejnená spolu s návrhom všeobecne záväzného nariadenia.   

Ku tretej fáze vyhodnotenie pripomienok ku návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce možno doplniť, že v prípade 
nedostatočne rýchleho vyhodnotenia údajov by mohli teoreticky analytici vstúpiť do procesu až v tejto fáze a pripomienkovať 
všeobecne záväzné nariadenie obce. V tomto kontexte opäť možno zdôrazniť vedomostnú zložku a kritický pohľad 
hodnotiteľov pripomienok ku návrhu všeobecne záväzného nariadenia.  

Poslednou fázou je prijatie všeobecne záväzného nariadenie a v tomto kontext si dovoľujeme osobitne zvýrazniť 
problematiku poslancov obecného zastupiteľstva. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

                                                      
20 § 11 ods. 7 a 8 Zákona o obecnom zriadení. 
21 BUSINESS INSIDER : These 10 cities are the most prepared for the future, http://www.businessinsider.com/smart-cities-
ranking-easypark-group-2017-11/#10-melbourne-australia-received-a-perfect-score-on-its-4g-connectivity-1 (dostupné 
13.10.2018). 
22 Viď § 4 ods. 3 písm. g) Zákona o obecnom zriadení: „Obec najmä...utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob 
života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej 
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport...“ 

http://www.businessinsider.com/smart-cities-ranking-easypark-group-2017-11/#10-melbourne-australia-received-a-perfect-score-on-its-4g-connectivity-1
http://www.businessinsider.com/smart-cities-ranking-easypark-group-2017-11/#10-melbourne-australia-received-a-perfect-score-on-its-4g-connectivity-1
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a doplnení niektorých zákonov v § 164 ustanovuje, že „za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, 
v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.“ Predmetný zákon tak nekladie žiadne požiadavky na 
vzdelanie kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva. Tým samozrejme nechceme znižovať ani diskriminovať 
potenciálnych kandidátov s nižším vzdelaním. Je však potrebné vziať do úvahy potrebu kritického myslenia a pochopenia 
základných axióm dátovej analýzy. Ambíciou autora nie je vyriešiť celospoločenské koncepčné otázky. Z tohto dôvodu by bolo 
potrebné podnietiť (a vyriešiť) otázku, či vyžadovať určitý stupeň vzdelania od kandidátov na poslancov obecného 
zastupiteľstva a či tento konkrétny stupeň pripraví absolventov na minimálne kritickú analýzu dokumentov.   

V poslednej fáze je nevyhnutné akcentovať monitorovanie efektivity prijaté všeobecne záväzného nariadenia samotnou 
obcou a jeho následnú úpravu prípadne zrušenie. 

  ZÁVER 

Ambíciou predkladaného príspevku bolo zodpovedanie otázky, či nové technológie môžu pomôcť zoptimalizovať 
prijímanie všeobecných záväzných nariadení (predovšetkým na úrovní obcí a miest) so zameraním na technológie Big Data, 
internet vecí a otvorených údajov. Vzhľadom na príklady ilustrované vyššie na túto otázku je možné odpovedať v pozitívnom 
zmysle t.j. tieto technológie majú potenciál optimalizovať prípadne zefektívniť prijímanie všeobecne záväzných nariadení. 
Zároveň autor identifikoval možné „biele miesta“ v právnej úprave pri využití predmetných technológií za týmto účelom. 
Akcentovať možno predovšetkým využívanie dátovej analýzy a pochopenie jej výstupov s následnou implementáciou do 
procesu prijatia všeobecne záväzného nariadenia, požiadavku transparentnosti ohľadom dôvodov prijatia návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia a taktiež nevyhnutnosť kriticky absorbovať výsledky dátovej analýzy pri samotnom procese hlasovania 
o všeobecne záväznom nariadení v podmienkach obecného zastupiteľstva.   
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(http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c, dostupné 13.10.2018). 
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(http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c, dostupné 25.3.2018), s. 46. 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M 
matus.mesarcik@flaw.uniba.sk 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
Katedra správneho a environmentálneho práva 
Šafárikovo nám. č. 6 
Bratislava 811 01 
Slovenská republika 
  

mailto:matus.mesarcik@flaw.uniba.sk


60 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VO VECI REGULÁCIE HAZARDU 
A PETÍCIA AKO PODMIENKA NA JEHO SCHVÁLENIE 

 
Martin Vernarský 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy 
 

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na skúmanie podmienky petície pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia obce 

regulujúceho prevádzkovanie hazardu na jej území. Ústavný súd Slovenskej republiky ústavnosť tejto podmienky preskúmal, 
pričom nezistil dôvod na derogačný zásah do právnej úpravy. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ponúka viacero 
podnetných úvah, ktoré príspevok podrobí analýze i prípadnej kritike so súčasnou ponukou alternatívneho riešenia. 

Abstract: Article focuses on analysing the legal condition of petition in process of adopting the generally binding regulation of 

municipality, which regulates keeping of gambling on its territory. The Constitutional Court of Slovak Republic reviewed 
constitutionality of mentioned condition but did not find any reason for the derogation of the legal regulation. The decision of 
the Constitutional Court of Slovak Republic offers several incentive reflections, which will be in the article critically analysed 
together with simultaneous proposal of alternative approach. 

Kľúčové slová: obec, všeobecne záväzné nariadenie, hazard, právo obce na samosprávu. 

Key words: municipality, generally binding regulation, gambling, right on self-government 

  ÚVOD 

Postavenie obcí ako základných jednotiek územnej samosprávy v slovenskom právnom poriadku vykazuje 
v poslednom období viacero problematických aspektov. Na jednej strane je legálna podoba všeobecne záväzných právnych 
predpisov regulujúcich postavenie obcí nastavená štandardne. Obciam garantuje ich status Ústava Slovenskej republiky (ďalej 
len „ústava“), zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnom zriadení“), zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré na prvý pohľad nevzbudzujú pochybnosti o „európskej“ úrovni 
právnej úpravy obecnej samosprávy v našich podmienkach. Podrobnejšia analýza podoby, no predovšetkým fungovania 
slovenského právneho systému v poslednom období poukazujú na to, že orgány aplikácie práva (z nich často hlavne súdy) 
nezriedka len s ťažkosťami dokážu pretaviť zákonne prejavenú vôľu zákonodarcu do každodennej reality1. Tieto problémové 
trendy sa dokonca začínajú prejavovať už aj na úrovni zákonnej regulácie2, čo celkom prirodzene orientuje pozornosť na 
postoj Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“), vybaveného kompetenciou zabezpečovať vnútorný 
súlad právneho poriadku, a tým aj súlad zákonnej regulácie foriem uskutočňovania obecnej samosprávy s jej ústavným 
zakotvením. Príležitosť na naplnenie tejto svojej úlohy ústavný súd pred nedávnom dostal, a to vo sfére osobitne citlivej. Ide 
o sféru regulácie prevádzkovania hazardných hier, ktorú má v rukách obec a realizuje ju normotvornou formou, ktorú je 
bezpochyby potrebné považovať za najvýraznejší znak samosprávy ako formy verejnej moci3. 

2  PRÁVNA ÚPRAVA POSTAVENIA OBCÍ VO SFÉRE REGULÁCIE HAZARDU 

Podoba kompetencií obcí pri regulácii prevádzkovania hazardných hier začala vytvárať po roku 1989, keď zákon 
Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách (účinný od 18. mája 1990) oprávňoval vo 
svojom § 18 ods. 1 písm. a) vtedajšie miestne národné výbory vydávať v ich územnom obvode individuálne povolenia na 
prevádzkovanie hracích prístrojov. Po nadobudnutí účinnosti zákona o obecnom zriadení prešli kompetencie miestnych 
národných výborov na obce. Až do účinnosti zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o hazarde“) sa teda budoval stabilný trend individuálnej rozhodovacej právomoci obcí vo veciach 
povoľovania hazardu. Tá zostala obciam ponechaná aj po 1. máji 2005, kedy nadobudol účinnosť aj v súčasnosti účinný zákon 
o hazarde. Obce, resp. ich orgány zákon o hazarde nepovažoval (a ani v súčasnosti nepovažuje) za orgány štátnej správy 
v oblasti hazardných hier (pozri § 10 ods. 1 zákona o hazarde), ale priznával im kompetenciu vykonávať dozor nad 
dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v obcou udelenej 
individuálnej licencii, vykonávať správu odvodov do rozpočtu obce, i rozhodovať o udelení individuálnej licencie, ak tak 
ustanovuje zákon (§ 10 ods. 5 zákona o hazarde účinný do 31. augusta 2011). 

Kompetenčné vybavenie obcí prechádzalo následne rôznymi parciálnymi korekciami, no zásadnú zmenu priniesla 
novela zákona o hazarde vykonaná zákonom č. 228/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných 
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá rozšírila spektrum právomocí obce 
v oblasti prevádzkovania hazardných hier o právomoc normotvornú. 

Uvedená zmena nepredstavuje akúsi kozmetickú korekciu dovtedy nastaveného a právom regulovaného konceptu 
spravovania v dotknutej sfére. Postavenie obce v rovine individuálnej rozhodovacej právomoci (udeľovanie niektorých druhov 
individuálnych licencií) sa riadi odlišnými princípmi v porovnaní s právomocou regulovať spoločenské vzťahy všeobecne 

                                                      
1 VERNARSKÝ, M. Uplatňovanie práva na samosprávu v aplikačnej praxi slovenských súdov, s. 244 – 260 

VERNARSKÝ, M. – RUČINSKÁ, S. Nakladanie s majetkom ako samostatná pôsobnosť obcí v judikatúre slovenských súdov, 
s. 410 - 425 

2 napríklad zákon č. 180/2013 Z. z. po novele vykonanej čl. CLXI zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach 
súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3 FILIP, J. Ústavní právo. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR, s. 457 
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záväzným spôsobom. Obec sa získaním normotvornej právomoci na úseku hazardných hier dostala do polohy subjektu 
oprávneného obmedzovať základné právo podnikať, z čoho plynú ďalšie samostatné nároky na kvalitu tejto mocenskej aktivity. 

Z dôvodovej správy k poslaneckému návrhu na zmenu a doplnenie právnej regulácie hazardu predloženej do 
Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) nevyplývajú žiadne hĺbkovejšie analýzy, či iné zdôvodnenia 
preukazujúce pripravenosť systému územnej samosprávy na Slovensku realizovať predmetnú kompetenciu. Zo 
stenografického záznamu rozpravy v pléne národnej rady však možno identifikovať, že cieľom navrhovateľov predmetnej 
právnej úpravy bolo „zvýšenie rozhodovacej účasti pre samosprávy a tým pádom pre ľudí, ktorí v tom životnom priestore žijú. 
Čiže nie pre samosprávy samoúčelne, ale pre samosprávy ako zástupcov ľudí, ktorých sa to bezprostredne týka, ktorí chcú 
mať možnosť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať životný priestor, v ktorom žijú, v ktorom chodia do školy ich deti, v ktorom 
oni chodia do práce, v ktorom jednoducho realizujú vlastné predstavy o šťastí.“4. 

Novela zákona o hazarde nadobudla účinnosť 1. septembra 2011. No už 28. septembra 2012 vláda Slovenskej 
republiky (ďalej len „vláda“) schválila návrh ďalšej novelizácie zákona o hazarde. Podľa nej sa prijatie všeobecne záväzného 
nariadenia obce o regulácii hazardu na jej území malo podmieniť zistením, že sa prevádzkovaním hazardných hier narúša 
verejný poriadok, pričom však takéto zistenie muselo byť autorizované rozhodnutím obyvateľov obce v miestnom referende. 
Vláda argumentovala hlavne stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) 
predloženým v medzirezortnom pripomienkovom konaní5, podľa ktorého všeobecne záväzné nariadenie ako právny predpis 
nemajúci zákonnú právnu silu nemôže obmedzovať základné práva a slobody, teda ani právo podnikať6. Vládny návrh novely 
zákona o hazarde svoje uplatňovanie podľa nášho názoru dosť nešťastne oprel o realizačne nedotiahnutý inštitút miestneho 
referenda (problém jeho záväznosti), ktorý navyše podľa zákona o obecnom zriadení na svoju platnosť vyžaduje účasť aspoň 
polovice oprávnených voličov, pričom rozhodnutie je prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho 
referenda (§ 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení). Okrem toho, vo väzbe na stanovisko generálnej prokuratúry hodno 
dodať, že rozhodnutie ústavného súdu zo 16. júna 1998, na ktoré v jej pripomienke bolo poukázané, bolo vydané v konaní 
o súlade všeobecne záväzného nariadenia s ústavou (ústavný súd tu dokonca explicitne vyhodnotil, že jeho úlohou v tomto 
konaní bolo, zistiť, či obecné (miestne) zastupiteľstvo „prijatím všeobecne záväzného nariadenia obmedzilo základné práva 
zaručené ústavou“, nie v konaní o súlade zákona s ústavou. Týmto rozhodnutím vyslovil ústavný súd nesúlad 
preskúmavaného všeobecne záväzného nariadenia s ústavou preto, lebo „právny režim obmedzujúci právo podnikať 
zaručené čl. 35 ods. 1 ústavy sa neustanovil zákonom, ale všeobecne záväzným nariadením“. Ústavný súd teda zisťoval, či 
pre prijatie preskúmavaného všeobecne záväzného nariadenia mala obec (mestská časť) potrebný zákonný základ, pričom 
splnenie tejto podmienky nezistil7. Popísané črty však právna regulácia všeobecne záväzných nariadení vo sfére regulácie 
hazardných hier nevykazuje, pretože samotný zákonodarca explicitne právny základ obciam na takúto reguláciu poskytol. 
Argumenty, ktoré ústavný súd viedli k rozhodnutiu sp. zn. II. ÚS 70/97 preto podľa nášho názoru neboli v prípade legálnej 
konštrukcie obsiahnutej v zákone o hazarde použiteľné. 

V priebehu rokovania o predmetnom vládnom návrhu novely zákona o hazarde však bol schválený poslanecký 
pozmeňujúci návrh, ktorý vládnu podmienku pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia zmiernil tak, že namiesto miestneho 
referenda postačuje petícia aspoň 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov, a ktorí sa práve petíciou sťažujú, že sa v obci 
narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Tento pozmeňovací návrh bol odôvodnený pomerne lakonicky 
a bez bližších analýz; jediný dôvod možno identifikovať vo vzťahu k požadovanému kvóru signatárov petície8. 

Popísaný regulačný koncept sa skupina poslancov národnej rady pokúsila v roku 2015 zmeniť návrhom na zmenu 
zákona o hazarde, o ktorom však národná rada v prvom čítaní rozhodla tak, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom9. 

3  ROZHODOVANIE ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KONANÍ SP. ZN. PL. ÚS 4/2016 

Po nadobudnutí účinnosti (1. januára 2013) novely zákona o hazarde vykonanej zákonom č. 439/2012 Z. z. a po 
neúspechu s pokusom o novelizáciu právnej úpravy bol ústavnému súdu doručený návrh skupiny poslancov národnej rady 
na vyslovenie nesúladu § 10 ods. 5 písm. d) v časti slov „za podmienok podľa odseku 6“ a § 10 ods. 6 prvej vety zákona 
o hazarde s čl. 1 ods. 1, čl. 27 ods. 1, čl. 64, čl. 64a, čl. 67 ods. 1 veta prvá a ods. 3, čl. 68 ústavy, ako aj s čl. 3 ods. 1 a 2 

                                                      
4 išlo o zdôvodnenie jedného z predkladateľov poslaneckej novely, ktorá bola následne zmenená a doplnená pozmeňovacím 

návrhom iného poslanca, ktorý obsahoval nové znenie § 10 ods. 5 písm. d) zákona o hazarde v podobe, ktorá bola potom 
aj predmetom preskúmavania zo strany ústavného súdu - www.nrsr.sk 

5 lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=5312&langEID=1&tStamp=20120731080048950 
6 generálna prokuratúra poukázala  na nález ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 70/97 zo 16. júna 1998 (zverejnený v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky pod číslom 201/1998 Z. z.), podľa ktorého „súčasťou normotvornej právomoci obce nie je 
prijímanie všeobecne záväzného nariadenia obmedzujúceho právo podnikať. Právo podnikať sa podľa Ústavy Slovenskej 
republiky zaručuje so sprísnenou ochranou, pretože ústavodarca dovolil iba Národnej rade Slovenskej republiky, aby formou 
zákona upravila podmienky uplatnenia tohto práva.“ 

7 uviedol však, že do 1. júla 1994 takýto právny základ v živnostenskom zákone existoval 
8 konkrétne sa v ňom uvádza, že „doterajšia aplikácia zákona ukázala, že je potrebné ustanoviť aj podmienky, za ktorých 

môže obec túto zákonnú kompetenciu využiť. Navrhuje sa, aby takouto podmienkou bola sťažnosť obyvateľov obce podaná 
formou petície. Vzhľadom na to, že ide o veci spoločného záujmu obyvateľov obce, javí sa ako najvhodnejšie, aby sa k 
narúšaniu verejného poriadku vyjadrovali samotní obyvatelia obce, ak by hranie hazardných hier začali pociťovať 
ako neúnosné zhoršenie kvality života v obci. V občianskej spoločnosti je obvyklé využívať na vyjadrenie sa k závažným 
otázkam života obce inštitút petície. Pokiaľ ide o navrhované kvórum, je možné považovať 30%-nú hranicu za optimálnu. 
Rovnaké kvórum je použité už v zákone o obecnom zriadení pri odvolávaní starostu alebo vyhlasovaní miestneho referenda. 
Petícia oproti referendu sa javí ako pružnejšia, prístupnejšia pre občanov a z tohto dôvodu aj vhodnejšia.“. 

9 Za zmienku stojí, že generálny prokurátor právnu úpravu zákona o hazarde účinnú od 1. januára 2013 nenapadol návrhom 
na preskúmanie jej súladu s ústavou, hoci z hľadiska výhrad generálnej prokuratúry formulovaných v už spomenutom 
stanovisku nedošlo k žiadnej zmene, keďže aj od 1. januára 2013 v konečnom dôsledku záväzným spôsobom podmienky 
prevádzkovania hazardných hier uskutočňovala obec stále formou všeobecne záväzného nariadenia, čo predsa podľa 
stanoviska generálnej prokuratúry je protiústavné. 
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veta práv, čl. 4 ods. 2 a 4 Európskej charty miestnej samosprávy10. Podstatou návrhu bola práve kritika konceptu úpravy 
normotvornej právomoci obcí na úseku regulácie hazardu, keďže podmienenie jej realizácie vnímali navrhovatelia ako 
neústavný zásah do ústavného práva obcí na samosprávu. 

Koncept nastolený právnou úpravou tvoriacou predmet prieskumu realizovaného ústavným súdom sa v podstate 
zakladá na kombinácii prvku priamej demokracie (petícia podporená určeným počtom obyvateľov obce) a prvku demokracie 
nepriamej (prijatie všeobecne záväzného nariadenia obecným zastupiteľstvom). Pri schvaľovaní uvedenej konštrukcie 
v národnej rade sa v priebehu diskusie k relevantnej novele zákona o hazarde pochybnosti o ústavnej akceptovateľnosti 
vyskytli, mali však marginálny charakter a v podstate ostali nepovšimnuté. Ich podstata skôr mierila k (ne)súladu 
s reprezentatívnym mandátom poslanca obecného zastupiteľstva, než k nedovolenému narušeniu práva na samosprávu. 

Návrhu skupiny poslancov národnej rady ústavný súd nálezom PL. ÚS 4/2016-125 z 10. mája 2017 nevyhovel11. 
V odôvodnení nálezu jednoznačne ustálil vyvoditeľnosť práva na samosprávu z ústavných noriem. Podľa jeho názoru 

„právo na samosprávu ústava... výslovne neformuluje,... je však z čl. 64 a čl. 64a („samostatný... samosprávny“) ústavy 
v spojení s demokratickým charakterom Slovenskej republiky plynúcim z čl. 1 ods. 1 ústavy vyvoditeľné. Právo na samosprávu 
prináleží ako kolektívne právo miestnemu spoločenstvu (čl. 64a ústavy –„združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý 
pobyt“), obci a vyššiemu územnému celku, ktorým ústavodarca priznáva právnu subjektivitu (čl. 65 ods. 1 ústavy). 
Neoddeliteľnou črtou práva na samosprávu prináležiaceho obci ako subjektu právne inštitucionalizovanému do podoby 
právnickej osoby verejného práva je výkon jej vlastných (pôvodných) kompetencií, ktoré sa formujú decentralizáciou štátnej 
moci. Obec ich realizuje v záležitostiach obecného (miestneho) významu na báze relatívnej nezávislosti od štátu. Vlastné 
kompetencie vykonávajú volené orgány obce v mene a na zodpovednosť obce. Tento výkon je v regulačnej matérii podľa čl. 
64a ústavy dotvorený personálnym základom („združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt“) a základom územným 
(„sú... územné... celky“), ktoré právo obce na samosprávu realizačne rámcujú.“ (bod 76. odôvodnenia nálezu). 

Zásadné právne závery potom ústavný súd artikuloval tak, že „napadnutá zákonná právna úprava reguluje obecné 
záležitosti (obmedzovanie prevádzkovania hazardných hier na území obce) len nepriamo, resp. sprostredkovane. Obecné 
zastupiteľstvo na prijatie všeobecne záväzného nariadenia regulujúceho prevádzkovanie hazardu v danej obci nepotrebuje 
súhlasný prejav vôle iného nositeľa verejnej moci, resp. orgánu, ktorý vykonáva verejnú moc v mene a na zodpovednosť 
subjektu verejnej moci od obce odlišného. Len za splnenia takejto podmienky by bolo možné uvažovať o ústavne relevantnom 
zásahu do práva obce na samosprávu, pretože výkon obecnej samosprávy by bol podmienený prejavom vôle subjektu, ktorý 
za výsledok uplatnenia obecnej samosprávnej moci v konečnom dôsledku nebude niesť zodpovednosť.“ (bod 82. odôvodnenia 
nálezu). Nadväzne na to ústavný súd uzavrel že „oprávnenie konkrétneho obecného zastupiteľstva normatívne regulovať 
prevádzkovanie hazardu na území obce nie je podmienené povolením, súhlasom alebo iným právne významným aktom iného 
nositeľa verejnej moci (štátu, samosprávneho kraja, resp. ich orgánov). Naopak, conditio sine qua non pre prijatie všeobecne 
záväzného nariadenia regulujúceho prevádzkovanie hazardu predstavuje prejav vôle (petícia) 30 % obyvateľov obce, teda 
tých subjektov, ktoré sú v obci ako samosprávnom celku združené (čl. 64a ústavy v spojení s § 3 ods. 1 zákona o obecnom 
zriadení) a v prospech ktorých sa v konečnom dôsledku obecná samospráva má vykonávať.“ (bod 83. odôvodnenia nálezu). 

Podľa nášho názoru argumentačná línia, ktorú ústavný súd použil, nie je správne nastavená. Zakladá sa totiž na 
východisku, podľa ktorého prijatie všeobecne záväzného nariadenia o regulácii hazardu obmedzuje vyžadovaný prejav vôle 
30 % obyvateľov obce. Ústavný súd svoju argumentáciu akoby presunul do úrovne realizácie práva v podmienkach konkrétnej 
obce. Opomenul však, že navrhovateľmi kritizovanú podmienku pre využitie normotvornej právomoci obce vo sfére hazardu 
zavádza zákonodarca, teda orgán štátu, a teda ak obec chce prevádzkovanie hazardu na svojom území limitovať, musí 
zákonodarcom predpísanú podmienku splniť. 

Nemožno prijať záver, podľa ktorého podmienenie normotvornej právomoci obecného zastupiteľstva petíciou 
obyvateľov obce nepredstavuje zásah do práva obce na samosprávu. O zásahu (obmedzení) základného práva možno hovoriť 
vždy vtedy, ak postup štátu odopiera alebo bráni nositeľovi základného práva v jeho uplatňovaní v najširšom možnom 
rozsahu12. Ústavný súd v analyzovanej kauze uznal existenciu ústavného práva obcí na samosprávu, rovnako ako uznal, že 
normotvorba je z hľadiska reglementácie obsiahnutej v čl. 68 ústavy integrálnou súčasťou ústavného práva obcí na 
samosprávu13. Preto nemožno mať pochybnosti, že v porovnaní s normotvorbou v iných prípadoch, má obec pri všeobecne 
záväznom regulovaní prevádzkovania hazardu sťaženú pozíciu, keďže na prijatie predmetného všeobecne záväzného 
nariadenia musí splniť podmienku (povinnosť), ktorá v prípadoch iných všeobecne záväzných nariadení odpadá. Túto 
podmienku predpísal obci štát14, nie obyvatelia obce, ako sa to usiluje v pozadí svojej argumentácie naznačiť ústavný súd15. 
Právne záväzný dopad na podobu prevádzkovania hazardu na území obce má práve všeobecne záväzné nariadenie obce. 
Nie je to petícia 30 % obyvateľov obce. Pritom práve na to, aby obec mohla normotvorné oprávnenie tvoriace súčasť práva 
na samosprávu využiť a podľa svojich predstáv usmerniť prevádzkovanie hazardu na vlastnom území, musí zorganizovať 
petíciu, v ktorej sa aspoň 30 % jej obyvateľov bude musieť sťažovať, že v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier 

                                                      
10 navrhovatelia namietali aj nesúlad ďalšej časti § 10 ods. 5 písm. d) zákona o hazarde, avšak táto časť je z pohľadu predmetu 

záujmu nášho príspevku marginálna; navyše v tejto časti ústavný súd konanie po novelizácii predmetnej časti § 10 ods. 5 
písm. d) zákona o hazarde zastavil 

11konanie bolo čiastočne aj zastavené; tejto časti však z hľadiska zamerania príspevku nie je potrebné venovať pozornosť 
12 BARAK, A. Proportionality. Constitutional rights and their limitations, s. 102 
13 v bode 77. odôvodnenia nálezu ústavný súd doslova uvádza, že „významným a ústavne predvídaným komponentom výkonu 

vlastných kompetencií obce je normotvorba (čl. 68 ústavy), teda právomoc všeobecne záväzným spôsobom regulovať 
spoločenského vzťahy spadajúce do sféry vlastných záležitostí obce.“ 

14 ústavným súdom v bode 81. odôvodnenia nálezu citovaná odborná literatúra [„Obecnú samosprávu obmedzuje každá 
regulácia obecných záležitostí,ktorej pôvodcom je nositeľ verejnej moci od obce odlišný (Jarass, H., Pieroth,B. Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. 2. Auflage. München: C. H. Beck, 1992, s. 432).“] však je z hľadiska 
formulovanej podmienky pre záver o tom, že k zásahu do práva na samosprávu v posudzovanom prípade došlo, naplnená 

15 v bode 83. odôvodnenia zrozumiteľne naznačuje, že „conditio sine qua non pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia 
regulujúceho prevádzkovanie hazardu predstavuje prejav vôle (petícia) 30 % obyvateľov obce, teda tých subjektov, ktoré 
sú v obci ako samosprávnom celku združené (čl. 64a ústavy v spojení s § 3 ods. 1 zákona o obecnom zriadení) a v prospech 
ktorých sa v konečnom dôsledku obecná samospráva má vykonávať.“ 
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dochádza v obci k narúšaniu verejného poriadku. Pre formulovaný záver svedčí aj vážny dôsledok meritórneho právneho 
záveru ústavného súdu. Ak by národná rada o niekoľko mesiacov schválila novelu zákona o hazarde, podľa ktorej by na prijatie 
všeobecne záväzného nariadenia regulujúceho prevádzkovanie hazardu bola potrebná predchádzajúca petícia nie 30 %, ale 
napríklad 95 % obyvateľov obce, potom by ústavný súd (ak by rešpektoval požiadavku konzistencie vlastných názorov) v 
prípade prieskumu ústavnosti takejto právnej úpravy opätovne musel zaujať negatívny meritórny postoj s odôvodnením, podľa 
ktorého spochybňovaný konštrukt „predstavuje... posilnenie autenticity „samospravovania“ miestneho spoločenstva, ktorého 
je skupina fyzických osôb podľa § 10 ods. 6 zákona o hazarde integrálnou súčasťou. Z hľadiska ústavno-právnej kategorizácie 
ide potom skôr o posilnenie priamej demokracie zaradením petičnej formy výkonu územnej samosprávy do právnej úpravy“ 
(bod 85. odôvodnenia nálezu). Pripustenie takéhoto záveru, resp. výsledku však znamená pripustenie úplného ochromenia 
normotvornej akcieschopnosti obce ako relatívneho mocenského suveréna na vlastnom území. Akceptácia uvažovania týmto 
smerom by do budúcnosti mohla viesť k veľmi neželaným zásahom zákonodarcu do práva obcí na samosprávu. Možno 
povedať, že právne závery ústavného súdu vo veci PL. ÚS 4/2016 zákonodarcu priam nabádajú k ďalším obmedzeniam 
normotvorby obcí aj v iných regulačných sférach, a to pod rúškom posilňovania autenticity výkonu samosprávy a posilňovania 
vzájomných väzieb medzi obyvateľmi obce a jej volenými orgánmi. 

4  POKUS O ODLIŠNÝ POHĽAD NA PREDMET ROZHODOVANIA ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Predchádzajúce pasáže príspevku môžu navodiť dojem nekritickej obhajoby samostatnosti obcí v slovenských 
podmienkach spojenej so snahou maximálne zužovať priestor zákonodarcu pri regulácií vecí územnej (obecnej) samosprávy. 
Ide však iba o dojem. Hoci je právo obcí na samosprávu ústavným právom, porovnávať ho vo všetkých atribútoch so 
základnými právami obsiahnutými v druhej hlave ústavy predsa len nemožno. Plynie to zo zvláštnej povahy tohto práva, keďže 
pri svojej realizácii nadobúda podobu výkonu verejnej moci adresovanej fyzickým osobám a právnickým osobám tvoriacim 
personálny substrát obce. Obec teda na jednej strane využíva svoje ústavou garantované právo, pri tejto aktivite však môže 
atakovať základné práva a slobody adresátov tohto výkonu. Ťažko hľadať v tomto aspekte paralelu s inými základnými 
právami, ktoré sa pri ich realizácii nespájajú s výkonom verejnej moci zo strany ich nositeľa. Nie je úlohou tohto príspevku 
analyzovať právo na samosprávu z pohľadu ústavno-právnej dogmatiky, stručný prednesený exkurz sme si dovolili predniesť 
preto, aby sme zdôraznili vlastný názor o veľkej šírke priestoru, ktorú zákonodarca pri regulácii postavenia a aktivít obecnej 
samosprávy požíva. Preto sa skutočne právna úprava podmieňujúca realizáciu normotvornej formy obecnej samosprávy 
prejavom vôle obyvateľov obce (ktorých sa právne následky normatívnej regulácie budú dotýkať) na prvý pohľad nejaví ako 
problematická v rovine možného konfliktu s právom obce na samosprávu. 

Z pohľadu možného stupňovania prísnosti tejto podmienky zo strany zákonodarcu si však podľa nášho názoru ústavný 
súd mal ponechať „otvorené zadné vrátka“ na to, aby obciam mohol v ich ústavno-právnej perspektíve v budúcnosti poskytnúť 
ochranu pred prípadnými intenzívnejšími atakmi zo strany štátnej moci. 

Doterajší vývoj ústavno-právnych pohľadov na slovenskú územnú samosprávu ústi do dvoch základných a dostatočne 
hmatateľných požiadaviek, ktoré musia byť (kumulatívne) splnené na to, aby bolo možné konštatovať, že konkrétny zásah 
štátu rešpektuje právo obce na samosprávu v jeho ústavno-právnej rovine.  

Formálna požiadavka plynie zo samotnej ústavy, podľa ktorej povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej 
samosprávy možno obci ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 (čl. 67 ods. 2 ústavy) a  do 
činnosti obce môže štát zasahovať len spôsobom ustanoveným zákonom (čl. 67 ods. 3 ústavy). Táto podmienka 
v posudzovanej veci splnená bola. 

Materiálna požiadavka vychádza z premisy, podľa ktorej ústavný princíp územnej samosprávy, ktorý je jedným zo 
základných hodnôt demokratického a právneho štátu (čl. 1 ústavy) musí požívať ústavnú ochranu nezávisle od zákonnej 
úpravy. Ústavná definícia obsahu pojmu „územná samospráva“ nemôže byť závislá len od zákonnej úpravy, pretože by to 
v konečnom dôsledku mohlo viesť k ľubovôli zákonodarcu a k narušeniu samotnej podstaty princípu územnej samosprávy, 
ktorý je jedným zo základných demokratických hodnôt demokratického a právneho štátu a ktorý preto ako ústavný princíp 
musí požívať ústavnú ochranu nezávisle od zákonnej úpravy (I. ÚS 55/00). 

Posúdenie splnenia druhej vymedzenej podmienky, ku ktorému mal ústavný súd pristúpiť, by svojou podstatou viedlo 
k testovaniu proporcionality problematického zásahu do práva obce na samosprávu. Testom proporcionality je určený na 
preverenie ústavnosti zásahov verejnej moci do základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb. Keďže ústavný 
súd už ustálil povahu práva obce na samosprávu porovnateľnú s katalógom základných práv a slobôd podľa druhej hlavy 
ústavy, bol by test proporcionality použiteľným metodickým prístupom aj vo veci PL. ÚS 4/201616. Z ústavno-právneho 
hľadiska je podstatné, aby obmedzenie zavedené zákonodarcom de facto neodnímalo obci možnosť praktickej realizácie 
ústavou garantovanej formy uskutočňovania územnej samosprávy, eventuálne, aby pri uskutočňovaní takejto formy nebola 
obec právne závislá od výkonnej zložky štátnej moci. Relatívna samostatnosť územnej samosprávy totiž tkvie práve 
v principiálnej oddelenosti od exekutívy štátu. 

Obsah parlamentnej rozpravy k návrhu zákona, ktorý zaviedol koncept ústavným súdom preskúmavanej právnej 
úpravy dokazuje stret viacerých oprávnených záujmov. Konkrétne ide o záujem chrániť jednotlivcov pred nebezpečenstvom 
hráčskej závislosti, ktorá má vážne širšie spoločenské dôsledky (rozpad rodín, narúšanie funkčnosti sociálneho systému, 
nákladovosť sanovania dôsledkov hráčskej závislosti), no ide i o ochranu základného práva podnikať u prevádzkovateľov 
hazardných hier, keďže podnikanie v tejto sfére je v slovenskom právnom poriadku legálne. A v neposlednom rade ide 
aj o fiškálny záujem verejných rozpočtov, a to s ohľadom na právnu reguláciu odvodov povinne platených prevádzkovateľmi 
hazardných hier (napr. za roky 2005 – 2011 príjem štátneho rozpočtu z titulu uvedených odvodov predstavoval 643 000 000 
€).  

                                                      
16 Vhodné metodologické priblíženie k problému mohol predstavovať právny názor Spolkového ústavného súdu, podľa ktorého 

kľúčový obsah (Kernbereich) práva na samosprávu by bol s istotou dotknutý vtedy, ak sa komunálna samospráva plne 
odstráni alebo sa vyprázdni takým spôsobom, že obec nebude mať dostatočný priestor pre plnenie úloh samosprávy 
(rozhodnutie zo 7. októbra 1980 v spojených veciach sp. zn. 2 BvR 584, 598, 599, a 604/76). Absolútnu ochranu garancie 
kľúčového obsahu však nepožíva každé jednotlivé stvárnenie tohto práva (rozhodnutie zo 7. mája 2001 vo veci sp. zn. 2 
BvK 1/00). 
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V uvedenom prostredí sa obec s jej právom na samosprávu ocitala skôr na okraji záujmu a bola postavená do pozície 
pomyselného hromozvodu, prostredníctvom ktorého sa štát usiluje napätie vzniknuté zo stretu popísaných oprávnených 
záujmov uzemniť. Je škodou, že za spôsob vyriešenia tohto záujmového konfliktu znáša právnu zodpovednosť obec, keďže 
normotvorba podľa § 10 ods. 5 písm. d) patrí do sféry pôvodných kompetencií obce vykonávaných na jej zodpovednosť, 
a súčasne jej príjmy z titulu odvodov podľa zákona o hazarde sú v porovnaní s príjmami štátu marginálne. 

Predmetná práva úprava sa priamo dotýka práva obce na samosprávu ako jednej kolidujúcej hodnoty 
a sprostredkovane základného práva podnikať prevádzkovateľov hazardných hier ako druhého v konflikte stojaceho ústavou 
chráneného záujmu.  

Ustanovenie podmienok uplatňovania verejnej moci nositeľom vrchnostenského postavenia odlišným od štátu, ktorý je 
zároveň štátom uznaný, je potrebné považovať za legitímny dôvod regulačnej aktivity zákonodarcu reprezentujúceho 
prvotného nositeľa verejnej moci, a to obzvlášť vtedy, ak budúce uplatňovanie verejnej moci týmto iným mocenským 
subjektom sa bude priamo dotýkať základných práv a slobôd. Obmedzovanie základných práv a slobôd i ďalších ústavou 
chránených hodnôt na normatívnej úrovni patrí v prvom rade národnej rade ako priamo legitimovanému predstaviteľovi štátnej 
moci. V právnom štáte sa význam základných práv a slobody ako neodstrániteľných a od štátu neodvodených hodnôt 
prejavuje okrem iného aj v tom, že len zákonodarca ako štátny orgán disponujúci najširšou a priamou legitimitou je originálne 
oprávnený uvedené hodnoty obmedzovať. Táto úloha zákonodarcu je zosilnená v prípade, ak obmedzovanie druhovo 
určeného základného práva a slobody zákonom prenecháva inému ním samým uznanému, právne samostatnému subjektu 
oprávnenému vykonávať zverenú časť verejnej moci. 

V zákone o hazarde štát rozhodol, že normatívna regulácia prevádzkovania hazardných hier na území obce bude 
vlastnou kompetenciou obce. Obci sa tak umožnilo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zasahovať do základného 
práva podnikať prevádzkovateľov hazardných hier. Ak sa zákonodarca, ktorý túto kompetenciu obci prenechal, rozhodne (opäť 
formou zákona) ustanoviť podmienky zvereného obmedzovania základného práva podnikať, nie je možné voči tomu z hľadiska 
ústavno-právne významnej legitimity (tvoriacej metodickú súčasť testu proporcionality) namietať. 

Hazard predstavuje delikátny predmetom právnej regulácie spoločenských vzťahov. Na jednej strane legálne 
podnikanie, na strane druhej vysoká rizikovosť negatívnych sociálnych dopadov17. Na povrch sa tak dostáva mravná stránka 
analyzovaného druhu podnikania, ktorá v slovenskom právnom poriadku predstavuje kritérium dovolenosti podnikateľskej 
činnosti [§ 3 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov]. 
Prevádzkovanie hazardných hier síce nie je živnosťou, no nemožno pochybovať, že tak významná požiadavka, akou je súlad 
s dobrými mravmi, musí vykázať aplikačný presah aj k iným (neživnostenským) druhom podnikania. 

Pre slovenského zákonodarcu predstavuje prevádzkovanie hazardných hier dovolený druh podnikania. Ide 
o významný hodnotový postoj zákonodarcu, preto musí slúžiť ako východisko posudzovania proporcionality právnej úpravy 
v zákone o hazarde. Prevádzkovanie hazardných hier je legálnym podnikaním, legálnou zárobkovou činnosťou, a tak mu 
štátny mechanizmus nesmie odoprieť záruky právnej ochrany. Skúmaná právna úprava by sa tak dala charakterizovať ako 
prejav legitímnej snahy zákonodarcu určiť rámce realizácie práva obce na samosprávu pri regulácii citlivých spoločenských 
vzťahov v prospech ochrany základného práva podnikať, ktorého nositeľmi sú prevádzkovatelia hazardných hier. Vývoj 
právnej regulácie postavenia obce na úseku administrácie prevádzkovania hazardných hier od zavedenia § 10 ods. 5 písm. 
d) zákona o hazarde je zjavne príbehom hľadania primeranej rovnováhy oboch popísaných záujmov.  

Lokálny charakter územnej samosprávy predznamenáva prístup k interpretácii ustanovení ústavy, ktoré postavenie 
obcí normujú. Rovnaký záver platí aj vo vzťahu k možným obmedzeniam, ktorými zákonodarca ako priamy reprezentant 
primárneho suveréna v štáte právo obce na samosprávu limituje. Ak totiž zákonodarca zavedie obmedzenie, ktorého podstata 
bude spočívať v povinnosti obce vyžadovať pri realizácii svojho práva na samosprávu súčinnosť orgánu štátnej (dokonca 
výkonnej) moci, je potrebné takéto obmedzenie posudzovať podstatne prísnejšie, než limit, ktorým zákonodarca podmieni 
využitie druhovej kompetencie obce aktivizovaním iného komponentu jej prináležiaceho práva na samosprávu (napríklad 
petície obyvateľov obce). V takom prípade totiž zákonodarca právo na samosprávu neobmedzuje požiadavkou súčinnosti 
subjektu právne odlišného od obce (štát, či iný verejnoprávny subjekt), ale skôr v prospech prehĺbenia autentickosti výkonu 
územnej samosprávy a v prospech posilnenia jej legitimačného základu, čo je pri obmedzovaní základných práv a slobôd 
aspekt nezanedbateľný. Samozrejme, ani v takejto situácii nemožno otupiť primeranú ostražitosť, lebo variabilita 
naznačovaných obmedzení môže skrývať výsledok vedúci až k paralyzovaniu územnej samosprávy. Došlo by k tomu 
napríklad v situácii, keď využitie jednej formy uskutočňovania územnej samosprávy vykazujúcej právne záväzné následky by 
bolo podmienené inou formou z empirického hľadiska takmer nerealizovateľnou (napríklad miestne referendum 
s požadovaným vysokým kvórom účasti na účel dosiahnutia jeho platnosti). 

V zákone o hazarde je právomoc obecného zastupiteľstva ako orgánu obce podmienená petíciou 30 % obyvateľov 
obce tvoriacich jej personálny substrát. Obecné zastupiteľstvo je orgánom obce a obyvatelia obce predstavujú jej osobný 
základ. Právno-realizačný postup má teda dva kroky, oba sú však vyhradené subjektom, resp. organizačným celkom, ktoré 
z hľadiska práva na samosprávu tvoria integrálnu súčasť obce. Podľa právneho názoru Spolkového ústavného súdu „Obecná 
samospráva svojou podstatou a zámerom smeruje k aktivácii zúčastnených (obyvateľov obce) na správe ich vlastných 
záležitostí, ktoré zjednocujú vôľu ľudu žijúceho v miestnom spoločenstve na účel plnenia verejných úloh na vlastnú 
zodpovednosť“18. 

Právna úprava normotvornej právomoci obce obsiahnutá v zákone o hazarde preto nevylučuje uplatňovanie práva 
obce na samosprávu v podobe normatívneho obmedzovania prevádzkovania hazardných hier, iba jeho výkon podmieňuje 
prejavom vôle 30 % obyvateľov obce, teda fyzických osôb tvoriacich súčasť miestneho spoločenstva, ktorému právo na 

                                                      
17 Európsky súdny dvor už v rozsudku z 24. marca 1994 vo veci Her Majesty’s Customs and Excise v. Gerhart Schindler and 

Jörg Schindler (C-275/92) konštatoval, že s ohľadom na všetky spoločenské aspekty prevádzkovania hazardných hier je 
odôvodnené, aby orgány členských štátov mali dostatočný stupeň voľnosti pri určovaní, čo je potrebné na ochranu hráčov, 
a aj všeobecne, vo svetle špecifických sociálnych a kultúrnych čŕt každého členského štátu, na zachovanie poriadku 
v spoločnosti, pokiaľ ide o spôsob prevádzkovania lotérií, výšky stávok a rozdelenia zisku, ktorý prinášajú. V týchto 
okolnostiach musia práve členské štáty vyhodnotiť nielen to, či je potrebné obmedziť aktivity lotérií, ale tiež to, či nemajú 
byť zakázané. 

18 rozhodnutie Spolkového ústavného súdu z 12. júla 1960 spojených veciach sp. zn. 2 BvR 373/60, 442/60 
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samosprávu ako právo kolektívne pôvodne prináleží, a v prospech ktorého majú orgány obce vlastné kompetencie vykonávať. 
Z pohľadu narušenia ústavného jadra práva obce na samosprávu tento zásah nie je postačujúci na konštatovanie porušenia 
práva obce na samosprávu. Analyzovaná právna úprava sa dotýka jednej konkretizovanej sféry správy územia obce, a v rámci 
nej iba otázky obmedzenia prevádzkovania hazardných hier buď vo všetkých kategóriách budov, v ktorých môžu byť 
podľa zákona o hazarde herne umiestnené, alebo len v niektorých kategóriách takých budov. Obec sa pri rozhodovaní 
o obmedzení hazardu nestáva nijakým spôsobom závislou od vôle iného inštitucionalizovaného nositeľa vere jnej moci. 
Nemožno teda uvažovať o vyprázdnení podstaty princípu územnej samosprávy, alebo o odňatí dostatočného priestoru pre 
plnenie verejných úloh obce. Napadnutá právna úprava takisto nepopiera podstatu a zmysel územnej samosprávy, 
pretože nebráni aktívnemu prístupu obyvateľov obce na správe ich vlastných záležitostí. 

  ZÁVER 

Nedostatočná miera pozornosti orientovanej na sféru zásahov štátu do postavenia územnej samosprávy otvára 
priestor pre riešenia konkrétnych otázok súvisiacich s postavením obcí, ktoré ich samosprávnu podstatu nerešpektujú, alebo 
je nerešpektujú dostatočne. Vývoj zákonodarnej činnosti analyzovaný v príspevku dokazuje nedostatočne analytický a málo 
dôkladný prístup k príprave návrhov zákonnej regulácie ovplyvňujúcej postavenie slovenskej obecnej samosprávy. Akousi 
poslednou záchranou, ktorá potom v ústavnom a právnom poriadku Slovenskej republiky zostáva, je inštitút ústavného 
súdnictva. Jeho konštitucionálna parametrizácia daná prvkami špecializovanosti a koncentrovanosti v procese ochrany 
ústavnosti predstavuje významnú hodnotu jeho rozhodovacej činnosti vyžadujúcu stabilitu, konzistentnosť, predvídateľnosť, 
no aj prezieravosť. Ústavný súd musí byť spôsobilý nazrieť pri meritórnom rozhodovaní aj „za roh“ vlastného aktuálneho 
rozhodovania, aby si v ňom vyslovenými právnymi názormi nehatil priestor pre účinnú ochranu ústavnosti v budúcnosti. Pri 
prieskume diskutovaných ustanovení zákona o hazarde ústavný súd zadosť formulovanej požiadavke neučinil. Jeho 
nevyhovujúci výrok v konečnom dôsledku nie je problematický, dôvody, ktorého k nemu viedli, však otvárajú do budúcnosti 
široký priestor pre také zásahy zákonodarnej moci do sféry územnej samosprávy, ktoré môžu reálnosť jej výkonu limitovať, 
a to aj spôsobom nezlučiteľným s ústavnou koncepciou postavenia obcí. 
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Abstrakt: Príspevok sa podrobne zaoberá špecifikami prijímania všeobecne záväzného nariadenia obce o obmedzení 

hazardných hier. Zvlášť sa zameriava na podmienku petičného korektívu a osobitne na legislatívnu etapu celkového procesu. 
Autori podrobne analyzujú recentné rozhodnutia správnych súdov v rámci súdneho prieskumu súladu prijatých nariadení a 
vyjadrujú sa k ich vplyvu na budúcu aplikačnú prax. 
 
Abstract: Authors inspect specific aspects of enacting a generally binding municipal regulation restricting the placement of 

gambling establishments. They focus on the submission of a citizens petition as a requirement for an enactment of municipal 
legislation and particularly on respective legislative procedure. Authors provide analysis of recent decisions of Administrative 
Courts in the proceeding on the compliance of legal regulations and express their opinion on its future application. 
 
Kľúčové slová: Všeobecne záväzné nariadenie, zákon o hazardných hrách, obec, petícia, verejný poriadok. 
 
Key words: Generally binding municipal regulation, Slovak Gambling Act, Municipality, Petition, Public Order. 

  ÚVOD 

Hazardné hry predstavujú pravidelne diskutovaný fenomén, ktorý je predmetom zvýšeného verejného záujmu. Tým, 
že zákonodarca zveril dôležitý aspekt ich regulácie, a to umiestňovanie herní (a kasín) na území obce, do samosprávnej 
pôsobnosti obcí, stáva sa prijímanie všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o obmedzení ich umiestňovania podľa 
§ 10 ods. 5 písm. d) v spojitosti s § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoHH”) aj súčasťou verejných záležitostí upravovaných komunálnou 
politikou. ZoHH v citovaných ustanoveniach predpokladá, že „obec môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne 
záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť herňu (...). Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. 
d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním 
hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.“1 Špecifické 
predpoklady, ktorými je prijatie VZN podmienené, sú v slovenskom právnom poriadku ojedinelé. Proces prijímania VZN, či už 
v petičnej alebo legislatívnej fáze, je preto z hľadiska právno-aplikačnej praxe terra incognita, ktorá si zasluhuje byť predmetom 
aj odborného záujmu. I keď k prijatiu VZN o obmedzení umiestňovania herní pristúpilo mnoho miest a obcí, súdnemu 
prieskumu zákonnosti VZN bolo podrobené iba všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2017 z 30. 3. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to 
v rámci konania o súlade VZN so zákonom podľa § 357 Správneho súdneho poriadku vedenom pred Krajským súdom 
v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) pod sp. zn. 6S/156/2017 a jeho uznesení zo 7. 6. 2018 (ďalej len „uznesenie“)2. Keďže 
v predmetnom uznesení bolo podrobených prieskumu niekoľko špecifických inštitútov spojených s prijímaním VZN 
o obmedzení hazardu, a to najmä problematika opakovaného hlasovania o návrhu VZN na podklade tej istej petície, 
inkompatibility funkcie primátora s členstvom v petičnom výbore, či potreby vecného prieskumu porušovania verejného 
poriadku, autori smerujú svoju argumentáciu k rozoberaným problémom. Práve preto, že sa jedná o doteraz neriešené otázky, 
je žiaduce, aby aj akademická obec predostrela svoju argumentáciu, čo je aj cieľom autorov tohto príspevku. Diskusia o nej 
napomôže tomu, aby aj VZN na úseku regulácie hazardných hier boli dobrými všeobecne záväznými nariadeniami slúžiacimi 
najlepšiemu záujmu občanov. 

2  OPAKOVANÉ HLASOVANIE NA PODKLADE JEDINEJ PETÍCIE 

Azda najdiskutovanejšou otázkou v procese schvaľovania VZN v oblasti regulácie hazardu je spôsobilosť splneného 
petičného korektívu na založenie právomoci schváliť návrh VZN v prípade opakovaného hlasovania. Inými slovami, či je 
možné na podklade tej istej petície hlasovať o návrhu VZN opakovane, resp. či na každé jednotlivé hlasovanie je potrebné 
predloženie ďalšej, novej petície. 

 

                                                      
1 Pre úplnosť uvádzame, že Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. 12. 2018 svojim uznesením č. 79 schválila v treťom 
čítaní ako celok vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (číslo parlamentnej tlače 
1136), ktorý nebol ku dňu 14. 12. 2018 uverejnený v zbierke zákonov. Schválený zákon ruší pôvodný ZoHH ako celok. 
Oprávnenie obce regulovať umiestňovanie herní a kasín je v ňom riešené prakticky identicky, a to v ustanoveniach § 79 ods. 
3, 4, 5: „Obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno 
umiestniť herňu (kasíno) (...). Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 alebo 4 môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce 
petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť 
najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce.“ [online] navštívené dňa 10. 11. 2018 
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1136> Z tohto dôvodu 
považujeme závery diskutované v príspevku za plne relevantné aj vo vzťahu k novej právnej úprave.  
2 V predmetnom uznesení krajský súd vyslovil nesúlad preskúmavaného VZN ako celku s ustanoveniami § 10 ods. 5 písm. d) 
v spojitosti s § 10 ods. 6 ZoHH a ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov; predmetné uznesenie bolo napadnuté kasačnou sťažnosťou. 
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2.1 Povaha právomoci obce regulovať hazard 

 Pre správne zodpovedanie vyššie uvedenej otázky, t. j. možnosti opakovaného hlasovania na podklade tej istej 
petície, je potrebné správne vyhodnotiť povahu a pôvod právomoci obce regulovať hazard. V doterajšej rozhodovacej činnosti 
najvyšších súdnych autorít3 nebolo sporné a ani problematicky vnímané, že oblasť regulácie hazardu je vlastnou, originárnou 
právomocou obce a nejedná sa o prenesený výkon štátnej správy. 
 Napriek tomu, krajský súd v predmetnom uznesení, bez podrobnejšieho zdôvodnenia, uviedol: „Oblasť právnych 
vzťahov upravená v predmetnom VZN spadá do pôsobnosti orgánov štátnej správy (§ 4 ods. 3 písm. n/ Zákona o obecnom 
zriadení, podľa ktorého obec nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 
určitý čas alebo na určitom mieste), čím je obec splnomocnená zákonom na vydanie VZN (§6 ods. 2 Zákona o obecnom 
zriadení). (...) VZN obce, ako orgánu štátnej správy, je podzákonným právnym aktom, ktorým možno ukladať určité povinnosti 
fyzickým a právnickým osobám len na základe zákona.“ 4 
 Správne posúdenie povahy právomoci obce regulovať hazard je kľúčové, nakoľko aj samotný správny súd vystaval 
na tejto premise svoju následnú argumentáciu. Samozrejme, rešpektujeme závery súdu, na škodu veci však pôsobí, že krajský 
súd svoj predpoklad o prenesenej právomoci regulovať umiestňovanie herní nijako nezdôvodnil.  
 Pritom, interpretačné pravidlo5 § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZoOZ“) jednoznačne určuje, že prenesená pôsobnosť výkonu štátnej správy musí byť explicitne označená 
v zákone, inak sa vždy jedná o originárnu právomoc obce. Žiadne ustanovenie ZoHH ani ZoOZ reguláciu umiestňovania herní 
zo strany obce ako prenesený výkon štátnej správy neoznačuje. Preto si dovoľujeme spochybniť správnosť tejto východiskovej 
premisy úvah krajského súdu v uznesení. Napokon, ústavný súd zhodne s účastníkmi konania o súlade právnych predpisov 
výslovne k povahe právomoci obce regulovať umiestňovanie herní, ktorú považuje za druhovo vlastnú kompetenciu obce, 
uviedol: „Podľa § 10 ods. 5 písm. d) zákona o hazarde je obec oprávnená všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že na 
jej území nemožno umiestniť herňu v druhovo určených budovách. Ústavný súd sa plne stotožňuje so zhodnými názormi 
účastníkov konania o pôvodnom charaktere tejto kompetencie realizovanej obecným zastupiteľstvom, preto sa touto otázkou 
nebude bližšie zaoberať.“ 6 
 Z uvedených dôvodov autori nebudú pri ďalšej argumentácii nasledovať krajský súd, avšak právomoc obce regulovať 
VZN umiestňovanie herní budú považovať za originárnu právomoc obce.  

2.2 Argumentácia v neprospech možnosti opakovaného hlasovania 

 Otázka možnosti tzv. opakovaného hlasovania7 sa v podstate zaoberá účinnosťou predloženej petície k založeniu 
právomoci obecného zastupiteľstva rozhodovať o prijatí VZN, a to buď vo vzťahu k jedinému hlasovaniu o návrhu VZN 
bezprostredne po predložení petície, resp. k založeniu tejto právomoci aj pre prípadné ďalšie hlasovania.  

Krajský súd zaujal názor, že nakoľko sa v prípade regulácie hazardu jedná o prenesený výkon štátnej správy, 
opakované hlasovanie o tom istom návrhu VZN na podklade jednej petície nie je možné, kedy uviedol: „Základnou 
podmienkou pre hlasovanie o návrhu VZN je vybavenie petície, čo vyplýva z Petičného zákona. Následne nastupuje samotný 
proces rozhodovania – hlasovania mestského zastupiteľstva Bratislavy o predloženom návrhu VZN. Vybavenie petície a 
hlasovanie o návrhu VZN sú síce formálne oddelené fázy celého procesu konania začatého doručením petície avšak sú 
navzájom prepojené a podmienené. Potom súd musel dať za pravdu žalobcovi, že proces vybavenia petície  a hlasovanie o 
návrhu VZN je proces vzájomnej synergie, tieto dva úkony nie je možné v logickej súvislosti od seba oddeliť. Bez vybavenej 
petície, podľa Petičného zákona, nemožno hlasovať o návrhu VZN  a to všetko ultra uno – jedna petícia, jedno vybavenie 
petície, hlasovanie o návrhu VZN. Uvedený názor správny súd podporne opiera o rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu SR 
v súvislosti s petičným právom, ktorý vymedzil, že súčasťou objektívneho i subjektívneho petičného práva nie je povinnosť 
orgánu verejnej moci petícii vyhovieť. Ani ústava SR a tým ani zákon o petičnom práve neobsahujú záruky priaznivého alebo 
dôsledky nepriaznivého vybavenia petície. Preto pokiaľ ide o opätovné prerokovanie návrhu VZN podľa čl. 5 bod. 28 
Rokovacieho poriadku, správny súd je názoru, že takto možno postupovať iba v prípade, ak mestské zastupiteľstvo koná 
autonómne, v rámci originálnej kompetencie, kedy môže vydať VZN bez výslovného splnomocnenia v zákone a nie v prípade 
preneseného výkonu štátnej správy, ako je to v predmetnom prípade, kedy obec v zmysle Zákona o hazardných hrách  môže 
vydať návrh VZN iba v prípade, keď sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s 
hraním hazardných hier. Obyvatelia Bratislavy, ktorí vyjadrili podporu Petícii majú právo, aby o nej poslanci hlasovali a 
prijali/neprijali VZN. Takéto hlasovanie o Petícii sa udialo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16.02.2017 a týmto 
hlasovaním bolo ich právo vyplývajúce z predloženej Petície naplnené a vyčerpané. Opätovne na ďalšom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva hlasovať o danom VZN (čo pripúšťa Rokovací poriadok) však už nie je možné.“8 
 Môžeme tak abstrahovať, že krajský súd vychádza z predpokladu, že oblasť regulácie hazardu predstavuje 
prenesený výkon štátnej správy, pričom obe fázy schvaľovania VZN, t. j. petičná ako aj legislatívna tvoria jeden proces 
zavŕšený hlasovaním, ktorý už nie je možné bez predloženia ďalšej, novej petície opakovať. Opakovanie hlasovania, ak to 

                                                      
3 Napr. nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. 5. 2017, sp. zn. PL. ÚS 4/2016, nález Ústavného súdu Českej 
republiky sp. zn. PL. ÚS 56/10. 
4 Body 69 a 70 uznesenia krajského súdu. 
5 „Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o 
výkon samosprávnej pôsobnosti obce.“ 
6 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. 5. 2017, sp. zn. PL. ÚS 4/2016. 
7 Pre úplnosť skutkového stavu poukázaného prípadu uvádzame, že mestskému zastupiteľstvu bola v roku 2016 predložená 
petícia „Za Bratislavu bez hazardných hier“, požadujúca prijatie VZN podľa ZoHH. Mestské zastupiteľstvo ju svojim uznesením 
č. 717/2017 z 26. 1. 2017 vybavilo, tak, že petícia bola vzatá na vedomie a primátor mesta bol zaviazaný predložiť návrh VZN 
v zmysle petičnej požiadavky. O návrhu sa po pripomienkovom procese hlasovalo 16. 2. 2017, avšak návrh VZN schválený 
nebol. Následne bol návrh VZN predložený mestskému zastupiteľstvu opätovne a to ho 30. 3. 2017 schválilo.  
8 Body 80 a 81 uznesenia krajského súdu. 
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pripúšťa rokovací poriadok9, by bolo podľa krajského súdu možné iba v situácii, ak by sa jednalo o samosprávnu pôsobnosť 
obce.  

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že zhodný názor (založený na argumentácii prekážky rozhodnutej veci) zastáva aj 
Peter Škultéty, i keď ho neprezentoval v písomnej forme. 10 Jakub Ulaher napokon zastáva názor, že rokovací poriadok toho-
ktorého mesta, ktorý by umožňoval opakované hlasovanie o návrhu VZN, sa v prípade regulácie hazardu na vec nemôže 
aplikovať. 11 

2.3 Argumentácia v prospech možnosti opakovaného hlasovania 

 Opozitne k prednesenej argumentácii sa domnievame, že proces samotného schvaľovania VZN o obmedzení 
hazardných hier nie je samotným ZoHH nijako regulovaný, takéto VZN je prijímané v bežnom legislatívnom procese 
upravenom ZoOZ a rokovacím poriadkom zastupiteľstva. Prípustnosť tzv. opakovaného hlasovania bude vyplývať len z 
procesnej úpravy rokovania zastupiteľstva príslušnej obce (mesta), t. j. z rokovacieho poriadku vydaného na základe 
zákonného splnomocnenia podľa § 12 ods. 11 ZoOZ12. Prekážkou opakovaného hlasovania nie je ani argumentácia vybavenia 
petície, resp. založenia prekážky rozhodnutej veci pri vybavovaní petície.  

Ustanovenie žiadneho právneho predpisu nevylučuje opakované hlasovanie o nanovo-predloženom návrhu 
nariadenia na podklade tej istej petície. Výkladom ustanovenia § 10 ods. 6 ZoHH sa usudzuje, že hlasovanie o návrhu 
nariadenia na podklade petície po tom, čo nebol návrh VZN schválený, odporuje zákonu, pretože ZoOH explicitne neupravuje 
opätovné hlasovanie o návrhu VZN na podklade jednej petície. Táto argumentačná línia prezumuje, že prvotným 
neschválením návrhu VZN, teda „zamietavým vybavením“ petície, sa založila prekážka rozhodnutej veci vo vzťahu k petícii, 
ktorá neumožnuje zastupiteľstvu opätovne hlasovať o návrhu VZN 

Tento názor však nemožno nijako vyvodiť tak zo ZoHH, ani ZoZZ, resp. ani zo zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPP“), pretože tieto právne predpisy nezakladajú prekážku rozhodnutej veci 
vybavením petície a nebránia orgánu verejnej moci vyhovieť požiadavkám obsiahnutým v petícii aj dodatočne. Zároveň sa 
domnievame, že v prípade petície požadujúcej prijatie VZN o obmedzení hazardných hier nie je dôvod viazať moment jej 
vybavenia až na hlasovanie o návrhu VZN, keďže ZoPP13 jednoznačne uvádza, ktorým momentom je vybavená akákoľvek 
petícia.  

Pre správny výklad ustanovenia § 10 ods. 6 ZoHH je potrebné zamerať sa na štandardné výkladové postupy 
zaväzujúce orgány aplikácie práva. 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. 14 

Prezentovaný reštriktívny výklad ustanovenia § 10 ods. 6 ZoHH nijako nezohľadňuje tri podstatné okolnosti, a to, že: 
(i) jeho aplikáciou sa realizuje aj výkon základného práva občanov, a to petičného práva, (ii) realizuje sa ním samosprávne 
postavenie miest a obcí, ktoré sú nositeľom ústavou garantovaného práva na samosprávu, (iii) ignoruje výklad účelu inštitútu 
petície podľa ZoHH podaný ústavným súdom. 

Tak z hľadiska petičného práva ako aj práva obcí na samosprávu je každý štátny orgán viazaný príkazom ústavne-
konformného výkladu právnych predpisov, vrátane § 10 ods. 6 ZoHH. Jeho súčasťou je povinnosť v prípadoch, ak pri uplatnení 
štandardných metód výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, ktorý 
zabezpečí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu realizáciu ústavou garantovaných práv fyzických osôb alebo právnických 
osôb. Inak povedané, všetky orgány verejnej moci sú povinné v pochybnostiach vykladať právne normy v prospech realizácie 
ústavou (a tiež medzinárodnými zmluvami) garantovaných základných práv a slobôd.15 

Pri výklade ustanovenia § 10 ods. 6 ZoHH nemožno nijako opomenúť právo miest a obcí na samosprávu, ktoré je 
definičnou črtou Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu. „Ústavná definícia obsahu práva na samosprávu 
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, ktorý je jedným zo základných demokratických hodnôt 
demokratického právneho štátu, a ktorý preto ako ústavný princíp musí požívať ústavnú ochranu nezávisle od zákonnej 
úpravy. Skutočnosť, že zákonodarca je pri zákonných zásahoch do práva na územnú samosprávu limitovaný jeho povahou 

                                                      
9 Ustanovenie čl. 5 bod. 28 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
umožňuje prerokovať tú istú záležitosť aj opakovane, avšak s tým, že v prípade tretieho a ďalšieho prerokovania v rozmedzí 
šiestich mesiacov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. čl. 5 bod 28 rokovacieho poriadku znie: „Ak 
mestské zastupiteľstvo na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach materiál neschválilo, materiál v tej istej veci môže byt 
predložený najskôr o šesť mesiacov. Zaradený na rokovanie skôr ako o šesť mesiacov môže byt materiál v prípade, ak o tom 
rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov.“ [online] navštívené dňa 10. 11. 2018 

<https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Stránky/Chcem%20vediet/Rokovaci_poriadok_MsZ_v_z
neni_dodatku_10_uplne_znenie.pdf>. 
10 RÁBARA, P.: Zákaz hazardu v Bratislave: Má druhý pokus šancu ? In.: Denník Postoj, 23. 3. 2017, [online] navštívené dňa 

10. 12. 2018 https://www.postoj.sk/22339/zakaz-hazardu-v-bratislave-ma-druhy-pokus-sancu>. 
11 ULAHER, J.: Ešte k možnostiam obcí zakázať hazard; Justičná revue, 69, 2017, č. 12, s. 1513. 
12 „Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“. 
13 Ustanovenie § 5 ods. 5, ods. 7 ZoPP: „Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil 
skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok 
vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície (...) Orgán verejnej moci je povinný zverejniť 
výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické 
podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.“. 
14 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. 10. 2011, sp. zn.  I. ÚS 351/2010. 
15 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 12. 4. 2007, sp. zn.  II. ÚS 148/2006  (m. m. IV. ÚS 96/2007, IV. ÚS 95/2008). 
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ako súčasti a základnej hodnoty demokratického a právneho štátu, vedie k potrebe jeho ústavnej ochrany nezávisle od 
zákonnej úpravy.“16 

Nemožno odignorovať výklad účelu inštitútu petície podľa § 10 ods. 6 ZoHH vykonaný ústavným súdom. Ten uviedol, 
že „podmienka zavedená zákonodarcom vykazuje črtu zabezpečenia zvýšenej legitimity pri obmedzovaní základných práv 
prevádzkovateľa hazardných hier obcou, ako aj posilnenie participatívneho prvku pri výkone druhovo určenej vlastnej 
kompetencie obce.“17 

Ústavný súd mal možnosť vyjadriť sa aj k výkladu pojmu „vybavenie petície“. Vo vzťahu k výsledku takéhoto 
vybavenia (prerokovania) petície ústavný súd uviedol, že z obsahu petičného práva nemožno vyvodiť povinnosť petícii 
vyhovieť 18. Samotné vecné vyhovenie, resp. nevyhovenie petičnej požiadavke tak nemôže byť zamieňané s úkonom 
vybavenia petície.  

Mechanizmus a spôsob následného prijatia nariadenia je už len procedurálnym postupom zastupiteľstva pri jeho 
normotvornej činnosti, nejedná sa už o vybavovanie petície v zmysle ZoPP. Predložená petícia predstavuje iba podmienku 
pre prijatie nariadenia a zakladá právomoc zastupiteľstva regulovať hazard. Jej predloženie umožňuje zastupiteľstvu 
o regulácii hazardu rokovať a napokon reguláciu formou VZN vykonať. Spôsob prijatia nariadenia a procesný postup sa však 
už nijako nelíši od prijímania nariadení v iných oblastiach. Preto, pokiaľ rokovací poriadok príslušného zastupiteľstva 
predpokladá opakované predloženie už raz neschváleného návrhu, opakované predloženie nariadenia nemôže byť v rozpore 
so žiadnym ustanovením zákona ani s rokovacím poriadkom samotného zastupiteľstva. Pokiaľ takúto možnosť ale 
neupravuje, opakované hlasovanie na podklade tej istej petície možné nebude. Samotný procesný postup zastupiteľstva 
(naviac v jeho samosprávnej pôsobnosti) je autonómnym rozhodnutím (teda kedy a ako návrh nariadenia prerokuje), ktorý 
ZoHH nijako osobitne neupravuje.  

S týmto výkladom sa zásadne zhodujú aj doktrinálne názory prezentované v odbornej literatúre, a to priamo vo 
vzťahu k prejednávanej problematike. Autor Juraj Šeliga uvádza, že: „Hlasovanie o návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
je možné aj opakovane, v zmysle konkrétneho rokovacieho poriadku obecného (mestského) zastupiteľstva“.19 Autor pritom 
reflektuje situáciu po podaní protestu prokurátora v tejto konkrétnej veci. Šeliga ďalej uvádza, že: „vybavenie petície a 
hlasovanie o právnom akte vypracovanom na základe petície sú dve odlišné veci; petícia totiž nie je inštitút podobný referendu, 
ktoré zaväzuje orgán samosprávy prijať právny akt, ale inštitút „hromadnej sťažnosti“, ktorým kvalifikovaná časť obyvateľov 
územného celku dáva mestskému zastupiteľstvu podnet na preskúmanie veci v rámci svojej normotvornej činnosti (k tomu viď 
aj §7 (2) zákona o petícii); momentom vybavenia petície sa ďalší postup spravuje príslušnými procesnými predpismi – v tomto 
prípade rokovacím poriadkom mesta, ktorý v tomto konkrétnom prípade umožňuje dvojité hlasovanie.“20 

Rovnako sa nemôžeme stotožniť s právnym názorom, že hlasovanie o návrhu VZN zakladá prekážku rozhodnutej 
veci, či už z hľadiska vybavenia petície, resp. hlasovania zastupiteľstva, pretože ho považujeme za neopodstatnený a prepiato 
formalistický. Vychádza zo zásady rei iudicatae, ktorá sa uplatňuje pri rozhodovaní orgánov verejnej moci (súdov a správnych 
orgánov). Vyjadruje vlastnosť správneho aktu v podobe jeho nezmeniteľnosti, kedy ich právoplatnosť zakladajú prekážku 
rozhodnutej veci pre prípadné ďalšie rozhodovanie v o identickom predmete konania.21 

 Táto analógia však v komunálnom práve pri normotvornej činnosti obcí a ani pri výkone petičného práva občanmi 
nemá žiadne zdôvodnenie a ani žiadnu zákonnú oporu. Normotvorná činnosť predsa nie je rozhodovaním v konkrétnej veci, 
vlastnosťou právneho predpisu je jeho abstraktnosť. Prekážka rozhodnutej veci je naviac vždy explicitne legislatívne vyjadrená 
22, čo však nie je prípad ZoOZ (vo vzťahu k normotvornej činnosti) ani ZoPP (vo vzťahu k vyhoveniu alebo nevyhoveniu 
petičnej požiadavke), kde akákoľvek úprava prekážky rozhodnutej veci absentuje.  

Deklarovaným cieľom zákonodarcu pri zavedení podmienky petície bolo zvýšiť zainteresovanosť občanov na správe 
verejných záležitostí, čiže zavedenie prvkov participatívnej demokracie. Každý občan má ústavné právo podieľať sa na správe 
verejných vecí priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov23. Výklad právnych predpisov musí vždy uprednostňovať 
účinnú realizáciu ústavných práv. Argumentácia predpokladajúca založenie prekážky rozhodnutej veci neprípustne a mimo 
zákonného opodstatnenia absolutizuje procesné a formálne otázky pred napĺňaním vôle občanov na regulácii v nimi zvolenej 
oblasti. Pre favorizáciu výkladu o „jednorazovom“ hlasovaní neexistuje žiadne legitímne zdôvodnenie, nesleduje sa ňou žiaden 
legitímny cieľ (z hľadiska ústavno-právneho) a najmä, nemá oporu v konkrétnom ustanovení akéhokoľvek právneho predpisu.  

Ak by sme aj hneď akceptovali tento názor, ním dovodené dôsledky (nemožnosť dodatočného vyhovenia petičnej 
požiadavky) sa vyjavia ako nezlučiteľné s povahou petičného práva ako základného práva. Petičné právo je základným 
právom občanov. Zákon výslovne, teda explicitne, neobmedzuje toto základné právo tak, že orgán, ktorému je petícia 
adresovaná, nemôže petičnej požiadavke dodatočne vyhovieť po tom, čo sprvoti petičnej požiadavke vecne nevyhovel. Orgán, 
ktorému je petícia adresovaná, nie je viazaný svojim skorším, hoc aj negatívnym postojom k vecnej stránke petičnej 
požiadavky, naopak, oprávnenie orgánu dodatočne vyhovieť požiadavkám obsiahnutým v petícii zabezpečuje plnohodnotnejší 
výkon petičného práva občanmi. Názor o „rozhodnutí“ o petičnej požiadavke, resp. o potrebe novej petície pred každým 
hlasovaním o návrhu nariadenia, odôvodnený princípom právnej istoty, plnohodnotný výkon petičného práva občanmi popiera. 
Vybavenie petície nie je autoritatívnym rozhodnutím orgánu verejnej moci a najmä nie je nezmeniteľné, keďže pri realizácii 
petičného práva neexistuje žiadna prekážka rozhodnutej veci, ktorá by bránila oslovenému orgánu petícii dodatočne, odchylne 
od prvšieho vybavenia, vyhovieť. 

                                                      
16 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. 12. 2000, sp. zn. I. ÚS 55/2000. 
17 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. 5. 2017, sp. zn. PL. ÚS 4/2016. 
18 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. 9. 2008, sp. zn. III. ÚS 266/2008. 
19 ŠELIGA, J.: Podmienka petície a zákaz hazardu na území obce; Justičná revue, 69, 2017, č. 8-9, s. 1056. 
20 ŠELIGA, J.: Podmienka petície a zákaz hazardu na území obce; Justičná revue, 69, 2017, č. 8-9, s. 1057. 
21 HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 3. vydanie. Praha, C. H. Beck 1998. s. 93. 
22 Napr. ustanovenia § 30 ods. 1 písm. i) Správneho poriadku, § 230 Civilného sporového poriadku. 
23 Ustanovenie čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len „ústava“). 
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Tento výklad je plne zlučiteľný aj s ochranou legitímnych očakávaní prevádzkovateľov hazardných hier, keďže prijaté 
VZN obmedzujúce umiestňovanie herní sa na už vydané licencie po dobu ich platnosti nevzťahuje. 24 

Tak okolnosť, že k vybavenie petície a vyhovenie petičnej požiadavke sú dva odlišne momenty, ako aj skutočnosť, 
že samotné zastupiteľstvo nie je viazané spôsobom vybavenia petície a pre plnohodnotnejší výkon petičného práva nemožno 
vylúčiť dodatočné vyhovenie požiadavke petície, preto vylučujú správnosť názorov o nemožnosti opakovaného hlasovania o 
prijatí VZN. 

Povinnosť uprednostnenia výkladu právnych predpisov umožňujúceho plnohodnotnejší výkon základných práv 
možno vztiahnuť aj na ústavou garantované právo na samosprávu, hoc nie je zaradené do katalógu základných práv, je však 
súčasťou ústavného poriadku Slovenskej republiky. 

Relevantným mantinelom pre výklad ustanovenia § 10 ods. 6 ZoHH je nesporne aj predpis vyššej právne sily 
nadradený právnemu poriadku Slovenskej republiky, a to Európska charta miestnej samosprávy25. V čl. 3 ods. 2, 3 a 4 Charta 
výslovne požaduje, aby právo na samosprávu bolo vykonávané volenými radami alebo zastupiteľstvami, ktoré sú plne 
oprávnené konať vo všetkých záležitostiach, pričom ich právomoci sú plné a výlučné. Tieto právomoci nesmie porušiť ani 
obmedziť žiaden ústredný či regionálny orgán, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom. 

Právo na samosprávu je teda realizované zastupiteľskou formou, t. j. voliči svoje práva nerealizujú priamo, ale 
prostredníctvom volených zástupcov. Obyvatelia obce ustanovujú obecnú samosprávnu moc prostredníctvom slobodných 
a demokratických volieb. Úpravou podmienok výkonu verejnej moci (t. j. aj uprednostnením takého výkladu, kedy sa vyžaduje 
opätovné predloženie novej petície pred každým procesným prejednaním regulácie hazardu) sa nemôže inštitucionálne 
oslabovať vzájomná dôvera medzi občanmi a ich volenými zástupcami. 

Reálne využite práva na nepriamu demokraciu nepredpokladá plnenie žiadnej povinnosti, s výnimkou realizácie 
oprávnenia účasti na volebnom akte a v prípade rozhodovania o regulácii umiestňovania herní aj predloženie petície. 
Slobodnou voľbou odovzdávajú občania mandát zvoleným zástupcom vykonávať v ich mene verejnú moc a týmto výkonom 
ich ako jej pôvodcovia poverujú. Toto poverenie sa vzťahuje na všetky jej aspekty, na ktoré by boli pôvodcovia verejnej moci 
sami oprávnení. Inak povedané, toto poverenie je vecne úplné a vzťahuje sa samozrejme aj na výkon normatívnej činnosti. 
Efektívna a účinná realizácia práva na správu vecí verejných prostredníctvom volených zástupcov nepredpokladá uloženie 
žiadnej ďalšej povinnosti občanom ako pôvodcom verejnej moci (okrem volebného aktu a v tomto prípade predloženia petície 
pre zabezpečenie zvýšenej legitimity rozhodnutia obce) na to, aby bola verejná moc v ich mene aj efektívne vykonávaná (t. j. 
aj v oblasti regulácie hazardu). Povereniu zodpovedajúcou povinnosťou volených zástupcov je zverenú verejnú moc aj 
vykonávať, čím zrkadlovo zároveň nadobúdajú oprávnenie na jej výkon. Vytvorením akejkoľvek reštriktívnej prekážky 
v podobe mimo zákonného rámca uloženej povinnosť predloženia novej petície brániacej zvoleným zástupcom v plnení ich 
povinnosti vykonávať verejnú moc sa identicky obmedzuje výkon verejnej moci aj samotnému občanovi ako jej pôvodcovi. Aj 
táto okolnosť preto svedčí neprípustnosti formálnych a zákonom nepredpokladaných obmedzení nad rámec predloženia 
petície.  

Vychádzajúc zo zákonodarcom deklarovaného a ústavným súdom vyloženého legitimačného účinku petície v oblasti 
regulácie hazardu, aplikácia tejto zákonnej požiadavky musí vždy sledovať ňou deklarovaný cieľ, ktorým je zvýšenie legitimity 
prijatého rozhodnutia o obmedzení prevádzkovania hazardu. Takáto legitimita je dosiahnutá momentom predloženia úspešnej 
petície, k čomu nesporne došlo. Návrh petentov pretrváva aj pri ďalšom hlasovaní o VZN a je rovnako naliehavý aj pred 
prípadným v poradí druhým hlasovaním o návrhu. Požiadavka na opätovné predloženie petície pri každom procedurálnom 
prejednávaní už raz požadovanom obmedzení hazardu by posúvala inštitút petície do obštrukčnej roviny, ktorej zmysel 
nemožno racionálne zdôvodniť. Vo svojich praktických dôsledkoch (organizačné náklady na realizáciu petičného práva) by 
vyčleňovala reguláciu hazardu z pôsobností samosprávy a znemožnila výkon verejnej moci v tejto oblasti samotnými občanmi. 
Aj z uvedeného dôvodu nie je možné ako ústavne-konformný akceptovať taký výklad § 10 ods. 6 ZoHH, kedy by sa opakovane 
v priebehu jedného volebného obdobia požadovalo predloženie novej petície pred každým procedurálne prípustným 
prejednaním regulácie v tejto oblasti. Účelom petície je predsa poskytnúť zvýšenú legitimitu pre obmedzenie hazardu, nie pre 
jednotlivé procesné hlasovania obecného zastupiteľstva. Pokiaľ by si orgány ochrany práva stabilizovane osvojili opačnú 
argumentáciu, jednalo by sa o aktivizmus presahujúci zákonné mantinely výkladu právnych predpisov.  

Argumentácia o nemožnosti opakovaného hlasovania neobstojí ani z procesualistického hľadiska. „Zákon o 
hazardných hrách nijakým spôsobom neustanovuje procesný postup obce (mestského zastupiteľstva) pre hlasovanie o 
úplnom alebo čiastočnom zákaze hazardu na území obce. Procesný postup v súvislosti s hlasovaním upravuje zákon o 
obecnom zriadení, zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, a najmä Rokovací poriadok Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Názor o nemožnosti opakovaného hlasovania je vystavaný na 
reálne neexistujúcej právnej medzere, keď predpokladá, že o návrhu všeobecne záväzného nariadenia vypracovaného na 
základe petície možno hlasovať len jeden krát a to „vždy a všade“ v každej obci na území Slovenskej republiky. Nemožno 
súhlasiť s prezumpciou určitej právnej medzery v otázke hlasovania, nakoľko zákonodarca ponecháva úpravu otázky 
hlasovania v rukách konkrétneho obecného zastupiteľstva, ktoré má normotvornú právomoc.“ 26 
 Táto normotvorná právomoc je regulovaná § 11 ods. 4 písm. g) ZoOZ a § 12 ZoOZ, pričom § 12 ods. 11 ZoOZ 
výslovne zveruje úpravu podrobností procesného postupu do rúk obecného zastupiteľstva, ktoré má plnú autonómiu upraviť 
si ich v rokovacom poriadku. Rokovací poriadok tak predstavuje normatívnu úpravu postupu obecného zastupiteľstva vydanú 
na základe zákonného splnomocnenia, a to v jeho výsostne samosprávnej pôsobnosti (úprava rokovania zastupiteľstva). 
ZoHH proces prijímania samotného VZN nijako neupravuje. ZoOZ o otázke nového prerokovania návrhu mlčí. Preto otázku 
prípadného opakovaného hlasovania o návrhu VZN (resp. o akejkoľvek inej otázke všeobecne) upravuje výlučne rokovací 
poriadok, ktorý tento postup môže, resp. nemusí pripustiť, alebo preň stanoviť osobitné podmienky. Referenčnou úpravou pre 
posúdenie prípustnosti tohto postupu preto nie je ZoHH, avšak práve rokovací poriadok, ktorý je normatívnym aktom 

                                                      
24 Ustanovenie § 10 ods. 5 písm. d) ZoHH: „Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na 
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné 
nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.“. 
25 Európska charta miestnej samosprávy, prijatá 15. 10 1985 v Štrasburgu (oznámenia Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky č. 336/2000 Z. z., č. 602/2002 Z. z. a 587/2007 Z. z.) (ďalej len „Charta“). 
26 ŠELIGA, J.: Podmienka petície a zákaz hazardu na území obce; Justičná revue, 69, 2017, č. 8-9, s. 1058. 
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upravujúcim postup zastupiteľstva výsostne samosprávnej povahy so širokou mierou komunálnej autonómie. „Ak by sme 
pripustili, že rokovací poriadok vo všeobecnosti nie je normatívnym aktom obecného (mestského) zastupiteľstva, tak by to 
znamenalo, že zákonodarca ponechal takú významnú oblasť, akou je samosprávna normotvorba, neupravenú. To však nie je 
pravda, lebo zákonodarca splnomocňuje generálnou klauzulou na takúto úpravu práve obecné (mestské) zastupiteľstvo.“ 27 
 Súhlasíme sa záverom, že podstatnou okolnosťou pri preskúmaní možnosti opakovaného hlasovania o návrhu VZN 
na podklade tej istej petície môže byť aj časový odstup medzi predložením petície a hlasovaním o návrhu VZN. Táto okolnosť 
je napokon relevantná aj pri prvom hlasovaní. ZoHH účinky petície z hľadiska plynutia času nijako neupravuje. Domnievame 
sa však, že v prípade absencie explicitnej právnej úpravy účinok petície - založenie právomoci rozhodovať o obmedzení 
hazardu, trvá bez časového obmedzenia. Za hraničný moment môže byť považované aj uplynutie volebného obdobia 
zastupiteľstva, ktorému bola petícia predložená. V každom prípade, časový rámec sa stáva relevantným až v prípade 
výrazného a podstatného časového odstupu medzi vybavením petície a hlasovaním o návrhu. Keďže ZoHH limituje platnosť 
licencií na obdobie rádovo v rokoch, prikláňame sa k záveru, že v prípade legislatívneho obmedzenia časových účinkov 
vybavenia petície by sa malo jednať rádovo rovnako o obdobie minimálne jedného roka. Táto otázka, ak vôbec, by však 
musela byť upravená priamo zákonom.   

3 KONFLIKT ZÁUJMU ČLENA PETIČNÉHO VÝBORU 

Na zostavenie, zozbieranie a predloženie petície ZoPP predpokladá kreovanie osobitného orgánu bez právnej 
subjektivity, a to petičného výboru, v mene ktorého koná jeho splnomocnenec.28 Nie je tomu inak ani v prípade petície podľa 
ZoHH. Keďže regulácia hazardu je dôležitou témou komunálnej politiky a spoločenského záujmu, je prirodzené, že iniciátorom 
takejto petície môžu byť aj samotní komunálni politici. Petíciou si totiž zabezpečujú zvýšenie legitimity pre ich rozhodovanie 
a v podstate aj založenie právomoci zastupiteľstva hazardné hry na území obce regulovať.  

Krajský súd k takto vzniknutej situácii uviedol: „Súdu neunikla skutočnosť, že v predmetnej petícii bol zvolený petičný 
výbor, ktorý bol zložený z primátora hlavného mesta SR Bratislavy a starostov mestských častí s tým, že predsedom petičného 
výboru bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy. Potom je namieste prijať záver, že primátor Bratislavy v petičnom výbore 
celkom zjavne nevystupoval ako súkromná fyzická osoba (označenie Petičný výbor – primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
a starostovia mestských častí), pričom zo zákona o Bratislave primátorovi nevyplýva kompetencia zastupovať petičný výbor a 
predkladať návrhy petičného výboru Mestskému zastupiteľstvu. V postavení primátora Bratislavy vo vzťahu k petičnému 
výboru správny súd vzhliada konflikt záujmov, keď primátor Bratislavy predložil zastupiteľskému orgánu, ktorého zasadnutia 
zvoláva a vedie, návrh Petície, ktorej je predsedom petičného výboru, na prerokovanie návrhu VZN. Ak má platiť i v danej 
situácii všeobecný princíp demokracie t. j. oddelenie „výkonnej moci od zákonodarnej“ (v kontexte úrovne právomoci obce), 
so zabezpečením účinnej verejnej kontroly, je nevyhnutné na konflikt záujmov poukázať.“29 

I keď krajský súd s ním identifikovaným konfliktom záujmu nespojil žiaden konkrétny dôsledok, považujeme za 
potrebné sa k problematike členstva primátora mesta, resp. starostu obce v petičnom výbore vyjadriť a predostrieť jeho vlastné 
riešenie.  

Domnievame sa, že členstvo starostu obce, resp. starostov mestských častí v mestách Bratislava a Košice, 
v petičnom výbore, inkompatibilitu bez ďalšieho nezakladá.  

„Petície sú významným prostriedkom vyjadrenia vôle obyvateľov miestnych samospráv a oproti zhromaždeniam 
obyvateľov obce a miestnym referendám aj prostriedkom často využívaným. Sú dôležitou súčasťou kontroly verejnej správy.“30 
Regulácia hazardu, tým, že je zverená do samosprávnej pôsobnosti obcí, je legitímnym predmetom komunálnej politiky 
a verejného záujmu obyvateľov obce. Z tohto dôvodu je politická iniciatíva starostu obce, resp. primátora mesta, smerujúca 
k petícii, rovnako legitímna a právom chránená. Keďže účelom petície je zvýšenie legitimity rozhodovania obce pri zásahu do 
práv prevádzkovateľov hazardných hier, s takto vymedzeným cieľom petície je zlučiteľné, pokiaľ prvotný krok k zabezpečeniu 
zvýšenej legitimity vykoná starosta obce ako člen petičného výboru. Napokon, táto skutočnosť nemá žiaden vplyv na slobodnú 
voľbu obyvateľov obce petíciu svojim podpisom podporiť alebo nepodporiť.  

Zvažovanú inkompatibilitu napokon považujeme za domnelú. Starosta obce ani primátor mesta nie sú poslancami 
zastupiteľstva, i keď jeho zasadnutiam predsedajú. „Starosta obce je vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu principiálne odlišný 
orgán, ich vzájomný vzťah vychádza z princípu spolupráce.“ 31 Adresátom petície je orgán obce, t. j. zastupiteľstvo, ktoré je 
odlišné od iného orgánu obce, starostu. Starosta obce teda petíciu ani neprešetruje, táto pôsobnosť je zverená práve 
zastupiteľstvu. Samotné zastupiteľstvo je v tomto smere plne autonómne, keďže vzťah medzi ním a starostom nie je vzťahom 
zodpovednostným, ani vzťahom nadriadeného a podriadeného orgánu a tieto orgány nemajú vo vzájomnom vzťahu ani 
kreačnú pôsobnosť. Z uvedeného možno vyvodiť, že starosta obce na vybavení petície a napokon ani na prijatí či neprijatí 
VZN neparticipuje spôsobom, ktorý by zakladal odôvodnenú pochybnosť o strete záujmov v tejto veci.  

Pre úplnosť dodávame, že tak ZoOZ, či ZoPP nevylučuje propagáciu petície a na druhej strane ani rozporovanie 
petičnej požiadavky či vyjadrovanie nesúhlasu s ňou. Keďže sa jedná o legitímnu tému politického záujmu v obci, členovia 
jednotlivých orgánov obce, tak ako ktorýkoľvek iný občan, vrátane členov petičného výboru, sú oprávnení vyzývať na podporu 
petície a predkladať argumenty na podporu jej dôvodnosti, či naopak agitovať v jej neprospech. Keďže jedným z podporných 

                                                      
27 ŠELIGA, J.: Podmienka petície a zákaz hazardu na území obce; Justičná revue, 69, 2017, č. 8-9, s. 1058. 
28 Ustanovenie § 3 ods. 1 a 3 ZoPP: „Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej 
moci môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou. V petícii sa určí osoba 
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“)“. 
29 Bod 82 uznesenia krajského súdu. 
30 SREBALOVÁ, M., TRELLOVÁ, L., PAPÁČOVÁ, I.: Priama účasť obyvateľov obce na rázcestí. In: Verejná správa na 
rázcestí: zborník z vedeckej konferencie na počesť 55. výročia pôsobenia prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc. Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 339. 
31 TRELLOVÁ, L.: Ku koncepcii mandátu orgánov obecnej samosprávy. In: Verejná správa na rázcestí: zborník z vedeckej 
konferencie na počesť 55. výročia pôsobenia prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 401. 
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účelov petície je „aj posilnenie participatívneho prvku pri výkone druhovo určenej vlastnej kompetencie obce“, je verejná 
diskusia spojená už s podporou alebo odmietnutím samotnej petície žiaduca a právom chránená.  

Napokon, petičné právo, vrátane práva podieľať sa na zostavení petície, je základným právom priznaným každej 
osobe, t. j. aj starostovi obce ako občanovi a fyzickej osobe (čl. 27 ods. 1 ústavy32, § 1 ods. 1 ZoPP33) Ak by sme akceptovali, 
že tvrdený konflikt záujmov vylučuje starostu obce z okruhu petentov, resp. členov petičného výboru, pričom ústavná ani 
zákonná úprava petičného práva z tohto dôvodu nepripúšťa obmedzenie petičného práva, aprobovali by sme neprípustný 
zásah do jedného zo základných práv.  
 Uvedené skutočnosti vo svojom súhrne spochybňujú záver o inkompatibilite postavenia starostu obce s členstvom 
v petičnom výbore.  
 

4 VECNÉ SKÚMANIE NARÚŠANIA VEREJNĚHO PORIADKU 

Ustanovenie § 10 ods. 6 ZoHH formuluje explicitne znenie kvalifikovanej petičnej požiadavky, ktorá je ako jediná 
spôsobilá založiť právomoc obecného zastupiteľstva prijať VZN o obmedzení umiestňovania herní na území obce. Petičnú 
požiadavku upravuje tak, že petenti, obyvatelia obce, sa „petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti 
s hraním hazardných hier“ v dôsledku čoho sa domáhajú prijatia VZN. Inak formulovaná petičná požiadavka síce vyvolá účinky 
predpokladané ZoPP, t. j. povinnosť vybavenia petície, avšak bude právne irelevantná z hľadiska založenia právomoci 
obecného zastupiteľstva vydaním VZN obmedziť umiestňovanie herní na území obce podľa ZoHH.  

V aplikačnej praxi sa vyskytla otázka, v akom rozsahu má dôjsť k preskúmaniu samotnej petície podľa ZoHH, t. j. čo 
je obsahom jej vybavenia. Inými slovami, či je povinnosťou obecného zastupiteľstva petíciu prešetriť aj z materiálneho 
hľadiska, čiže skúmať prípady narúšania verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier, resp., či je 
obsahom povinnosti vybaviť petíciu prešetrenie jej formálnych náležitostí, najmä z hľadiska jej podpory dostatočným 
množstvom oprávnených petentov.  

Krajský súd v uznesení k tejto problematike zaujal postoj, v ktorom vyžaduje materiálne skúmanie narúšania 
verejného poriadku. Svoj názor rozviedol v bode 77 nasledovne: „(...) potom celkom zrejme nebol naplnený § 5 ods. 5 
Petičného zákona, ktorý jednoznačne na to, aby mohla byť petícia vybavená, stanovuje správnemu orgánu povinnosť prešetriť 
formálne náležitosti petície – podpisy obyvateľov, ale stanovuje aj povinnosť prešetriť a zistiť skutočný stav veci – materiálnu 
podmienku , v danom prípade skutočnosť, či dochádza v obci k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných 
hier.“ 

Domnievame sa, že takéto poňatie spôsobu vybavenia petície v praxi odporuje jej povahe a účelu. Podmienka petície 
na prijatie všeobecne-záväzného nariadenia napriek jej aprobácii ústavným súdom predstavuje významný zásah do práva na 
samosprávu, jedná sa o ojedinelé riešenie tak v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako aj členských štátov EÚ, či 
signatárskych štátov Európskej charty miestnej samosprávy.  

Vymedzenie obsahu petície, t. j. sťažnosť občanov obce ohľadom narúšania verejného poriadku a súdom 
požadovaný spôsob jej prešetrenia, nerešpektuje právnu neurčitosť tohto pojmu. „V právnych predpisoch používaný pojem 
„verejný poriadok“ je neurčitým právnym pojmom. I keď použité slovné výrazy naznačujú za každých skutkových okolností istý 
spoločný základ, nemožno rozumne predpokladať, aby sa tento pojem vykladal úplne identicky v priestupkovom práve (§ 47 
a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), v právnej úprave 
postavenia cudzincov [§ 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov], či dokonca v regulácii zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavretej na dobu neurčitú (§ 
14 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení 
neskorších predpisov)“34. Nemožno úplne vylúčiť ani záver, podľa ktorého narúšaním verejného poriadku v obc i bude 
napríklad ohrozenie zdravia ostatných obyvateľov obce z dôvodu závislosti hráčov. 

Široký rámec regulácie hazardu čo do dôvodov, t. j. obsahu pojmu verejný poriadok, výslovne predpokladá aj 
komunitárne právo. Zmluva o fungovaní Európskej únie umožňuje jeho obmedzenie z dôvodov výslovne ustanovených v 
článkoch 51 a 52, alebo ak sú v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie opodstatnené naliehavými dôvodmi 
všeobecného záujmu. Judikatúra Súdneho dvora rešpektuje, že právna úprava hazardných hier je súčasťou tých oblastí, v 
ktorých existujú významné rozdiely morálneho, náboženského a kultúrneho charakteru medzi členskými štátmi. Vnútroštátne 
orgány tak majú dostatočnú voľnú úvahu na určenie požiadaviek, ktoré prináša ochrana spotrebiteľa a verejného poriadku, a 
pokiaľ sú okrem toho dodržané podmienky stanovené v judikatúre Súdneho dvora, každému členskému štátu prináleží, aby 
posúdil, či je v kontexte legitímnych cieľov, ktoré sleduje, nevyhnutné úplne alebo čiastočne zakázať činnosti týkajúce sa hier 
a stávok, alebo ich stačí len obmedziť a stanoviť na tento účel prísnejšie či menej prísne spôsoby kontroly. (napr. bod 76 
rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach C-316/07, C-358/07 až C-360/07, C-409/07 a C-410/07, Stoß a iní / Land 
Baden-Württemberg, alebo bod 46 rozsudku Súdneho dvora vo veci C-46/08, Carmen Media Group Ltd. / Land Schleswig-
Holstein a Innenminister des Landes Schleswig-Holstein)35.   

Z uznesenia súdu vyplýva, že správny súd požaduje od obce skúmanie narúšania verejného poriadku z materiálnej 
stránky. Petenti však môžu legitímne a právne účinne podporiť petíciu z rôznych dôvodov, v ktorých vzhliadajú narúšanie 
verejného poriadku (napríklad obava o zdravie ostatných obyvateľov z dôvodu závislostí, nesúhlas založený na morálnych 
výhradách, či nesúhlas s vynakladaním sekundárnych nákladov spojených s prevádzkovaním hazardu, ochrana spotrebiteľa 

                                                      
32 Ustanovenie čl. 27 ods. 1 ústavy: „Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach 
verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a 
sťažnosťami.“. 
33 Ustanovenie  § 1 ods. 1 ZoPP: „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci.“. 
34 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. 5. 2017, sp. zn. PL. ÚS 4/2016. 
35 Dôvodová správa k Návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej, Janky Šípošovej a Daniela 
Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, parlamentná tlač č. 1421, 5. 
volebné obdobie. 
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a pod.). Ústavný súd pripustil pluralitu v obsahu pojmu verejný poriadok na účely prijatia VZN, obec a ani petičný výbor však  
objektívne nie je schopná preskúmavať narúšanie verejného poriadku. Keďže obsah tohto pojmu je právne neurčitý, jednotliví 
petenti môžu legitímne vzhliadať narúšanie verejného poriadku z rôznych dôvodov. Obec tak v prípadnom konaní o súlade 
VZN nedokáže predložiť podklady, ktorými by preukazovala skúmanie narúšania verejného poriadku, a to práve z dôvodu 
mnohosti obsahu pojmu verejný poriadok, ktorým ho napĺňajú jednotliví občania podporujúci petíciu. Aplikačná prax 
vzťahujúca sa k obsahu petičnej požiadavky bude viesť k dôsledku, že obyvatelia obce predložia zastupiteľstvu riadne 
zostavenú petíciu, na podklade ktorej obec prijme VZN, avšak v prípadnom konaní o preskúmanie súladu takéhoto VZN 
nebude z objektívneho hľadiska obec nikdy schopná preukázať materiálne skúmanie narúšania verejného poriadku.  

Podporne k nášmu názoru poukazujeme na dôvodovú správu k schválenému pozmeňujúcemu návrhu 
k predmetnému ustanoveniu.  

Pôvodne predložený návrh novely ZoHH v pre nás relevantnej časti navrhoval skúmanie porušovania  verejného 
poriadku tak, že k nemu malo dôjsť „opakovane a preukázateľne“ pričom požadoval, aby sa petícia „prešetrila a vybavila podľa 
osobitného predpisu“ (odkazovaný § 5 ods. 5 ZoPP). Tento novelizačný bod bol pozmeňovacím návrhom vypustený, čo bolo 
v spoločnej správe výborov odôvodnené nasledovne: „Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vypúšťa podmienka prijatia VZN na 
základe opakovaného a preukázateľného narušovania verejného poriadku. Už podpísaním petície sa obyvatelia obce sťažujú, 
že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, preto zákon nemôže vyžadovať preukazovanie 
narúšania verejného poriadku.“36 

Domnievame sa tak, že účel petície vylučuje, aby obec preskúmavala narúšanie verejného poriadku aj z materiálnej 
stránky, keďže zákonodarca ponechal toto hodnotenie na úvahe samotných obyvateľov. Napokon, práve oni sú subjektom, 
ktorí môžu túto okolnosť posúdiť priamo a bezprostredne vo svojom okolí. 

  

 ZÁVER 

Prevádzkovanie výherných hracích prístrojov a obdobných zariadení sa nachádza v zásade na samom okraji 
spoločensky akceptovaných aktivít (samozrejme v rôznej miere podľa typu a parametrov tej-ktorej hry) a je sprevádzané 
významnými negatívnymi externalitami. Záťaž plynúca z týchto externalít (patologické hráčstvo, kriminalita a iné sociálne 
problémy) ovplyvňuje sociálnu situáciu obyvateľov obcí, v ktorých sú výherné hracie prístroje (alebo podobné zariadenia) 
prevádzkované, ako aj verejný poriadok v týchto obciach. Práve preto je žiadúce, aby obecné zastupiteľstvá, ktoré obce 
samostatne spravujú, v rámci samosprávnej právomoci legitímne prostredníctvom svojej normotvorby rozhodovali o regulácii 
hazardných aktivít na ich území. 37  

Domnievame sa, že žiaden z analyzovaných problémov spojených s prijímaním VZN o obmedzení hazardných hier 
neohrozuje ich súlad so zákonom ani pro futuro. Právo nesmie predstavovať samoúčelný systém a malo by reflektovať realitu 
spoločenského života. Právny poriadok je efektívnym regulatívnym systémom iba potiaľ, dokedy požíva v očiach občanov 
nevyhnutnú mieru legitimity. Uvedené možno vztiahnuť aj na orgány aplikácie práva. Pokiaľ obyvatelia obcí spolu s ich 
volenými zástupcami realizujú svoj legitímny záujem na regulácii hazardu v ich obci v medziach zákona, právny poriadok ani 
jeho aplikácia by nemala smerovať k popretiu ich vôle. Nami rozoberané aspekty prijímania VZN o obmedzení hazardu 
v podstatnej miere nad zákonný rámec vlastnú právomoc obcí formalizujú, vyprázdňujú a znemožňujú jej účinný výkon. Jej 
stabilizovanie by v budúcnosti mohlo viesť k podstatnému oslabeniu dôvery občanov v právo ako také a v zmysluplnosť 
komunálnej samosprávy, čomu by sa mala spoločnosť vyvarovať. 
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DOBRÉ NARIADENIE O ODPADE 
 

Martin Dufala, Jana Šmelková 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 
 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou prijímania všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom, 

v ktorom obec v zmysle § 81 od. 8 zákona o odpadoch upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom. Autori sa 
v príspevku zaoberajú úvahou, čo by malo dobré VZN o odpade obsahovať.  

Abstract: The article deals with the analysis of the adoption of generally binding regulation about municipal waste 

management. Under the section 81 paragraph 8 of Waste Act, the municipality regulates the details of municipal waste 
management. Authors analyze what the good generally binding regulation about waste management should contain. 

Kľúčové slová: komunálny odpad, nakladanie s odpadom, všeobecne záväzné nariadenie 

Key words: municipal waste, waste management, generally binding regulation 

 ÚVOD 

Právna úprava nakladania s odpadmi je štrukturovaná na viacerých úrovniach. V rámci právnych predpisov 
Európskej únie je nakladanie s odpadmi upravené vo viacerých smerniciach1, pričom rámec uvedenej problematiky je 
upravený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade (ďalej len „smernica 
o odpade“). Na národnej úrovni tvorí základ právnej úpravy zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Ďalej sú podrobnosti o vybraných ustanoveniach 
zákona upravené vo vykonávacích predpisoch, a to vyhláškach vydaných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky2. Právny rámec problematiky nakladania s odpadom dotvárajú všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s 
komunálnym odpadom, ktoré vydávajú obce v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti.  

Jeden z najdôležitejších právnych inštitútov celej právnej úpravy, ktorý výrazne determinuje správanie sa všetkých 
subjektov zapojených do procesu nakladania s odpadom, je hierarchia odpadového hospodárstva. Hierarchia odpadového 
hospodárstva je zakotvená už na úrovni Európskej únie, a to v spomínanej smernici o odpade3. Ďalej ju v takmer totožnom 
znení prebral aj zákon o odpadoch4 a v súlade s touto hierarchiou by mali obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach 
o nakladaní s komunálnym odpadom upraviť aj podrobnosti, ktoré im tento zákon ustanovuje. Smernica o odpade 
charakterizuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako poradie priorít nakladania s odpadom, pričom zákon o odpadoch ju 
dokonca označuje ako záväzné poradie priorít nakladania s odpadom. To znamená, že pri nakladaní s odpadom by mali 
všetky zainteresované subjekty postupovať podľa hierarchie, t. j. začať prvým bodom hierarchie, a každý ďalší bod hierarchie 
uplatniť až vtedy, ak podľa predchádzajúceho bodu nie je možné pri nakladaní s odpadom ďalej pokračovať. Hierarchia 
odpadového hospodárstva zakotvuje nasledovné poradie priorít, čiže postupov pri nakladaní s odpadom: 

a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 
Podľa údajov z Eurostatu5 sa v podmienkach Slovenskej republiky nedarí uplatňovať poradie priorít stanovené 

v hierarchii odpadového hospodárstva, keďže za rok 2016 až 66 % komunálneho odpadu skončilo na skládkach (čo znamená 
uplatnenie posledného bodu hierarchie, t. j. zneškodňovanie), 11 % komunálneho odpadu skočilo v spaľovniach (spaľovanie 
odpadu je energetické zhodnocovanie, t. j. predposledný bod hierarchie) a len 23 % komunálneho odpadu sa zhodnotilo 
recykláciou. Uvedené údaje okrem iného naznačujú, že Slovenská republika bude mať veľké ťažkosti pri splnení recyklačných 
cieľov pre rok 2020 podľa smernice o odpadoch, podľa ktorej podiel komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie 
a recykláciu odpadu, by mal tvoriť minimálne 50% hmotnosti vyprodukovaného komunálneho odpadu6. 

                                                      
1 Najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení, 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách 
a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, čiastkovo aj v ďalších smerniciach. 
2 Napr. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
3 Článok 4 ods. 1 smernice o odpade. 
4 § 6 ods. 1 zákona o odpadoch.  
5 Bližšie pozri napr. http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-august-
2018/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.html alebo https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Waste_statistics/sk . 
6 Článok 11 ods. 1 smernice o odpade. 

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-august-2018/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.html
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-august-2018/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics/sk
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics/sk
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Cieľom ďalšej časti príspevku je analyzovať, či a akým spôsobom prispievajú k uplatňovaniu hierarchie odpadového 
hospodárstva a tým aj k dosiahnutiu stanovených cieľov jednotlivé všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s komunálnym 
odpadom, ktoré vydávajú obce. 

2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O ODPADE 

Predtým, ako sa bližšie zameriame na samotné všeobecné nariadenie o odpade, je potrebné aspoň v krátkosti 
poukázať na zmeny, ktoré priniesla právna úprava zákona o odpadoch v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou7, 
keďže to malo vplyv aj na podobu všeobecne záväzných nariadení obce o nakladaní s komunálnym odpadov. Je to dôležité 
z toho dôvodu, že sa zmenili, resp. pribudli subjekty zodpovedné za nakladanie s komunálnym odpadom a za znášanie 
nákladov s tým spojených. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli 
na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedná obec (výnimku tvorili len 
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, za ktorý zodpovedali prevádzkovatelia zariadení spoločného 
stravovania), pričom v súlade s princípom znečisťovateľ platí boli náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi hradené z miestneho poplatku za komunálny odpad8.  

Právna úprava zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2016 zaviedla inštitút, ktorý výrazným spôsobom 
upravil zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom a znášanie nákladov s tým spojených. Ide o zavedenie tzv. 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je podľa § 27 zákona o odpadoch súhrn povinností 
výrobcu vyhradeného výrobku vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je 
predchádzanie vzniku odpadu a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu (t.j. 
postupu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva). Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na 
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky 
na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní 
s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného 
krytia uvedených činností. Z uvedeného vyplýva, že pri rozšírenej zodpovednosti výrobcov „ide o komplexnú zodpovednosť 
od materiálového zloženia a konštrukcie vyhradených výrobkov, informovanie o ich zložení a o nakladaní s prúdom odpadu 
z týchto výrobkov až po zabezpečenie finančného krytia uvedených činností. Na zabezpečenie rozšírenej zodpovednosti 
zákon o odpadoch ukladá výrobcom vyhradených výrobkov v štvrtej časti zákona o odpadoch rad konkrétnych povinností, 
špecifických pre jednotlivé vyhradené výrobky.“9 Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že zákon o odpadoch 
rozdelil zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom, ako aj znášanie nákladov za nakladanie s komunálnym 
odpadom medzi obec, resp. pôvodcov odpadu prostredníctvom platenia miestneho poplatku za komunálny odpad, a výrobcov 
vyhradených výrobkov. Platí, že obec je zodpovedná za nakladanie s tzv. zmesovým komunálnym odpadom a znáša náklady 
s tým spojené, a výrobcovia sú zodpovední za nakladanie s triedeným komunálnym odpadom vrátane znášania nákladov 
s tým spojených. 

V súlade so zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov boli aj obce povinné do 30. júna 2016 zosúladiť svoje 
všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom so zákonom o odpadoch. Podľa § 81 ods. 8 zákona 
o odpadoch obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví nasledovné podrobnosti: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, 
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu  elektroodpadov z domácností, 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a 
akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 
g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 
h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 
i) prevádzkovaní zberného dvora, 
j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 
k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad. 

V porovnaní s predchádzajúcou úpravou by mala právna úprava všeobecne záväzných nariadení reflektovať viaceré 
podstatné zmeny. Dochádza k osobitnému zberu a nakladaniu s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, ktorý sa 
zbiera oddelene od ostatného komunálneho odpadu a mal by sa zhodnocovať, nie zneškodňovať. Upravuje sa osobitný zber, 
preprava a nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a triedeným komunálnym odpadom, a to s ohľadom na 
rozdielnosť subjektov zodpovedných za ich nakladanie a financovanie nakladania s komunálnym odpadom. 

Tu je potrebné opätovne zdôrazniť, že uvedené podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom by mali byť 
v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. To znamená, že aj všeobecne záväzné nariadenia obcí o nakladaní 
s komunálnym odpadom by mal klásť primárne dôraz na predchádzanie vzniku odpadu, následne zhodnocovanie odpadu 
a až ako poslednú možnosť umožniť zneškodňovanie komunálneho odpadu. Otázkou je, ako uvedené zabezpečiť.  

Dôraznejšie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva je podľa nášho názoru možné prostredníctvom 
regulácie miestneho poplatku za komunálny odpad, keďže ide o jeden z ekonomických nástrojov ochrany životného 
prostredia. Dôvodom nepriaznivej situácie (ne)dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva je podľa viacerých 

                                                      
7 Zákon č. 223/2001 Z. z. o dopadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný 
do 31. 12. 2015. 
8 Bližšie pozri napr. KOŠIČIAROVÁ, S. a kolektív: Právo životného prostredia. 2. vydanie. Žilina: Poradca podnikateľa, 2009. 
S 29. ISBN 978-80-89363-13-1 
9 Takáč, P.: Zákon o odpadoch. Praktický komentár. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2016. S 95. ISBN 978-80-8186-485-2. 
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odborníkov práve výška poplatku za skládkovanie10, ktorá vzhľadom na nízky poplatok za vývoz odpadu na skládky 
v porovnaní s iným členskými štátmi Európskej únie nemotivuje pôvodcov odpadu odpad zhodnocovať, ale vyviesť odpad na 
skládku. Inak povedané, pre pôvodcov odpadu je lacnejšie skládkovanie odpadov, ako niektorá z foriem zhodnocovania, 
napríklad recyklácia.  

Motivácia pôvodcov komunálnych odpadov k vyššej miere zhodnocovania komunálnych odpadov má základ 
v zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov, lebo časť nákladov za nakladanie s odpadmi prešla z obce, resp. pôvodcov 
odpadu práve na výrobcov. Mala by teda platiť nepriama úmera, že čím viac komunálneho odpadu pôvodca odpadu 
vyseparuje, tým menej by mal platiť za zmesový komunálny odpad, keďže náklady za nakladanie s triedeným komunálnym 
odpadom znáša výrobca vyhradeného výrobku. Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom 
by teda prostredníctvom znižovania nákladov za zmesový komunálny odpad (čiže komunálny odpad po vytriedení oddelene 
zbieraných zložiek odpadu, za nakladanie ktorých zodpovedajú výrobcovia) malo motivovať obyvateľov obce ako pôvodcov 
odpadu k vyššej miere separovaného zberu odpadu a uplatňovaniu hierarchie odpadového hospodárstva.  

3 ANALÝZA VYBRANÝCH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ 

Vyššie uvedenú hypotézu sme sa pokúsili potvrdiť analýzou všeobecne záväzných nariadení vybraných obcí. Pre 
úplnosť analýzy stanovenej hypotézy je potrebné dodať, že bolo potrebné brať do úvahy aj všeobecne záväzné nariadenia o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú vydávané na základe § 83 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov, avšak dovolíme si vysloviť názor, že napriek rozdielnej zákonnej úprave ide pri uplatňovaní hierarchie odpadového 
hospodárstva o jednu oblasť, pričom právna úprava oboch všeobecne záväzných nariadení vecne úzko súvisí. 

Vzhľadom na rozdielnosť obcí v podmienkach Slovenskej republiky z hľadiska ich veľkosti, počtu obyvateľov, 
postavenia a do istej miery aj regionálnych rozdielov, sme si na analýzu vytypovali všeobecne záväzné nariadenia Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Mesta Žilina a Mesta Prešov ako krajských miest, a Obce Bernolákovo v okrese Senec. 
Uvedený výber obcí bol do značnej miery determinovaný aj znalosťou miestnych pomerov autorov príspevku. 

Hodnotiace kritériá analýzy boli nasledovné: 
1. zhodnotenie opatrení pre pôvodcov odpadu na predchádzanie vzniku odpadu – predchádzanie vzniku odpadu 
je prvou prioritou hierarchie odpadového hospodárstva a je jedným z najekologickejších a zároveň 
najekonomickejších spôsobov nakladania s odpadmi11, 
2. zhodnotenie opatrení týkajúcich sa separovaného zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – 
biologicky rozložiteľný odpad tvorí relatívne vysoké percento komunálneho odpadu12, avšak ide o dobre 
zhodnotiteľný odpad, preto je potrebná čo najvyššia miera separovanie tejto kategórie odpadov, 
3. zhodnotenie úpravy počtu a typu zberných nádob na odpad a intervalu vývozu – uvedené parametre na jednej 
strane zabezpečujú dostatočnú kapacitu pre pôvodcov odpadov, avšak je potrebné aj vhodné nastavenie tohto 
kritéria z dôvodu podpory separácie jednotlivých druhov odpadov, a to v úzkej súvislosti s výškou poplatku za 
komunálny odpad vzhľadom na počet a typ nádob, a najmä vzhľadom na interval vývozu. 

3.1        Všeobecne záväzné nariadenie v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

   Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy1314 obsahuje len krátke ustanovenie, ktoré demonštratívnym spôsobom vymenúva činnosti prospievajúce vzniku 
odpadu. O predchádzaní vzniku odpadu hovorí nariadenie ešte na dvoch ďalších miestach, ale kompostovanie odpadu zo 
záhrad a parkov ani kompostovanie kuchynského a reštauračného odpadu nie je v zmysle zákona o odpadoch možné 
považovať za predchádzanie vzniku odpadu, ale formu recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu. 

    Pokiaľ ide o biologicky rozložiteľný odpad, na území hlavného mesta sa nezavádza triedený zber komunálneho 
odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu, že hlavné mesto zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto 
odpadov v spaľovni odpadov. Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sa určuje spoločná zberná 
nádoba alebo kontajner na zmesový komunálny odpad. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 
z cintorínov sa zhodnocuje individuálnym alebo komunitným kompostovaním v kompostovacom zariadení, prípadne je tento 
druh odpadu možné umiestniť do zbernú nádobu hnedej farby s minimálnym objemom 120 litrov, ktorej odvoz zabezpečuje 
obec.  

                                                      
10 Bližšie pozri napr. https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-je-klucove-
pre-nase-odpadove-hospodarstvo/ alebo https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104203/vlada-schvalila-zvysenie-
poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.aspx.  
11 Bližšie pozri napr. http://www.zerowasteslovakia.sk/ alebo https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104436/49-opatreni-
ktore-maju-pomoct-predchadzat-vzniku-odpadu.aspx.   
12 Bližšie pozri napr. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, dostupný na 
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-
2020_vestnik.pdf.  
13 Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
14 Podľa § 6a ods. 2 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave je Bratislave vyhradené zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu a organizovať triedenie odpadu z domácností a z prevádzkarní, čiže oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi 
nepatrí do pôsobnosti mestských častí. 

https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-je-klucove-pre-nase-odpadove-hospodarstvo/
https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-je-klucove-pre-nase-odpadove-hospodarstvo/
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104203/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.aspx
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104203/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.aspx
http://www.zerowasteslovakia.sk/
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104436/49-opatreni-ktore-maju-pomoct-predchadzat-vzniku-odpadu.aspx
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104436/49-opatreni-ktore-maju-pomoct-predchadzat-vzniku-odpadu.aspx
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
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   Počet a typ zberných nádob a kontajnerov, ako aj interval odvozu pre zmesový komunálny odpad je stanovený podľa 
druhu stavieb a počtu osôb v nich žijúcich. Od objemu nádob na odpad a intervalu odvozu potom závisí aj poplatok za 
komunálny odpad, ktorý sa určuje ako súčin intervalu 
odvozu, sadzby a hmotnosti odpadu podľa objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva15. 

   Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym 
odpadom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy minimálnym spôsobom upravuje problematiku predchádzania 
vzniku odpadov. Separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu zavádza len čiastočne pre odpad zo záhrad a parkov 
vrátane odpadu z cintorínov. Spôsob stanovenia výšky poplatku za komunálny odpad nezohľadňuje mieru separácie odpadu 
pôvodcom odpadu a fixným stanovením počtu nádob, typu nádob a intervalu vývozu nemotivuje pôvodcov odpadu 
k predchádzaniu vzniku odpadu a zvýšenej separácii jednotlivých zložiek odpadu v zmysle zákona o odpadoch. 

3.2       Všeobecne záväzné nariadenie v Meste Žilina a v Meste Prešov 

  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina16 neobsahuje ustanovenie o predchádzaní vzniku odpadu. Biologicky 
rozložiteľný odpad vhodný na kompostovanie sa zhodnocuje kompostovaním v kompostovacích zásobníkoch umiestnených 
na nehnuteľnosti pôvodcu odpadu, pričom mesto zabezpečuje bezplatné dodanie kompostovacieho zásobníka pôvodcovi 
odpadu. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom mesto nezabezpečuje, pretože si uplatnilo výnimku 
podľa § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch. Počet zberných nádob a interval vývozu stanovuje podľa druhu stavieb 
a počtu osôb v nich žijúcich, pričom určitým špecifikom je stanovenie intervalu vývozu podľa lokality, kde sa zberné nádoby 
nachádzajú. Výška poplatku je stanovená podľa jednotkovej ceny za liter odpadu v závislosti od množstva odpadu a intervalu 
vývozu, a to ako paušálny poplatok za celé zdaňovacie obdobie.  

  Ani všeobecne záväzné nariadenie Mesta Prešov17 neobsahuje ustanovenie o predchádzaní vzniku odpadu. 
Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene môže pôvodca odpadu bezplatne uložiť na zberný dvor, kompostovať v vlastnom 
zariadení alebo odovzdať do zberných vriec na to určených. Mesto Prešov si na nakladanie s biologicky rozložiteľným 
kuchynským odpadom uplatnilo rovnakú výnimku, ako vyššie uvedené Mesto Žilina. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje 
druhy nádob na odpad a pokiaľ ide o počet nádob a interval vývozu, neustanovuje ho exaktne, ale odkazuje na harmonogram 
vývozu, ktorý dohodne mesto s osobou oprávnenou na nakladanie s komunálnym odpadom. Čiastočne pozitívne je možné 
hodnotiť, že frekvenciu zberu stanovenú podľa harmonogramu je možné upraviť, a to v závislosti od množstva odpadu po 
vyseparovaní jednotlivých zložiek odpadu. Je na škodu veci, že v uvedenom prípade ide o plošné nastavenie frekvencie 
vývozu na základe dohody mesta s oprávnenou osobou, a nie jednotlivo s pôvodcami odpadu. Výška poplatku je stanovená 
podľa jednotkovej ceny za liter odpadu podľa veľkosti nádob. 

  V prípade oboch miest je možné konštatovať, ich všeobecne záväzné nariadenia neobsahujú opatrenia na 
predchádzanie vzniku odpadov. Separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu je zavedený len pre odpad vhodný na 
kompostovanie, resp. zeleň. Interval vývozu ani výška poplatku za odpad nezohľadňuje mieru separácie, aj keď v prípade 
Mesta Prešov je tu stanovený aspoň čiastočne mechanizmus zohľadnenia miery separácie odpadu, avšak nie na individuálnej 
úrovni pôvodcov odpadu.  

3.3    Všeobecne záväzné nariadenie v Obci Bernolákovo 

   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo18 obsahuje len stručné konštatovanie, že pôvodca odpadu je 
povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Obec 
zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad, parkov, cintorínov, ktoré sa zbierajú do zberných nádob hnedej farby a zhodnocujú. Navyše, obyvatelia 
obce môže bezplatne doviezť biologicky rozložiteľný odpadov zo záhrad do kompostárne nachádzajúcej sa v obci, ktorá je 
v nariadení nesprávne označená ako skládka bioodpadu. Obec v nariadení určuje minimálne množstvá zberných nádob a 
cyklus vývozov na zmesového komunálneho odpadu. Výška poplatku za komunálny odpad je určená podľa veľkosti nádoby 
a počtu vývozov.  

   Je tu však stanovená jedna výnimka, ktorá (aj keď len čiastočne a nesystematicky) umožňuje pôvodcovi odpadu 
odkloniť sa od určeného intervalu vývozu. V prípade, ak ide o byt tromi bývajúcimi osobami, umožňuje nariadenie zníženie 
intervalu vývozov komunálneho odpadu z 52 vývozov za kalendárny rok na 26 vývozov za kalendárny rok. Túto výnimku je 
možné uplatniť v prípade preukázania separácie odpadov, a to doložením fotodokumentácie od držiteľa odpadu a kontrolou 
naplnenia nádob na komunálny odpad a separovaný odpad pracovníkmi obecného úradu. Na základe osobnej skúsenosti 
jedného z autorov k faktickej kontrole separácie a ani k výzve na predloženie fotodokumentácie pracovníkmi obecného úradu 
nedošlo, avšak pôvodca odpadu bol upozornený na prípadné ťažkosti s kapacitou zbernej nádoby pri znížení intervalu vývozu.  

   V tomto ostatom prípade je možné konštatovať, že ani všeobecne záväzné nariadenie obce neobsahovalo žiadne 
opatrenia pre pôvodcov odpadu na predchádzanie vzniku odpadu, avšak pozitívne možno hodnotiť, že na rozdiel od miest, 
v obci je zavedený separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu bez uplatnenia výnimky. Otázkou ostáva, ktorý faktor 
bol pri uvedenom spôsobe nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom rozhodujúci – či je to existencia miestnej 
kompostárne, prevažne vidiecky charakter výstavby, prípadne menší počet obyvateľov v porovnaní s analyzovanými mestami. 
Pozitívne možno hodnotiť možnosť úpravy intervalu vývozu odpadu v závislosti od miery separácie, aj keď táto možnosť je 

                                                      
15 § 5 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
16 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 16/2018 o odpadoch  
17 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Prešov č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Prešov 
18 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bernolákovo č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Bernolákovo 
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upravená len pri jednej skupine pôvodcov odpadov. Je to však zároveň model, ktorý by bolo možné rozšíriť aj na ostatných 
pôvodcov odpadu. 

 

 ZÁVER 

V systéme nakladania s komunálnym odpadom je na dodržanie hierarchie odpadového hospodárstva dôležité 
konanie každého zainteresovaného subjektu. Ak zlyháva čo i len jeden článok v procese nakladania s komunálnym odpadom, 
je veľmi náročné dodržať prísne stanovené ciele nakladania s komunálnym odpadom. 

Dôležitým subjektom v procese nakladania s komunálnym odpadom sú pôvodcovia komunálneho odpadu, čiže 
obyvatelia obce. Pre ich činnosť pri nakladaní s komunálnym odpadom je okrem právnej úpravy zákona o odpadoch dôležitá 
aj právna úprava zakotvená vo všeobecnom nariadení obce o nakladaní s komunálnym odpadov, lebo konkretizuje 
podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom s prihliadnutím na miestne pomery a iné lokálne osobitosti.  

Na základe vyššie uvedených teoretických poznatkov a analýzy vybraných všeobecne záväzných nariadení si 
dovolíme konštatovať, že všeobecne záväzné nariadenia obcí o nakladaní s komunálnym odpadom by okrem predpísaných 
náležitostí splnomocňovacieho ustanovenia zákona o odpadoch mali do väčšej miery reflektovať aj napĺňane hierarchie 
odpadového hospodárstva. Ide najmä o opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a zvýšenú mieru separácie komunálneho 
odpadu, ktorá je prvým a nevyhnutným krokom zhodnocovania komunálneho odpadu. Je to potrebné najmä z dôvodu 
negatívneho pomeru množstva odpadov, ktoré sú zhodnocované, a množstva odpadov, ktoré sú zneškodňované, čiže 
vyvážené na skládky.  

Za uvedenú nepriaznivú situáciu môže do veľkej miery aj nastavenie poplatkov za skládkovanie, ktoré nemotivuje 
pôvodcov odpadov k zhodnocovaniu odpadov, ale k ich zneškodňovaniu skládkovaním, avšak určitý priestor na motiváciu 
vidíme aj v systéme nastavenia nakladania s komunálnym odpadom vo všeobecne záväzných nariadeniach obce.  

Uvedená situácia veľkého podielu skládkovania odpadov viedla k zmene nastavenia výšky sadzieb poplatkov za 
uloženie odpadov na skládky, kde sa jednotlivé sadzby odvíjajú od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti 
súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ustanovuje postupný mechanizmus zvyšovania 
poplatkov za uloženie odpadov na skládky, a to tak, že čím bude úroveň vytriedenia komunálneho odpadu nižšia, tým bude 
poplatok za uloženie odpadov na skládky vyšší.  

Obdobný spôsob by mohol byť zavedený aj pri nastavení intervalu vývozu komunálneho odpadu a výšky poplatku za 
komunálny odpad. Vyššia miera separácie komunálneho odpadu by znamenala možnosť pre pôvodcu odpadu znížiť si interval 
vývozu komunálneho odpadu, čoho dôsledkom by bol nižší poplatok za komunálny odpad, resp. miera separácie by bola 
priamo zohľadnená pri stanovení výšky poplatku za komunálny odpad. Takýto návrh (samozrejme po dopracovaní potrebných 
technických podrobností) podporuje aj zvedenie inštitútu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, lebo zvýšením miery separácie 
komunálneho odpadu sa mení množstvo odpadu, za ktoré zodpovedá obec, a „presúva sa“ k výrobcom vyhradených 
výrobkov, ktorý budú zodpovedať za väčšie množstvo triedeného komunálneho odpadu a zároveň znášať aj náklady spojené 
s triedeným zberom komunálnych odpadov. 
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Abstrakt: Autori v článku poukazujú na vplyvy, ktoré prináša klimatická zmena a na úlohou obcí v boji proti klimatickej zmene. 

Predmetný článok sa zoberá rôznymi právnymi nástrojmi dostupnými pre obce zameranými primárne na adaptáciu na 
nepriaznivé následky klimatickej zmeny. 

Abstract: Authors discusses the impacts of climate change and the role of municipalities in the battle against climate change. 

The relevant article is dealing with various legal tools available for municipalities, which are primarily focused on adaptation to 
adverse effects of climate change.  

Kľúčové slová: Klimatická zmena, adaptácia, obce. 

Key words: Climate change, adaptation, municipalities. 

  ÚVOD 

Za najväčšiu hrozbu akej kedy ľudstvo čelilo je v súčasnosti považovaná klimatická zmena a s ňou súvisiace 
negatívne dopady. Potvrdzujú to mnohé výskumy zamerané na túto problematiku. Potvrdzuje to napríklad aj tohtoročná 
Správa o globálnych rizikách 2018, ktorú každoročne pripravuje a zverejňuje Svetové ekonomické fórum. Tri z piatich 
najväčších globálnych rizík z hľadiska pravdepodobnosti na tento rok priamo súvisia so zmenou klímy a jedná sa konkrétne o 
prípady extrémneho počasia, prírodné katastrofy a zlyhanie zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na klimatickú zmenu.2  

V októbri 2018 Medzivládny panel pre zmenu klímy3 vydal Špeciálnu správu o dôsledkoch oteplenia planéty o 1,5 
°C4, ktorá sa prioritne zamerala na tri nasledujúce okruhy: čo by bolo potrebné na obmedzenie otepľovania planéty na úrovni 
1,5 °C, následky aké by oteplenie o 1,5 °C prinieslo v porovnaní s následkami, ktoré by nastali pri oteplení o 2 °C a vyššom 
a posilnenie globálnej reakcie na klimatickú zmenu (s dôrazom na mitigáciu a adaptáciu). Správa hovorí o tom, že ľudské 
aktivity do dnešného dňa spôsobili nárast globálnej priemernej teploty o viac ako 1 °C v porovnaní s hodnotami 
predindustriálneho obdobia, ako aj fakt, že táto teplota bude ešte narastať. Správa tak isto uvádza, že súčasné národne 
definované príspevky signatárov Parížskej dohody nebudú dostatočné na splnenie hlavného z cieľa Parížskej dohody, a to 
udržanie zvýšenia globálnej priemernej teploty výrazne pod hladinu 2 °C, a už vôbec nie na udržanie zvýšenia teploty na 
úrovni 1, 5 °C.5 Záverom Medzivládny panel pre zmenu klímy uvádza, že boj proti klimatickej zmene si bude vyžadovať rýchle, 
ďalekosiahle a bezprecedentné zmeny vo všetkých aspektoch fungovania spoločnosti. Tieto zmeny budú potrebné tak na 
globálnej úrovni, na úrovni štátov, na lokálnej úrovni, ako aj v správaní právnických osôb a fyzických osôb. 

Negatívne následky klimatickej zmeny začali v posledných rokoch ovplyvňovať životné prostredie a mnohé jeho 
zložky aj na našom území. Územie Slovenskej republiky sa za posledných 150 rokov oteplilo približne o 2 °C, čo predstavuje 
dvojnásobný rast priemernej teploty oproti zvýšeniu priemernej globálnej teploty. Prejavom sú častejšie a dlhotrvajúcejšie vlny 
tepla postihujúce naše územie v letných mesiacoch. Došlo k poklesu atmosférických zrážok na celom území. Naopak zrážky 
často prichádzajú vo forme extrémnych denných úhrnov, čo vedie k častým prívalovým povodniam na malých územiach po 
celej republike. Tieto nárazové zrážky sú často sprevádzané aj inými prejavmi extrémneho počasia, najmä v podobe silného 
nárazového vetra. 

Predovšetkým mestá, ale samozrejme aj obce by mali zastávať ústrednú úlohu pri adaptácií na negatívne následky 
zmeny klímy, ktoré postihujú jednotlivé územia odlišne. Obce najlepšie poznajú konkrétne špecifiká územia, ako aj jednotlivé 
prejavy klimatickej zmeny v danom území. Za ďalšie dôvody prečo by mestá mali zastávať túto úlohu boli označené 
nasledujúce tri. Predpokladá sa, že pokračujúca a výrazná urbanizácia by mala ešte zvýšiť významnú úlohu miest a mala by 
formovať dvadsiate prvé storočie. Druhým významným dôvodom je, že mestá vytvárajú jedinečné mikroklímy, ktoré ovplyvňujú 
viaceré špecifické premenné, akými sú teplota vzduchu, smer a rýchlosť vetra, množstvo zrážok, schopnosť absorbovať vodu 
a mnohé ďalšie. Efekt tepelného ostrova môže slúžiť ako ideálny príklad. Nahradzovanie prírody zástavbou, ktorá je často 
z materiálov, ktoré zle odrážajú slnečné žiarenie, teplo z výraznejších antropogénnych činností spôsobujú, že teplota dosahuje 
väčšie hodnoty ako teplota okolitej krajiny. Tak isto zastavané plochy zvyšujú riziko lokálnych povodní, čoho sme svedkom 
najmä posledné roky. Profesor Lapin však varuje, že ak sa nezačne klásť väčší dôraz na adaptáciu, tento stav sa bude len 
zhoršovať.6 To, že mestá predstavujú veľkú koncentráciu majetku, materiálnych a kultúrnych hodnôt, existuje v nich veľká 

                                                      
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0557/17 „Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy 
obcami ako subjektami verejnej správy“ udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. 
2 Svetové ekonomické fórum: Správa o globálnych rizikách 2018. [online]  
Navštívené dňa 06.11.2018 <http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf> 
3 Intergovernmental panel on climate change. [online] <http://www.ipcc.ch/> Navštívené dňa 06.11.2018. 
4 Global Warming of 1.5 °C, an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and 
related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate 
change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. [online] <http://www.ipcc.ch/report/sr15/> Navštívené dňa 
06.11.2018. 
5 Climate Action Tracker: 2100 Warming projections. [online]  
Navštívené dňa 06.11.2018 <https://climateactiontracker.org/global/temperatures/>  
6 GRZNÁROVÁ, I.: Bratislava si koleduje o katastrofu. [online] <https://science.hnonline.sk/klima-a-fyzika/1767663-bratislava-
si-koleduje-o-katastrofu-varuje-klimatolog> Navštívené dňa 07.11.2018. 
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závislosť na vzájomne prepojenej infraštruktúre a samozrejme fakt, že je v nich žije väčší počet obyvateľom spôsobuje, že 
mestá sú oveľa viac ohrozované negatívnymi dopadmi klimatickej zmeny.7  

2 SLOVENSKÁ REPUBLIKA V BOJI PROTI KLIMATICKEJ ZMENE 

Zhodujeme sa v tom, že Slovenskej republike nie je problém klimatickej zmeny ľahostajný. Je signatárom všetkých 
významných medzinárodných dohovorov na tomto úseku, za ktoré pokladáme Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Kjótsky 
protokol k tomuto dohovoru a najnovšiu Parížsku dohodu.8 Všetky záväzky z nich vyplývajúce sme zaviazaní plniť spoločne 
s ostatnými členskými štátmi Európskej únie prostredníctvom právnych nástrojov Európskej únie spoločne. Od roku 1990, 
ktorý sa v medzinárodnom priestore považuje za základný rok, do roku 2015, Slovenská republika znížila emisie skleníkových 
plynov o 44,6 percent. Toto je veľmi pozitívne číslo, avšak je potrebné poukázať, že tento pokles súvisí s prechodom z 
centrálne plánovanej ekonomiky na trhové hospodárstvo, ktorý spôsobil zánik mnohých veľkých a „špinavých“ tovární. 
V dôsledku tohto nebol pre Slovenskú republiku problém dodržiavať emisné limity. Takzvané „nízko zavesené ovocie“ pri 
znižovaní emisií skleníkových plynov bolo už pozbierané a ciele Európskej únie do roku 2030 budú pre Slovenskú republiku 
výzvou. 

Na vytvorenie celkového obrazu o prístupe Slovenskej republiky k riešeniu problému klimatickej zmeny nám môže 
slúžiť Index efektívnosti v oblasti klimatickej zmeny, ktorý od roku 2006 každý rok pripravujú a zverejňujú orgnizácie 
Germanwatch, New Climate Institute a Climate Action Network. Index porovnáva a vyhodnocuje aktivity štátov na úseku boja 
proti klimatickej zmene a je navrhnutý tak, aby zvyšoval transparentnosť a smeroval k zvýšeniu politického a spoločenského 
tlaku na tie štáty, ktoré zlyhali v prijímaní ambicióznych aktivít v tejto oblasti. Celkovo je vyhodnocovaných 14 indikátorov, 
ktoré sú rozdelené do štyroch kategórií: emisie skleníkových plynov, obnoviteľné energie, využívanie energií a klimatická 
politika štátov. V celkovom hodnotení za rok 2018 sa Slovenská republika umiestnila na dvadsiatom štvrtom mieste, pričom 
by sme ešte radi doplnili, že prvé tri miesta sú pravidelne neobsadzované z dôvodu, že žiadna z krajín podľa autorov tejto 
správy nerobí dostatok, aby zabránila nebezpečenstvu, ktoré klimatická zmena predstavuje.9  

Pre účely tohto článku sme sa zamerali prioritne na oblasť adaptácie, nakoľko práve v tejto oblasti majú obce 
najväčšiu možnosť realizovať svoje oprávnenia. Pod adaptáciou je možné rozumieť proces, ktorý umožňuje ľudom 
minimalizovať nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny na ich zdravie a celkový priaznivý stav života. Možno ju však definovať 
aj ako schopnosť spoločnosti využívať zmeny, ktoré prináša klimatická zmena vo svoj prospech.10 V tejto oblasti Slovenská 
republika prijala Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy11 v roku 2014. Táto bola 
neskôr aktualizovaná, najnovšie v roku 201812 a v súčasnosti už obsahuje ciele adaptačnej politiky Slovenskej republiky do 
roku 2025 s výhľadom do roku 2030. Táto aktualizovaná stratégia si kladie za hlavné ciele zlepšiť pripravenosť Slovenskej 
republiky na nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny a na základe analýzy ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný 
mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení.13 Za kľúčové oblasti a sektory boli označené: 
horninové prostredie a geológia, pôdne prostredie, prírodné prostredie a biodiverzita, vodný režim a vodné hospodárstvo, 
sídelné prostredie, zdravie obyvateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, doprava, energetika priemysel a rekreácia a cestovný 
ruch. 

3  PRÁVNY RÁMEC 

Ústava Slovenskej republiky,14 ktorá predstavuje najvyšší zákon štátu ustanovuje, že obce sú základom územnej 
samosprávy.15 Napriek tomu, že to Ústava výslovne neuvádza, „vychádza z poňatia územnej samosprávy ako formy realizácie 
verejnej moci v miestnych podmienkach.“16 Ústava tak isto priznáva samostatnosť obciam v oblasti hospodárenia s vlastným 
majetkom a svojimi finančnými prostriedkami17 a zakotvila právomoc obci vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach 
územnej samosprávy, ako aj na zabezpečenie úloh pre ne vyplývajúcich z osobitných zákonov.18 Na základe Ústavy je možné 
rozdeliť pôsobnosť obcí na prenesený výkon štátnej správy a na samosprávu pôsobnosť.  

Právny základ preneseného výkonu štátnej správy sa nachádza v ustanovení čl. 71 ods. 1 Ústavy, ktorý umožňuje 
preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy na obec prostredníctvom zákona.19 V súčasnosti sa to deje 
prostredníctvom celého radu osobitných právnych predpisov.20 Pre účely tohto článku je možné spomenúť najmä zákon 

                                                      
7 CARTER, J. G. a kol.: Climate change and the city: Building capacity for urban adaptation. In: Progress in Planning, číslo 
95, 2005, s. 4. 
8 Pozri: ČERŇANOVÁ, L., MICHALOVIČ, M.: Slovenská republika v boji proti klimatickým zmenám. In: Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore 2017. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. 
9 BURCK, J. a kol.: Climate change performance index. Results 2018. [online] <https://www.climate-change-performance-
index.org/sites/default/files/documents/the_climate_change_performance_index_2018.pdf> Navštívené dňa 07.11.2018. 
10 PHILANDER, S. G.: Encyclopedia of global warming and climate change. Second edition. SAGE, 2013. s. 4. 
11 Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 148/2014. 
12 Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 478/2014. 
13 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia, 2018 s.6. 
14 Publikovaná pod č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Ústava“). 
15 Čl. 64 Ústavy. 
16 ČIČ, M. a kol.: Komentár k ústave Slovenskej republiky. Eurokódex, 2012, s. 408. 
17 Ustanovenie čl. 65 ods. 1 Ústavy. 
18 Ustanovenie čl. 68 Ústavy. 
19 Ustanovenie čl. 71 ods. 1 Ústavy. 
20 V danej problematike sem možno zaradiť napríklad zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisoch. 
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ovzduší,21vodný zákon22 a zákon o ochrane prírody a krajiny.23Ústavný rámec samosprávnej pôsobnosti sa nachádza 
v ustanovení čl. 64a Ústavy. Následne základné úlohy obce zákonodarca demonštratívne uvádza v ustanovení § 4 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Boj proti klimatickej zmene by sa dal subsumovať pod 
úlohy obce vytvárať a chrániť zdravé podmienky, zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a chrániť životné prostredie,24 
prípadne pod úlohu obce obstarávať a schvaľovať územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja 
jednotlivých oblastí života obce.25 Základnými plánovacími nástrojmi obce sú územné plány a programy hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, ktoré umožňujú obciam uplatniť systémový prístup k adaptácii. „Územnoplánovacia dokumentácia 
vytvára predpoklady pre organický súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, 
dosiahnutie ekologickej rovnováhy, zabezpečenie udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na 
zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“26 Na účely plnenia koncepčného dokumentu, ktorým je v našich 
podmienkach Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vydalo Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky metodické usmernenie zamerané na oblasť územného plánovania.27 Obce boli 
prostredníctvom okresných úradov oboznámené s obsahom tohto metodického usmernenia a mali by do územných plánov 
premietať opatrenia, ktoré sú uvedené v samotnej Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy a následne rozvinuté v metodickom usmernení. Jednotlivé navrhované opatrenia sú rozdelené na štyri oblasti: opatrenia 
voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric, opatrenia voči 
častejšiemu výskytu sucha a opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok.  

Radi by sme ešte spomenuli Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike28, ktorý predstavuje spojenie dvoch 
iniciatív Európskej komisie. Uvedený dohovor predstavuje najväčšie hnutie na svete zameraní na miestne opatrenia v boji 
proti klimatickej zmene, či už mitigačné alebo adaptačné. Podľa najnovších údajov 28 slovenských miest a obcí podpísalo 
daný dohovor, avšak len štyri z nich zaslali akčné plány. Hlavne mesto Bratislava prijalo v roku 2014 Stratégiu adaptácie na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy29 a v roku 2017 Akčný plán adaptácie na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020.30 V rámci 
neho bolo stanovený päť strategických cieľov v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy: hodnotenie 
zraniteľnosti mesta na zmenu klímy, adaptácia na zmenu klímy a miestne politiky mesta, klimaticky neutrálne mesto, 
povedomie – informovanosť – participácia – spolupráca a hodnotenie pokroku v adaptácii mesta na zmenu klímy. Treba oceniť 
aj iniciatívu iných miest, ktoré reagujú na zmenu klímy skôr čiastkovo. Ako príklad uvádzame mesto Kežmarok, ktoré prijalo 
Stratégiu adaptácie mesta Kežmarok na zmenu klímy so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok,31 mesto Zvolen, 
ktoré prijalo Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy (využitie dažďovej vody),32 mesto Trnava, ktoré prijalo Stratégiu adaptácie 
mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav.33 Iniciatívu začali vyvíjať aj mestské časti, kde ako príklad uvádzame 
mestskú časť Košice – Západ, ktorá prijala Stratégiu adaptácie Mestskej časti Košice – Západ na rast častosti a intenzity 
horúčav.34  

Lucia Čerňanová už vo svojej predchádzajúcej publikácií navrhovala nový nástroj, ktorý by obce mohli využívať v boji 
proti klimatickej zmene – environmentálny rozvojový plán obce.35 Tento spôsob by však v súčasnosti predstavoval veľké 
administratívne a finančné zaťaženie pre obce, predovšetkým pre tie menšie. 

 ZÁVER 

V článku sme poukázali na problematiku klimatickej zmeny s primárnym zameraním sa na Slovenskú republiku a jej prístup 
k riešeniu tohto globálneho problému. Dôraz sme kládli na územnú samosprávu a koncepčné nástroje obcí, ktoré by podľa 
nášho názoru mali plniť väčšiu úlohu v boji proti klimatickej zmene. Prostredníctvom poukázania na jednotlivé koncepčné 
nástroje, ktoré majú predovšetkým obce sme načrtli viaceré možnosti ako by tento proces mal vyzerať. Domnievame sa, že 
najúčinnejším nástrojom by malo byť zahrnutie (predovšetkým adaptácie) do územnoplánovacích dokumentácii. K dosiahnutiu 
tohto cieľa by bolo potrebné vytvoriť odborné poradenské centrum pre obce, nie len uloženie povinnosti tak učiniť. Obce a ich 
predstavitelia nedisponujú dostatočnými znalosťami v tejto oblasti a predovšetkým menšie obce si nemôžu dovoliť zaplatiť 
odborníkov, ktorý by im v tejto oblasti pomohli.  

                                                      
21 Zákon č. 478/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
22 Zákon č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. 
23 Zákon. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
24 Ustanovenie § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
25 Ustanovenie § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
26 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia, 2018 s.47. 
27 Metodické usmernenie k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č. 148/2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy. 
28 Covenant of mayors for Climate & Energy. [online] <https://www.covenantofmayors.eu/en/> Navštívené dňa 07.11.2018. 
29 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bratislava č. 1136/2014 z 24. septembra 2014. 
30 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bratislava č. 789/2017 z 26. apríla 2017. 
31 Stratégia adaptácie mesta Kežmarok na zmenu klímy so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok. [online] 
<https://www.kezmarok.sk/download_file_f.php?id=806813> Navštívené dňa 07.11.2018. 
32 Zvolen: Adaptačná stratégia na zmenu klímy (využitie dažďovej vody). [online] 
<https://www.tuzvo.sk/sites/default/files/adaptacna-strategia-zmenu-klimy-vyuzitie-dazdovej-vody_0.pdf> Navštívené dňa 
07.11.2018. 
33 Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav. [online] 
<http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/Strategia_adaptacie_Trnava%20schválená.pdf> Navštívené dňa 
07.11.2018. 
34 Stratégia adaptácie Mestskej časti Košice – Západ na rast častosti a intenzity horúčav. [online] 
<https://www.kosicezapad.sk/resources/File/strategia.pdf> Navštívené dňa 07.11.2018. 
35 ČERŇANOVÁ, L.: Riešenie dopadov zmeny klímy v podmienkach Slovenskej republiky. In: Administracja publiczna 
a gospodarka. Wydawnictvo Ius Publicum, 2018, s. 350 – 361. 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-2010-2014-zasadnutie-03072014/bod-64/
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-2010-2014-zasadnutie-03072014/bod-64/
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Boj proti klimatickej zmene je v podmienkach Slovenskej republiky iba na začiatku, avšak v prípade ak ho 
nezintenzívnime, následky môžu predstavovať veľké škody, či už na majetku a v najhoršom prípade aj na strate životov. 
V podmienkach územnej samosprávy by prioritnú úlohu mala zohrávať adaptácia, ktorá naše územie nie len pripraví na 
nepriaznivé následky klimatickej zmeny, ale efektívna adaptácia môže priniesť aj prospech z klimatickej zmeny. 
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EFEKTÍVNOSŤ KONTROLNÝCH MECHANIZMOV V NORMOTVORNEJ ČINNOSTI 
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Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá kontrolou normotvornej činností obcí, a to tak kontrolnými mechanizmami 

realizovanými  ex ante, ako aj ex post a za použitia najmä metódy analýzy hodnotí ich efektivitu.  

Abstract: Author deals in the paper with the ex ante and ex post control mechanisms in legislative activity of municipalities 

and he analyses their efectivity.  

Kľúčové slová: kontrola, obec, normotvorba,  

Key words: control, municipality, municipality normative activities,  

 ÚVOD  

 Obec v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom a účinnom znení (ďalej aj ako „ZOZ“) 
prijíma všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj ako „VZN“) vo veciach samosprávy (originálne VZN) a vo veciach, v ktorých 
plní úlohy štátnej správy (odvodené VZN). Predmetné ustanovenie má svoj základ v čl. 68 a 71 ods. 2 ústavného zákona č. 
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“).  
 „Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom 
obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku 
ako celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na 
úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy.“ (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  sp. zn. 1 
Svzn 7/2009 zo dňa 30.11.2009, ZbNU 46/2011). 
 VZN vo veciach samosprávy musí byť v súlade 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. 
 Obec môže vydať VZN vo veciach preneseného výkonu štátnej správy len vtedy, keď je na to splnomocnená zákonom  
a nesmie rozsah tohto splnomocnenia prekročiť. Odvodené VZN nesmie byť zároveň v rozpore ani s nariadením vlády a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
 V nasledujúcom príspevku budem analyzovať jednotlivé prostriedky, ktoré právny poriadok upravuje za účelom 
kontroly dodržania podmienok tvorby VZN v zmysle § 6 ZOZ.  

2 PROSTRIEDKY KONTROLY EX ANTE 

 Podľa § 6 ods. 3 ZoZ je obec povinná zverejniť návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, na úradnej 
tabuli a webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o predmetnom návrhu.  V rámci 
uvedenej lehoty plynie najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatňovať pripomienky 
k návrhu VZN. Pripomienkovanie nepodlieha správnemu poplatku. Fyzická a právnická osoba môže zaslať pripomienky 
písomne alebo elektronicky, alebo ich môže podať ústne do zápisnice. Niektoré obce ustanovujú na svojich webových sídlach 
špeciálne formuláre pre podávanie pripomienok k VZN.2 Uvedený postup obcí je potrebné hodnotiť pozitívne, nakoľko väčšina 
obecného obyvateľstva nedisponuje vysokým právnickým vedomím, čomu nasvedčujú súčasné počty vznášania pripomienok 
k VZN. Ustanovením podobných tlačív sa obyvateľom obcí uľahčuje možnosť realizácie práva podľa § 6 ods. 3 ZOZ a tým sa 
zefektívňuje možnosť participácie obyvateľov obce na jej normotvorbe.  

Pripomienkou možno navrhnúť nový text VZN alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 
spresnenie pôvodného textu. Podľa ZOZ musí byť zrejmé, kto pripomienku predkladá. Vzhľadom na znenie poslednej vety 
ust. § 6 ods. 4 ZOZ by mala byť pripomienka odôvodnená. 
 Pripomienky k návrhom VZN vyhodnocuje navrhovateľ VZN s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Následne sa 
takéto vyhodnotenie musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
 Podrobnejšie môže proces podávania vyhodnocovania pripomienok upraviť rokovací poriadok obce, avšak nesmie 
byť v rozpore s ZOZ.  
 Prerokúvanie a schvaľovanie návrhu nariadenia je ďalšou etapou normotvorného procesu obce, v rámci ktorej sa 
poslanci obecného zastupiteľstva môžu vyjadrovať k návrhu VZN. Rokovacie poriadky jednotlivých miest a obcí môžu upraviť 
proces predkladania pozmeňovacích návrhov.  
 Rokovací poriadok môže ustanoviť, že k jednotlivým navrhovaným bodom programu, teda aj k návrhom nariadení sa 
vyjadria komisie obecného (resp. mestského) zastupiteľstva. Zriadenie komisií pri obecných zastupiteľstvách a najmä ich 
aktívne zapojenie do procesu obecnej normotvorby je dôležitým prostriedkom apriórnej kontroly VZN, nakoľko takýmto 
spôsobom sa zvýši pravdepodobnosť, že k návrhu VZN sa vyjadria osoby odborne znalé, čo zníži pravdepodobnosť 

                                                      
1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0557/17 „Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy 
obcami ako subjektmi verejnej správy “ udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR a Slovenskej akadémie vied. 
2 napr. obec Vranov nad Topľou má takýto formulár zverejnený na webovej adrese https://www.vranov.sk/Ako-
vybavit/Pripomienky-a-pozmenujuce-navrhy-k-VZN/ 
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napadnutia VZN protestom prokurátora, či správnou žalobou. V menších obciach však môže byť  zriaďovanie komisií nereálne 
vzhľadom na menší počet obyvateľstva. Táto skutočnosť môže byť jedným z určujúcich faktorov pri zvažovaní o zlučovaní 
menších obcí. V tomto smere považujeme za vhodné uvažovať nad možnosťou legislatívneho zakotvenia možnosti menších 
obcí zriaďovať spoločné obecné zastupiteľstvá, čím by sa zvýšili reálne predpoklady na zriaďovanie odborných komisií.  
 Doteraz legislatívne, ani teoreticky neprecizovaným prostriedkom predbežnej kontroly je uplatňovanie poradného 
hlasu prokurátora na zasadnutiach orgánov verejnej správy podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre. 
(ďalej aj ako „ZoP“). ZoP, ani iný všeobecne záväzný právny predpis, dokonca ani žiadny príkaz generálneho prokurátora 3 

bližšie neustanovujú podmienky realizácie tejto metódy prokurátorského dozoru. De lege ferenda by bolo vhodné uzákoniť 
možnosť zastupiteľstva obce požiadať o stanovisko prokurátora k problematickým ustanoveniam VZN ešte pred ich 
schválením, čím by sa značne znížilo, dokonca až eliminovalo riziko, napadnutia takéhoto VZN protestom prokurátora. 
Zavedenie takéhoto mechanizmu by podľa nás zvýšilo efektivitu kontroly VZN.  

2  PROSTRIEDKY KONTROLY EX POST 

 Podľa čl. 149 Ústavy SR prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a 
právnických osôb a štátu. Prokuratúra SR realizuje svoju kontrolnú funkciu v oblasti verejnej správy tromi základnými 
metódami4, ktorými sú:  

 preskúmavanie zákonnosti, 

 previerky zachovávania zákonnosti, 

 uplatňovanie poradného hlasu na zasadnutiach orgánov verejnej správy (k tejto metóde sme sa vyjadrili 

v predchádzajúcom bode). 

Ide o pôsobenie prokuratúry v netrestnej oblasti (bývalý všeobecný dozor prokuratúry).5 
 Prostriedkami preskúmavania zákonnosti sú v zmysle ust. § 22 ods. 1 ZoP:  
 a) protest prokurátora, 
 b) upozornenie prokurátora, 
 c) správna žaloba a žaloba na správny súd podľa osobitného predpisu, 
 d) vstup do konania pred správnym súdom podľa osobitného predpisu. 
 Prokurátor preskúmava zákonnosť vo verejnej správe z úradnej povinnosti, pričom tak môže urobiť aj na základe 
podnetu podľa § 31 a nasl. ZoP. Vzhľadom na zameranie príspevku sa v jeho ďalšej časti budeme venovať len protestu proti 
VZN.  
 Protest prokurátora. Prokurátor môže podať protest proti: 

 rozhodnutiam orgánov verejnej správy, 

 opatreniam orgánov verejnej správy, 

 opatreniam orgánov verejnej správy so všeobecnými účinkami, 

 uzneseniam orgánov územnej samosprávy, 

 všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy. 

 Podľa štatistickej ročenky prokuratúry SR za rok 2017 bolo zaznamenaných 1360 podaných protestov prokurátora.6 
Absentuje však štatistický údaj o tom, koľko protestov bolo podaných voči VZN. Na základe žiadosti o informáciu podľa zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám mi bolo oznámené, že Generálna prokuratúra SR takéto štatistiky 
nevedie. Podľa mojich vedomostí však protesty najčastejšie smerujú voči nariadeniam, na ktoré je obec splnomocnená 
zákonom pri prenesenom výkone štátnej správy. K porušeniu dochádza menovite v dôsledku prekračovania zákonných 
splnomocnení, prípadne vydania VZN napriek neexistencie zákonného splnomocnenia. „Hoci starostom a poslancom 
obecných zastupiteľstiev sa nemusí páčiť, že im prokurátor „zasahuje“ do ich právomoci predkladať a schvaľovať nariadenia 
na úpravu „obecných“ záležitostí, dozor prokurátora je potrebný nástroj na korigovanie rôznej obecnej tvorivosti, kedy sú často 
prijímané nariadenie nielen v rozpore so zákonom, ale aj priamo s ústavou (napr. nariadenia obmedzujúce podnikanie, 
súkromie a pod.). Práve protest prokurátora je pomerne účinným prostriedkom nápravy takýchto excesov.“7 

Protest proti VZN  adresuje prokurátor obci, ktorá ho vydala. Pokiaľ sa predstavitelia obce domnievajú, že protest je 
oprávnený, obec je povinná najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora VZN zrušiť alebo, ak to pripúšťa povaha 
veci, ho zmeniť či nahradiť ďalším VZN, ktoré bude v súlade so zákonom (ak ide o originárne VZN), prípadne aj s ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi (ak ide o odvodené VZN). O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene VZN alebo 
o nevyhovení protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v lehote podľa prvej vety. 
 Ak obec nevyhovie protestu prokurátora proti VZN, prokurátor je oprávnený podať žalobu na správny súd podľa 
Správneho súdneho poriadku.  
 Ako príklad vydania VZN bez zákonného splnomocnenia uvedieme konanie vedené pre Krajským súdom Košice pod 
sp. zn. 7S/44/2018.  Súd uznesení zo dňa  11.  07. 2018, vyslovil nesúlad celého VZN Mesta Sečovce č. 2/2018 Požiarny 

                                                      
3 bližšie pozri ŠRAMEL, B.: Netrestná pôsobnosť prokuratúry SR – nutnosť alebo prežitok?; Justičná revue, 64, 2012, č. 8-9, 
s. 959 – 975 [cit 208-11-22][zdroj: http://www.epi.sk/odborny-clanok/Netrestna-posobnost-prokuratury-SR-nutnost-alebo-
prezitok.htm] 
4 bližšie pozri ŠRAMEL, B.: Netrestná pôsobnosť prokuratúry SR – nutnosť alebo prežitok?; Justičná revue, 64, 2012, č. 8-9, 
s. 959 – 975 [cit 208-11-22][zdroj: http://www.epi.sk/odborny-clanok/Netrestna-posobnost-prokuratury-SR-nutnost-alebo-
prezitok.htm] 
5 bližšie pozri ŠÚREK, S.: Pôsobenie prokuratúry SR v netrestnej oblasti. Justičná revue, č. 11 – 12/1995, s. 1 a nasl. In: 
BABIAKOVÁ, E.: Protest prokurátora a správne súdnictvo. Justičná revue, 58, 2006, č. 3, s. 520 – 528 [cit. 2018-11-22] [zdroj: 
http://www.epi.sk/odborny-clanok/Protest-prokuratora-a-spravne-sudnictvo.htm]  
6 Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2017 
7 Ulaher, J.  Ako postupovať pri proteste prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce. EPI Odborné články / epi 
– 2014. [cit. 2018-22-11][zdroj: http://www.epi.sk/odborny-clanok/ako-postupovat-pri-proteste-prokuratora-proti-vseobecne-
zavaznemu-nariadeniu-obce.htm] 
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poriadok mesta Sečovce, prijatého Mestským zastupiteľstvom v Sečovciach dňa 13.12.2017 s ustanovením § 6 ods. 1, 2 
zákona o obecnom zriadení. 
 Žalobca, ktorým bol Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Trebišov, skutkovo odôvodnil žalobu tým, že MsZ 
Mesta Sečovce Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sečovce č. 2/2018 -  Požiarny poriadok Mesta Sečovce, hoci na to 
nemala výslovné zákonné zmocnenie v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
Žalobca uviedol, že obec je síce povinná vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, ktorú Dokumentáciu 
tvoria okrem iných aktov aj požiarny poriadok obce, avšak Požiarny poriadok obce však nemôže obec vydať formou všeobecne 
záväzného nariadenia, nakoľko nato nemá zákonné zmocnenie. Podaniu žaloby predchádzalo podanie protestu prokurátorkou 
Okresnej prokuratúry Trebišov proti vyššie uvedenému VZN, ktorému obecné zastupiteľstvo nevyhovelo. 
 V praxi sa tiež vyskytujú prípady nesúladu originárnych VZN so zákonom. V nedávnej dobe bol najznámejším 
prípadom rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S 13/14-76 zo dňa 3. decembra 2014 v spojení s rozsudok Najvyššieho 
súdu SR sp. zn. 5Sžo/80/2015 zo dňa 26.10.2015, ktorým súd čiastočne vyhovel protestu prokurátora Okresnej prokuratúry 

Bratislava I a vyslovil, že ustanovenia § 7, § 8 a § 9 VZN Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/2013 zo dňa 12. februára 
2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Staré mesto nie sú 
v súlade s § 4 ods. 3 písm. i/ a § 6 ods. 1 ZOZ.  

2. 1  Súdna kontrola 

 Správna žaloba. Možnosti súdnej kontroly sme načrtli už vyššie. V zmysle § 357 a nasl.  zákona č. 162/2015 Z.z. 
Správny súdny poriadok (ďalej aj ako „SSP“) je prokurátor, ktorého protestu proti VZN obce, mesta, mestskej časti alebo 
samosprávneho kraja nebolo vyhovené, oprávnený domáhať sa nesúladu originálneho VZN so zákonom alebo odvodeného 
VZN so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy. 
 V prípade dôvodnosti žaloby, súd uznesením vysloví nesúlad VZN, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia 
a dňom nadobudnutia jeho právoplatnosti stráca VZN, jeho časť alebo niektoré jeho ustanovenie účinnosť. 
 O súlade originálnych VZN s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak 
o nich nerozhoduje iný súd, má právomoc rozhodovať Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ÚS SR“). 
 Okrem toho je ÚS SR oprávnený posudzovať súlad odvodených VZN s ústavou, s ústavnými zákonmi, s 
medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd. 
 Naskytuje sa preto otázka či súdny prieskum vykonávaný tak všeobecnými súdmi, ako aj ÚS SR nie je zbytočne 
duplicitný.  
 Podľa čl. 125 ods. 1 písm. c) Ústavy SR:  Ústavný súd rozhoduje o súlade všeobecne záväzných nariadení 
podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej 

republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný 
súd. 
 Podľa čl. 125 ods. 1 písm. d) Ústavy SR: Ústavný súd rozhoduje o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov 
miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s 
ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s 
nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy, ak o nich nerozhoduje iný súd. 
 Nakoľko právomoc ÚS SR je subsidiárna, platí, že prieskumu ústavného súdu nepodlieha súlad VZN vo veciach 
samosprávy so zákonom, nakoľko o tomto koná v zmysle § 357 ods. 1 písm. a) SSP, príslušný krajský súd. ÚS SR  
 Pokiaľ ide o súlad VZN vo veciach prenesenej štátnej správy, ústavný súd nepreskúmava súlad týchto VZN so 
zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy, keďže v týchto veciach koná správny súd v zmysle 357 ods. 1 písm. b) SSP.  
 Do kompetencie ÚS SR preto v oboch prípadoch patrí len posudzovanie súladu VZN s s ústavou SR, s ústavnými 
zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom.  Preto nemožno hovoriť o duplicite 
súdnej kontroly VZN.  
 Rozdielnosť súdneho prieskumu vykonávaného všeobecnými súdmi a ÚS SR spočíva aj v odlišnom okruhu subjektov 
aktívne legitimovaných na podanie žaloby resp. návrhu.  

Zatiaľ čo správnu žalobu o súlade VZN s predpismi vyššej právnej sily môže podať prokurátor, ktorého protestu 
nebolo vyhovené, na podanie obdobného návrhu na ÚS SR stanovuje čl. 130 ods. 1 písm. a) až g) Ústavy SR okruh 
potenciálnych žalobcov.  
 Vo veciach súladu VZN vydávaných orgánmi územnej samosprávy spadajú do úvahy:  

 najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, 

 prezident Slovenskej republiky, 

 vláda Slovenskej republiky, 

 súd, 

 generálny prokurátor, 

 verejný ochranca práv, a len ak ďalšie VZN uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské 

práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola 

vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. 

 Pre porovnanie v podmienkach Českej republiky je zo súdneho prieskumu správnym súdom úplne vylúčené 
posudzovanie súladu VZN s predpismi vyššej právnej sily. Táto kompetencia prináleží v nadväznosti na čl. 87 ods. 1 písm. b) 
ústavného zákona č. 1/1993 Zb. Ústava ČR len Ústavnému súdu Českej republiky.  
 Som toho názoru, že súčasný model súdnej kontroly rozdelený medzi správne súdy a Ústavný súd je vyhovujúci 
z toho pohľadu, že odbremeňuje už tak vysoký nápad podaní na ÚS SR. Ústavný súd je v zmysle čl. 124 Ústavy SR orgánom 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601#ustavnyclanok-68
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601#ustavnyclanok-71.odsek-2


89 

 

ochrany ústavnosti, preto by rozhodovanie súlade VZN s právnymi predpismi nižšej sily ako je Ústava SR, ústavné zákony 
a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, malo byť prenechané do kompetencie všeobecných 
súdov.  S obdobným úmyslom prijal zákonodarca novelu zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej aj ako 
„OSP“), ktorou je zákon č. 384/2008 Z.z., ktorým sa rozšírila pôsobnosť správnych súdov aj na prieskum súladu VZN 
s predpismi vyššej právnej sily. Poukazujeme pritom na to, že súčasné znenie § 357 SSP je obsahovo takmer totožné 
z predchádzajúcim § 250zfa OSP. Zákonodarca v dôvodovej správe uviedol: Rozšírenie pôsobnosti Ústavného súdu 
Slovenskej republiky v nedávnej minulosti a súvisiaca požiadavka, aby Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodoval, ak je to 
možné, len o najzávažnejších veciach, odôvodňujú prenesenie rozhodovania o súlade všeobecne záväzných nariadení 
orgánov územnej samosprávy na všeobecné súdy. 8 

 Avšak aj tento spôsob rozdelenie kompetencie medzi všeobecné a ústavný súd vyvoláva viaceré právne otázky, 
najmä procesnej povahy, ktoré neboli k dnešnému dňu uspokojivo zodpovedané a ktoré nastolil ústavný sudca Ladislav Orosz 
v disente k nálezu pléna ÚS SR sp. zn.  PL. ÚS 2/2013 zo dňa 12.11.2014, ZbNU 4/2014.  
 Je otázne či právomoc krajských súdov podľa § 357 a nasl. SSP rozhodovať na základe návrhu príslušného 
prokurátora o súlade VZN obce 

 vylučuje právomoc ÚS SR rozhodovať o návrhu podľa čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) ústavy v ktorom sa namieta nielen 

nesúlad napadnutého VZN s ústavou, ale aj so zákonom,  

 prípadne či vylučuje právomoc ÚS SR rozhodovať paralelne o vecne totožnom návrhu niektorého zo subjektov 

uvedených v čl. 130 ods. 1 písm. a) až f) Ústavy SR na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) Ústavy SR 

- v tomto prípade tiež vzniká otázka či je Ústavný súd SR povinný takéto konanie zastaviť, alebo či má zisťovať, či 

príslušný krajský súd rozhoduje o takejto žalobe. 

 Otázka zastavenia konania z dôvodu litispendencie sa vynára aj vo vzťahu ku krajskému súdu, a síce či je krajský 
súd povinný prerušiť, príp. zastaviť konanie o súlade napadnutého VZN so zákonom, ak zistí, že pred ústavným súdom 
prebieha konanie o súlade toho istého VZN s ústavou? 
 Otázne tiež je, ako má postupovať prokurátor, ktorý dospeje k záveru, že určité VZN je v rozpore tak s ústavou, ako 
aj zákonom, t.j. či môže podať návrh podľa § 357 a nasl. SSP ešte predtým ako generálny prokurátor Slovenskej republiky 
podá návrh na začatie konania pred ústavným súdom vo veci namietaného nesúladu predmetného VZN s ústavou.  
 Tieto otázky považujem z predmetného disentu za najpálčivejšie a sme toho názoru, že zákonodarca by sa mal s nimi 
vysporiadať výslovným doplnením právnej úpravy, aby sa tak predišlo možným kompetenčným sporom a aby tak v konečnom 
dôsledku nedošlo k denegatio justitiae.  

 ZÁVER 

 V rámci príspevku som sa zaoberal nástrojmi kontroly VZN obcí. De lege ferenda som načrtol možné zmeny medzi 
prostriedkami predbežnej kontroly, a to napr. precizovaním inštitútu poradného hlasu prokurátora na zasadnutiach orgánov 
verejnej správy, resp. bolo by vhodné uvažovať uzákonením možnosti zastupiteľstva obce požiadať o stanovisko príslušnú 
okresnú prokuratúru k problematickým ustanoveniam VZN ešte pred ich schválením. V závere som tiež poukázal na vznik 
možných kompetenčných sporov z dôvodu duality súdneho prieskumu verejnej správy, avšak opätovne podotýkam, že 
podstatu súčasného modelu súdnej kontroly verejnej správy vykonávanú tak všeobecnými súdmi, ako aj Ústavným súdom SR 
považujem za vhodnú.  
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Veronika Munková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje všeobecne záväzným nariadeniam, ktoré vydávajú obce, mestá, mestské 

časti ako zriaďovatelia predškolských zariadení. Na konkrétnych príkladoch ukazuje ako si obce upravujú podmienky na 
prijímanie detí do materských škôl. Tiež sa snaží poukázať, či obce pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení vykonávajú 
samosprávu alebo ide o prenesený výkon štátnej správy.  

Abstract: In the article the author deals with generally binding regulations issued by municipalities, towns, urban parts  which 

are in the position of preschool founders. Using specific examples, she shows how municipalities regulate the conditions for 
admission of children to kindergartens (preschools). She also has ambition to point out whether municipalities when issuing 
generally binding regulations carry out original power of local selfgovernment or it is the transfer of power of state 
administration. 

Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenie, obec, prijímanie detí, materská škola, predprimárne vzdelávanie 

Key words: regulation, municipality, admission of children, kindergarten, pre-primary education 

 ÚVOD 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v súlade s platnou právnou úpravou § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tiež podľa § 3 vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
č. 308/2009 Z.z. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ide o tzv. legislatívne vymedzenie prijímania detí do materských 
škôl.  

Zriaďovateľom predškolských zariadení, kde dieťa získa predprimárne1 vzdelanie môžu byť obce, resp. mestá 
v prípade Bratislavy a Košíc sú to mestské časti, ďalej cirkev (cirkevné spoločenstvo), súkromný zriaďovateľ, okresný úrad 
v sídle kraja, ale ten je zriaďovateľom materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Osobitnú podskupinu rozhodovacích procesov vo verejnej správe tvoria rozhodovacie procesy samosprávnych 
orgánov. Výsledok tejto činnosti sa prejavuje, napríklad vo forme vydávania všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“).  

V zmysle Ústavy Slovenskej republiky môže obec vydávať VZN: 
a) vo veciach územnej samosprávy a to na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona, 
b) pri výkone štátnej správy môže obec vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe splnomocnenia 
v zákone a v jeho medziach.2 

Ja sa ďalej venujem problematike VZN, ktoré vydávajú obce, mestá, mestské časti (ďalej budem používať len „obec“) 
ako zriaďovatelia predškolských zariadení. Obec vydávaním VZN vykonáva svoju originálnu (samosprávnu) pôsobnosť. 
V zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nie je upravené vydávanie  takýchto VZN, ale priznávajú jej toto oprávnenie aj 
osobitné zákony 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“) a tiež zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). 

V zmysle § 6 ods.12 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve má obec povinnosť ešte  VZN určiť:  

 podrobnosti financovania materských škôl,  

 lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať tieto materské školy,  

 výšku finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku dieťaťa v materskej škole a určí aj deň do 
ktorého vyplatí tieto prostriedky. 

V zmysle § 28 ods. 5 školského zákona je obec oprávnená  vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určí výšku 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

V súlade s vyššie uvedeným, obce zvyknú vydávať všeobecne záväzné nariadenia napríklad:  
a) Všeobecne záväzné nariadenie  obce o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na 

dieťa školských zariadení na území obce.  
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školskej jedálni. 

c) Všeobecne záväzné nariadenie obce o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.  
d) Všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa zriaďuje Materská škola. 

                                                      
1 Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v materskej škole. Na 
základe žiadosti zákonného zástupcu je potom možné vydať aj osvedčenie o absolvovanom predprimárnom vzdelávaní.  
2 Bližšie pozri IV. hlava, čl. 68 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
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2 PROBLÉMY V PRAXI 

V praxi sa však ukazuje, že neprebehla dokonale fiškálna decentralizácia, lebo obce nemajú dostatok finančných 
prostriedkov na výkon originálnej pôsobnosti a ani na prenesený výkon štátnej správy. Tiež nastala nová situácia, že 
v niektorých sídelných celkoch je obrovská investičná výstavba, konkrétne mám na mysli „satelity“ v okolí väčších miest, kde 
s týmto priamo súvisí aj nárast detí v predškolskom veku. V záujme rodičov, resp. zákonných zástupcov je umiestniť dieťa do 
predškolských zariadení a v prípade 5- ročných prípadne 6- ročných detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 
dochádzky, splniť si zákonnú povinnosť.  

Zo zákonov vyplýva, že obce si môžu upravovať podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do 
materských škôl vo forme VZN. Platí, že takéto VZN prijímajú väčšinou v obciach, kde je veľké množstvo detí v predškolskom 
veku. V takýchto VZN  zriaďovateľ väčšinou bližšie upravuje podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie. Stáva 
sa, že zriaďovateľ práve do týchto podmienok na prijatie dieťaťa bližšie špecifikuje kritéria, ktoré sa zohľadňujú v situácii, keď 
je viac prihlásených detí ako je voľných miest v škôlke. Obce vo všeobecnosti preferujú deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci 
prípadne majú už súrodenca, ktorý takéto predškolské zariadenie navštevuje. Ďalšími takýmito určovacími kritériami sú 
napríklad, že rodič je samoživiteľ, prípadne  obaja rodičia majú trvalý pobyt v danej obci. Vo vyhláške Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uvádza, že „ostatné podmienky prijímania detí určí zriaďovateľ po prerokovaní 
s riaditeľom a pedagogickou radou a môže ich zverejniť na úradnej tabuli obce a predškolského zariadenia.“3  

Napríklad obec Rovinka vo svojom VZN, upravuje, v § 2 bod 2 : „Pri záujme o prijatí dieťaťa do MŠ, ktorý prekračuje 
jej kapacitné možnosti, zohľadňuje riaditeľ MŠ nasledovné podmienky na prijímanie detí:  

a) majú trvalý pobyt v obci Rovinka  
b) súrodenec už prijatého dieťaťa 
Ďalej sa v § 2 bode 3 uvádza: V prípade, že podmienky uvedené v bode 2 tohto paragrafu nariadenia spĺňa viacero 

detí, riaditeľ MŠ uprednostní dieťa: 
a) o ktoré sa stará samoživiteľ/ka 
b) ktorého rodičia majú dlhodobo trvalý pobyt v obci Rovinka“4 
V tomto prípade, ale vyvoláva pochybnosti kritérium uprednostňovania dieťaťa s ohľadom na jeho súrodenca. Je 

otázne, či nejde o diskriminačné kritérium.  
Napríklad ďalšia obec Chorvátsky Grob vo svojom VZN § 2 bod 2 uvádza „Riaditeľ ZŠ s MŠ v rámci svojej 

kompetencie ustanovenej § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 
Z. z. určuje, po prerokovaní s pedagogickou radou MŠ, ostatné podmienky prijímania detí na podmienky stanovené v § 59 
školského zákona. Tieto ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce 
možnosť čo najväčšiemu počtu detí absolvovať kvalitné a kvalifikované predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Ostatné 
podmienky zverejní riaditeľ školy na web stránke školy do 20.marca.“ 5 

V tomto prípade ide o výkon samosprávy, resp. o kombináciu s preneseným výkonom štátnej správy. Toto tvrdenie 
je opodstatnené, lebo zriadenie základnej školy, znamená, že obec vykonáva delegovanú štátnu správu, ktorú môže štát 
preniesť na obec iba formou zákona. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.  Ak obec rozhodne vo 
veciach prenesenej štátnej správy (delegovanej štátnej správy) môže toto rozhodnutie preskúmať miestne príslušný orgán 
štátnej správy, koho výkon bol delegovaný na orgány obce. Vo veciach zriaďovania základných škôl je to okresný úrad v sídle 
kraja. 

Obec Bernolákovo vo svojom VZN upravuje v čl. 2 ods.2 „V prípade, ak záujem o prijatie prekračuje kapacitu 
materskej školy, zohľadňuje riaditeľka materskej školy nasledovné podmienky na prednostné prijatie dieťaťa:  

a. odloženou povinnou školskou dochádzkou 
b. s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 
c. ktoré dovŕši piaty rok veku 
d. s trvalým pobytom v obci Bernolákovo 
e. dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky a rodič nastupuje do zamestnania 
f. ak má súrodenca v materskej škole v Bernolákove“6 

Napríklad obec Považany vydala Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č.1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia. 

Takto by sme mohli pokračovať v uvádzaní ďalších konkrétnych príkladov jednotlivých obcí a miest ako zriaďovateľov 
materských škôl.  

V § 6 ods.1 zákona o obecnom zriadení sa uvádza: „Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; 
nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, 
s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným 
zákonom.  

Ods. 2  Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia 
zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 
medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami 
vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.“ 

Beriem do úvahy aj fakt, že riaditelia materských škôl a zároveň obec ako zriaďovateľ sú postavení do neľahkej 
situácie, keď neúmerne narastajú počty detí v niektorých obciach a mestách. Ich povinnosťou je prijať ich na plnenie 
predprimárneho vzdelávania, tak ako to stanovuje zákon.  Za predpokladu, že pôjde o výkon originálnej právomocí si obce 

                                                      
3 § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.308/2009 Z. z.  
4 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 
5 Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 19/2015 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských 
školách, ktorých zriaďovateľom je obec Chorvátsky Grob. 
6 Všeobecne záväzné nariadenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti 
obce Bernolákovo č. 3/2017. 
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môžu stanovovať tzv. prednostné kritéria na prijímanie deti, keď sú naplnené kapacity tried, lebo obce nemajú dostatok financií 
na zriadenie ďalších materských škôl. Okrem iného obce ako zriaďovatelia materských škôl určujú aj podrobnosti financovania 
materských škôl. Prevádzka a fungovanie materských škôl je financované z obecných peňazí. Okrem iných príjmov, podstatnú 
časť príjmov obce tvoria aj dane osobitne miestne dane, čiže tieto dane platia aj obyvatelia obce, ktorí majú dieťa, ktoré by 
mohlo navštevovať materskú školu.  

Práve Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má zákonom zverenú pomerne rozsiahlu 
normotvornú činnosť, keď vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov má upravovať viacero podrobností na úseku 
školskej samosprávy.  Práve v zmienenom  § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole7 sa okrem iného uvádza aj to, že „riaditeľ 
spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou 
dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na 
viditeľnom mieste.“  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podzákonné predpisy, ktorými 
chce regulovať výkon originálnej právomoci orgánov územnej samosprávy, čo mu neprináleží.8 

V situácii, keď má napríklad  rodič dieťaťa pocit, že VZN, ktoré vydala obec, resp. mesto v oblasti predprimárneho 
vzdelávania nie je v súlade so školským zákonom, nemôže toto VZN napadnúť na  správnom súde,9 ale môže dať podnet na 
prokuratúru. Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom, nariadením 
vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zastupiteľstiev 
orgánov územnej samosprávy možno začať len na návrh prokurátora, pričom prípustnosť návrhu aj v tomto prípade je 
podmienená neúspešnosťou jeho protestu. Čiže „aktívna žalobná legitimácia bez ohľadu na obsah všeobecne záväzného 
nariadenia patrí len prokurátorovi.“10 Ak orgán obce rozhoduje vo veciach územnej samosprávy, toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom v rámci správneho súdnictva.11 

Podľa § 357 ods.1 Správneho súdneho poriadku aktívne legitimovaní na podanie žaloby je žalobca, ktorý sa domáha 
vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja vydaného vo 
veciach:  

a) územnej samosprávy so zákonom alebo 
b) plnenia úloh štátnej správy so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.  
Ods. 2 špecifikuje, že nesúlad môže spočívať v obsahu všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, niektorého jeho 

ustanovenia alebo v porušení postupu pri jeho prijímaní.  

  ZÁVER 

 V závere možno zhrnúť, že samosprávne orgány majú problémy s výkonom originálnej právomoci a tento problém 
im štát neuľahčuje. Pretože štát chce zasahovať a aj zasahuje do výkonu originálnej právomoci orgánov územnej samosprávy, 
napríklad tým, že ústredné orgány štátnej správy vydávajú podzákonné právne predpisy, ktoré by vydávať nemali. Regulácia 
výkonu originálnej právomoci na najnižšej úrovni je možná len zákonom. 
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Abstrakt: Príspevok analyzuje kompetencie hlavného kontrolóra obce pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných 

nariadení obce najmä v kontexte toho, či ide o nariadenie vydané v rámci originárnej kompetencie obce alebo o nariadenie 
vydané v súvislosti s výkonom prenesenej štátnej správy vykonávanej obcou. V ďalšom ponúka príspevok námety ako by 
mohol hlavný kontrolór svojou činnosťou prispieť k skvalitneniu tvorby všeobecne záväzných nariadení, predovšetkým vo fáze 
prípravy návrhu jeho znenia.   

Abstract: The article analyzes the competencies of the main auditor of the municipality in checking the observance of generally 

binding municipal regulations. Especially in the context of whether it is a regulation issued within the original competence of a 
municipality or a regulation issued in connection with the performance of the transferred state administration performed by the 
municipality. In addition, the article presents an idea as if the main auditor could contribute to improving the process of 
formulation of generally binding regulations, particularly in the drafting phase of his text. 

Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenie, hlavný kontrolór, obec. 

Key words: general binding regulation, main auditor, municipality. 

 ÚVOD 

Hlavný kontrolór je obligatórnym prvkom v obecnej samospráve na Slovensku. A hoc nie je orgánom obce2, jeho 
postavenie, úlohy a zákonom priznané kompetencie ho stavajú do pozície dôležitého subjektu v živote obce či mesta. 
Výkonom kontrolnej činnosti napomáha optimalizovať výkon verejnej správy na komunálnej úrovni. Kontrola sa má v jeho 
rukách stať nástrojom, ktorým kontrolór poukáže na nedostatky a príčiny ich vzniku, predovšetkým v snahe pomôcť odstrániť 
nežiaduci stav (ak je to možné) a najmä systematicky nastaviť procesy v samospráve do budúcnosti. Aby sa podobné chyby, 
omyly a nedostatky v budúcnosti minimalizovali.  

Parciálnou, avšak nie nezanedbateľnou, súčasťou výkonu kontrolnej právomoci hlavného kontrolóra je aj oblasť 
týkajúca sa všeobecne záväzných nariadení obce. Aj v tejto oblasti výkonu verejnej správy nachádzame nezodpovedané 
otázky ale zároveň aj perspektívy, ktoré by mohli jednoduchými legislatívnymi úpravami prispieť k eliminovaniu prijímania 
všeobecne záväzných nariadení vykazujúcimi nedostatky. 

V príspevku sa zameriame na dva tematické okruhy. Prvým je možnosť a najmä spôsob zainteresovania hlavného 
kontrolóra do procesu prípravy všeobecne záväzných nariadení. V tejto časti ponúkneme návrhy de lege ferenda, o ktorých 
si myslíme, že by mohli jednoducho, efektívne a s nízkymi nákladmi prispieť skvalitneniu prípravy všeobecne záväzných 
nariadení. Alebo, ak by sme sa chceli na danú problematiku pozrieť opačnou optikou, tak aspoň pomôžu eliminovať prípadnú 
zjavnú chybovosť nariadení.  

Druhou oblasťou, ktorej chceme venovať v príspevku pozornosť sa bezprostredne viaže na výkon kontrolných úloh 
kontrolóra priamo spojených so všeobecne záväznými nariadeniami obce. V tejto časti referátu sa pokúsime poukázať na 
niektoré otázky, ktorých zodpovedanie by prispelo k objasneniu toho, či pri kontrole všeobecne záväzných nariadení obce ide 
zo strany hlavného kontrolóra stále o výkon tzv. vnútornej kontroly na obecnej úrovni, alebo či hlavný kontrolór vykonáva 
(môže, resp. mal by vykonávať?) kontrolu výkonu štátnej správy prenesenej na obec?          

2 HLAVNÝ KONTROLÓR A PERSPEKTÍVA JEHO PARTICIPÁCIE V PROCESE PRÍPRAVY VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

Proces, ktorého výsledkom je platné a účinné všeobecne záväzné nariadenie pozostáva z viacerých fáz. Tieto fázy 
sú jednak prostredníctvom právnych noriem obsiahnuté priamo v texte zákona o obecnom zriadení a treba povedať, že boli 
predmetom skúmania nejednej odbornej či vedeckej práce. Viac o téme napovedia ustanovenia predovšetkým § 6 ods. 3 až 
9 a § 11 a §11a zákona o obecnom zriadení, ktorými je žiaduce sa v tejto otázke riadiť. V odbornej literatúre sa možno stretnúť 
s názorom doc. Tekeliho a JUDr. Hoffmanna, že „v porovnaní so všeobecne záväznými právnymi predpismi orgánov štátnej 
správy je právna úprava postupu tvorby všeobecne záväzných nariadení obcí komplexnejšia, najmä pokiaľ ide o právnymi 
normami upravené postupy3“. Toto tvrdenie autorov možno podporiť a rovnako sa stotožňujeme aj s členením procesu tvorby 
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré spomenutí autori vo svojej práci predkladajú. Hovoria o fáze prípravy návrhu VZN, 
prerokovaní návrhu VZN, o fáze schvaľovania VZN, ďalej o publikácii VZN a aj o prípadnej fáze zániku, resp. zrušenia VZN.  

Perspektívu angažovanosti hlavného kontrolóra vidíme predovšetkým vo fáze prípravy návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia. Tak, ako sa zo zákona hlavný kontrolór vyjadruje k návrhu obecného rozpočtu, resp. k záverečnému účtu cestou 

                                                      
1 Tento príspevok vznikol ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0757/17 pod názvom „Verejná správa ako 
poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu- využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike“. 
2 Tými sú v zmysle článku 69 Ústavy Slovenskej republiky, resp. § 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“) obecné zastupiteľstvo a starosta obce.    
3 TEKELI J. a M. HOFFMANN.: Zákon o obecnom zriadení: komentár. s. 219 
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svojich odborných stanovísk4, tak vidíme priestor na to, aby boli jeho odborné kapacity priamo ex lege zapájané aj do procesu 
prípravy všeobecne záväzného nariadenia. Vo fáze, keď by bol návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený v zmysle 
§ 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení na úradnej tabuli a v tom istom termíne aj na webovom sídle obce, by mal hlavný 
kontrolór vyhradenú lehotu na spracovanie odborného stanoviska k predkladanému návrhu. Rovnako ako pri vyššie 
spomenutých stanoviskách k rozpočtu a záverečnému účtu, aj v tomto prípade by sme navrhovali obsahovo nešpecifikovať 
čo má dané stanovisko obsahovať a ponechať na odbornej kapacite kontrolóra, ktoré aspekty predloženého návrhu nariadenia 
vo svojom stanovisku pojme za najdôležitejšie. Zastávame názor, že už aj samotné procesné otázky, napr. zverejnenia návrhu 
(súbežne aj na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce v rovnakej lehote) môžu byť predmetom dôsledného posúdenia.  

Spracované stanovisko by mali k dispozícii poslanci, napr. 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva (t.j. 
v rovnakej lehote, v ktorej musí byť poslancom v písomnej forme doručené vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia, 
ktoré by boli podané akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou). Úlohou takto spracovaného materiálu by malo byť priamo 
upozorniť na prípadné nedostatky, ktoré by kontrolór, ako odborný pracovník vo verejnej správe, mohol v prípade ich 
existencie, pri svojej analýze identifikovať. Podotknúť treba poradnú, resp. podpornú úlohu tohto stanoviska vo vzťahu k práci 
poslancov, ktorí v konečnom dôsledku majú schválenie alebo neschválenie nariadenia vo vlastných rukách.  

Dozaista existujú limity, ktoré by sa mohli javiť pre túto formu zainteresovanosti hlavného kontrolóra ako 
obmedzujúce, resp. diskutabilné. Môže ísť napríklad o otázky odbornosti, či je kontrolór schopný posudzovať návrh VZN 
v rôznych kontextoch napr. posudzovať otázku zákonnosti, resp. súladu s inými právnymi predpismi. Ďalej limity 
časovej/pracovnej kapacity hlavného kontrolóra a to napríklad ak je jeho pracovný úväzok značne zúžený, čo je typické 
predovšetkým pre menšie obce, ktoré ale paradoxne potrebujú čo najviac odbornej pomoci pri riadení samosprávy, t. j. aj pri 
vydávaní všeobecne záväzných nariadení. Navrhovaná úprava môže byť ďalej konfrontovaná napríklad s tvrdením, že 
v zmysle § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení môže každá fyzická a právnická osoba uplatniť k návrhu nariadenia 
pripomienku, t. j. aj kontrolór môže takúto pripomienku v lehote na pripomienkovanie návrhu podať. 

Aj keď si uvedomujeme spomenuté úskalia zastávame názor, a súčasne vidíme priestor na to, aby sa kontrolór ex 
lege vyjadroval k návrhu nariadenia. Prispeje to minimálne k vytvoreniu ďalšej úrovne revízie textu nariadenia s perspektívou 
upozornenia na nedostatky ešte pred hlasovaním o jeho schválení. Prevencia a predchádzanie vzniku nedostatkov je jednou 
z horizontálnych priorít, ktorá by mala byť prítomná nielen v činnosti každého hlavného kontrolóra obce ale mala by byť 
prítomná v každej činnosti pri výkone verejnej moci. 

Je prirodzené, že požiadavku spracovania odborného stanoviska by nebolo možné aplikovať na špecifické situácie, 
v ktorých sa podľa § 6 ods. 5 zákona o obecnom zriadení neaplikujú ustanovenia odsekov 3 a 4 (zverejňovanie návrhu, lehoty, 
pripomienky atď.).      

3  HLAVNÝ KONTROLÓR PRI VÝKONE KONTROLY DODRŽIAVANIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ  

Hlavný kontrolór uskutočňuje kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení. Podľa tohto 
ustanovenia ods. 1 kontrolnou činnosťou sa, okrem iného, rozumie aj kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov vrátane nariadení obce.  

Kontrolór by v zmysle dikcie zákona mal porovnávať faktický stav so stavom, ktorý  predpokladá všeobecne záväzné 
nariadenie. Vynára sa preto otázka, čo v prípade ak v priebehu kontroly kontrolór zistí, že nariadenie vykazuje zásadné 
nedostatky balancujúce na hrane legality nariadenia. Má vo výkone kontroly pokračovať a odvolávať sa na formalistiský výklad 
zákona o obecnom zriadení, kedy sa kontrolórovi ukladá “iba“ skontrolovať súlad skutočnosti s požiadavkami uvedenými 
v nariadení? Alebo môže kontrolórovo zistenie o problematickosti nariadenia viesť k revíznym postupom, ktoré bude kontrolór 
iniciovať?  

Ak v našich úvahách vychádzame z fundamentálnych myšlienok a názorov, ktoré vnímajú inicializačný prvok ako 
jednu z kľúčových zložiek fungovania verejnej správy, potom je iniciatíva smerujúca k revidovaniu nariadenia na mieste. Výkon 
kontroly, ktorá už prebieha, by mal byť v takomto prípade zdržanlivý až do doby, kým sa potvrdia resp. vyvrátia pochybnosti 
o nariadení. Uvedomujeme si hraničnosť nášho uvažovania, avšak v kontexte širokého spektra spoločenských vzťahov 
regulovaných všeobecne záväznými nariadeniami obcí, je na mieste uvažovať aj o riešeniach situácií, ktoré môžu nastať vo 
výnimočných prípadoch.  

Inicializácia revízie nariadenia môže, resp. mala by z podnetu kontrolóra smerovať prvotne k poslancom obecného 
zastupiteľstva ako nositeľom mandátu oprávňujúceho uskutočniť zmenu/úpravu nariadenia. V zásade sa to môže udiať dvoma 
spôsobmi a to predložením oficiálneho návrhu novelizácie nariadenia, resp. návrhu na zrušenie nariadenia priamo 
kontrolórom. Alebo aplikovaním ustanovenia 18f ods. 2 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého sa hlavný kontrolór 
zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. V rámci svojej účasti na rokovaní 
zastupiteľstva môže upozorniť na identifikovaný nedostatok a nepriamo tak inicializovať proces zmeny alebo zrušenia 
nariadenia.  

Ak by revidovanie nariadenia na úrovni obecného zastupiteľstva nenašlo odozvu, prichádzajú do úvahy postupy 
preskúmavania a následného revidovania nástrojmi prokurátorského dozoru, pri ktorých iniciátorom môže byť práve podnet 
od hlavného kontrolóra resp. v krajnom prípade cestou správneho súdnictva.        

Z dikcie zákona o obecnom zriadení vyplýva, že kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce 
podliehajú tak všeobecne záväzné nariadenia vydávané v rámci originárnych kompetencií obce (§ 6 ods. 1) ako aj nariadenia 
vydávané v rámci uskutočňovania preneseného výkonu štátnej správy (§ 6 ods. 2). V teórii venovanej obecnej samospráve 
sa možno stretnúť aj s členením na tzv. samosprávne nariadenia (podľa čl. 68 ústavy) a správne nariadenia (podľa čl. 71 ods. 
2 ústavy.)5  

Pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení prijatých v rámci orgininárnych kompetencií vnímame 
kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra ako výraz snahy o monitoring ich správneho uplatňovania v rámci vnútorného 
kontrolného mechanizmu v územnej samospráve. Teda v rámci jednotky, ktorá je svojou povahou (relatívne) nezávislá od 

                                                      
4 Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu 
obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.  
 
5 Pozri JESENKO, M. a kol.: Obec ako subjekt tvorby práva, s. 18 
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štátu. Tento typ kontroly dodržiavania nariadení kontrolórom z nášho pohľadu nepotrebuje podrobnejší komentár. Môže ísť 
napríklad o kontrolu dodržiavania nariadenia upravujúceho poskytovanie dotácií z rozpočtu obce6 alebo nariadenia 
špecifikujúceho otázky miestnych daní7, nariadenie o prideľovaní obecných nájomných bytov a pod.       

O niečo neprehľadnejšie sa môžu javiť vzťahy a súvislosti s kontrolou tých nariadení, ktoré obec vydáva podľa § 6 
ods. 2 zákona o obecnom zriadení, t.j. vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy. Zákon o obecnom zriadení 
výslovne nevylučuje možnosť výkonu kontroly ich dodržiavania aj hlavným kontrolórom. Na tomto mieste sa však žiada uviesť, 
že v množstve osobitných zákonov, ktoré splnomocňujú obec na vydanie všeobecne záväzného nariadenia na výkon 
preneseného výkonu štátnej správy nájdeme súčasne úpravu mechanizmov zabezpečujúcich výkon kontroly ich dodržiavania. 
A to tak vymedzenie na kompetenčnej úrovni – t.j. určenie toho, ktoré subjekty (orgány) verejnej moci budú kontrolu výkonu 
štátnej správy uskutočňovať a zároveň odkazy na procesnoprávne predpisy viažuce sa na výkon kontroly v štátnej správe 
(najmä zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe). 

Ako jeden z množstva príkladov možno uviesť kompetenciu obce prijať všeobecne záväzné nariadenie na úseku 
výkonu štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení. Podľa § 63 ods. 4 vodného zákona 
obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na 
drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch. Zároveň podľa § 63 ods. 3 obec vykonáva štátny vodoochranný dozor v 
rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Výkonom vodoochranného dozoru sa podľa 
§ 66 ods. 1 rozumie to, že orgány štátnej vodnej správy (medzi ne patrí aj obec) dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto 
zákona (vodného zákona) a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. Obec teda kontroluje 
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, avšak zákon nekonkretizuje či zložkou vykonávajúcou kontrolu môže byť aj 
hlavný kontrolór. Sme názoru, že v tomto prípade nie je úlohou kontrolóra vykonávať tento druh kontroly. Tieto činnosti by mal 
vykonávať na to poverený zamestnanec obce, ktorý je odlišný od kontrolóra.  

Faktom podporujúcim naše úvahy je aj skutočnosť, že ak nariadenie ustanovuje napríklad nejaké príkazy/zákazy 
(ako je to napr. vo vyššie opísanom prípade podľa vodného zákona) tak jedným zo znakov vynútiteľnosti ich dodržiavania je 
aj možnosť represívneho výkonu verejnej správy napr. cestou vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti 
(priestupkové konanie, konanie za účelom uloženia pokuty za správy delikt a pod.) Ide o typy procesov vo verejnej správe, 
kde sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických resp. právnických osôb. Kontrolór 
nedisponuje kompetenciou rozhodovať v týchto otázkach. Preto aj samotná kontrola dodržiavania všeobecne záväzného 
nariadenia zo strany hlavného kontrolóra bez možnosti uloženia adekvátneho opatrenia na nápravu resp. sankcie sa javí ako 
neúčelná. A to najmä v kontexte toho, že iný obcou poverený zamestnanec môže kontrolu uskutočniť efektívnejšie využijúc 
všetky kompetenčné nástroje, ktoré má k dispozícii (vrátane ukladania sankcií). Ďalšia skutočnosť naznačujúca limitované 
postavenie hlavného kontrolóra pri kontrole všeobecne záväzných nariadení vydaných podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení je obmedzený okruh subjektov, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra8.  

Hlavný kontrolór nedisponuje kompetenciou, ktorá by mu z nášho pohľadu umožňovala uskutočňovať kontrolu 
dodržiavania všeobecne záväzných nariadení vydaných pre plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy obcou 
prinajmenšom rovnako efektívne ako orgánom vykonávajúcim kontrolu výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov. Pri 
našich analýzach sme sa nestretli s právnou úpravou osobitných predpisov, kde by chýbal aspekt zadefinovania mechanizmov 
kontroly výkonu preneseného výkonu štátnej správy. Túto skutočnosť možno s najväčšou pravdepodobnosťou odvádzať aj od 
hierarchického usporiadania vykonávateľov štátnej správy, čím je zabezpečené primerané organizačné zabezpečenie 
kontrolných mechanizmov. Zároveň samotná legislatívna úprava prenosu výkonu štátnej správy na obec (v rámci a na výkon 
ktorej možno prijímať nariadenia) častokrát definuje priamo obec ako oprávnený subjekt vykonávať kontrolnú funkciu vo 
vzťahu k prijatým nariadeniam.  

Aj z uvedených dôvodov sa možno domnievať, že úlohy hlavného kontrolóra vo vzťahu ku kontrole dodržiavania 
všeobecne záväzných nariadení sa budú vzťahovať predovšetkým ku kontrole nariadení vydaných v rámci originárnej 
kompetencie obce. Samozrejme takých nariadení, kde je kontrola zo strany kontrolóra užitočná, efektívna a reálne 
uskutočniteľná9.  

  ZÁVER 

Pri výkone obecnej samosprávy plní hlavný kontrolór úlohy aj na úseku kontroly dodržiavania právnych predpisov 
vrátane nariadení obce. Prioritným zameraním budú predovšetkým tie všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obec vydala 
v rámci svojich originárnych kompetencií. Kontrola dodržiavania nariadení vydaných pri prenesenom výkone štátnej správy 
bude v gescii subjektov vymedzených osobitnými predpismi, predovšetkým nadriadenými orgánmi štátnej správy, resp. môže 
byť kontrola vymedzená priamo aj ako úloha obce. Ak je kontrola dodržiavania nariadenia vymedzená obci je dozaista 

                                                      
6 Napr. Podľa ustanovení § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov možno právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo 
alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom 
obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu 
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a 
zamestnanosti. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytnúť dotácie na celom území mesta. 
7 Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
8 Podľa § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha obecný úrad, rozpočtové a 
príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú 
s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, 
ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci 
podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  
9 Bolo by naivné sa domáhať toho, aby kontrolór kontroloval dodržiavanie všetkých nariadení prijatých v rámci originárnej 
kompetencie. Tieto kontrolné úlohy môžu byť na miestnej úrovni zverené aj iným subjektom – napríklad obecnej/mestskej 
polícii (kontrola dodržiavania povinností v otázkach parkovania vozidiel regulovaných cez všeobecne záväzné nariadenie, 
obmedzujúce povinnosti pri ochrane nefajčiarov a pod.).   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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efektívnejšie a racionálnejšie keď ju bude vykonávať iný zamestnanec obce ako hlavný kontrolór, ktorého kompetencie sú 
v zákone o obecnom zriadení striktne vymedzené. Rovnako sa javí ako limitujúce pre jeho zainteresovanosť v tejto otázke 
zúžený okruh subjektov, ktoré podliehajú jeho kontrolnej právomoci. 

Situáciou, kedy kontrolór môže svojim vstupom prispieť k skvalitňovaniu obecnej normotvorby je v rovine de lege 
ferenda spracovanie odborného stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia ešte v čase pred jeho hlasovaním. 
Bez dodatočných nákladov (personálnych, časových alebo finančných) sa vytvorí ďalší mechanizmus, ktorý môže napomôcť 
identifikovať a perspektívne redukovať predovšetkým zjavnú chybovosť v predkladaných návrhoch.          
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EFEKTÍVNE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE V ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ 
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Abstrakt: Územné plánovanie predstavuje výkon originálnej kompetencie obce. V podmienkach obce sa záväzná časť 

územného plánu vydáva vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Spracovanie územného plánu, ako aj požiadavky, ktoré 
sa na územný plán kladú, sa odlišujú v závislosti od veľkosti obce, ktorej územie upravuje. Článok analyzuje záväzné časti 
územného plánu na úrovni hlavného mesta, krajského mesta, okresného mesta a taktiež obce. Poukazuje na problémy, ktoré 
sa v záväznej časti územného plánu vyskytujú ako aj na aplikačné problémy v praxi.  

Abstract: Spatial planning represents execution of original competence of the municipality. In the conditions of the municipality 

the binding part of the spatial plan is released in the form of the generally binding regulation. Processing of the spatial plan, 
just like the requirements to the spatial plan, differ according to the size of the municipality. The article analyzes the binding 
parts of the spatial plan in levels of the capital city, county town, district city and also municipality. It refers to the problems 
which are in the binding part of the spatial plan and also to the application problems in practise. 

Kľúčové slová: obec, územný plán, záväzná časť územného plánu, všeobecne záväzné nariadenie obce.  

Key words: municipality, spatial plan, binding part of the spatial plan, generally binding regulation. 

  ÚVOD 

 Územné plánovanie predstavuje originálnu kompetenciu obcí. Je upravené spoločne so stavebným poriadkom 
v zákone číslo 50/1976 Zb. – stavebným zákonom. Stavebné konanie predstavuje prenesený výkon štátnej správy. Zákon sa 
delí na dve časti. 
 V zmysle § 27 ods. 3 stavebného zákona obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti 
vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Vzhľadom na zložitosť územného plánu analyzujeme výkon tejto kompetencie 
s dôrazom na záväznú časť územného plánu v hlavnom meste SR, krajskom meste SR, okresnom meste SR, obci vidieckeho, 
ale aj obci satelitného charakteru.  

Čo má spoločné a v čom je odlišná záväzná časť územného plánu hlavného mesta SR v porovnaní s obcou 
vidieckeho charakteru? Aké javy sa vyskytujú pri obciach vidieckeho charakteru v porovnaní so satelitným obcami v blízkosti 
hlavného mesta SR? Aký dôsledok má regulácia územia územným plánom? Aké sú nástrahy nesprávne navrhnutého 
územného plánu?   

2 ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

 Územné plánovanie tvorí zásadný nástroj, prostredníctvom ktorého obce regulujú priestorové usporiadanie a funkčné 
využívanie územia. Územné plánovanie musí vychádzať z najnovších poznatkov prírodných, spoločenských a technických 
vied, z rozborov riešeného územia a vlastných prieskumov. Prostredníctvom územného plánu sa usporadúva priestor 
z hľadiska času, ekológie, životného prostredia či kultúrno-historických hodnôt územia. Územný plán sa stále viac skloňuje 
napríklad v súvislosti s reguláciou stavebného rozmachu či v súvislosti s bojom proti klimatickej zmene. Jedna z hlavných 
funkcií územného plánu je zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja územia slúžiaceho na uspokojovanie základných potrieb 
osôb vyskytujúcich sa v priestore, ktorý reguluje. Cieľom územného plánovania, v kontexte aj s inými plánovacími nástrojmi, 
preto musí byť dosiahnutie trvalého súladu všetkých činností v území. Tento cieľ zabezpečuje územné plánovanie na všetkých 
stupňoch riadenia a plánovania.“1 Povinnosti obce, ktoré má pri územnom plánovaní, by sme mohli rozčleniť do štyroch 
základných skupín: 

 obstarávacia povinnosť; 

 informačná povinnosť; 

o  prerokovanie, 

o  oboznamovanie, 

o  vyhlasovanie, 

o  zverejňovanie, 

 schvaľovacia povinnosť; 

o  vo forme VZN, 

 aktualizačná povinnosť; 

Obec zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Prerokúva 
zadanie pre územný plán obce a zadanie pre územný plán zóny s krajským stavebným úradom. Zverejňuje návrh územného 
plánu zóny a zvoláva verejné prerokovanie. Schvaľuje územné plány obcí a zón. Všeobecne záväzným nariadením vyhlasuje 
územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti. Zverejňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie. Obstaráva 
zmenu alebo doplnok územného plánu a prerokúva schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny. Iba samotnou 
záväznou časťou územného plánu sa reguluje priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia. Stanovujú sa hranice 

                                                      
1 KOVAČÍK, Peter, Olga PETKOVÁ a Daniela STYKOVÁ. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 
zákon) - komentár [Systém ASPI].  IuraEdition [cit. 2018-12-10].  ASPI_ID KO50_1976SK. Dostupné v Systéme ASPI. ISSN: 
1339-133X. 
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zastavaného územia. Slúži na usporiadanie verejného, občianskeho a technického vybavenia. Ustanovuje plochy pre 
verejnoprospešné stavby. Stanovuje územie na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. Určuje zásady ochrany 
a využívania prírodných zdrojov. Zachytáva kultúrno-historické hodnoty a významné krajinné prvky. Reguluje územný systém 
ekologickej stability a starostlivosť o životné prostredie. Taktiež definuje zásady tvorby krajiny vrátane plôch zelene. Tieto 
okruhy tvoria prieniky v záväzných častiach územnoplánovacích dokumentáciách na škále od hlavného mesta SR až po obec 
vidieckeho charakteru. Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že záväzné časti územného plánu slúžia na 
zabezpečenie potrieb, funkčnosti a upotrebiteľnosti územia obce.  

Ako je zrejmé, ide o rozsiahly komplex povinností, ktoré obec pri územnom plánovaní vykonáva. Pritom prijímanie 
územnoplánovacej dokumentácie a záväzných častí územného plánu vo forme všeobecne záväzného nariadenia je až finálna 
fáza normotvorného procesu. Predchádza mu fáza zabezpečovania obstarávania územnoplánovacích podkladov, ktoré tvorí 
urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické poklady, a územnoplánovacej dokumentácie, 
ktorú v prípade obcí tvorí územný plán obce a územný plán zóny. Schválenie územného plánu a jeho záväzných častí 
predstavuje finálnu fázu. Túto fázu predchádzajú prípravné práce, prieskumy a rozbory, spracovanie konceptu, návrhy 
územnoplánovacej dokumentácie a územného plánu ako aj verejné prerokovanie spomínaných podkladov a následné 
schválenie, po ktorom nasleduje neustála kontrola aktuálnosti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie.  

Napĺňanie všetkých povinností a uplatňovanie všetkých kompetencií vyplývajúcich zo stavebného zákona týkajúcich 
sa územného plánovania je veľmi zložité a treba pri ňom pamätať na rôzne javy ako napríklad na developerský rozmach 
s ohľadom na satelitné obce v blízkosti hlavného mesta SR. Záťaž spojenú s príchodom strategického investora do regiónu, 
ale taktiež napríklad aj so dopravnou záťažou na frekventovaných cestných komunikáciách, či klimatickou zmenou. Tieto javy 
predstavujú iba malý výsek faktorov, ktoré pri územnom plánovaní treba zohľadniť. Ku príkladu mestá majú na reguláciu 
územia prostredníctvom územného plánu celé oddelenia, prípadne komisie, ktoré sa jeho tvorbou a aktualizáciou zaoberajú. 
Menšie obce sa pri tvorbe územného plánu spravidla obracajú na externých spolupracovníkov, ktorí tieto podklady pre obce 
vypracovávajú.  

2.1 Záväzná časť územného plánu mesta verzus záväzná časť územného plánu obce 

 Zatiaľ čo v záväznej časti územného plánu hlavného mesta je riešený takmer každý centimeter štvorcový – sú v nej 
dimenzované parkovacie miesta, sociálna vybavenosť či izochróna, prípadne je projektovaná hromadná bezkolízna doprava, 
v obci je to skôr základné minimum venujúce sa napríklad ochrane prírody. Ak sa v obci nachádza aktívnejšie vedenie, tak sa 
v takomto územnom pláne nachádza aj vytvorenie priestoru pre budúci možný potenciálny rast obce vo forme rozšírenia 
intravilánu a podobne. Územným plánom obce sa spravujú aj základné otázky sociálnej vybavenosti. Ak by sme to mali 
popísať na najjednoduchšom kontraste, mohli by sme konštatovať, že zatiaľ čo sa v hlavnom meste v záväznom pláne riešili 
reštaurácie či terasy patriace k reštauráciám, v obci vidieckeho charakteru sa riešili prístrešky pre chovné zvieratá bez pevných 
základov. Je to prirodzené, keďže potreby hlavného mesta sa výrazne líšia od potrieb obce.  
 Pri ďalšom porovnávaní všeobecne záväznej časti územného plánu dvoch obcí z jedného regiónu sme narazili na 
totožné časti textu pri dvoch obciach. Tento jav bol spôsobený aj tým, že územné plány pre obce vypracovávala totožná 
osoba. Aj napriek tomu, že jedna obec sa nachádzala v blízkosti lesa a ďalšia sa nachádzala v poľnom prostredí, záväzné 
časti územného plánu obsahovali totožné state s totožným textom. Takéto state sa nachádzajú naprieč celým textom, ako 
príklad však spomenieme aspoň niektoré. Už v úvodných častiach sú stanovované totožné zásady a regulatívy štruktúry 
osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry. Medzi 
spoločné zásady napríklad patrí2: 

 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov 
mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko- architektonických daností, 

 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavy a historicky 
utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká 
jednotlivých regiónov, 

 a dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné 
prostredie vidieckeho priestoru, 

 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného 
dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali 
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného 
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

 Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a nepripúšťať výstavbu 
nových oddelených samostatných častí obce, ako aj vylúčiť výstavbu v inundačných územiach vodných tokov a na 
pobrežných pozemkoch vodných tokov.  

 Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a oblasti, kde sú potrebné 
protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je nutné realizovať sanačné opatrenia v už 
existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť obyvateľov pred touto záťažou; na území, na ktorom je potrebné 
vzhľadom na výsledky monitorovania záťaže radónom realizovať potrebné protiradónové opatrenia, neplánovať 
výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a liečební. 

                                                      
2 SUPKA, A.: Územný plán obce Nemčice. www.nemcice.sk, 2017, [ cit. 12. dec. 2018; 10:24 EST ]. Dostupné na webovskej 

stránke (world wide web): https://www.nemcice.sk/download_file_f.php?id=817493  
taktiež na 
SUPKA, A.: Územný plán obce Soľčany. www.obecsolcany.sk, 2017, [ cit. 12. dec. 2018; 10:30 EST ]. Dostupné na 
webovskej stránke (world wide web): http://www.obecsolcany.sk/uzemny-plan-obce.html 

https://www.nemcice.sk/download_file_f.php?id=817493
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Inak tomu nebolo napríklad ani v prípade časti „Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia“3: 

 Rešpektovať schválenú hranicu zastavaného územia a ďalší rozvoj obce riešiť prednostne v súčasných hraniciach 
a dostavbou voľných stavebných pozemkov. 

 Rešpektovať všetky vymedzené a navrhované ochranné pásma  

 Návrhom dosadby stromovej a krovinnej vegetácie – pozdĺž vodných tokov, ciest a pozdĺž hranice katastrálneho 
územia – zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia. 

 Výstavbu obytných objektov v blízkosti výrobných budov realizovať iba v prípade, ak výrobné prevádzky nebudú 
negatívne ovplyvňovať obytnú funkciu dotknutého územia 

 Objekty pre dočasné ubytovanie /penzióny, bungalovy a pod./ je možné umiestňovať do súvislej bytovej zástavby len 
na základe súhlasu obyvateľov susedných objektov 

 Zberné strediská separovaného zberu odpadov riešiť v detaile tak, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu 
obytnej zóny hlukom. V prípade umiestnenia v súvislej obytnej zástavbe, je potrebný súhlas dotknutých obyvateľov 

Podobne sa tento jav vyskytoval naprieč ďalšími zásadami ako aj naprieč celým textom záväzných častí územného 
plánu ale aj územného plánu všeobecne. Proti vyššie spomenutým zásadám sa nedá nič namietať a môžeme konštatovať, že 
je dobré, keď ich územnoplánovacia dokumentácia obsahuje, no z hlbšej analýzy sme mali pocit, že ide iba o formálne 
splnenie podmienok stanovených zákonom bez hlbšieho zanalyzovania situácie. Tieto záväzné časti územného plánu 
pôsobili, ako keby boli vyrobené na kľúč. Problematický jav malých obcí, pokiaľ ide o územné plánovanie, by sa dal 
identifikovať ako územný plán na kľúč. Dokonca sme sa dostali aj k informácií vychádzajúcej z praxe, ktorá hovorila v tejto 
súvislosti o mestách. V predložených návrhoch územnoplánovacej dokumentácie mesta XY sa spomínalo mesto XX. Aj na 
tomto prípade je vidieť, že osoby zaoberajúce sa prípravou podkladov sú nedostatočne zainteresované a že nevznikajú 
unikátne územné plány so svojimi záväznými časťami, ale vznikajú územné plány na kľúč. 

Obzvlášť je však tento problém vypuklý v obciach, kde tvorbou územného plánu poverili jednu a tú istú osobu. A to 
dokonca aj v prípadoch ako sme vyššie spomenuli, teda v prípadoch, že komparujeme záväzné časti územného plánu v obci 
nachádzajúcej sa v blízkosti lesa v porovnaní s obcou nachádzajúcej sa v poľnom prostredí. Tu sa preukazuje nedostatočné 
zvládnutie kompetencie zo strany samospráv pretavujúce sa do takmer totožných územných plánov v rámci regiónu. 
V takomto prípade obce siahajú po externých poradcoch, ktorí im takýto územný plán spracujú. Externí poradcovia často nie 
sú z daného regiónu a so situáciou sa oboznamujú počas obmedzenej doby. Je preto otázne, do akej miery dokážu reflektovať 
potreby územia a ako sa obec zariadi pri následnej aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie. V prípade dvoch vyššie 
spomenutých obcí bude napríklad zaujímavé sledovať, ako dokážu reflektovať na príchod strategického investora do regiónu, 
ktorým je automobilový závod v blízkosti Nitry a ktorý prijme tisícky ľudí a naviaže na seba desiatky spoločností venujúcich sa 
subdodávkam pre túto automobilku. S týmito okolnosťami sa zatiaľ v územných plánoch nepočíta.  

2.2 Územné plány satelitných obcí nachádzajúcich sa v okolí hlavného mesta SR.  

 Neutíchajúcim problémom hlavného mesta SR – Bratislavy – je problém spojený s hustotou premávky, ktorý 
v súčasnosti v jednotlivých častiach pretrváva prakticky celý deň. Aj napriek tomu, že Bratislava tento jav reflektuje aj vo 
svojom územnom pláne a snaží sa ho regulovať sa v Bratislave vyskytuje stále viac a viac motorových vozidiel. Dôvodom sú 
najmä automobily prichádzajúce do Bratislavy z okolitých satelitných obcí, ktoré prežívajú obrovský stavebný rozmach. Keďže 
sa stavebná plocha v hlavnom meste neustále zmenšuje, čím je spôsobená zvyšujúca sa cena na meter štvorcový, stavebný 
rozmach sa presúva do okolia Bratislavy. Tento jav má hneď niekoľko negatívnych príčin na samotné satelitné obce, ale aj na 
hlavné mesto. 
 V prvom rade treba pripomenúť, že záväzná časť územného plánu sa schvaľuje obecným zastupiteľstvom vo forme 
všeobecne záväzného nariadenia, a to kvalifikovanou väčšinou všetkých členov zastupiteľstva. V súvislosti s týmto tvrdením 
nastáva niekoľko zásadných otázok: 

 Ktoré VZN sa dá ľahšie zmeniť? VZN mesta, kde o tom rozhodujú desiatky poslancov, alebo VZN obce, kde 

o ňom rozhoduje zväčša do desať poslancov?  

 Podmienky ktorého VZN je náročnejšie splniť? Podmienky VZN mesta, ktoré myslí na každý centimeter 

štvorcový, alebo podmienky VZN obce, ktoré predstavujú formálne minimum na splnenie zákonných povinností? 

Aj na základe tohto javu sa rozmáhajú developerské špekulácie, najmä pokiaľ ide o hraničné obce sídelných centier. 
A tak sa stáva, že hlavné mesto je síce v rámci svojho územného plánu nadimenzované na svoju maximálnu upotrebiteľnosť, 
no nad rámec sa dostáva vďaka okolitým obciam, v ktorých sa rozmáha nekontrolovateľná developerská činnosť. 
Nekontrolovateľná je najmä preto, že nám tu vzniká akási štvrtá moc v štáte vo forme samosprávnej moci. Je síce pravda, že 
nad obcami by mali z pohľadu územného plánovania stáť samosprávne kraje, no často sa tak nedeje, a tak napríklad 
dopodrobna premyslené záväzné časti územného plánu hlavného mesta schválené po náročnom získaní politickej zhody 
v zastupiteľstve sú „pokorené“ jednoduchými a nedomyslenými záväznými časťami územných plánov v okolitých obciach, 
o ktorých nedokonalosti hovoria aj množiace sa sťažnosti novoosadníkov, ktorým chýba infraštruktúra na ich nových adresách.  

Obce, ktoré pripustia takúto živelnú developerskú činnosť do svojho územia, naň často nie sú pripravené. Svedčí 
o tom napríklad nedostatočný počet škôlok, nedostatočná cestná infraštruktúra, kapacita kanalizácie, ako nedostatočná sa 
často javí aj občianska vybavenosť takýchto obcí. Tieto javy sa vyskytujú najmä v súvislosti s budovaním nových štvrtí 
rodinných domov. Proti takejto nekontrolovateľnej činnosti sa vznáša ostrá vlna občianskej kritiky. K vyššie popísanému 
prípadu by sa malo pristupovať z regionálnej úrovne. Stavebný zákon dokonca vo svojom § 8 ods. 2 písmeno b) hovorí 
o územnom pláne regiónu. Takéto územné plány obstarávajú samosprávne kraje. Práve tie by mali riešiť situáciu zo širšieho 
uhla s dostatočnou sumou vedomostí o javoch prebiehajúcich na nižšej úrovni tvorby územného plánu.  

                                                      
3 Tamže.  
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 ZÁVER 

 Ako sa ukazuje, proces tvorby a prijímania územného plánu a jeho záväzných častí je naozaj zložitý. Problémom 
menších obcí je nízka kapacita vlastných ľudských zdrojov, následkom čoho obce siahajú po externých konzultačných 
osobách, v ktorých činnosti sa tiež prejavujú chyby. Môžeme iba hádať, či sa tak deje pre veľký počet rozpracovaných 
územných plánov z ekonomického hľadiska alebo či sa tento jav vyskytuje následkom nepozornosti. Rozdiely medzi okruhmi 
záväzných častí územného plánu je vidieť aj v porovnaní obce vidieckeho charakteru so satelitnou obcou v blízkosti Bratislavy.  

O poznanie lepšie túto originálnu kompetenciu zvládajú mestá, ktoré majú pre správu územného plánu zriadené 
oddelenia, prípadne odbory či komisie. V takýchto prípadoch je vidieť precíznejšiu rozpracovanosť ich územných plánov 
s dôrazom na charakteristiku územia a na možnosti jeho využiteľnosti a upotrebiteľnosti. Takéto územné plány a ich záväzné 
časti sú precíznejšie, no ťažšie reflektujú na potreby doby, keďže sa prijímajú vo forme všeobecne záväzného nariadenia, na 
ktoré je potrebná kvalifikovaná väčšina. Tá sa oveľa ťažšie získava v podmienkach zastupiteľstva, zloženého z väčšieho počtu 
zástupcov ako je tomu v prípade menších obcí. Na druhej strane je nutné konštatovať, že vďaka tomuto javu sú lepšie 
ochránené od špekulácií developerov, ktorým sa oveľa ťažšie bránia malé obce.  

Podľa nášho názoru všetko tenduje k väčšej centralizácii týchto procesov. Na stole je dlhodobo pripravovaná úplná 
zmena stavebného zákona. Rozdeliť by sa mal na dva samostatné celky. Podľa toho, ako sa nad zákonom uvažuje teraz, 
mala by vzniknúť akási dvojkoľajnosť, pokiaľ ide o stavebné konanie, niektoré kompetencie by mali byť zachované obci 
a niektoré by mali prejsť na novovzniknuté okresné stavebné inšpekcie. Územného konania by sa táto zmena zatiaľ mala 
dotknúť minimálne. No myslím, že presadiť by sa v ňom mala väčšia centralizácia, pokiaľ ide o spätosť susedných území, aby 
sa tak územie rozvíjalo v symbióze. Odpoveďou možno sú väčšie obce so zvýšeným množstvom kompetencií vo vzťahu 
k ostatným menším susedným obciam. Priaznivé by to mohlo byť pre ich veľkosť, možnosti a skúsenosti. A pritom takáto 
koncepcia usporiadania obcí nie je nová, v minulosti už v podmienkach našej samosprávy fungovali strediskové obce 
a myslím, že ich návrat je aj z tohto dôvodu nevyhnutný.  
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