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 Vážení čitatelia, 

 

 

ponúkame Vám monografiu z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa 

uskutočnila na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v dňoch 26.09. - 

27.09.2019. Konferencia bola jedným z predpokladaných výstupov grantu VEGA č. 

1/0557/17 pod názvom: „Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako 

subjektami verejnej správy“. 

Konferencia nadviazala na konferenciu, ktorá sa konala v predchádzajúcom roku a 

bola tiež zorganizovaná vďaka podpore grantu. 

Nosnou témou tejto publikácie je optimalizácia verejnej správy prostredníctvom 

reálneho rozdelenia pôsobnosti v oblasti originálnej právomoci obce a preneseného výkonu 

štátnej správy, vrátane preskúmavania týchto aktivít orgánmi verejnej správy vyššieho stupňa 

alebo súdom. 

Obsah príspevkov aj diskusie k nim jednoznačne preukazujú nevyhnutnosť neustále sa 

vracať k výkonu samosprávnych aktivít orgánov územnej samosprávy, a to ako obecnej, tak 

i regionálnej samosprávy, pretože v praxi sú s reálnym výkonom neustále problémy. 

 

 

 

 

V Bratislave, 2. decembra 2019 

 

 

 
                                                             

 

        prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., 

vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva 

 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

a 

vedúci projektu VEGA č. 1/0557/17 „Právne aspekty 

optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektami 

verejnej správy“ 

  



 3 

OBSAH 
 

 

 

OBEC A JEJ ÚLOHA PRI REGULÁCII HAZARDNÝCH HIER 

 Michal Aláč...................................................................................................................  4 

 

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE AKO NÁSTROJ OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

 Lucia Čerňanová, Matúš Michalovič........................................................................... 10 

 

VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

NA OBCE NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 

 Anton Martvoň............................................................................................................. 17 

 

K MOŽNOSTIAM SÚDNEJ OCHRANY PRED NEČINNOSŤOU OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 Peter Molitoris, Martin Vernarský............................................................................... 24 

 

DOTÁCIE NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA 

 Veronika Munková....................................................................................................... 30 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ÚROVNI OBECNEJ SAMOSPRÁVY 

 Ingrida Papáčová.......................................................................................................... 36 

 

SPECIFIKA VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚZEMÍ VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ 

 Soňa Pospíšilová.......................................................................................................... 41 

 

PRÁVNE KVALIFIKAČNÉ PROBLÉMY V KONANIACH O SÚLADE VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SO ZÁKONOM 

 Ivan Rumana................................................................................................................ 49 

 

JUDIKATURA ÚSTAVNÍHO SOUDU K NORMOTVORBĚ ÚZEMNÍCH 

SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 Vladimír Sládeček........................................................................................................ 52 

 

NIEKOĽKO ÚVAH K NÁPRAVE NESPRÁVNOSTI V ZÁZNAME NÁRODNEJ 

DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI O ÚHRADÁCH DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK 

 Katarína Tóthová.......................................................................................................... 59 

 

PRESKÚMAVANIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ ORGÁNOV ÚZEMNEJ 

SAMOSPRÁVY 

 Marián Vrabko............................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

  



 4 

OBEC A JEJ ÚLOHA PRI REGULÁCII HAZARDNÝCH HIER 
 
 

Michal Aláč 
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

 
 

Abstract: The field of gambling is perceived contradictory in society. On the one hand, it can grow into 
a pathological phenomenon, on the other hand, when properly regulated, it can represent a significant 
source of income for the state as well as for municipality. In the Slovak Republic, new legislation came 
into force, which sought to establish clear rules for gambhling providers and to clearly define the limits 
of regulation for state authorities and municipalities. It is the municipality that is the object of public 
administration that plays an important role, both in relation to its inhabitants and to gambling operators. 
The present paper focuses on the legal activity of the municipality with reference to the legal 
possibilities of self-government to regulate the field of gambling.strakt  
 
Abstrakt: Oblasť hazardných hier vníma spoločnosť rozporuplne. Na jednej strane môže prerásť do 
patologického javu, na druhej strane pri správnej regulácii môže predstavovať výrazný zdroj príjmov 
pre štát, ako aj pre samosprávu. V Slovenskej republike nadobudla účinnosť nová právna úprava, 
ktorá sa snažila nastoliť jednoznačné pravidlá pre prevádzkovateľov hazardných hier a jednoznačne 
určiť mantinely regulácie pre štátne orgány, ako aj pre obce. Práve obec je totiž tým objektom verejnej 
správy, ktorý plní dôležitú úlohu, a to tak vo vzťahu k svojim obyvateľom, ako aj k prevádzkovateľom 
hazardných hier. Predmetný príspevok sa zameriava právne na normotvornú činnosť obce 
s poukázaním na právne možnosti samosprávy regulovať oblasť prevádzkovania hazardných hier.  
 
Key words: gambling, regulation, municipal government, casino 
 
Kľúčové slová: hazardné hry, regulácia, samospráva, kasíno 
 
 
1 ÚVOD 

S účinnosťou od  01. 03. 2019 oblasť hazardných hier reguluje zákon č. 30/2019 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Citovaný zákon upravuje podmienky 
prevádzkovania a propagovania hazardných hier, podmienky používania technických zariadení 
určených na prevádzkovanie hazardných hier, právo a povinnosť prevádzkovateľov hazardných hier, 
účastníkov hazardných hier a iných dozorovaných subjektov, rozsah a podmienky prevádzkovania 
štátnej lotérie, podmienky  používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných 
hier, postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoločnosti, ochranu účastníkov hazardných hier, 
vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu a dozor nad hazardnými hrami (úrad), dozor nad 
prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier a sankcie za porušenie povinností v oblasti 
hazardných hier. Hlavným zámerom citovaného zákona je komplexná regulácia hazardných hier, ktorá 
by výraznejšou mierou v porovnaní s doterajšou úpravou zohľadnila najmä technologický vývoj a 
poznatky regulačných orgánov iných európskych krajín pri súčasnom posilnení ochrany hráčov pred 
možnými škodlivými účinkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto odvetví súvisia. Zároveň 
predmetná právna úprava významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení 
hazardu na jej území.1 

Predmetným zákonom bol zriadený Úrad pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“), ktorý 
vykonáva štátnu správu na danom úseku a ako prvostupňový orgán vydáva licencie na 
prevádzkovanie hazardných hier. 
 
2 ÚLOHY OBCÍ NA ÚSEKU REGULÁCIE HAZARDU 

S nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy došlo aj k zmene postavenia obcí na úseku 
regulácie hazardných hier. Aj keď cieľom zákonodarcu, ako uvádza v dôvodovej správe k návrhu 
predmetného zákona, bolo posilnenie postavenia obcí, je otázne, do akej miery sa mu tento cieľ 
podarilo naplniť.  
 

                                                 
1 Dôvodová správa k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2.1 Udeľovanie individuálnych licencií 
Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec udeľovala individuálnu licenciu na 
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území. V 
ostatných prípadoch vrátane licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov umiestnených v kasíne, 
alebo ak sa vklady uhrádzajú v cudzej mene, individuálnu licenciu udeľovalo Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky. Vydávanie individuálnych licencií prešlo podľa § 99 ods. 9 zákona č. 30/2019 Z. 
z. s účinnosťou od 01. 06. 2019 na úrad. Obec už nie je správnym orgánom, ktorý vydáva individuálne 
licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ani akékoľvek iné 
licencie na prevádzkovanie hazardných hier. 

Obec v rámci konania o vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier už len 
poskytuje vyjadrenia (§ 59 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 1 písm. i), § 61 ods. 1 písm. l) a súhlasy (§ 56 
písm. c), § 58 ods. 1 písm. d), § 63 ods. 1 písm. g) s prevádzkovaním hazardných hier na jej území. 
V tomto kontexte treba konštatovať, že obec sa nevyjadruje k umiestneniu herne, kasína, resp. 
k prevádzkovaniu hazardných hier na jej území in generalis, ale vyjadruje sa ku konkrétnej adrese, na 
ktorej sa hazardné hry majú prevádzkovať. Výraznou zmenou je doba platnosti uvedených vyjadrení. 
Podľa § 21 ods. 15 zákona č. 171/2005 Z. z. platnosť vyjadrenia obce bola jeden kalendárny rok 
a každý prevádzkovateľ hazardnej hry bol počas platnosti individuálnej licencie povinný bezodkladne 
predložiť ministerstvu na každý kalendárny rok platnosti individuálnej licencie nové vyjadrenie obce. 
Podľa § 53 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. sú vyjadrenia obce platné počas doby platnosti individuálnej 
licencie a prevádzkovateľ hazardných hier teda nie je povinný opätovne žiadať od obce vyjadrenie 
s prevádzkovaním hazardných hier na adrese uvedenej v individuálnej licencii. Zákon č. 30/2019 Z. z. 
obmedzil platnosť vyjadrenia len v jedinom prípade, a to vtedy, keď si prevádzkovateľ hazardných hier 
chce uplatniť opciu.  

Opciou sa podľa § 39 ods. 6 citovaného zákona rozumie v ustanovenom období uplatnené 
právo prevádzkovateľa hazardnej hry na predĺženie platnosti individuálnej licencie o dobu ustanovenú 
v zákon tak, aby nedošlo k prerušeniu prevádzkovania hazardných hier na základe už udelenej 
individuálnej licencie. Na uplatnenie opcie je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný predložiť žiadosť, 
a to najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti individuálnej licencie, na ktorú sa opcia 
vzťahuje. Ak žiadosť o uplatnenie opcie nebude doručená úradu v ustanovenom období, považuje sa 
to za nevyužitie opcie a individuálna licencia zaniká uplynutím lehoty, na ktorú bola udelená. 

Vo vzťahu k vyjadreniu obce zákon č. 30/2019 Z. z. nejednoznačne rieši dve otázky.  
Prvou otázkou je, čo má byť obsahom predmetného vyjadrenia, resp. k akým všetkým 

skutočnostiam sa má obec vyjadriť. Výkladom spomínaných ustanovení citovaného zákona možno 
dospieť k záveru, že obec by sa mala vyjadrovať k prevádzkovaniu hazardných hier na konkrétnej 
adrese uvedenej prevádzkovateľom (v tomto štádiu žiadateľom) v žiadosti o poskytnutie vyjadrenia. 
Zákon však neuvádza, čo má obec uviesť. Či stačí uviesť strohé konštatovanie, či obec súhlasí, alebo 
nesúhlasí s prevádzkovaním hazardných hier, či môže uviesť nejaké podmienky, za splnenia ktorých 
súhlasí s prevádzkovaním hazardných hier, či majú tieto podmienky právnu relevanciu, či sa má 
vyjadriť k osobe prevádzkovateľa hazardných hier (žiadateľa), či treba uviesť dôvody, pre ktoré 
nesúhlasí s prevádzkovaním hazardných hier na uvedenej adrese. 

Odborná verejnosť je pri tejto otázke rozdelená na dve skupiny. Jedna skupina tvrdí, že obec by 
mala len uviesť, či súhlasí, alebo nesúhlasí. Druhá skupina tvrdí, že obec by mala koncipovať svoje 
vyjadrenie obšírnejšie. Svoje závery opierajú aj o samotný gramatický výklad tých ustanovení zákona 
č. 30/2019 Z. z., ktoré používajú pojmy „vyjadrenie“ a „súhlas“. Ak by zákonodarca chcel, aby obec len 
stroho konštatovala svoj súhlas alebo nesúhlas, takáto pojmová diferenciácia by bola zbytočná a vo 
všetkých ustanovenia by bol použitý pojem „súhlas“. Zároveň táto skupina uvádza, že najmä v prípade 
negatívneho vyjadrenia obce kvôli právnej istote prevádzkovateľa hazardných hier (žiadateľa) treba 
uviesť dôvody, prečo nesúhlasí s prevádzkovaním hazardných hier na zvolenej adrese. Jedným 
z argumentov je aj akási ochrana prevádzkovateľov hazardných hier pred možnou ľubovôľou obcí, 
a tým obmedzením ich práva na podnikanie, resp. pred deformáciou konkurenčného boja a zdravého 
podnikateľského prostredia v oblasti legálneho prevádzkovania hazardných hier.         

Druhou otázkou je záväznosť predmetného vyjadrenia pre úrad. Vynára sa otázka, či je úrad 
oprávnený udeliť individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier, ak obec dala negatívne 
vyjadrenie vo vzťahu k adrese, na ktorej sa majú hazardné hry prevádzkovať. Úrad k predmetnej 
otázke ešte nezaujal jednoznačné stanovisko. Keďže vyjadrenie obce je len jedným z podkladov, 
ktoré úrad v rámci konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier 
skúma, možno konštatovať, že negatívne vyjadrenie obce nie je automaticky dôvodom na neudelenie 
individuálnej licencie. Aj v kontexte týchto skutočností sa možno prikloniť záveru, že v prípade 
negatívneho vyjadrenia obce by bolo vhodné, aby obec uviedla dôvody, prečo nie je v jej záujme 
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prevádzkovanie hazardných hier na zvolenej adrese, resp. prečo by bolo ohrozením verejného 
záujmu, ak by sa na zvolenej adrese prevádzkovali hazardné hry.  

 
2.2 Normotvorba obcí na úseku regulácie hazardných hier 

Zákon č. 30/2019 Z. z. jednoznačne definoval mantinely normotvornej činnosti obcí na úseku 
regulácie hazardných hier, a to v troch oblastiach. 

Prvou oblasťou je prevádzkový čas. Podľa § 79 ods. 7 cit. zákona obec môže ustanoviť 
všeobecne záväzným nariadením dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné 
hry, a to stolové hry, hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, 
hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardné hry na iných 
technických zariadeniach a bingo, okrem internetových hier, najviac však 12 dní v kalendárnom roku. 
Ak obec prijme takéto všeobecne záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31. októbra a toto 
všeobecne záväzné nariadenie bude platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. 

Zákon č. 30/2019 Z. z. jednoznačne určil rozsah oprávnenia obcí regulovať čas prevádzky 
hazardných hier, a to tak, že obec si môže určiť maximálne 12 dní v kalendárnom roku, keď nebude 
dovolené prevádzkovať hazardné dni. 

V dôvodovej správe k uvedenému ustanoveniu predkladateľ návrhu zákona uviedol: 
„Ustanovenie upravuje aj zákaz prevádzkovania hazardných hier počas stanoveného času/dní, pričom 
dáva možnosť miestnej samospráve určiť si 12 dní v roku, počas ktorých bude zakázané 
prevádzkovanie hazardných hier na území danej obce, a to napríklad počas cirkevného sviatku alebo 
počas významného verejného podujatia obce trvajúceho niekedy aj viac dní v mesiaci a pod.“2 
Z uvedeného vyplýva, že cieľom zákonodarcu nie je, aby obce aplikovali uvedené ustanovenie 
ľubovoľne, ale aby prevádzku hazardných hier na jej území obmedzili s ohľadom na určité významné 
udalosti v obci, či už pôjde o cirkevné, kultúrne alebo historicko-spoločenské udalosti.  

Vo vzťahu k regulácii konkrétneho prevádzkového času treba poukázať na niekoľko skutočností. 
Zákon č. 30/2019 Z. z. priamo upravuje čas prevádzkovania hazardných hier, keď expressis verbis 
ustanovuje, že prevádzkovanie hazardných hier v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod. sa 
zakazuje. Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne citovaný zákon časovo neobmedzil, avšak to je 
podmienené prísnymi podmienkami, ktoré musí prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne splniť. 

Zákon č. 30/2019 Z. z. zveril právomoc regulovať prevádzkovanie hazardných hier v kasínach 
Úradu pre reguláciu hazardných hier. V oblasti regulácie hazardných hier obec vykonáva prenesený 
výkon štátnej správy a s poukázaním na čl.  2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 71 
ods. 2 a § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) môže obec vo veciach, v ktorých plní 
úlohy štátnej správy, 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. Zákon č. 30/2019 Z. z. obci nezveril právomoc vydať všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým by upravila čas prevádzkovania hazardných hier. Práve naopak, ako už 
bolo uvedené, citovaný zákon reguluje prevádzkový čas a zároveň neustanovil obci právomoc sa od 
tejto regulácie prevádzkového času akýmkoľvek spôsobom (či už extenzívnym alebo reštriktívnym) 
odkloniť. Obec môže v rámci vlastnej normotvorby len určiť pre obyvateľov obce významné dni, keď je 
zakázané na území obce prevádzkovať hazardné hry.  

V aplikačnej praxi však už došlo k snahe regulovať prevádzkový čas hazardných hier, keď 
mesto Banská Bystrica schválilo všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o určení času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb, ktorým chcelo regulovať prevádzkový čas hazardných hier. 
Podľa predmetného nariadenia bol prevádzkový čas prevádzkovania hazardných hier v herniach 
a kasínach výlučne v čase od 10:00 h do 03:00 h. nasledujúceho dňa.   

Predmetné nariadenie ako základ právnej regulácie pre jeho vydanie odkazovalo na ust. § 4 
ods. 3 písm. i) a n) a 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Ako je však uvedené vyššie, v oblasti 
regulácie hazardných hier obec vykonáva prenesený výkon štátnej správy, a preto na akúkoľvek 
reguláciu predmetnej oblasti právnych vzťahov treba aplikovať postup podľa ust. § 6 ods. 2 zákona o 
obecnom zriadení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 30/2019 Z. z. Treba však 
poukázať na skutočnosť, že zákon č. 30/2019 Z. z., ktorý je vo vzťahu k zákonu o obecnom zriadení 
lex specialis a má aplikačnú prednosť, obci nezveruje právomoc regulovať čas prevádzkovania 
hazardných hier formou všeobecne záväzného nariadenia, a preto akákoľvek regulácia zo strany obce 

                                                 
2 Dôvodová správa k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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by bola nad rámec zákonných oprávnení obce a znamenala by nezákonný zásah tak do práv 
prevádzkovateľa hazardných hier v kasína, ako aj do práv spotrebiteľov. Uvedený právny záver 
konštatoval vo vzťahu k regulácii hazardu zo strán obcí aj Krajský súd v Bratislave v konaní sp. zn. 
6S/156/2017. Zároveň ide vo vzťahu ku herniam o obsoletnú právnu úpravu, pretože prevádzkovanie 
hazardných hier v herniach je v čase od 03:00 do 10:00 zakázané zo zákona. 

Predmetné všeobecne záväzné nariadenie bolo na základe protestu príslušného prokurátora 
zrušené. V proteste sp. zn. Pd 64/19/6601-5 prokurátor uviedol: „Podmienky prevádzkovania 
hazardných hier upravuje priamo zákon o hazardných hrách, ktorý obmedzil čas prevádzkovania 
hazardných hier v herni v ust. § 15 ods. 5, pričom pre kasína zo zákona takéto obmedzenie, resp. 
limity času prevádzkovania hazardných hier neboli stanovené. V tomto smere zákon o hazardných 
hrách nesplnomocnil mestá a obce aby si v rámci výkonu samosprávy čas prevádzkovania 
hazardných hier mohli upravovať formou nariadenia, nakoľko táto úprava je už priamo zadefinovaná v 
zákone. Konkrétne zákonné zmocnenie v oblasti hazardných hier, kedy mestá a obce môžu vydávať 
všeobecne záväzné nariadenia sú dané len v ust. § 79 zákona o hazardných hrách, pričom z tohto 
ustanovenia nevyplýva oprávnenie mesta určovať čas prevádzkovania hazardných hier v herniach a 
kasínach. Z uvedeného je zrejmé, že len zákon o hazardných hrách upravuje konkrétne podmienky 
prevádzkovania hazardných hier a teda aj obmedzenie v čase prevádzkovania hazardných hier. Mesto 
si však sporným ustanovením nariadenia uzurpovalo právomoc, ktorá mu zo zákona nevyplýva, keďže 
predmetom úpravy sa stala oblasť, na reguláciu ktorej nebolo mesto oprávnené. Zároveň 
zdôrazňujem, že pokiaľ mesto prevezme zákonnú úpravu do VZN, potom musí dbať na to, aby takto 
prevzaté znenie zákona bolo v súlade so zákonným znením.“3 

Druhou oblasťou je umiestnenie herní a kasín v budovách. Obec môže za splnenia zákonných 
podmienok stanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť herňu 
alebo kasíno v zákonom ustanovenom okruhu budov, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie 
musí platiť na celom území obce.  

Podľa § 15 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. herňu možno umiestniť len v týchto budovách: 
a) hotely, motely a penzióny, 
b) budovy pre obchod a služby, 
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, 
d) bytové domy, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov v bytovom dome.  
Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. kasíno možno umiestniť len v týchto budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 
b) budovy pre obchod a služby, 
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 

Obec môže všeobecne záväzným nariadením obce zakázať umiestnenie herní alebo kasín 
v uvedených budovách, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v 
súvislosti s hraním hazardných hier. Petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce 
oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. Samostatné kvórum môže byť určené osobitným 
zákonom o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a osobitným zákonom o meste Košice. 
Tieto zákony môžu pre podporu petície ustanoviť nižší počet osôb oprávnených voliť do orgánov 
samosprávy mesta, ak štatúty týchto miest nepreniesli pôsobnosť v oblasti hazardných hier na 
mestské časti. Najnižšie kvórum však musí byť najmenej 15 %. 

Postup vybavovania petícií je upravený v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov a subsidiárne sa na tento postup aplikujú aj ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. je príslušný orgán verejnej moci 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 alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. V mimoriadne 
zložitých prípadoch príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v 
lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Zástupcom sa na účely citovaného zákona rozumie osoba 
staršia ako 18 rokov určená v petícii na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Zároveň je 
obec v rámci zisťovania skutkového stavu povinná prerokovať petíciu zástupcom a petičným výborom. 

Aby boli naplnené hmotnoprávne podmienky na prijatie uvedeného všeobecne záväzného 
nariadenia, nepostačuje samotná skutočnosť, že petíciu podporilo 30 % obyvateľov obce oprávnených 
voliť do orgánov samosprávy obce. Treba, aby obec petíciu prešetrila, a teda skúmala naplnenie 
formálnych náležitostí petícia, ako aj splnenie materiálnych podmienok petície, t. j. či v súvislosti 

                                                 
3 Protest prokurátora sp. zn. Pd 64/19/6601-5. 
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s prevádzkou herne alebo kasína dochádza k narúšaniu verejného poriadku. Obec musí skúmať, či 
reálne v súvislosti s prevádzkou herní alebo kasín na území obce dochádza k narúšaniu verejného 
poriadku.  

Uvedený záver podporil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý v uznesení sp. zn. 6S/156/2017 
konštatoval: „Súd uvádza, že počas zákonom stanovenej lehoty na vybavenie Petície (30, resp. 60 
pracovných dní od jej doručenia) mal žalovaný povinnosť prešetriť splnenie formálnych náležitosti 
Petície – pravosť a počet podpisov obyvateľov Bratislavy, ako aj naplnenie materiálnej podmienky 
Petície – rušenie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Napriek tomu, že Petíciu 
žalovaný ani v predĺženej 60 dňovej lehote nevybavil (vybavená bola až dňa 27.01.2017) vôbec 
neskúmal materiálny dôvod Petície (v predloženom administratívnom spise nie je o tom žiaden 
doklad). 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. Keďže k žiadnemu takémuto prešetrovaniu Petície zo 
strany žalovaného nedošlo (nebolo to nijako preukázané) postup žalovaného po doručení Petície 
znamená porušenie v žalobe namietaných ustanovení Zákona o hazarde (§ 10 ods. 5 písm. d/ a § 10 
ods. 6) ako aj § 6 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení. Samotné nedodržanie zákonných lehôt na 
vybavenie Petície zo strany žalovaného nemá vplyv na súlad napadnutého VZN so zákonom.“ 

Petičné právo je garantované Ústavou Slovenskej republiky v čl. 27, pričom Petičný zákon 
upravuje hmotnoprávne a procesné podmienky pri jeho použití. Po prijatí petície a prešetrení, či tá 
spĺňa formálne náležitosti, a následne je orgán verejnej moci, ktorému bola petícia určená, povinný 
petíciu vybaviť, t. j. vecne sa ňou zaoberať, prešetriť jej obsah a v lehote, ktorá neznemožní 
dosiahnutie jej účelu, písomne oznámiť výsledok vybavenia osobe, ktorá ju podala. Povinnosť 
zaoberať sa petíciou, t. j. petíciu prešetriť, slúži na vytvorenie podmienok, aby v prípade 
opodstatnenosti požiadaviek uvedených v petícii mohla obec prijať vo verejnom záujme opatrenia 
legislatívneho alebo iného charakteru.4 

Ústavný súd Slovenskej republiky v súvislosti s petičným právom konštatoval, 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.5  

Aj z uvedenej ustálenej rozhodovacej praxe súdov vyplýva, že je nevyhnutné, aby obec 
preskúmala aj materiálnu stránku petície a nepostupovala výlučne formalisticky. 

Vo vzťahu k účinnosti predmetných všeobecne záväzných nariadení prijatých na základe 
podaných petícií zákon ustanovuje, že 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 skončenia platnosti tejto 
individuálnej licencie. Ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, 
prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území 
obce, ktorá takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala. 

Treťou oblasťou, ktorú môže obec regulovať, je umiestnenie prevádzkovateľa hazardných hier 
vo vzťahu k špecifickým subjektom.  

Podľa § 79 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. môže obec môže ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od 
a) školy; to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva 

na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje 
v systéme duálneho vzdelávania, 

b) školského zariadenia, 
c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, 
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 
e) ubytovne mládeže. 

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 skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak 
obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká 

                                                 
4 III. ÚS 266/2008. 
5 PL. ÚS 4/2016-125. 



 9 

opcia vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, ktorá takéto všeobecne záväzné 
nariadenie prijala. 

Zákon č. 30/2019 Z. z. ustanovuje vo vzťahu k zverejňovaniu a následnej aplikácii všeobecne 
záväzných nariadení obcí na úseku regulácie hazardných hier špeciálny režim. 

Vyvesenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli je obec povinná oznámiť 
úradu do piatich dní odo dňa jeho vyvesenia a prijatie takého všeobecne záväzného nariadenia je 
obec povinná oznámiť úradu do piatich dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti. 
Obec je povinná informovať úrad do piatich dní o zmene alebo zrušení všeobecne záväzného 
nariadenia. Ak obec nesplní svoju notifikačnú povinnosť vo vzťahu k úradu, úrad nesmie na 
všeobecne záväzné nariadenia a na ich zmeny alebo zrušenie pri udeľovaní individuálnych licencií 
prihliadať. Na predmetné nariadenia sa taktiež neprihliada pri prevádzkovaní hazardných hier, ak obec 
nesplnila svoju notifikačnú povinnosť. 

  
3 ZÁVER 

Nový zákon o hazardných hrách, t. j. zákon č. 30/2019 Z. z. priniesol nový spôsob regulácie 
hazardných hier. Rozhodovacie procesy koncentroval do kompetencie novovzniknutého úradu. Obce 
stratili postavenie správnych orgánov v konaniach o udelenie individuálnej licencie a regulovať hazard 
môže len svojou vymedzenom normotvorbou. Zákonodarca umožnil obciam na základe petície jej 
obyvateľov prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakáže umiestňovať herne v stanovených 
budovách a touto cestou „zavrieť obec pred hazardom“. Aj keď niektoré obce už zakázali hazard, až 
dlhodobá aplikačná prax ukáže, či to bude pre obce efektívny nástroj na reguláciu hazardu.  
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Abstract: In the paper, the authors focus on aspects of spatial planning in the context of the creation 
and protection of the environment with regard to the fact that spatial planning is one of the tools of 
environmental protection. The authors point out selected problems related to the activities of spatial 
planning authorities, which in the end may have, respectively, have a negative impact on the state of 
the environment. At the same time, the authors emphasize the need to adopt the necessary measures 
in the field of spatial planning, which could lead to optimizing the performance of public administration 
at the level of territorial self-government. 
 
Abstrakt: V predkladanom článku sa autori zameriavajú na aspekty územného plánovania v kontexte 
tvorby a ochrany životného prostredia vzhľadom na fakt, že územné plánovanie je jedným z nástrojov 
ochrany životného prostredia. Autori poukazujú na vybrané problémy súvisiace s činnosťou orgánov 
územného plánovania, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať, resp. majú negatívny dopad na stav 
životného prostredia. Zároveň autori zdôrazňujú potrebu prijať potrebné opatrenia na úseku územného 
plánovania, ktoré by mohli optimalizovať výkon verejnej správy na úrovni územnej samosprávy. 
 
Key words: Climate change, adaptation, municipalities, spatial planning 
 
Kľúčové slová: Klimatická zmena, adaptácia, obce, územné plánovanie 
 
 
1 ÚVOD 

V procese územného plánovania treba zohľadňovať stav životného prostredia, keďže jednou z 
úloh a cieľov územného plánovania je zabezpečovať činnosti ovplyvňujúce životné prostredie v súlade 
s princípom trvalo udržateľného rozvoja.7 Plánované aktivity pre určité územie súvisia s viacerými 
aspektmi životného prostredia a treba zabezpečiť ich súlad vzhľadom na stav, v ktorom sa konkrétne 
územie nachádza. Každé územie sa pritom vyznačuje určitými špecifikami, kde sa stav životného 
prostredia, najmä stav jednotlivých zložiek životného prostredia, líši, preto sa aj rozlišujú potreby 
daných území a druhy opatrení, ktoré je vhodné prijať v rámci každého územia osobitne. Práve na 
tomto mieste sa prelínajú potreby prispôsobovania plánovaných činností na danom území, čo je 
súčasťou územného plánovania, a potreby reflektovania stavu životného prostredia a jeho zložiek s 
cieľom usmerniť plánovacie procesy k nižšej zaťaženosti území a k priaznivejšiemu stavu životného 
prostredia. Z nášho hľadiska patrí územné plánovanie medzi náročné procesy, pretože musí 
zohľadňovať niekoľko aspektov naraz, ako napr. ekologickú stabilitu, územný rozvoj, tvorbu krajiny, 
potrebné zásahy do územia, ich vhodnosť a účelnosť a podobne.8 Zároveň vnímame niekoľko 
nedostatkov v tejto oblasti. 

Územné plánovanie patrí do originálnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov. Ako jeden z 
výrazných problémov sa javí práve činnosť orgánov územného plánovania, kam zaraďujeme 
predovšetkým obce, ktoré sa však nie vždy vedia adekvátne vysporiadať s niektorými úlohami v rámci 
originálnej právomoci, ako aj preneseného výkonu štátnej správy. 

V článku sa zameriavame najmä na problematiku nedostatočnej reflexie aktuálneho a reálneho 
stavu životného prostredia a jeho zložiek v rámci územných plánov obcí, nedostatočné povedomie o 
aktuálnych environmentálnych výzvach a problémoch, ktorých negatívne dôsledky sa prejavujú v 
rámci jednotlivých území, a následne v potrebe prijať na to nadväzujúce opatrenia. S uvedeným súvisí 
aj nedostatočná informovanosť obcí, ktoré majú významné postavenie v územnoplánovacích 

                                                 
6 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. 
7 Ustanovenie § 1 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
právnych predpisov v spojení s ustanovením § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších 
právnych predpisov. 
8 Ustanovenia § 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
právnych predpisov. 
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procesoch a procesoch rozhodovania o vlastnom území a jeho potrebách. Súhrnne potom sled 
nedostatkov evokuje nedokonalý a neefektívny výkon na úrovni územnej samosprávy a nedostatočnú 
reflexiu na potreby ochrany životného prostredia. V najhorších prípadoch môže nastať dokonca 
situácia, keď prostredníctvom územnoplánovacích procesov dôjde k poškodeniu životného prostredia, 
čo je pre nás takmer neprijateľná situácia. 

 
2 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VERZUS ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY 

Pri problematike územného plánovania a komplexného zohľadňovania potrieb území sme sa 
zamerali na územné plány obcí a územné plány zón a ich vzájomný vzťah. Vychádzali sme pritom z 
platnej a účinnej právnej úpravy, konkrétne z ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“), z rozhodnutia Krajského súdu Bratislava, spisová značka 2S 35/18-42 z 5. 9. 2018 
a z Metodického usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky k obstarávaniu 
územných plánov zón z 9. 11. 2018. Stavebný zákon v ustanovení § 11 ods. 6 ustanovuje, že 
„územný plán obce ustanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť územný plán zóny“. Na 
toto ustanovenie sa odvoláva aj uvedené rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, z ktorého vyplýva, 
že územné plány zón je možné obstarať iba vtedy, ak to ustanovuje schválený územný plán obce. Ak 
územný plán obce neustanovil, pre ktoré časti obce bude potrebné obstarať a následne schváliť 
územný plán zóny, územný plán zóny nie je možne obstarať a konanie nad rámec tohto zákonného 
ustanovenia by bolo považované za protiprávne. 

Obce sú oprávnené obstarávať a schvaľovať územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón v 
rámci výkonu samosprávy, avšak naďalej sú viazané zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, čo znamená, že nemôžu konať nad rámec zákonného zmocnenia. V konkrétom prípade by 
sa teda považovalo za nezákonné, ak by sa obec rozhodla obstarať územný plán zóny pre časť obce, 
ktorá nebola ustanovená v platnom územnom pláne obce, a to ani vtedy, ak by to bolo vzhľadom na 
danú situáciu potrebné a dokonca vhodnejšie a účelnejšie. 

Chceli by sme tak upriamiť pozornosť na nie veľmi účelné ustanovenie § 11 ods. 6 stavebného 
zákona a nadväzujúceho ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a) stavebného zákona, ktoré prakticky 
vylučujú možnosť obstarať plány zón pre časti obce, ktoré neboli vopred ustanovené územným 
plánom obce. Územné plány zón sú nástrojmi, ktoré spodrobňujú územné plány obcí, detailnejšie 
ustanovujú podmienky zástavby, čo napríklad slúži ako konkrétnejší podklad na povoľovanie výstavby, 
ďalej bližšie zohľadňujú najmä ekologické aspekty daného územia,9 čo v konečnom dôsledku zvyšuje 
ochranu životného prostredia a zabezpečuje únosnú mieru zaťaženia územia. V súčasnosti konanie 
nad rámec ustanovenia § 11 ods. 6 stavebného zákona nie je možné a považuje sa za nezákonné. 

Náš návrh na riešenie tohto, z nášho hľadiska nedostatku, smeruje k posilneniu nástroja 
územného plánovania vo forme územného plánu zóny, a to aj pre tie časti obce, ktoré neboli 
ustanovené územným plánom obce. Na podporu tohto návrhu uvádzame viaceré dôvody. Ak sa 
zameriame na účel stavebného zákona, ten smeruje k sústavnému a komplexnému riešeniu 
priestorového a funkčného usporiadania územia.10 Ak je však znemožnené riešiť priestorové a 
funkčné usporiadanie územia prostredníctvom územného plánu zóny, ktorý dokáže lepšie a 
detailnejšie reagovať na potreby daného územia a zabezpečiť sústavnosť a komplexnosť, dochádza 
tak k popieraniu základného účelu stavebného zákona. Ak vzíde potreba akútne operatívne riešiť 
vzniknutú situáciu v rámci územia, ktoré nebolo vopred ustanovené v územnom pláne obce, ako 
územie s potrebou obstarania územného plánu zóny, nevidíme dôvod, aby územný plán zóny ako 
nástroj územného plánovania nemohol byť využitý, ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu vhodné, 
účelné či efektívne. 

Zákonom stanovená možnosť obstarať územný plán zóny by mala tvoriť len akési nevyhnutné 
minimum, ak berieme do úvahy cieľ stavebného zákona a nemala by v tomto smere limitovať možnosti 
obstarávania územných plánov zón tam, kde sa to javí ako vhodnejšie či účelnejšie v kontexte celého 
územného plánovania. Navyše v zmysle zvyšovania efektivity v rámci územného a stavebného 
konania môžeme zohľadniť fakt, že pre územia, kde je schválený územný plán zóny, je možné 
zlúčiť územné konanie a stavebné konanie, čo je hospodárnejšie a prináša to pozitíva na strane 
investorov a developerov, ktorí sú tak odľahčení od radu úkonov. Rovnako sú odľahčené orgány, ktoré 
v rámci územného a stavebného konania vedú rozhodovacie procesy. Pre správne orgány sa javí ako 

                                                 
9 Pozri ustanovenia § 12 ods. 2 písm. e), g), h), i), j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších právnych predpisov. 
10 Ustanovenie § 1 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
právnych predpisov. 
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vhodnejší podklad na ďalšie rozhodovanie územný plán zóny, pretože je schválený pre menšie 
územia, tým je zabezpečená väčšia presnosť a lepšia orientácia ako v rozsiahlejšom územnom pláne 
obce. 

Z hľadiska zabezpečovania vyššej miery ochrany životného prostredia a vyššieho stupňa 
starostlivosti o životné prostredie je možnosť využiť územný plán zóny vhodnejším riešením. V praxi 
dochádza k situáciám, keď územné plány obcí schválené na niekoľko rokov dopredu nie sú schopné 
dostatočne predvídať a ešte ťažšie reagovať na zmenu podmienok územia a následnú potrebu 
obstarať a schváliť územný plán zóny pre určitú časť obce. V priebehu času dochádza k neustálym 
zmenám pomerov na danom území, a to aj v súvislosti s meniacim sa stavom životného prostredia. Ak 
by sme však sledovali a vychádzali len z územných plánov obcí bez ďalších súvislostí, môže to viesť k 
rozporu s princípmi práva životného prostredia a podmienkami ochrany životného prostredia. 

Dodatočné obstaranie územného plánu zóny je momentálne možné len formou zmeny 
územného plánu obce, čo z časového hľadiska predstavuje pomerne zdĺhavý proces. Takýto postup 
teda nie je dostatočne flexibilný. Umožnenie obstarávania územných plánov zón aj pre časti území, 
ktoré neboli ustanovené v územnom pláne obce by viedlo k efektívnejšiemu prispôsobovaniu sa 
meniacim sa podmienkam daných území. Zabezpečil by sa tak väčší súlad s cieľom a účelom 
územného plánovania, najmä vzhľadom na požiadavku sústavného a komplexného priestorového a 
funkčného usporiadania územia, kde pojem sústavnosť predstavuje nepretržité reagovanie na 
meniace sa podmienky a potreby jednotlivých území. Potreba súladu územného plánu zóny 
s územným plánom obce by však mala ostať. 
 
3 OBSAHOVÉ NEDOSTATKY V ÚZEMNÝCH PLÁNOCH 

Pri obsahovej stránke územných plánov sme sa zamerali na reflexiu aktuálneho stavu životného 
prostredia a stavu zložiek životného prostredia na územiach, pre ktoré boli vypracované a schválené 
územné plány, keďže činnosti v území majú byť v súlade so starostlivosťou o životné prostredie. 
Zákonná úprava tak nepriamo stanovuje podmienku zohľadňovania stavu životného prostredia v rámci 
území, pre ktoré sa obstarávajú a následne schvaľujú územné plány, najmä aby plánované činnosti 
nezasahovali do jednotlivých zložiek životného prostredia v rozpore s princípmi ochrany životného 
prostredia a nezhoršovali ich stav. Navyše územné plánovanie smeruje aj k uspokojovaniu potrieb ľudí 
žijúcich na danom území.11 Z uvedeného dôvodu plánovanie aktivít na územiach, kde hrozí riziko 
niektorým zložkám životného prostredia, pričom najčastejšie ide o ovzdušie, vodu, pôdu, následne 
znižuje kvalitu života na danom území. Je preto nevyhnutné zosúladiť plánované aktivity s daným 
aktuálnym stavom životného prostredia a jeho potrebami na konkrétnom území. 

V praxi sa však stretávame s prípadmi, keď reflexia na stav životného prostredia a jeho potreby 
je nedostatočná, až žiadna. Vo viacerých prípadoch sa uprednostňujú investičné a ekonomické 
záujmy pred opatreniami na tvorbu, ochranu a zlepšovanie stavu životného prostredia. Príkladom 
môže byť plánovaná výstavba v rámci územia v súvislosti s príchodom významného investora, čo 
spôsobje umiestňovanie stavieb na pozemkoch, ktoré nezodpovedajú dobrému ekologickému stavu a 
plánovanie výstavby na takýchto pozemkoch je z ekologického hľadiska výslovne nevhodné. 
Mnohokrát ide o územia s rozsiahlou kontamináciou, kde by bolo treba rozhodnúť prioritne o 
rekultivácii územia, prípadne o prijatí opatrení na zamedzenie rozširovania kontaminácie. Až následne 
by mal prebehnúť proces rozhodovania o povolení výstavby. Alebo územia s významnými vodnými 
zdrojmi, kde treba s veľkou rozvahou rozhodovať o umiestňovaní stavieb, o novovznikajúcich 
priemyselných podnikoch či rozširovaní priemyselných činností a ďalších aktivitách, ktoré by mohli 
zdroje vody ohroziť. Tu by sme radi dali do pozornosti nový zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených 
oblastiach akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého ustanovenia riešia 
práve aj takéto situácie.  

Postupy, keď sa priorizujú investičné zámery pred potrebami zachovania priaznivého stavu 
životného prostredia, so sebou prinášajú viacero negatív. Nepochybne je to zhoršovanie stavu zložiek 
životného prostredia, ak územný plán počíta s realizáciou činností na územiach, kde už je narušená 
niektorá zo zložiek životného prostredia. Rekultivácia alebo obnovenie pôvodného stavu je tak oveľa 
náročnejšie z praktického i ekonomického hľadiska. To prispieva k neefektívnosti a k nehospodárnosti 
schválených plánov pre dané územie a k rozporu s princípmi uplatňovanými na úseku ochrany a 
starostlivosti o životné prostredie.  

Uvedomujeme si, že nie je možné pristúpiť k absolútne radikálnym riešeniam a napr. 
zablokovať celú výstavbu až do času kompletnej rekultivácie územia, čo môže trvať príliš dlho. 

                                                 
11 Bližšie pozri: Pavlovič, M. Efektívne všeobecné nariadenie v územnom plánovaní. In: Pavlovič, M. (ed.). Dobré 
všeobecne záväzné nariadenie: Zborník z vedeckej konferencie Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018. 1. 
vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 99 – 102. 
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Znamenalo by to zároveň blokáciu investičných zámerov a ekonomického rozvoja územia. Preto treba 
hľadať súlad medzi investičnými, rozvojovými, ekonomickými záujmami a potrebami ochrany 
životného prostredia. V žiadnom prípade však nemôže dopustiť, aby územné plány nereflektovali 
aktuálny a reálny stav životného prostredia a jeho zložiek a plánované aktivity, hoci veľmi 
významného investičného charakteru, neboli zosúladené s potrebami životného prostredia.  

Rovnako by sa v rámci územného plánovania malo zohľadňovať začleňovanie nových 
technológií vyvinutých na účely zabezpečovania šetrnejšieho využívania prírodných zdrojov a na 
prevenciu poškodzovania životného prostredia antropogénnymi činnosťami. Zavádzanie nových 
technológií a postupov bude s určitosťou finančne náročnejšie, avšak v súčasnosti, keď čelíme 
viacerým závažným environmentálnym problémom ohrozujúcich našu existenciu, vyššia finančná 
náročnosť nemôže byť výhovorkou, že sa nedajú zavádzať šetrnejšie technológie a treba ich 
zohľadňovať v rámci územného plánovania.  

Typickým príkladom nezohľadňovania stavu životného prostredia pri územnom plánovaní sú 
environmentálne záťaže,12 ktoré sa nachádzajú na viacerých lokalitách v rámci Slovenskej republiky, 
avšak málokedy sa ich riešenie odzrkadľuje aj v rámci územných plánov. Takéto znečistené plochy sa 
potom zastavajú namiesto toho, aby boli aplikované rekultivačné opatrenia. Následne dochádza k 
zásahom do práv stavebníkov a vlastníkov zaťažených pozemkov, ktorí realizujú výstavbu na základe 
právoplatných rozhodnutí príslušných orgánov, ktoré vo svojej rozhodovacej činnosti vychádzali z 
územných plánov nezohľadňujúcich tieto aspekty.  

Orgánmi územného plánovania sú obce a samosprávne kraje, v prípade stavebného konania 
sú stavebnými úradmi obce s výnimkami, ktoré ustanovuje stavebný zákon. Tu môžeme hovoriť o 
významnom postavení a zodpovednej úlohe obcí či už v rámci originálneho výkonu, alebo 
preneseného výkonu štátnej správy. V súlade s optimalizáciou výkonu verejnej správy obcami treba 
zabezpečiť, aby obce boli dostatočne informované a metodicky usmerňované o povinnostiach a 
oprávneniach, ktoré im vyplývajú v rámci právnej úpravy. Ako orgány územného plánovania 
zodpovedajú za obstaranie príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. Metodicky ich usmerňuje 
príslušné ministerstvo, ktoré je zároveň oprávnené zisťovať, či dokumentácia je vypracovaná v 
zodpovedajúcom rozsahu.13  

Zároveň by sme chceli nadviazať na problematiku informovanosti, keď sa potrebné informácie o 
stave životného prostredia nedostanú ku konečnému adresátovi alebo tieto informácie nie sú 
dostatočne aktuálne, a preto nevypovedajú o reálnom stave životného prostredia. V rozhodovacej 
činnosti príslušných orgánov tak dochádzame k tomu, že príslušné orgány rozhodujú a posudzujú veci 
na základe neaktuálnych údajov, čo sa ďalej prejaví na kvalite rozhodnutí ako individuálnych 
správnych aktov. 

V prípade územného plánovania tak môže nastať situácia, že územné plány síce zohľadňujú 
ekologické pomery územia, avšak na podklade nedostatočne aktuálnych informácií o stave životného 
prostredia a jeho zložiek. Plánované aktivity a opatrenia prijímané v rámci územného plánovania tak 
vychádzajú z nedostatočných podkladov a strácajú na význame vzhľadom na účel a ciele územného 
plánovania. Tu je potrebné zabezpečiť prúdenie informačných tokov tak, aby sa relevantné informácie 
šírili k verejnosti v súlade s právom na informácie o stave životného prostredia, o príčinách a 
následkoch tohto stavu,14 ale aj k príslušným orgánom a medzi nimi navzájom. Jedným z riešení môže 
byť zavedenie povinnosti, napr. pre obce, využívať informačné systémy, ktoré boli doposiaľ zavedené 
a súvisia s viacerými aspektmi životného prostredia, napr. informačný systém o odpadoch, informačný 
systém environmentálnych záťaží, informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd, 
informačný systém Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania a podobne.  

V kontexte využívania informačných systémov ako vhodných nástrojov informovanosti 
spomenieme zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
zaviedol povinnosť a zároveň oprávnenie pre orgány verejnej moci využívať informačné systémy pri 
ich úradnej činnosti. V súčasnosti sa povinnosť viaže na nasledujúce informačné systémy: register 
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, informačný systém katastra nehnuteľností, 
register trestov, centrálny register detí, žiakov a poslucháčov a centrálny register študentov. V 
budúcnosti sa počíta so zavedením povinnosti aj pre ďalšie informačné systémy, v čom vidíme 
pozitíva z hľadiska znižovania administratívnej záťaže, zrýchlenia niektorých procesov a najmä z kvôli 
dostupnosti a využívaniu čo najaktuálnejších informácií potrebných na činnosť orgánov verejnej 

                                                 
12 Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko 
pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. 
13 Ustanovenie § 17 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších právnych predpisov. 
14 Článok 45 Ústavy Slovenskej republiky. 
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správy. Takýmto spôsobom by sme vedeli zefektívniť aj výkon úloh v rámci samosprávy, 
predovšetkým obcí. 
 
4 KLIMATICKÁ ZMENA A ÚZEMNÉ PLÁNY 

Negatívne vplyvy klimatickej zmeny možno v súčasnosti pociťovať aj na území Slovenskej 
republiky. Kým globálna priemerná teplota sa zvýšila o približne 1 °C, na našom území došlo za 
posledných 150 rokov k otepleniu približné o 2 °C. Okrem zvýšenia priemernej teploty možno 
pozorovať pokles atmosférických zrážok a zrážky sa vyskytujú čím ďalej tým viac vo forme 
extrémnych denných úhrnov, ktoré sprevádzajú ďalšie prejavy extrémneho počasia, akými sú 
napríklad krupobitie a nárazový vietor. Slovenská republika si dôležitosť klimatickej krízy, našťastie, 
uvedomuje a okrem mitigačných opatrení sa začína orientovať aj na adaptáciu na negatívne prejavy 
klimatickej zmeny. V roku 2014 bola prijatá Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy.15 Tá bola neskôr aktualizovaná, najnovšie v roku 2018,16 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.17  

Okrem adaptačných opatrení, ktoré sú celoštátne, resp. sú zamerané na väčšie územia nášho 
štátu,18 treba tieto opatrenia zavádzať na úrovni územnej samosprávy a z nich hlavne na úrovní obcí 
a miest.19 Podľa nášho názoru je veľmi dôležité, aby obce pripravovali svoje územie na negatívne 
prejavy klimatickej zmeny. Dôvod je prostý – obce najlepšie poznajú svoje územie a poznajú aj 
negatívne prejavy, ktoré klimatická zmena prináša či už ide o prehrievanie mesta, lokálne záplavy, 
silný vietor, slabé zadržovanie vody v obci atď. Územný plán je nástrojom na umožnenie zmeny 
charakteru krajiny a urbanizovaného prostredia klimatickým podmienkam. Všeobecne sa uznáva, že 
územné plánovanie miest a spôsob, akým sa využíva územie majú významné dôsledky tak na 
adaptáciu, ako aj na znižovanie emisií, ktoré klimatickú zmenu spôsobujú.20 Už v našich 
predchádzajúcich publikáciách sme sa venovali otázke, aký právny nástroj by bol najvhodnejší, pričom 
sme dospeli k tomu, že je ním územnoplánovacia dokumentácia.21 Naše závery reflektuje aj Stratégia 
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia v roku 2018: 
„Hlavným nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné zabezpečiť udržateľný, aj z klimatického 
hľadiska ideálny rozvoj štruktúry sídiel, je územný plán obce a územný plán zón.“22  

V rámci záväznej časti územného plánu obce je možné schváliť v rámci regulatívov 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia adaptačné opatrenia, ktoré majú 
krátkodobý, ale predovšetkým strednodobý a dlhodobý charakter. Najväčšiu výzvu predstavuje fakt, že 
územné plánovanie sa často zameriava primárne skôr na kontrolu a prevenciu ako na proaktívne 
konanie. Podporiť zmenu malo metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky odboru územného plánovania na zabezpečenie plnenia uznesenia vlády 
SR č. 148/2014 z 26. 3. 2014 k Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy. Toto usmernenie uložilo povinnosť orgánom územného plánovania aplikovať jednotlivé 
navrhované adaptačné opatrenia, ktoré uvádza samotná stratégia. 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. 

                                                 
15 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2014. 
16 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 478/2018. 
17 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia, 2018, s. 6. 
18 V súčasnosti na Slovensku existujú dve regionálne adaptačné stratégie, a to v regióne Hornej Ondavy 
(Regionálna adaptačná stratégia Hornej Ondavy, 2015) a Bratislavy (Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí 
BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, 2017). 
19 Bližšie pozri MICHALOVIČ, M., KIČA, M, ČERŇANOVÁ, L. Obce v boji proti klimatickej zmene. In: Pavlovič, M. 
(ed.). Dobré všeobecne záväzné nariadenie: Zborník z vedeckej konferencie Bratislavské rozpravy o správnom 
práve 2018. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 81 – 85.  
20 DAVOUDI, S. et al. Planning for climate change. Strategies for mitigation and adaptation for spatial planners. 

Sterling, Va, 2012, s. 13. 
21 ČERŇANOVÁ, L. Riešenie dopadov zmeny klímy v podmienkach Slovenskej republiky. In: Administracja 
publiczna a gospodarka. Wydawnictvo Ius Publicum, 2018, s. 350 – 361; MICHALOVIČ, M., KIČA, M, 
ČERŇANOVÁ, L. Obce v boji proti klimatickej zmene. In: Palovič, M. (ed.). Dobré všeobecne záväzné nariadenie: 
Zborník z vedeckej konferencie Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018. 1. vyd. Bratislava: Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, 81 – 85 s. 
22 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia, 2018, s. 52.  
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Hoci územné plánovanie bolo identifikované ako jeden z veľmi účinných nástrojov slúžiaci 
potrebám adaptácie, mnohé mestá a obce (až na niekoľko výnimiek) sa vo svojich územných plánoch 
nezačali osobitne venovať problematike adaptácie. Riešenie klimatickej zmeny zdá sa v nedohľadne 
a negatívne prejavy, ktoré ju sprevádzajú sa budú kvalitatívne aj kvantitatívne zhoršovať. Ak chcú 
obce plniť svoje základné povinnosti, budú sa musieť začať v budúcnosti venovať oveľa intenzívnejšie 
problematike adaptácie. Podporiť by to mohli aj nadnárodné organizácie, ktoré sa zameriavajú na 
vzdelávanie, pomoc a podporu mestám. Ako príklad možno spomenúť Dohovor primátorov a starostov 
o klíme a energetike,23 ktorý je spojením dvoch iniciatív Európskej komisie. Uvedený dohovor 
predstavuje najväčšie hnutie na svete zamerané na miestne opatrenia v boji proti klimatickej zmene, či 
už mitigačné, alebo adaptačné. V súčasnosti má už vyše 9 600 signatárov a pokrýva vyše tri milióny 
obyvateľov, z čoho len 34 slovenských obcí a miest sa pridalo k tejto iniciatíve. 

 
5 ZÁVER 

V predkladanom článku sme identifikovali tri nedostatky právnej úpravy a výkonu 
územnoplánovacej činnosti obcami. Za prvý z uvádzaných nedostatkov považujeme zákonnú 
nemožnosť prijať územný plán zóny v prípade, ak to neuvádza územný plán obce. Práve 
prostredníctvom územného plánu zóny by obce (predovšetkým mestá a väčšie obce) mali možnosť 
promptnejšie reagovať na zmenu podmienok na danom území bez toho, aby museli otvárať 
problematiku územného plánu obce. Odstránenie daného nedostatku zo stavebného zákona vnímame 
ako riešenie, ktoré má veľký potenciál pri ochrane a tvorbe životného prostredia v obciach. Uvedený 
postup by taktiež umožnil zrýchliť a zefektívniť stavebné konania, keďže v prípade, že dané územie 
má schválený územný plán zóny, je možné zlúčiť územné konanie a stavebné konanie. Veríme však, 
že prioritným záujmom a cieľom by mala byť efektívnejšia ochrana životného prostredia a jednotlivých 
jeho zložiek. 

Za druhý nedostatok v súvislosti s problematikou územného plánovania sme označili 
nedostatočné zohľadňovanie reálneho stavu životného prostredia na území obce pri tvorbe 
územnoplánovacej dokumentácie. Ako ideálny príklad nám poslúžili tzv. environmentálne záťaže, 
ktoré majú svoj vlastný register, ktorý je verejne prístupný na internete. Napriek verejne prístupnému 
registru environmentálnych záťaží sa stále stáva, že na miesto s potvrdenou alebo pravdepodobnou 
environmentálnou záťažou obec vydá stavebné povolenie. To má ďalekosiahle následky, ktoré okrem 
zásahov práv do vlastníkov pozemkov a stavieb spočívajú práve vo väčšej náročnosti procesu sanácie 
a rekultivácie. To, samozrejme, prináša nielen dodatočné finančné náklady, ale to môže aj zhoršiť stav 
životného prostredia. 

Posledným nedostatkom rozpracovaným v tomto článku je podľa nás nezohľadňovanie 
problému klimatickej zmeny v územnoplánovacej dokumentácií. Hoci územné plánovanie je jeden 
z najideálnejších a najefektívnejších prostriedkov v boji proti klimatickej zmene, nadobudli sme dojem, 
že v podmienkach Slovenskej republiky obce ešte zatiaľ nepristúpili k jeho proaktívnemu využívaniu. 
Klimatická zmena predstavuje hrozbu pre všetky zložky životného prostredia a práve obce by mohli 
byť subjektmi, ktoré by mali zahájiť najintenzívnejšiu prípravu na negatívne následky, ktoré prináša 
a ktoré ešte len prinesie v budúcnosti. 
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VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI  PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ 
SPRÁVY NA OBCE NA ÚSEKU ŠKOLSTVA24 
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Abstract: This article deals with selected problems from the theory and practice in the field of 
transferred performance of the state administration to municipalities in the field of education 
administration. The legal regulation of issues in this field within the delegated performance of state 
administration has a number of shortcomings, while some of them, together with the proposed 
solutions, the author wants to point out in this article. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými problémami z teórie a z praxe v oblasti preneseného 
výkonu štátnej správy na obce na úseku správy školstva. Právna úprava problematiky na tomto úseku 
v rámci preneseného výkonu štátnej správy má množstvo nedostatkov, pričom na niektoré z nich 
i s návrhom riešení chce autor poukázať v tomto jeho príspevku. 
 
Keywords: public administration, self-government, state administration, transferred performance of 
the state administration to municipalities, municipality, city, education administration. 
 
Kľúčové slová: verejná správa, samospráva, štátna správa, prenesený výkon štátnej správy na obce, 
obec, mesto, správa školstva. 
 
 

1 ÚVOD 
Pod pojmom prenesený výkon štátnej správy na obce25 chápeme výkon štátnej správy cez tzv. 

nepriamych vykonávateľov štátnej správy, kde patria aj obce i mestá, ktoré v mene, na účet, v záujme 
a na zodpovednosť štátu vykonávajú právnymi predpismi v presne vymedzenom rozsahu zverený 
výkon štátnej správy.    

Prenesený výkon štátnej správy na obce na úseku správy školstva upravuje všeobecne zákon 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a o školskej samospráve v aktuálnom znení. Právna úprava tejto problematiky na 
tomto úseku pritom má množstvo nedostatkov a legislatívnych dier, pričom na niektoré z nich 
i s návrhom riešení chcem poukázať v tomto mojom príspevku, v ktorom sa budem zaoberať týmito 
nasledujúcimi štyrmi okruhmi problémov na danom úseku:  

A) Súhlas obce, mesta, resp. mestskej časti  so zaradením súkromnej alebo cirkevnej školy 
alebo školského zariadenia do tzv. „Siete škôl a školských zariadení v SR“ na základe 
žiadosti súkromnej fyzickej či právnickej osoby alebo cirkvi. 

B) Určovanie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

C) Určovanie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí. 

D) Obedy „zadarmo“ vs.  príspevok na obedy. 
 
2 SÚHLAS OBCE, MESTA, RESP. MESTSKEJ ČASTI SO ZARADENÍM SÚKROMNEJ ALEBO 

CIRKEVNEJ ŠKOLY ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA DO SIETE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 
ZARIADENÍ V SR NA ZÁKLADE ŽIADOSTI SÚKROMNEJ FYZICKEJ OSOBY, PRÁVNICKEJ 
OSOBY ALEBO CIRKVI 
Ide o oprávnenie obce (resp. mesta), ktoré nie je v zákone o obecnom zriadení a ani v žiadnom 

inom zákone priamo ako oprávnenie zakotvené. Jedine, kde sa spomína, je konkrétne § 16 ods. 1 
písm. písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve 

                                                 
24 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. 
25 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 83 

a s. 90. 
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v aktuálnom znení (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve“) zakotvuje 
nasledujúce ustanovenie: 
„(1) Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu 
školstva do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo 
školské zariadenie zriadené.  Žiadosť obsahuje (okrem iných náležitostí):  
l) súhlas obce (resp. mesta, či mestskej časti) pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e) 
zákona o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve (štátom uznaná cirkev alebo náboženská 
spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba – ďalej len „zriaďovateľ“), ak ide o materské 
školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 
15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami na území obce.“ 

V minulosti však nebol potrebný podľa tohto zákona súhlas pre zriaďovateľov, ale stačilo len 
vyjadrenie samosprávy, ktoré mohlo byť pozitívne, alebo negatívne, no finálne rozhodol orgán štátnej 
správy. Nastala však zmena (vyjadrenie sa zmenilo na súhlas) a s ňou vznikol (resp. sa objavil)  
právny problém, že či má obec (resp. mesto alebo mestská časť) vôbec povinnosť vydať takýto súhlas 
zriaďovateľovi podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona o štátnej správe v školstve a o školskej 
samospráve. Taktiež je tu aj chýbajúca právna úprava, že čo takýto zriaďovateľ následne môže ďalej 
robiť v prípade nevydania alebo v prípade zamietnutia vydania predmetného súhlasu, keďže podľa 
môjho názoru to nie je povinnosť spomenutých subjektov územnej samosprávy mu takýto súhlas 
vydať. Je to ich oprávnenie, ktoré nemusia využiť a podľa môjho názoru nie je ani právne vynútiteľné... 
Ide o vágnu právnu úpravu, pričom obce (resp. mestá) môžu ako subjekty verejnej správy (resp. ich 
orgány) konať iba to, čo im zákon dovoľuje alebo ukladá (resp. prikazuje). Zriaďovateľovi ako 
žiadateľovi o súhlas, ktorému nebol vydaný takýto súhlas bez zdôvodnenia alebo mu bolo zamietnuté 
vydanie predmetného súhlasu, tak potom nezostáva už nič iné na obranu jeho záujmov iba súdny 
prieskum negatívneho rozhodnutia alebo správna žaloba na nečinnosť správneho orgánu. 

Taktiež z aktuálnej právnej úpravy vzniká právna otázka, že akú časovú platnosť môže mať 
alebo má takýto vydaný (resp. udelený) súhlas obce/mesta, resp. mestskej časti pre uvedených 
zriaďovateľov školy alebo školského zariadenia? Príslušný zákon to priamo nerieši, tak ako ani nerieši 
formálne a obsahové náležitosti predmetného súhlasu (resp. nesúhlasu), preto si myslím, že ide 
o legislatívnu dieru, pričom je otázne, že či obce (resp. mestá) môžu časovú platnosť nimi vydaného, 
resp. udeleného súhlasu, nejako časovo obmedziť alebo podmieniť. 

Na mieste je taktiež právna otázka, že ktorý orgán obce (resp. mesta) vydáva takýto súhlas v 
mene obce (resp. v mene mesta)? Vydáva ho obecné (resp. mestské či miestne) zastupiteľstvo vo 
forme uznesenia alebo ho vydáva starosta obce (resp. primátor mesta či príslušný starosta mestskej 
časti pri hlavnom meste SR Bratislave alebo pri meste Košice) vo forme individuálneho správneho 
aktu ako štatutár obce (resp. mesta, mestskej časti)? Prístup samosprávy je k tomu absolútne 
nejednotný.  

V mnohých obciach a mestách v SR predmetný súhlas pre zriaďovateľov schvaľujú obecné 
a mestské zastupiteľstvá na základe štatútom obce (resp. mesta) zverenej kompetencie alebo i bez 
úpravy v štatúte, ktoré (ako napríklad mesto Martin) to nazývajú ako „vyjadrenie súhlasu“ či 
uznesením „schválený súhlas“, pričom to nemá povahu individuálneho správneho aktu, ale má to 
charakter ostatného jednostranného právno-realizačného aktu verejnej správy (podobne, ako to je pri 
záväzných stanoviskách vo verejnej správe). V meste Martin dokonca už raz schválený a vyjadrený 
súhlas jednému zriaďovateľovi cez inštitút tzv. autoremedúry uznesenia (už raz schváleného) 
Mestského zastupiteľstva mesta Martin zmenili na súhlas vyjadrený inému zriaďovateľovi (právnemu 
nástupcovi pôvodného zriaďovateľa).26 Je to podľa osobného názoru absolútne vybočenie z právneho 
rámca zo strany mesta Martin, pretože autoremedúra v takomto rozsahu nie je prípustná proti 
uzneseniam mestského zastupiteľstva, keďže autoremedúrou sa dá zmeniť iba rozhodnutie 
správneho orgánu (resp. individuálny správny akt vydaný správnym orgánom) na základe riadneho 
opravného prostriedku a nie už vyjadrený súhlas zriaďovateľovi vo forme uznesenia mestského 
zastupiteľstva, ktorý má síce charakter ostatného jednostranného právno-realizačného aktu verejnej 
správy, no nejde o individuálny správny akt, pri ktorom sa pripúšťa autoremedúra. V tomto prípade, 
samozrejme, ide o legislatívnu dieru v príslušných zákonoch upravujúcich vydanie predmetného 
súhlasu  zriaďovateľovi, no pre orgány mesta Martin taktiež platí zásada, že môžu konať iba to, čo im 
zákony dovoľujú alebo ukladajú, čo v tomto prípade o autoremedúre už raz prijatého uznesenia 
príslušné zákony na tomto úseku ani len „nechyrujú“ (resp. to absolútne neupravujú). 

                                                 
26 Bližšie pozri: http://m.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=60280  

http://m.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=60280
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V niektorých obciach bol predmetný súhlas pre zriaďovateľov udelený vo forme individuálneho 
správneho aktu práve starostom obce ako štatutárom obce alebo primátorom mesta ako štatutárom 
mesta. 
 A dokonca Magistrát hlavného mesta SR Bratislava predložil v júli 2007 na rokovanie 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo Bratislavy“)  
tzv. „Návrh na určenie zástupcu obce (resp. mesta) na udeľovanie vyjadrenia alebo súhlasu k žiadosti 
zriaďovateľa o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska alebo pracoviska praktického 
vyučovania do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR“, 
ktorým mestské zastupiteľstvo Bratislavy schválilo uznesením zástupcu Bratislavy, ktorého výkonom 
kompetencií na udeľovanie súhlasov vo forme individuálnych správnych aktov uznesením poverilo 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy.27 

Keďže ide o prenesený výkon štátnej správy na obce (resp. mestá), kde (okrem zákonom 
stanovených prípadov) koná a rozhoduje v rámci preneseného výkonu štátnej správy za obec (resp. 
za mesto) práve starosta obce (resp. obecný úrad v postavení tzv. „školského úradu“) alebo primátor 
mesta, tak podľa môjho názoru predmetný súhlas zriaďovateľom by mal vydávať starosta obce (resp. 
primátor mesta) ako štatutár obce (resp. mesta).  

Na tomto mieste sa objavuje právna otázka: A čo v prípade, keď sa súkromná fyzická osoba 
alebo právnická osoba či cirkev rozhodne zriadiť súkromnú školu alebo školské zariadenie tam, kde to 
nepovoľuje územný plán obce (resp. mesta) z hľadiska funkčného využitia budovy a pozemku? Môže 
obec (resp. mesto)  takýto súhlas odvolať a ak áno, tak akým spôsobom? Takýto plán a konanie 
zriaďovateľa, by sa podľa môjho názoru dostal do rozporu so všeobecne záväzným právnym 
predpisom – teda so všeobecne záväzným nariadením danej obce (resp. mesta), ktorým sa stanovili 
záväzné časti územného plánu príslušnej obce (resp. mesta), keď napr. daná lokalita bola stanovená 
za priemyselnú zónu, kde hrozí deťom určité nebezpečenstvo na živote a na zdraví, či iné prípady 
rozporov. Preto podľa môjho názoru predmetný súhlas môže starosta obce (resp. mesta) zrušiť, a to 
práve pre plány a konania zriaďovateľa školy, ktorými sa dostáva do rozporu s príslušným všeobecne 
záväzným nariadením o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce (resp. mesta). Tu si 
dovoľujem argumentačne poukázať i na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 172/2007 z 
30. júna 2008, ktorý de facto uznal a rozhodol, že „že z bezprávia nemôže vzniknúť právo“. 

Pri tejto problematike si dovolím upozorniť i na fakt (podľa môjho názoru), že ide o legislatívnu 
dieru, kde dokonca neexistuje žiadna zákonná kompetencia obce (resp. mesta) na poskytnutie 
súhlasu alebo vyjadrenia pri žiadostiach o vyradenie súkromnej alebo cirkevnej školy alebo škôlky zo 
siete škôl a školských zariadení. Toto treba v budúcnosti do príslušného zákona podrobne upraviť, 
a tým odstrániť legislatívnu dieru v zákone. 
 
3 URČOVANIE VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA 

ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 
Pri tomto okruhu problémov si dovolím poukázať na zákonné ustanovenie § 28 ods. 3 až 7 

zákona č.  245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý zakotvuje nasledujúce: 
„(3)  Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských 
škôl pri zdravotníckych zariadeniach.“ 

V tomto prípade ide o nejasnú právnu úpravu, pretože v praxi rodičia poukazujú a právom sa 
pýtajú na to, že či to zákonodarca myslel tak, že sa to netýka materských škôl umiestnených 
v zdravotníckych zariadeniach, alebo v nejakej vzdialenosti pri zdravotníckych zariadeniach, pričom tá 
vzdialenosť nikde nie je definovaná. Vzniká výkladový problém, ktorý nerieši ani dôvodová správa 
dotknutého ustanovenia v zákone, či sa to týka a či to má dopad i na obecné a na súkromné škôlky 
zriadené v nejakej blízkosti pri zdravotníckych zariadeniach, alebo nie. Podľa môjho názoru túto 
legislatívnu dieru treba buď opraviť spresnením školského zákona, alebo urobením autentického 
výkladu zo strany predkladateľa školského zákona, resp. súdneho výkladu zo strany príslušného 
súdu.   
 „(4)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v 
školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na 
jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 
dieťa podľa osobitného predpisu.  (Pozn. autora: to je od júla 2019 max. 7,20 eur). Výšku príspevku 
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určí riaditeľ školy.“   
 

                                                 
27 Bližšie pozri: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rOOkDWkJK3YJ:https://zastupitelstvo.bratislava.sk/d
ata/att/27093.doc+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk 
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V tomto odseku 4 je teda pri materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v 
školstve stanovený limit príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 
školy mesačne na jedno dieťa.  

No v odseku 5 toho istého paragrafu, pri materskej škole zriadenej obcou (resp. mestom 
alebo mestskou časťou), je to však už upravené inak. Konkrétne:  

„(5) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“     

Vzniká teda situácia, že pri materskej škole zriadenej obcou (resp. mestom alebo mestskou 
časťou) chýba zákonný limit pre územnú samosprávu pri určovaní a schvaľovaní maximálnej výšky 
poplatku za materskú škôlku. Územnej samospráve je teda zákonom zverená kompetencia si výšku 
poplatku za materskú škôlku určiť individuálne pre každú obec (resp. mesto), a to všeobecne 
záväzným nariadením. Podľa môjho názoru by tu mal predsa len existovať nejaký zákonný maximálny 
limit poplatku za materskú škôlku, tak ako je takýto maximálny zákonný limit stanovený materskej 
škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve.  

 Dokonca viaceré obce a mestá dávajú účelové zľavy z poplatku za materskú škôlku pre deti s 
trvalým pobytom v danej obci (resp. v meste či v mestskej časti), za ktoré zákonní zástupcovia detí 
platia nižšie platby za materskú škôlku ako zákonní zástupcovia detí bez trvalého pobytu v danej obci 
(resp. v meste či v mestskej časti). 

Požiadavku nediskriminácie pri prijímaní do materských škôl akcentuje aj Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v materiáli Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v 
materskej škole – aktualizácia stavu platného od 01.08.2018.28 

Verejná ochrankyňa práv v SR a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len 
„SNSĽP“) analyzovali predmetné zľavy z poplatkov za škôlky poskytované na základe trvalého pobytu 
a dospeli k záverom, že nejde o zakázanú diskrimináciu pri poskytovaní takýchto zliav z poplatku za 
škôlky.29 O diskrimináciu a porušenie práva na prístup k vzdelaniu by podľa nich išlo v prípade, 
ak by trvalý pobyt dieťaťa bol kritériom na jeho prijatie do materskej školy!  

SNSĽP to jasne rozlišuje. Stanovenie kritérií prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v 
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Ružinov tak, že je zohľadňovaný aj trvalý pobyt 
oboch rodičov dieťaťa a de facto aj dieťaťa samotného, SNSĽP považuje za neprimeraný a 
nelegitímny nástroj napĺňania ináč zákonom dovoleného cieľa. Z uvedeného dôvodu považuje SNSĽP 
skúmanú právnu úpravu za nesúladnú s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s 
antidiskriminačným zákonom.30 Podľa právneho názoru SNSĽP došlo tak k neodôvodnenému 
rozdielnemu zaobchádzaniu, teda k diskriminácii. 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva na druhej strane pri stanovení výšky príspevku 
za dieťa (resp. poplatku) v materských školách a pri stanovení podmienok jeho odpustenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka uznáva, že starostlivosť samosprávy 
o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov je legitímnym cieľom, ktorý je 
hodnotovo zlučiteľný s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a je rozumne 
zdôvodnený.31 

Napriek tomu od 1. januára 2021 však nastáva zmena príslušného ustanovenia školského 
zákona schválená parlamentom, keďže sa novelou školského zákona tento poplatok (resp. príspevok 
na úhradu) zákonných zástupcov detí za materskú škôlku bude určovať jednotnou sumou pre všetky 
deti prijaté do danej materskej školy zriadenej územnej samosprávou bez ohľadu na trvalý pobyt 
dieťaťa alebo jeho zákonného zástupcu.     

Konkrétne znenie § 28 odsek 5 školského zákona bude znieť:   
„(5) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením; tento príspevok sa určuje 
jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 
desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.“32 

                                                 
28 Bližšie pozri: https://www.minedu.sk/data/files/8118_prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie_aktualizacia-

august-2018.pdf 
29 https://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-tvrdi-ze-poplatky-za-sk/420809-clanok.html  
30 Bližšie pozri stranu 12  v odbornom stanovisku SNSĽP zverejnenom  na: 

http://www.snslp.sk/CCMS/files/Diskrimina%C4%8Dn%C3%A9_krit%C3%A9ri%C3%A1_pri_prij%C3%ADman
%C3%AD_det%C3%AD_do_matersk%C3%BDch_%C5%A1k%C3%B4l.pdf 

31 Bližšie pozri stranu 9 v odbornom stanovisku SNSĽP zverejnenom  na: 
http://www.snslp.sk/CCMS/files/Diskrimina%C4%8Dn%C3%A9_krit%C3%A9ri%C3%A1_pri_prij%C3%ADman
%C3%AD_det%C3%AD_do_matersk%C3%BDch_%C5%A1k%C3%B4l.pdf 

32 Zákon č. 209/2019  Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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V rámci tejto problematiky musím tiež spomenúť aj v praxi problematické ustanovenie § 28 ods. 

7 školského zákona, ktoré zakotvuje nasledujúce: 
„(7) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

 a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

 b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch 
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.“ 

Problém vidím v tom, že v školskom zákone chýbajú bližšie špecifikované náležitosti v § 28 ods. 
7 spomínaného rozhodnutia zriaďovateľa, ako aj nie je zo zákona jasné, že či voči takémuto 
rozhodnutiu zriaďovateľa je prípustné odvolanie a z akých dôvodov. Aj v tomto paragrafe sú 
spomínané právne neurčité pojmy pri neuhrádzaní príspevku materskej škole (resp. teda poplatku  
škôlke), ako sú pojmy „z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom“ alebo „zapríčinená inými 
závažnými dôvodmi“, ktoré nie sú v školskom zákone špecifikované a dávajú zriaďovateľovi príliš 
veľký priestor na svojvoľné posudzovanie takýchto dôvodov, či na výklad týchto právne neurčitých 
pojmov, a to už v negatívnom alebo v pozitívnom ponímaní, čím sa dostáva do takéhoto rozhodovania 
príliš veľká subjektívnosť zriaďovateľa. Tieto pojmy by mali byť určite spresnené a v školskom zákone 
detailnejšie vymedzené. 

Zároveň treba na tomto mieste taktiež uviesť, že školský zákon pri súkromných a ani pri 
cirkevných škôlkach maximálny limit mesačného poplatku (resp. príspevku) zákonného zástupcu 
dieťaťa nestanovuje a nelimituje, čo tiež podľa môjho názoru nie je správne, keďže aj súkromné 
a cirkevné škôlky sú do určitej miery dotované z verejných peňazí či z grantov. Preto treba i pri tomto 
type materských škôl (resp. škôlok) stanoviť v školskom zákone maximálne limity mesačných 
poplatkov zákonného zástupcu dieťaťa za tieto typy škôlok tak, ako je to pri škôlkach zriadených 
orgánmi štátnej správy, i keď by ten mesačný poplatok mohol byť vyšší. 
 
4 URČOVANIE VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV 

NA ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 
Predmetnú problematiku upravuje § 114 ods. 3, 5 a 6 školského zákona takto:  

 „(3) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, určí riaditeľ školy, 
ak je školský klub detí jej súčasťou, na jedného žiaka v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy životného 
minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 
 (5) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube 
detí sa neplatí za pobyt dieťaťa v školskom klube detí zriadenom orgánom štátnej správy v 
školstve pri zdravotníckom zariadení. 
 (6) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, určí 
všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.“ 

Odsek 3 paragrafu 114 teda zakotvuje pri školskom klube zriadenom orgánom miestnej 
štátnej správy v školstve maximálny limit mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou školského klubu detí, pričom tento príspevok limitovaný hornou hranicou určí 
riaditeľ príslušnej školy.  

Ak je dieťa v školskom klube detí zriadenom orgánom štátnej správy v školstve pri 
zdravotníckom zariadení, tak zákonní zástupcovia dieťaťa neplatia za pobyt dieťaťa v školskom 
klube detí. Na druhej strane aj tomto prípade ide o nejasnú právnu úpravu, keďže v praxi rodičia 
poukazujú a právom sa pýtajú na to, či to myslel zákonodarca tak, že sa to netýka školského klubu 
detí, podobne ako to je pri materských škôlkach umiestnených v zdravotníckych zariadeniach, alebo 
v nejakej vzdialenosti pri zdravotníckych zariadeniach, pričom tá vzdialenosť nikde nie je definovaná. 
Vzniká výkladový problém, ktorý nerieši ani dôvodová správa dotknutého ustanovenia v zákone, či sa 
to týka a či to má dopad i na školské kluby deti nachádzajúce sa v obecných a v súkromných škôlkach 
zriadených v nejakej blízkosti pri zdravotníckych zariadeniach, alebo nemá. Podľa môjho názoru túto 
legislatívnu dieru treba buď opraviť spresnením školského zákona, alebo vysvetliť autentickým 
výkladom zo strany predkladateľa školského zákona, resp. súdneho výkladu príslušným súdom.   

Aj v tomto prípade pri § 114 ods. 6 školského zákona nastáva situácia, že pri školskom klube 
detí zriadenom obcou (resp. mestom alebo mestskou časťou) chýba zákonný limit pre územnú 
samosprávu pri určovaní a schvaľovaní  maximálnej výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu 
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ďalej len „mesačný príspevok na 
školský klub detí“). Územnej samospráve je teda školským zákonom zverená kompetencia určiť výšku 
mesačného príspevku na školský klub detí individuálne pre každú obec (resp. mesto), a to všeobecne 
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záväzným nariadením. Domnievam sa, že tu by mal predsa len existovať nejaký zákonný maximálny 
limit výšky mesačného príspevku na školský klub detí zriadený obcou (resp. mestom) tak, ako je 
takýto maximálny zákonný limit stanovený pri materskej škole alebo pri školskom klube detí 
zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve. Pokojne by však mohol byť maximálny limit 
vyšší, aby odrážal i reálne náklady územnej samosprávy, ktorá nemá často financie nazvyš, no 
zároveň si myslím, že nie je vhodné, aby to bolo bezlimitné. 

Zároveň treba aj na tomto mieste uviesť, že školský zákon ani pri školských kluboch detí 
zriadených v rámci súkromných a cirkevných materských škôl maximálny limit mesačného 
príspevku na školský klub detí neustanovuje a nelimituje, čo podľa môjho názoru tiež nie je správne, 
keďže aj súkromné a cirkevné škôlky a v nich zriadené školské kluby detí bývajú do určitej miery 
dotované z verejných peňazí či z grantov. Preto treba i pri tomto type školských klubov detí stanoviť 
v školskom zákone maximálne limity mesačných príspevkov na školský klub detí tak, ako to je 
stanovené pri materskej škole alebo pri školskom klube detí zriadených orgánom miestnej štátnej 
správy v školstve, i keď by ten mesačný poplatok mohol byť zrejme vyšší. 
 
5 OBEDY „ZADARMO“  VS.  PRÍSPEVOK NA OBEDY 

Zariadenia školského stravovania, kde v zmysle § 140 a § 141 školského zákona patrí školská 
jedáleň a výdajná školská jedáleň, zabezpečujú školské stravovanie a sú veľmi dôležitými subjektmi 
v rámci správy školstva. 

Na tomto mieste treba uviesť zákonnú úpravu, že školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, 
ktorej zriaďovateľom je obec (resp. mesto) alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a 
žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
Zákonný zástupca taktiež prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a 
podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec  (resp. mesto) alebo samosprávny 
kraj,  teda určí zriaďovateľ svojím všeobecne záväzným nariadením. 
 Mesačná cena obedu sa však finálne skladá z dvoch zložiek (resp. položiek):  

a) z nákladov na nákup potravín a   
b) z režijných nákladov jedálne.   

Režijné náklady školských jedální zriadených obcami a mestami nie sú pritom školským 
zákonom limitované, čo využívajú subjekty územnej samosprávy vo svojich všeobecne záväzných 
nariadeniach a majú ich v rôznej cenovej výške. 

Je pravda, že na dotáciu 1,20 eur na jeden obed ako na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa má od januára 2019 nárok každý predškolák, a od septembra 2019 aj žiak základnej 
školy, ktorý sa zúčastní na výchovno-vzdelávacej činnosti a odoberie stravu.33 No na druhej strane 
treba zdôrazniť, že celkom bezplatné preto obedy vládou SR nazvané ako tzv. „obedy zadarmo“ nie 
sú a v mnohých obciach (resp. v mestách) je štátna podpora iba akýsi príspevok na obedy, keďže 
finálne zákonný zástupca predškoláka alebo žiaka platí mesačne nielen kauciu na obedy (v prípade 
neodhlásenia z tzv. obedu zadarmo), ale platí aj réžiu jedálne určenú obcou (resp. mestom) 
nedotovanú štátom, ktorá je súčasťou ceny tzv. „obedu zadarmo“  v školskej jedálni.  

Ak to vláda SR chcela upraviť v zákone i v praxi efektívne tak, aby obedy pre predškolákov 
a pre žiakov základných škôl boli bezplatné, resp. ako tzv. „obedy zadarmo“, tak mala zákonom 
limitovať aj maximálnu výšku réžie školských jedální zriadených územnou samosprávou, alebo by 
mala mesačnou (resp. polročnou) pravidelnou podporou (resp. dotáciou) prispieť i na úhradu réžie 
školských jedální tak, aby zákonní zástupcovia nemuseli doplácať. V niektorých obciach a v mestách 
sa réžia školskej jedálne zvýšila tak, že zákonní zástupcovia nepocítili žiadnu pozitívnu zmenu a platia 
rovnako ako pred vládnou reformou s názvom „obedy zadarmo“. Nehovoriac o tom, že deti v 
materských škôlkach zriadených subjektmi územnej samosprávy, ktoré nie sú predškoláci, sú voči 
predškolákom diskriminované, keďže nedostávajú na obedy od štátu žiadnu takú podporu ako 
predškoláci, no réžia školskej jedálne sa im zvýšila rovnako ako predškolákom v dôsledku zavedenia 
vládnej reformy s názvom „obedy zadarmo“. 

Subjekty územnej samosprávy legislatívne diery predmetnej legislatívnej reformy využili 
a zneužili žiaľ vo svoj prospech, vláda zostala zatiaľ v tejto oblasti nečinná a v mnohých prípadoch sa 
to negatívne dotklo bežných občanov... Na druhej strane však musím priznať, že nebola to zle 
mienená reforma, v mnohých obciach a mestách sa réžia školských jedální nezmenila, a preto je tam 
predmetná reforma efektívna.  

                                                 
33 § 4  ods. 4  zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v aktuálnom znení. 
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6 ZÁVER 
Myslím si, že prenesený výkon štátnej správy na obce (resp. mestá) na úseku správy školstva 

subjekty územnej samosprávy zvládajú, no často štát pripravuje zákonnú úpravu s množstvom 
nedostatkov či legislatívnych dier a za využitia právne neurčitých pojmov, ktoré v praxi spôsobujú 
aplikačné či výkladové problémy, alebo právna úprava pôsobí neefektívne.  

Preto si myslím, že štát by mal vždy promptne zareagovať kvalitným legislatívnym odstránením 
legislatívnych dier v zákonoch alebo efektívnym spresnením problémových ustanovení zákonov 
a podzákonných predpisov, upravujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku správy školstva. 
A práve preto som sa pokúsil poukázať na niektoré vybrané (presnejšie štyri) okruhy problémov 
vznikajúcich v praxi v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce (resp. mestá či mestské 
časti) na úseku správy školstva. A, samozrejme, som ako právnik so skúsenosťami v oblasti legislatívy 
pri nich v tomto mojom príspevku (resp. v článku) prezentoval aj moje návrhy riešení v rovine „de lege 
ferenda“. 
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Abstract: The aim of this paper is to explore the possibilities of judicial protection of subjects affected 
by their subjective rights by the inaction of the municipal council. We pay particular attention to the 
situation when a municipality is obliged to take a decision with a specific content by means of a 
resolution of the municipal council, but it does not fulfill this explicit legal obligation. 
 
Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je skúmať možnosti súdnej ochrany subjektov dotknutých 
na svojich subjektívnych právach nečinnosťou obecného zastupiteľstva. Pozornosť venujeme osobitne 
situácii, keď je obec povinná prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva prijať rozhodnutie 
s konkrétnym obsahom, avšak túto explicitne stanovenú zákonnú povinnosť si nesplní. 
 
Key words: judicial protection, inaction of municipal council, subsidized organization 
 
Kľúčové slová: súdna ochrana, nečinnosť obecného zastupiteľstva, príspevková organizácia 
 
 
1 ÚVOD 

Obecné zastupiteľstvo je orgánom obce a zároveň jej zastupiteľským zborom, ktorému zákon 
o obecnom zriadení zveruje rozhodovanie o základných otázkach života obce. Nezákonná nečinnosť 
či neefektívna činnosť obecného zastupiteľstva sa spravidla prejaví nedostatočným plnením úloh 
zverených obci, znižovaním kvality života obyvateľov obce, ale v niektorých prípadoch tiež priamo vo 
sfére subjektívnych práv fyzických a právnických osôb. Cieľom predkladaného príspevku je skúmať 
možnosti súdnej ochrany subjektov dotknutých na svojich subjektívnych právach nečinnosťou 
obecného zastupiteľstva. Pozornosť venujeme osobitne situácii, keď je obec povinná prostredníctvom 
uznesenia obecného zastupiteľstva prijať rozhodnutie s konkrétnym obsahom, avšak túto explicitne 
stanovenú zákonnú povinnosť si nesplní. Problémy vznikajúce v tejto súvislosti v praxi sme sa pokúsili 
demonštrovať na situácii, v ktorej obec realizuje svoje zriaďovateľské oprávnenia, resp. osobitným 
predpisom stanovené povinnosti vo vzťahu k svojej príspevkovej organizácii zriadenej na plnenie 
určených úloh. 

Základnú charakteristiku príspevkovej organizácie ako subjektu zriadeného štátom alebo obcou 
či samosprávnym krajom obsahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „RPVS“). Konkrétne ide najmä o ustanovenie § 21, ktorý 
príspevkovú organizáciu vo všeobecnosti charakterizuje z hľadiska podmienok jej vzniku, jej 
hospodárenia a vzťahov so zriaďovateľom.  

Z ustanovení významných na účely tohto príspevku treba poukázať najmä na § 21 ods. 2 
RPVS, podľa ktorého je príspevková organizácia právnickou osobou štátu, obce alebo vyššieho 
územného celku, ktorá je na rozpočet zriaďovateľa zapojená príspevkom. Príspevkové organizácie 
možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z 
osobitných predpisov, no nemožno ich zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre 
zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov (§ 21 ods. 3 RPVS). Príspevkové organizácie môžu vo 
vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia (§ 21 ods. 4 RPVS). 
V prípade, ak príspevková organizácia prestane plniť zverené úlohy, zriaďovateľ príspevkovej 
organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že príspevková organizácia 
nespĺňa podmienky podľa odseku 3 (§ 21 ods. 12 RPVS). V prípade jej zrušenia bez právneho 
nástupcu práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na 
zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak (§ 21 ods. 13). 

Osobitnú právnu úpravu o vzniku, zrušení a základných rámcoch kontroly činnosti príspevkovej 
organizácie obce je možné nájsť v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „ZObZ“). Konkrétne § 4 ods. 3 písm. l) ZObZ ustanovuje, že obec v rámci 
výkonu samosprávy zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje 
rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia. Úlohy pri zriadení, zrušení 
a kontrole príspevkovej organizácie sú ustanovením § 11 ods. 4 písm. l ZObZ zverené obecnému 
zastupiteľstvu.   
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Pre komplexnú charakteristiku je napokon potrebné poukázať aj na znenie zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZMO“), v zmysle ktorého je príspevková 
organizácia obce subjektom správcom majetku obce s obmedzenou vlastníckou spôsobilosťou. Podľa 
§ 6 ods. 1 ZMO obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu 
majetku obce (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková 
organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. Významným je v skúmanom kontexte najmä 
ustanovenie § 6 ods. 4 ZMO, podľa ktorého správca (teda aj príspevková organizácie obce) nemôže 
nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom 
obce. Správca alebo mestská časť vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. 
Správca alebo mestská časť koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa 
týkajú majetku obce, ktorý spravuje. 

Z obsahu citovaných ustanovení v úhrne vyplýva, že príspevková organizácie obce je právnická 
osoba zriadená rozhodnutím (uznesením) obecného zastupiteľstva, ktorá je napojená na rozpočet 
obce príspevkom a ktorá je zriadená na plnenie zverených úloh nevrchnostenského charakteru. 
V rámci svojej činnosti je nezávislá, nadobúda práva aj povinnosti (záväzky) vo vlastnom mene. Nie je 
však vlastnícky spôsobilá. Majetok, s ktorým hospodári, je iba v jej správe na základe rozhodnutia 
zriaďovateľa, čo platí aj pre majetok nadobudnutý jej vlastnou činnosťou. V prípade, ak takáto 
organizácia prestane plniť zverené úlohy, obec (obecné zastupiteľstvo) je povinné ju zrušiť ku koncu 
kalendárneho roka. 

 
2 POSTUP OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRI ZRUŠOVANÍ PRÍSPEVKOVEJ 

ORGANIZÁCIE A DÔSLEDKY NEZÁKONNEJ NEČINNOSTI 
V praxi je možné zaznamenať viacero prípadov, keď príspevková organizácia uzatvorila 

zmluvný právny vzťah s iným subjektom, avšak svoj záväzok z takejto zmluvy nesplnila. Najčastejšie 
išlo o prípady dodania tovaru alebo služby, za ktoré príspevková organizácia obce nezaplatila 
dojednanú a riadne fakturovanú cenu. Identifikovali sme tiež prípady, keď príspevková organizácia 
obce uzatvorila s iným právnym subjektom zmluvu o dielo, výsledkom ktorej bolo zhotovenie diela 
(napr. drevené autobusové zastávky, výstavba rekreačného objektu či výstavba bazénov), ktoré bolo 
riadne odovzdané do užívania príspevkovej organizácie alebo priamo zriaďovateľskej obce, za ktoré 
však príspevková organizácia nezaplatila.  

V takýchto prípadoch nasledovali spravidla civilné súdne konania, ktorých výsledkom bolo 
právoplatné rozhodnutie určujúce povinnosť príspevkovej organizácie ako pasívne legitimovanej 
v spore zaplatiť dohodnutú cenu za dielo, teda exekučný titul v prospech veriteľa – zhotoviteľa diela. 
V rámci exekučného konania však veriteľ zistil, že exekučne povinná príspevková organizácia síce 
stále existuje, nevykonáva však už žiadnu činnosť a zároveň nemá ani v správe žiaden majetok. 
Vzhľadom na absenciu akejkoľvek činnosti organizácie nebolo tiež možné očakávať, že sa nejaký 
majetok vytvorí dodatočne. Exekučne pritom v prípadoch dlhov zo zmlúv o dielo nebolo možné 
postihnúť ani samotné dielo, ktoré bolo v prospech príspevkovej organizácie v postavení 
objednávateľa zrealizované napr. v podobe stavby, keďže toto dielo v zmysle vyššie citovaných 
ustanovení zákona o majetku obcí sa nestalo vlastníctvom príspevkovej organizácie, ale priamo 
vlastníctvom zriaďovateľskej obce. Keďže však obec ako právnická osoba odlišná od jej príspevkovej 
organizácie nebola subjektom pôvodného kontraktu, z ktorého vymáhaný dlh vznikol, nebolo možné 
voči obci vydať ani osobitný exekučný titul, ani uspokojiť veriteľa z jej majetku. Vo výsledku teda 
veriteľ disponoval exekučným titulom, ktorý však bol nevymožiteľný pre absenciu akéhokoľvek 
majetku u povinného – príspevkovej organizácie, a zriaďovateľská obec získala „čistý“ majetkový 
prospech v podobe vykonaného diela, bez súvisiaceho záväzku, a to z právneho vzťahu, ktorý sa jej 
priamo netýka a ktorého nebola subjektom.  

Podľa vyššie citovaných ustanovení zákona o RPVS je obec povinná takúto príspevkovú 
organizáciu – teda neplniacu zverené úlohy – zrušiť, a to rozhodnutím obecného zastupiteľstva, a 
v dôsledku toho by na obec prešli aj záväzky z takýchto zmluvných vzťahov a veriteľ by si mohol svoj 
judikovaný nárok uplatniť priamo voči obci ako zriaďovateľovi.   

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 2/2007 z 30. júla 2008 sa uvedené 
ustanovenie o prechode práv a povinností netýka celého spektra práv a povinností zrušovanej 
organizácie, iba tých, ktoré vznikli z plnenia jej zverených úloh (teda nie napr. z podnikateľskej 
činnosti), v skúmaných prípadoch však toto obmedzenie nemalo zásadný význam, keďže diela boli 
realizované práve v súvislosti s plnením zverených úloh, napr. v oblasti rozvoja cestovného ruchu.  

Keďže obec o zákonnom dôsledku zrušenia príspevkovej organizácie vie, stáva sa, že napriek 
explicitne stanovenej povinnosti podľa § 21 ods. 12 RPVS svoju príspevkovú organizáciu nezruší. 
Poslanci buď neodhlasujú zrušenie dostatočným počtom hlasov, alebo sa o zrušení príspevkovej 
organizácie vôbec nerokuje a zastupiteľstvo je úplne nečinné.  
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Veriteľ má v prípade úplnej pasivity zastupiteľstva k dispozícii sťažnosť podľa zákona 
o sťažnostiach, tá však spravidla po prerokovaní príslušnou komisiou zastupiteľstva vedie iba 
k odporúčaniu poslancom o zrušení príspevkovej organizácie rokovať, a teda zaradiť tento bod do 
programu rokovania obecného zastupiteľstva. Uvedené však žiadnym spôsobom negarantuje, že 
k zaradeniu daného bodu do programu rokovania obecného zastupiteľstva dôjde, že sa v prípade jeho 
zaradenia bude o tomto bode aj rokovať a aký bude výsledok rokovania obecného zastupiteľstva. 
Obdobne málo efektívne je aj podanie podnetu hlavnému kontrolórovi obce, ktorý zrejme, majúc na 
zreteli ochranu záujmov obce, poslancom vysvetlí následky zrušenia príspevkovej organizácie 
v podobe prechodu jej záväzkov na obec, čo bude mať spravidla za následok negatívny výsledok 
rokovania zastupiteľstva a neprijatie potrebného uznesenia s poukázaním na ochranu záujmov obce. 
Pomoc v takomto prípade neponúka ani Najvyšší kontrolný úrad, keďže ten nerealizuje kontrolnú 
činnosť na základe podnetov od občanov.  

V tomto momente sa zdá, že do úvahy prichádza iba ochrana veriteľa prostredníctvom 
nástrojov prokurátorského dozoru alebo súdna ochrana prostredníctvom správneho súdnictva. Je to 
však naozaj tak? 

 
3 NEČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, PROKURÁTORSKÝ DOZOR A 

PROSTRIEDKY SÚDNEJ OCHRANY 
Ak uvažujeme v prípade nečinnosti zastupiteľstva obce o žalobe v správnom súdnictve pre to, 

že obecné zastupiteľstvo je povinné konať, no nekoná, do úvahy prichádza v zásade iba žaloba podľa 
§ 242 ods. 2 Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“). Podľa § 
242 ods. 2 SSP odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy spočívajúcej v porušení povinnosti 
začať administratívne konanie z úradnej povinnosti sa žalobou môže domáhať len prokurátor. Podľa § 
244 ods. 2 prokurátor môže podať takúto žalobu iba subsidiárne, teda iba v prípade, ak orgán verejnej 
správy zostal nečinný aj po upozornení prokurátora. 

Z citovaných ustanovení vyplýva, že veriteľ nie je v takomto prípade aktívne legitimovaným na 
podanie žaloby a do úvahy prichádza iba žaloba podaná prokurátorom, ktorý však predtým musí 
uplatniť nástroj prokurátorského dozoru, a to upozornenie prokurátora. V súvislostiach akýchkoľvek 
ďalších úvah o aplikovateľnosti tohto typu žaloby na modelovú situáciu nečinnosti zastupiteľstva je 
v prvom rade potrebné zodpovedať dve kardinálne a veľmi úzko súvisiace otázky:  

1. je daná v prípade tohto typu rozhodovania právomoc prokurátora podať upozornenie podľa 
zákona o prokuratúre kvôli nečinnosti zastupiteľstva? 

2. je možné rozhodovanie obecného zastupiteľstva o zrušení príspevkovej organizácie označiť 
za administratívne konanie v zmysle ustanovení SSP, a teda za konanie podliehajúce režimu žaloby 
podľa § 242 ods. 2 SSP? 

Odpoveď na prvú otázku treba hľadať v zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“).  

Podľa § 28 ods. 1 zákona o prokuratúre prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy 
upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní správnych aktov podľa § 
21 ods. 1 písm. a) alebo jeho nečinnosťou. 

Čo treba rozumieť pod pojmom „postup orgánu verejnej správy“, upravuje zákon o prokuratúre v 
§ 21 ods. 3 písm. g), kde je uvedené, že postupom orgánu verejnej správy je postup v 
administratívnom konaní pri vydávaní správnych aktov, ako aj nečinnosť orgánu verejnej správy. 

Z citovaných ustanovení možno uzavrieť, že upozornenie môže prokurátor podať vo vzťahu 
k postupu v administratívnom konaní, ale tiež v prípadoch nečinnosti.  

Už na tomto mieste sa teda treba zaoberať sa aj druhou spornou otázkou, a to: akú právnu 
povahu vlastne má rozhodovanie obecného zastupiteľstva o zrušení príspevkovej organizácie? Je to 
činnosť v oblasti verejnej správy? Je jej výsledkom vydanie normatívneho alebo individuálneho 
správneho aktu? Má toto konanie charakter postupu v administratívnom konaní?  

Hoci zastupiteľstvo obce pri rozhodovaní o zrušení príspevkovej organizácie realizuje svoju 
právomoc v oblasti výkonu samosprávy formou uznesenia, prikláňa sa väčšina autorov k názoru, že 
v danom prípade ide o nevrchnostenskú správu vykonávanú v rámci vlastného hospodárenia obce, 
v širšom kontexte nakladania s vlastným majetkom.  

Uznesenia zastupiteľstva teda predstavujú v takomto prípade rozhodnutie smerujúce do vnútra 
obce.34 Fečík v komentári k Správnemu súdnemu poriadku tiež poukazuje na to, že uznesenie 
zastupiteľstva obce je univerzálnym správnym aktom, ktorým zastupiteľstvo prejavuje svoju vôľu, resp. 
rozhodovanie vo veciach, ktoré nemajú výlučne normatívny charakter. Uznesenia zastupiteľstva majú 

                                                 
34 Napr. SOTOLÁŘ, J. Samospráva obce. Obecné zriadenie na Slovensku. Košice: SOTAC, 2011, s. 111. 
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v závislosti od konkrétneho prípadu rôznu povahu. Tá môže byť blízka opatreniu orgánu verejnej 
správy s konkrétnym adresátom (schvaľovanie prevodu majetku) alebo môže pripomínať normatívny 
akt. Uznesenia sú podľa Fečíka „opatrením sui generis“.35 

Tekeli konštatuje, že uznesenia obecného zastupiteľstva môžu mať v niektorých prípadoch aj 
podobu interných inštrukcií, ich právna povaha je teda „rozmanitá a závisí ad hoc od konkrétnej vecnej 
oblasti, v ktorej sa prijíma“.36 Pôsobnosť obecného zastupiteľstva pri zriaďovaní a zrušovaní 
rozpočtových a príspevkových organizácií pritom v rámci členenia pôsobnosti podľa jej obsahu radí do 
„organizačnej oblasti“.37     

V obdobnom duchu ako vybraní autori sa vo vzťahu k uzneseniam obecného zastupiteľstva 
vyslovili aj súdy. Najvyšší súd SR napríklad v rozhodnutí sp. zn. 2 Sžo 4/2014 z 28. januára 2015 
konštatoval, že „uznesenia zastupiteľských zborov obcí, miest a vyšších územných celkov sú vo svojej 
podstate zachytením väčšinovej vôle kolektívneho orgánu samosprávy, pričom z ustanovení zákona o 
obecnom zriadení nevyplýva, žeby sa na náležitosti uznesení zastupiteľských orgánov vzťahovali 
ustanovenia správneho poriadku o náležitostiach správneho rozhodnutia. Uznášanie sa 
zastupiteľských zborov na rozhodnutiach týkajúcich sa realizácie samosprávnych kompetencií 
nemožno stotožniť s rozhodovaním správnych orgánov v oblasti verejnej správy podľa správneho 
poriadku“.  

Ak by sme teda právo prokurátora podať upozornenie viazali iba na postup v administratívnom 
konaní, zrejme by sme vo vzťahu k možnosti uplatniť toto právo v prípade nečinnosti obecného 
zastupiteľstva pri vydávaní uznesenia nevrchnostenského typu museli dospieť k negatívnemu záveru, 
čo by priamo viedlo aj ku konštatovaniu nemožnosti uplatniť žalobu podľa § 242 ods. 2 SSP.  

Extenzívny prístup k výkladu obsahu ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o prokuratúre by na 
druhej strane mohol viesť k záveru, že prokurátor má možnosť atakovať upozornením postup 
v administratívnom konaní a zároveň akúkoľvek nečinnosť správneho orgánu (...v postupe orgánu 
verejnej správy pri vydávaní správnych aktov podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo jeho nečinnosťou). 
Týmto výkladom, nesúcim v sebe riziko spojené s každou rozširujúcou interpretáciou kompetencií 
orgánov verejnej moci, by sme mohli dospieť k opačnému záveru, a teda že upozornenie prokurátora 
je aj v prípade nečinnosti obecného zastupiteľstva pri nevrchnostenskom rozhodovaní možné. 
Samotný hospodársko-majetkový a zároveň vnútroorganizačný charakter tohto typu rozhodovania by 
nemusel byť prekážkou, o čom čiastočne svedčí aj prax prokuratúry pri uplatňovaní prostriedkov 
prokurátorského dozoru v obdobných prípadoch rozhodovania obecného zastupiteľstva o majetkových 
otázkach (napr. pri prenájme nehnuteľností s cieľom využiť ich ako parkovisko, pri zmenách 
v rozpočte obce v priebehu rozpočtového roka, pri zrušenie príspevkovej organizácie – základnej 
školy a pod.). 

Otázkou však ostáva, či by rozhodovanie obce o zrušení príspevkovej organizácie považoval za 
konanie, vo vzťahu ku ktorému je uplatniteľná žaloba podľa § 242 a nasl. SSP aj správny súd, bez 
ohľadu na názor prokurátora a na ním podané upozornenie. Napokon ani akceptácia žaloby zo strany 
správneho súdu ešte pre veriteľa nemusí znamenať úspech v podobe zväčšenia jeho šance na 
vymoženie dlhu. Podľa § 242 ods. 2 SSP by konajúci správny súd mohol zastupiteľstvu obce prikázať 
iba to, aby o danej otázke, teda o zrušení príspevkovej organizácie, konalo. Obecnému zastupiteľstvu, 
ktoré tvoria poslanci bez imperatívneho mandátu, totiž „nie je možné prikázať, s akým výsledkom má 
hlasovať“ (k tomu napr. Krajský súd v Trenčíne, sp. zn. 15 Sa 8/2016). Správny súd by teda nemohol 
prikázať obecnému zastupiteľstvu zrušiť príspevkovú organizáciu, keďže takáto povinnosť by bola 
v praxi nevykonateľná.  

V prípade takto podanej žaloby by teda mohla nastať situácia, že zastupiteľstvo by o zrušení 
príspevkovej organizácie na pokyn súdu síce rokovalo, ale s negatívnym výsledkom hlasovania. 
Takéto uznesenie by následne mohol prokurátor atakovať protestom pre jeho rozpor so zákonom č. 
523/2004 Z. z., aj s prípadným následným podaním žaloby podľa § 348 a nasl. SSP v novom konaní. 

 
4 ZÁVER 

V situáciách, keď sa nepodarilo veriteľovi presvedčiť prokurátora o potrebe alebo o zákonnej 
možnosti podania upozornenia prokurátora v prípade tohto typu nevrchnostenského rozhodovania 
obecného zastupiteľstva je možné v publikovanej rozhodovacej činnosti súdov identifikovať aj pokusy 
– v zásade vždy neúspešné – domôcť sa súdnej ochrany v civilnom súdnom konaní. V praxi ide o dva 
druhy žalôb: žaloby o uloženie povinnosti zrušiť príspevkovú organizáciu cestou civilnej žaloby na 

                                                 
35 FEČÍK, M. In: BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A., a kol. Správny súdny poriadok. 
Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 1408.  
36 TEKELI, J. Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 
2016, s 104.  
37 Tamže, s. 87. 
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plnenie a žalobu o náhradu škody. V prípade prvého typu žaloby je argument súdu v negatívnych 
rozhodnutiach možné vidieť v dvoch rovinách. Prvou je argumentácia absenciou akejkoľvek 
hmotnoprávnej povinnosti žalovaného (obce) voči žalobcovi (otázka aktívnej legitimácie žalobcu na 
takúto žalobu), druhou je rovina tvrdenia o nemožnosti uloženia obci takej povinnosti, ktorá patrí do 
výlučnej právomoci zastupiteľstva, a teda nemožnosti vnútiť kolektívnemu orgánu obce určitý spôsob 
rozhodnutia.  

Žalobou o náhradu škody, ktorú neúspešným žalobcom v niektorých prípadoch odporúčali 
priamo súdy pri neúspešnom uplatnení iného typu žaloby (napr. Krajský súd v Banskej Bystrici, sp. zn. 
14 Co 298/2013), sa veritelia pokúšali domáhať voči obci buď náhrady škody, ktorá im mala byť 
spôsobená protizákonným nezrušením príspevkovej organizácie, a teda znemožnením prechodu jej 
záväzkov na obec, alebo požiadavkou na vydanie bezdôvodného obohatenia ako prospechu obce 
z nepoctivých zdrojov. Dôvodmi zamietnutia takýchto žalôb boli najčastejšie absencia príčinnej 
súvislosti medzi vznikom škody a konaním obce s logikou, že v čase podania žaloby nemôže byť 
zrejmé, či by prechod záväzku na obec skutočne viedol k jeho vymožiteľnosti, ale tiež napr. 
s poukázaním na  skutočnosť, že kým obec nezrušila príspevkovú organizáciu, tak má veriteľ stále 
nárok voči existujúcej príspevkovej organizácii, a teda tento jeho nárok nebol nekonaním obce vo 
svojom základe nijak dotknutý. Voči obci preto veriteľ v čase podania žaloby nemal a nemá žiaden 
nárok, ktorý mu mohla obec nekonaním zmariť. Tento nárok by mu vznikol až v dôsledku rozhodnutia 
obce o zrušení príspevkovej organizácie, ale to by už zas nebolo možné hovoriť o spôsobení škody 
postupom v rozpore so zákonom, a teda o škode vôbec.  

Aj odhliadnuc od vyššie uvedenej logickej argumentácie zamietavých rozhodnutí civilných 
súdov, situáciu, za ktorej by veriteľ musel najprv absolvovať civilné súdne konanie o základe nároku 
voči príspevkovej organizácii a následne by sa mal v novom civilnom súdnom konaní domáhať nového 
rozhodnutia, na základe ktorého by mohol v zásade iba začať exekúciu voči obci, bez záruk, že jeho 
pohľadávka bude z majetku obce skutočne uspokojená, rozhodne nie je možné označiť za dostupnú 
a efektívnu súdnu ochranu veriteľa.   

Obdobne možno hodnotiť aj vyššie naznačenú cestu súdnej ochrany prostredníctvom 
prokuratúry a správneho súdnictva. V skúmanom prípade bude totiž veriteľ v plnej miere odkázaný na 
to, či prokuratúru presvedčí o potrebe a v neposlednom rade aj o zákonnej možnosti podania 
upozornenia prokurátora aj s prípadným následným opakovaným podaním žaloby prokurátorom 
v správnom súdnictve – najprv podľa § 242 ods. 2 SSP proti nečinnosti obecného zastupiteľstva a 
následne podľa § 348 SSP proti prípadnému nezákonnému uzneseniu o nezrušení príspevkovej 
organizácie. Veriteľ navyše aj v tomto prípade absolvoval často zdĺhavé a nákladné viacstupňové 
civilné súdne konanie o základe nároku, čo otvára celkom opodstatnenú otázku, či je uvedený 
prostriedok súdnej ochrany veriteľa naozaj v jeho dispozícii a či je možné hovoriť o jeho účinnosti.  
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DOTÁCIE NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM  NÁVYKOM DIEŤAŤA38 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 
 

Abstract: The author deals with the issue of subsidies to support the education of child's eating habits 
in her contribution. It should be of great benefit to families with children. The ambition of the author is 
to summarize how the municipality or self-governing region provides conditions for meals of children 
and pupils in all schools and school facilities, where they are in the role of a founder. The essence of 
the contribution is also to specify whether it is a delegated exercise of state administration or the 
original competence of territorial self-government bodies and what is the procedure of the competent 
authorities. 
 
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje problematike dotácií na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré by mali byť veľkým prínosom pre rodiny s deťmi. Snahou 
autorky je zhrnúť ako obec alebo samosprávny kraj zabezpečujú podmienky na stravovanie detí a 
žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých sú zriaďovateľom. Podstatou príspevku 
je tiež spresniť, či ide o prenesený výkon štátnej správy alebo originálnu právomoc orgánov územnej 
samosprávy a aký je postup príslušných orgánov.  
 
Key words: subsidies to support the education of child's eating habits, the lunch, the elementary 
school, the kindergarten, the school canteen, delegated exercise of state administration 
 
Kľúčové slová: dotácie na stravovanie dieťaťa, obed, základná škola, materská škola, školská 
jedáleň, výkon samosprávy, prenesený výkon štátnej správy 
 
 
1 PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIE NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM 

NÁVYKOM DIEŤAŤA 
Vo svojom príspevku sa venujem problematike dotácií na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa (ďalej len „dotácie na stravovanie dieťaťa“), ktoré by mali byť veľkým prínosom pre 
rodiny s deťmi. Dotácie na stravovanie dieťaťa poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR (ďalej len „ministerstvo práce“) dieťaťu na zabezpečenie obeda a iného jedla v zmysle § 4 zákona 
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje: 

a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, 
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške 
životného minima,  

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník 
materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

Ako sa explicitne uvádza v zákone o dotáciách, tieto dotácie sú určené žiakom základných škôl 
(od 1. septembra 2019) a deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materských škôl (od 1. januára 
2019). 

 
2        KTO MOŽE ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM    

DIEŤAŤA 
Pri problematike výkonu samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy treba rozlíšiť, kto 

môže byť v tomto prípade žiadateľom dotácie na stravovanie dieťaťa. V zákone o dotáciách sa 
výslovne uvádza, že žiadateľom o túto dotáciu môže byť: 

„a) zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je 
okresný úrad v sídle kraja,  

b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej 
školy je okresný úrad v sídle kraja,  

                                                 
38 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. 
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c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak 
zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,  

d) v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej 
dohody so zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).“39 

Ministerstvu práce vyplývala zo zákona40 povinnosť vydať všeobecne záväzný právny predpis, 
ktorým určí vzor žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ministerstvo 
práce, tak vydalo Vyhlášku,41 kde možno nájsť vzor uvedenej žiadosti.42 Na základe uvedených 
skutočností možno konštatovať, že v tomto prípade ide o výkon štátnej správy, kde sa využil 
podzákonný normatívny správny akt. 

 V nadväznosti na to, kto môže byť žiadateľom o dotáciu, vzniká otázka, kto je teda 
zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy okrem prípadu, keď je ním okresný úrad v sídle 
kraja v zmysle § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve“)? Tiež sa naskytá otázka, či pri zriaďovaní materských škôl a základných škôl ide 
o výkon samosprávy, alebo prenesený výkon štátnej správy? Prečo žiadateľom o tento druh dotácie 
nie je zriaďovateľ školskej jedálne, ale zriaďovateľ materskej školy, resp. základnej školy (ich 
štatutár)?  

Zriaďovateľom materských škôl a základných škôl môže teda byť predovšetkým obec, resp. 
mesto (ďalej v texte len „obec“). Samozrejme, zriaďovateľom materských škôl môže byť aj cirkev 
alebo náboženská spoločnosť, prípadne iná právnická osoba a fyzická osoba. Z môjho hľadiska je 
veľmi dôležité ďalej diferencovať, či ide pri zriaďovaní materských a základných škôl o výkon 
samosprávy, alebo prenesený (delegovaný) výkon štátnej správy. Je viac ako zrejmé, že v prípade 
výkonu samosprávnej činnosti túto činnosť vykonáva obec vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť a za vlastné finančné prostriedky, teda ide o peňažné prostriedky z obecného rozpočtu. 
Naopak je to v prípade preneseného výkonu štátnej správy, „keď obec vykonáva tieto úlohy  v mene 
štátu, na zodpovednosť štátu a z prostriedkov štátneho rozpočtu“.43 Napokon aj v zákone č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení sa uvádza, že na obec je možné preniesť výkon štátnej správy 
prostredníctvom zákona. S prenesením úloh na obec je štát zároveň povinný obci poskytnúť finančné 
a iné materiálne prostriedky. 

Ako sa uvádza v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pri výkone 
samosprávy obec zriaďuje a zrušuje podľa siete okrem iného44 aj materské školy a tiež zariadenia 
školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl. Obec pri prenesenom 
výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete.45 

Na rozdiel od toho samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a 
zrušuje podľa siete stredné školy formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia.46 Pri výkone 
samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete (znova formou prijímania VZN) okrem iného47 aj 
zariadenia školského stravovania. Už v samotnom zákone sa diferencuje zriadenie základnej školy 
a materskej školy a samotné zriadenie zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a 
pre deti materských škôl. Aj keď v obidvoch prípadoch to robí obec (mesto), resp. samosprávny kraj. 
Ako som sa už vyššie zmienila, dotáciu na stravovanie dieťaťa môže žiadať predovšetkým zriaďovateľ 

                                                 
39 § 4 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. 
40 § 10 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. 
41 Vyhláška č. 262/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 7. augusta 
2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
42 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny takúto vyhlášku vydalo už aj skôr pre potreby materskej školy, 
keďže v tom prípade bolo možné žiadať o dotáciu na stravovanie dieťaťa už od 1. 1.2019. 
43 HORVAT, M. In: VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2.vydanie. Bratislava: C. H. 
Beck, 2018, s. 112. 
44 Ďalej aj základné umelecké školy, centrá voľného času, školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy, 
jazykové školy pri základných školách, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti 
materských škôl, strediská služieb škole, školské internáty. 
45 Ako sa uvádza v § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Obec to robí formou prijímania VZN.  
46 Bližšie pozri § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
47 Základné umelecké školy, školské internáty, strediská služieb školy, školy v prírode, centrá voľného času s 
územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách. 
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materskej školy alebo základnej školy. Keď si teda zoberieme príklad obce, ktorá v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy zriadi základnú školu, štát by mal danej obci finančne prispieť na zriadenie 
základnej školy a tiež aj s inými výdavkami. Kým v prípade zriadenia materských škôl ide o výkon 
samosprávy. Obec teda vôbec nemusí materskú školu zriadiť a zo štátneho rozpočtu nemá finančné 
prostriedky na jej zriadenie. V prípade, že ju však zriadi štát v zmysle zákona č. 597/2003 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení prispieva financiami na čiastočnú 
úhradu niektorých nákladov. Tieto financie majú presne vymedzené použitie. A tu o to 
jednoznačnejšie platí, že „čím menej obyvateľov má obec, tým väčšie finančné prostriedky vynakladá 
na vlastný administratívny chod a menej na zabezpečenie vlastných samosprávnych aktivít“.48 Štát 
nemusí prispievať na samotné zriadenie materskej školy v obci, ale zároveň chce prispievať dotáciou 
na stravovanie dieťa v poslednom ročníku materskej školy. Toto pokladám za zbytočné vzhľadom na 
fakt, že veľa obcí nemá zriadenú materskú školu na základe nedostatku financií. Kým v prípade 
základných škôl ide o prenesený výkon štátnej správy, a preto pokladám za normálne, že štát 
zasahuje do chodu základnej školy a chce poskytnúť aj dotáciu na stravovanie dieťaťa. 

Ďalšou nezodpovedanou otázkou ostáva, prečo žiadateľom o dotáciu nie je samotný 
zriaďovateľ školskej jedálne? Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých 
školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to zriaďovaním zariadení školského 
stravovania. Ako jednoznačne vyplýva zo zákona, samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na 
stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to 
formou zriaďovania zariadení školského stravovania. Zo zákona49 teda vyplýva, že zriaďovateľom 
školskej jedálne môže byť buď orgán miestnej štátnej správy v školstve, alebo obec, prípadne 
samosprávny kraj.   

Samotné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR však vo svojej Vyhláške50 upravuje 
spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania, určovania počtov zamestnancov, 
kontroly kvality podávaných jedál, materiálno-technické zabezpečenie školských jedální a podrobnosti 
o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch. Treba však dodať, že na účely tejto Vyhlášky sa 
nešpecifikuje, či ide o dieťa v materskej súkromnej škole, alebo o dieťa v tzv. štátnej materskej škole, 
taktiež sa nešpecifikuje, či ide o dieťa v súkromnej základnej škole, alebo v tzv. štátnej základnej 
škole. 

 
3 VÝŠKA DOTÁCIE 

V predchádzajúcej časti som uviedla, kto môže byť žiadateľom o dotáciu na stravovanie 
dieťaťa, preto sa budem ďalej venovať aj výške dotácie a následne úhrade nákladov za stravu. Mám 
tým na mysli obedy v základnej škole, eventuálne v poslednom ročníku materskej školy. 

Výška dotácie je „1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-
vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Ak 
dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu 
dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, 
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi 
dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu“.51 Z tohto 
jednoznačne vyplýva, že dotácia 1,20 eura bude vyplatená aj na dieťa, ktorého zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie, napríklad má režim diétneho stravovania.   

V prípade školskej jedálne, ktorej zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, 
„poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí riaditeľ školy alebo riaditeľ 
školského zariadenia. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí riaditeľ 
školskej jedálne alebo riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, na jedno dieťa alebo jedného 
žiaka najviac v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa 

                                                 
48 HORVAT, M. In: VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2.vydanie. Bratislava: C. H. 

Beck, 2018, s. 112. 
49 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
50Vyhláška č. 330/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2009 o zariadení 
školského stravovania. 
51 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. 
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osobitného predpisu“.52 To isté platí aj pre školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je obec, resp. 
samosprávny kraj. V prípade obcí a samosprávnych krajov je rozdiel v tom, že zákonný zástupca 
prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ, a teda nie riaditeľ školy. „Výšku 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne 
záväzným nariadením.“53 Tieto všeobecne záväzné nariadenia môžu mať názov napríklad Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 7/2019 Dodatok č. 4 k VZN 9/2015 o zápise detí do I. ročníka 
základnej školy a určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Tornaľa. 

V praxi potom vznikajú problémy s doplácaním za obedy, pričom niekde sa za obedy dopláca 
a niekde naopak nie. Ak stravná jednotka v školskej jedálni je vo výške 1,60 eura a dotácia je vo výške 
1,20 eura, môže zriaďovateľ školskej jedálne požadovať zaplatenie rozdielu od zákonného zástupcu 
dieťaťa. Uvedené môžeme ilustrovať na príklade jednej základnej školy, kde rodičia platia za obed 
dieťaťa na prvom stupni 1,01 eura (1,21 eura/obed – 1,20 eura štátna dotácia + 1 euro réžia). Na 
druhom stupni platia za obed dieťaťa 1,10 eura (1,30 eura/obed – 1,20 eura štátna dotácia + 1 euro 
réžia). Predtým platili rodičia za obed dieťaťa na prvom stupni 1,66 eura a za dieťa na druhom stupni 
1,72 eura, kde je zahrnutý už režijný poplatok vo výške 0,50 eura.54 V konečnom dôsledku aj tak 
rodičia za obedy ušetria a platia menej ako predtým. 

 
4 POZITÍVA A NEGATÍVA DOTÁCIE 

Zákonný zástupca dieťaťa si musel zvyknúť na viacero opatrení v nadväznosti na dotáciu na 
stravovanie dieťaťa, ktoré zaviedli školské jedálne. Ide napríklad o povinné odhlasovanie dieťaťa 
z obeda. Ak zákonný zástupca neodhlási dieťa z obeda v predstihu, poplatok za nevydaný obed bude 
musieť aj tak zaplatiť. Ďalej to môže byť vylúčenie dieťaťa zo stravovania, ak si viackrát po sebe bez 
udania dôvodu nevyzdvihne obed, alebo platenie depozitu pre prípad, ak sa dieťa neodhlási z obeda. 
Podotýkam, že sa stotožňujem s tým, že treba dodržiavať systém odhlasovania obedov. Prihlasovanie 
a odhlasovanie odberu jedál a nápojov je už dlhé roky upravené v Prevádzkovom poriadku danej 
školskej jedálne.55 Nejde teda o žiadnu novinku a rodičia uvádzajú tento dôvod neopodstatnene 
a zavádzajúco. Problém nevidím ani v odhlasovaní obedov a ani v systéme vylúčenia dieťaťa zo 
stravovania. Ani „cieľom zákona č. 544/2010 Z. z. nie je úprava ďalších postupov, ako je napr. 
nastavenie sankčných mechanizmov pre prípad, ak rodič neodhlási svoje dieťa zo stravy v deň, keď 
sa nezúčastní na výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovaní. Povinnosti pri odhlasovaní detí 
alebo žiakov zo stravy, ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri 
nesplnení týchto povinností, si upravuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (napr. prijatím 
VZN) alebo priamo škola, alebo školské zariadenie v rámci svojich interných predpisov/poriadkov. 
Dôležité je také nastavenie podmienok zo strany žiadateľov, ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť, 
ako aj hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu“.56  

Negatívne však vnímam, že rodičia, ktorí platia súkromné materské škôlky, resp. súkromnú 
základnú školu, nedostávajú dotácie na stravovanie dieťaťa. Pričom väčšina súkromných materských 
škôl alebo základných škôl má presne stanovenú sumu za stravu na  jeden deň. Dala by sa teda 
použiť suma dotácie vo výške 1,20 eur na stravovanie dieťaťa tak, ako je to v tzv. štátnych základných 
školách a materských školách. Táto dotácia sa tiež netýka žiakov, ktorí navštevujú tzv. osemročné 
gymnázium, lebo ako vyplýva z § 41 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, gymnázium je „všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná 
stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom 
vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c)“.  

Pozitívne hodnotím, že ministerstvo práce na svojej internetovej stránke poskytuje informácie o 
dotácii. Pozitívne tiež vnímam, že ak by napríklad jedáleň v škôlke alebo v základnej škole pripravila 
jedlo za 1,18 eura zvyšok, čo je 0,20 eura, môže použiť na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla 

                                                 
52 § 140 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
53 § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
54 Tento príklad uvádzam zo stránky tps://glob.zoznam.sk/rodicia-sa-proti-obedom-zadarmo-buria-platit-za-ne-
musia-aj-tak-a-nozom-na-krku-su-aj-nerealne-poziadavky/ zo dňa 19. 9. 2019. 
55 Vyhláška č. 330/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2009 o zariadení 
školského stravovania. 
56 https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-
nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/casto-kladene-otazky.html zo dňa 19. 9. 2019. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20190901#paragraf-16.odsek-4
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/casto-kladene-otazky.html%20zo%20dňa%2019
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/casto-kladene-otazky.html%20zo%20dňa%2019
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o doplnkové jedlo (napr. desiata) alebo na úhradu režijných nákladov. To znamená, že dotácie na 
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa nie sú v konečnom dôsledku určené len na obed. 

 
 

5         ZÁVER 
V závere možno zhrnúť, že samotnú dotáciu na stravovanie dieťaťa hodnotím pozitívne. Ako 

som sa už zmienila predtým, zákonný zástupca dieťaťa si musel zvyknúť na viacero opatrení, ktoré 
v tejto súvislosti zaviedli školské jedálne. Podľa môjho názoru nejde však o žiadne zásadné zmeny, 
ktoré by už predtým neboli upravené v rámci interných predpisov škôl, prípadne zriaďovateľov školskej 
jedálne. V konečnom dôsledku samotný rodič nemusí doplácať vôbec za stravovanie svojho dieťaťa, 
resp. platí menej ako predtým. Je tiež normálne, že nebudú všetci rodičia z tejto dotácie profitovať 
rovnako, keďže náklady na prevádzku školskej jedálne a na nákup potravín sú všade rozdielne. 

Veď ako som sa už zmienila v článku, pri výkone samosprávy obec zriaďuje a zrušuje podľa 
siete aj materské školy a tiež zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti 
materských škôl. Obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy podľa 
siete. Čiže keď to máme zhrnúť, ak obec v prípade dostatku vlastných financií zriadi materskú školu, 
môže jej táto dotácia od štátu len pomôcť pri stravovaní dieťaťa. V prípade základných škôl obec už 
pri samotnom vzniku, keďže ide o prenesený výkon štátnej správy, dostáva financie predovšetkým od 
štátu. A teda táto dotácia by mala byť len akousi ďalšou finančnou pomocou pre základné školy. 
Napriek tomu chápem tento problém predovšetkým v nadväznosti na tento citát „Veľká skupina 
samospráv si aj napriek štátnym dotáciám jednoducho nebude môcť dovoliť ‚zatiahnuť‘ doterajší 
poplatok rodičov zo svojho rozpočtu“.57 To asi súvisí predovšetkým s tým, že dotácie na stravovanie 
dieťaťa rodičia vnímali ako dotácie, ktoré prispejú k tomu, že rodičia nebudú za stravu dieťaťa platiť 
vôbec.  
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Abstract: Environmental protection is an increasingly discussed issue. Thus, the need for protection is 
manifested not only at the territorial level, but also at the national or international level. The author 
decided to process the environmental issue from the position of the municipality, which is responsible 
for its observance as a territorial unit. 
 
Abstrakt: Ochrana životného prostredia je problematika, o ktorej sa čoraz viac diskutuje. Nutnosť 
ochrany sa tak prejavuje nielen na územnej úrovni, ale aj na štátnej či medzinárodnej úrovni. Autorka 
sa rozhodla spracovať problematiku životného prostredia z pozície obce, ktorá nesie zodpovednosť za 
jej dodržiavanie ako územná jednotka. 
 
Key words: municipal self-government, protection, environment, 
 
Kľúčové slová: obecná samosprávy, ochrana, životné prostredie, 
 
 
1 ÚVOD 
 „Životné prostredie možno jednoducho definovať ako súbor všetkých činiteľov, čo vytvára 
prirodzené podmienky pre život organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. 
Tvoria ho zložky, ako sú ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy či stavby, nehnuteľné kultúrne 
pamiatky. Zároveň ide o oblasť, ktorá je výrazným spôsobom regulovaná v medzinárodných a 
vnútroštátnych právnych aktoch.“59 
 Ide o pomerne rozsiahlu problematiku, ktorá bola mestám a obciam zverená sčasti ako 
originálna právomoc a sčasti ako prenesený výkon štátnej správy. 
 Medzi základné dokumenty o životnom prostredí v Slovenskej republike môžeme zaradiť: 
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ak 
„Zákon o ochrane prírody a krajiny“), 
- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, 
- zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov, 
- zákon č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
 Úlohou obecnej samosprávy je aj na základe uvedených právnych predpisov zabezpečenie 
dodržiavania zákonných ustanovení s cieľom ochraňovať životné prostredie. Určitým cieľom je aj 
dosiahnuť povedomie obyvateľstva o ochrane životného prostredia, ako aj o spôsobe takejto ochrany. 
 Nemožno obísť ani skutočnosť, že presun kompetencie konať v oblasti životného prostredia na 
obce a mestá má zabezpečiť dosiahnutie lepších výsledkov pri jeho ochrane. 
 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že obec má pri výkone svojej činnosti pomerne rozsiahle 
pole pôsobenia. „Obec na úseku životného prostredia 

a. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia, 
b. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a 
údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s 
odpadovými vodami zo žúmp, 

c. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej 
správy 

d. vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 

                                                 
58 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. 
59 Dostupné online: http://www.isamosprava.sk/clanok-0-3/2397_Zivotne_prostredie.html [Dostupné dňa 
30.09.2019]. 
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e. vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny, 
f. vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva, 
g. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia, 
h. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred 

povodňami, 
i. vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva.“60 

 Uvedené kompetencie predstavujú len okruh pôsobností obce v tejto oblasti. Ide o široké 
spektrum oblastí v rámci problematiky životného prostredia, ktoré sa zabezpečuje práve na úrovni 
obcí. 
 
2 VYBRANÉ OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ÚROVNI SAMOSPRÁVY 
 Samotná problematika ochrany životného prostredia je na úrovni obcí veľmi široká. Na účely 
príspevku však v rámci tejto činnosti poukážeme na nasledujúce úseky v oblasti životného prostredia: 
a) voda, 

Voda predstavuje prvú problematiku, na ktorú sa v rámci činnosti obce sústredíme. Ochrana vody 
v rovine samosprávy sa svojím charakterom priamo odvíja od činnosti ústredných orgánov štátnej 
správy, ako aj jednotlivých národných a nadnárodných projektov. 

 V prípade samosprávy je činnosti sústredená prioritne na zabezpečenie zdravotne bezchybnej 
pitnej vody pre všetkých občanov, ako aj na odstraňovanie odpadových vôd prostredníctvom 
kanalizačného systému. 

 Uvedené však nemožno chápať ako výlučnú činnosť obce v tejto oblasti. Je zložená z viacerých 
čiastkových prvkov, medzi ktoré možno zaradiť zamedzovanie činnosti v prípade znečisťovania 
vodných zdrojov, príprava plánu a vykonanie potrebných krokov na predchádzanie povodní 
a následky sucha, či samotné zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva.61 

 V oblasti vôd sa pri jednotlivých krokoch aplikujú aj nasledujúce právne predpisy: 
-      zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
 a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 
- zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- vyhláška MŽP SR č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- zákon 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 znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 
- nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 

stavu vôd. 
 Špecifikovanie jednotlivých krokov obce v tejto oblasti je oprávnená upraviť vo forme všeobecne 

záväzného nariadenia obce. 
 
b) ovzdušie, 
 Ochrana ovzdušia je ďalšou kategóriou v problematike životného prostredia. Zákon, ktorý sa jej 

vo svojom obsahu venuje, je zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
 Činnosť obce v oblasti životného prostredia je sústredená na: 
- obmedzenie znečisťovania ovzdušia z dopravy, 
- zriaďovanie nízkoemisných zón, 
- informovanie verejnosti o vzniknutej smogovej situácií (v prípade jej vzniku), 
- pri prenesenom výkone štátnej správy v tejto oblasti vykonáva obec – kontrolu dodržiavania 

povinností prevádzkovateľov malých zdrojov, podieľa sa na vypracovávaní a na realizácii 
programov ochrany ovzdušia, vydáva súhlas pre malé zdroje poškodzovanie životného 
prostredia, ukladá opatrenia na ochranu ovzdušia prevádzkovateľom malých zdrojov, ukladá 
pokuty prevádzkovateľom malých zdrojov, obmedzuje alebo zastavuje prevádzku malého zdroja, 
formou všeobecne záväzného nariadenia môže zriaďovať zóny s obmedzením prevádzky 
mobilných zdrojov, informuje o smogovej situácii, vedie evidenciu malých zdrojov (vrátane 
rozsahu a stanovenia požiadaviek pre takúto evidenciu), zastavuje prevádzku malého zdroja, 
ktorý sa prevádzkuje bez súhlasu, prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zriaďuje, 
vymedzuje alebo zrušuje nízkoemisnú zónu, povoľuje dočasný alebo trvalý vjazd do nízkoemisnej 
zóny a oznamuje ministerstvu takéto zriadenie.62 

                                                 
60 http://www.isamosprava.sk/clanok-0-51/2505_Zivotne_prostredie.html [Dostupné online dňa: 15.10.2019]. 
61 Bližšie pozri: http://daphne.sk/wp-content/uploads/2013/12/2_Samospravy.pdf [Dostupné online dňa: 
30.10.2019]. 
62 Bližšie pozri: zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 27 ods. 1 písm. a) – m). 
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c) dreviny, 
 Podmienky ochrany drevín vyplývajú zo Zákona o ochrane prírody a krajiny, konkrétne z § 47, 

kde sú vymedzené podmienky ochrany a oprávnenia a povinnosti spojené s ochranou, ako aj 
s možnosťou výrubu drevín. 

 Činnosť obce je upravená vo viacerých právnych predpisoch, od ktorých sa bude odvíjať aj 
rozsah zverených kompetencií a činností v tejto oblasti. 

 Prioritne je ochrana drevín upravená v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, § 2 písm. f) bod 1 až 4, 
kde je ochrana drevín subsumovaná do ochrany prírody ako: 

- výkon štátnej správy ako orgán prvého stupňa pri problematike ochrany drevín, 
- ukladanie opatrení, ktoré sú nevyhnuté na zabezpečenie ozdravenia drevín, 
- v prípade hrozby bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo v prípade možnej značnej 

škody na majetku rozhoduje o výrube drevín, 
- plnenie úloh na úseku náhradnej výsadby drevín.63 
 Špecifickou úlohou obce pri ochrane drevín je výrub drevín. 
 V otázke preneseného výkonu štátnej správy sa rozsah právomocí obce v oblasti ochrany drevín 

odvíja aj od Zákona o ochrane prírody, konkrétne od § 69, kde sa definujú kompetencie obce pri 
prenesenom výkone štátnej správy. 

V zmysle § 69 ods. 1 Zákona o ochrane prírody sa medzi základné kompetencie obce radí: 
- figurovanie ako orgánu prvého stupňa v otázke ochrany drevín, a to v rozsahu ustanovenom 

zákonom, 
- ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie drevín, 
- rozhodovanie o výrube drevín, 
- rozhodovanie o udelení povolenia na výrub drevín, 
- rozhodovanie o činnosti spojenej s ochranou drevín v druhom stupni ochrany, 
- v prípade výrubu ukladanie povinnosti na náhradnú výsadbu, 
- zodpovednosť za vyhotovenie miestneho územného systému ekologickej stability, 
- vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny, 
- výkon štátneho dozoru vo veciach, v ktorých v zmysle Zákona o ochrane prírody vykonáva štátny 

dozor, 
- plnenie úloh podľa § 47 Zákona o ochrane prírody, 
- vedenie evidencie pozemkov, ktoré sú svojím charakterom vhodné na náhradnú výsadbu, 
- zabezpečenie vstupu na pozemky podľa § 59 ods. 1 až 4 Zákona o ochrane prírody, 
- vymenovanie obecne chráneného územia, 
- vydávanie všeobecne záväzného nariadenia vo veci ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene.64 
 
3 PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA 

ÚROVNI OBCE 
 Slovenská republika ako členská krajina Európskej únie disponuje právom na podávanie 
projektov. Keďže Európska únia berie veľký ohľad na životné prostredie, prispôsobuje tomu aj svoju 
činnosť a projektové schémy. 
 Medzi takéto vyhlásené projekty, do ktorých sa Slovenská republika zapojila, a ktoré jej boli 
príslušným orgánom Európskej únie udelené, patria napríklad: 
a) Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného 

systému v odpadovom hospodárstve 
Uvedený projekt je sústredený na Bratislavu.  
Výsledkom tohto projektu má byť: 

 „vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania na podporu plnohodnotnej 
zabezpečenej elektronickej komunikácie v oblasti odpadového hospodárstva: 

 vybudovanie integračnej platformy, ktorá zabezpečí integráciu vnútorných rezortných 
informačných systémov a vytvorenie integračného rozhrania pre informačné systémy tretích 
strán, ktorými sú predovšetkým vybrané registre a spoločné moduly ÚPVS; 

 zavedenie jednotných registrov a číselníkov v oblasti odpadového hospodárstva.“65 

                                                 
63 Bližšie pozri: zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky, § 2 písm. f bod 1 až 4. 
64 Bližšie pozri: zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 1 až 
3. 
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b) Clean Air Forum 2019 
Je to konferencia, ktorá je zameraná na diskusiu o zlepšovaní kvality ovzdušia na národnej úrovni 
a znižovania znečisťovania ovzdušia. 

c) Lepšia kvalita ovzdušia 
Uvedený projekt je zložený z dvoch základných častí, a to z Národného programu znižovania 
emisií a zo Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia. 
Obsah projektu je, ako vyplýva z jeho názvu, sústredený na ochranu ovzdušia. „Dosiahnutím 
redukčných záväzkov sa znížia celkové emisie znečisťujúcich látok, avšak to nemusí automaticky 
znamenať, že sa dosiahne dobrá kvalita ovzdušia na celom území Slovenska. Kvalita ovzdušia 
závisí od množstva vypustených emisií v danej lokalite, ale tiež od podmienok pre rozptyl. Preto 
treba venovať osobitnú pozornosť kvalite ovzdušia.“ Uvedený projekt je sústredený na národnú 
úroveň, kde predmetné ciele budú sústredené prioritne na úroveň miest a obcí. 

d) Ochrana národných parkov 
Projekt Ochrana národných parkov obsahuje aj časť s názvom „Mŕtvy les“  Tichá dolina. Ide 
o projekt ochrany drevín, konkrétne zalesňovania Tatranského národného parku po veternej 
kalamite v Tichej doline vo Vysokých Tatrách. 
Uvedený projekt aktuálne prebieha schvaľovacím procesom. 

 
Uvedené projekty predstavujú len zlomok aktuálne prebiehajúcich projektov, prostredníctvom 

ktorých sa Slovenská republika usiluje o ochranu životného prostredia. 
 

 
4 ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ – KROK K ZLEPŠENIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA? 

V tomto prípade nejde celkom o projekt Európskej únie. Ide o návrh zákona, ktorý 11.09.2019 
prijala ústavná väčšina poslancov parlamentu, konkrétne za tento návrh hlasovalo 121 poslancov. 

Možno konštatovať, že prvotná myšlienka odstraňovania plastových materiálov prišla po 
predloženom návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových 
výrobkov na životné prostredie 2018/0172(COD) (ďalej ako „Smernica“), v ktorej obsahu sa 
zapracovávajú možné riešenia na odstraňovanie plastových materiálov z prírody. 

Smernica poukazuje na nutnosť (a po povinnom zavedení uvedenej Smernice do praxe každým 
členským štátom) separovaného zberu. Konkrétne v článku 9 Smernice sa uvádza: „Členské štáty 
prijmú potrebné opatrenia, aby do roku 2025 uskutočnili separovaný zber množstva jednorazových 
plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových 
plastových výrobkov uvedených na trh v danom roku podľa hmotnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa 
môžu členské štáty okrem iného: 
a) zriadiť systém vratných záloh alebo 
b) zriadiť ciele v oblasti separovaného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti 
výrobcu.“66 

Nový zákon o zálohovaní nápojových obalov má priniesť zálohovanie PET fliaš. „Nová 
legislatíva nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Prvé zálohovanie sa spustí v roku 2022, po nastavení 
celého systému zálohovania, vrátane zabezpečenia vratných automatov a celkovej logistiky. Právna 
norma počíta s výškou zálohy 12 centov za plastovú fľašu a 10 centov za plechovku. Zaviesť 
zálohovanie podľa novej legislatívy nebude povinné pre všetky obchody či prevádzky. Povinné bude 
iba pre tie s rozlohou väčšou ako 300 m2. Je však predpoklad, že mnohé menšie obchody časom 
systém preberú.“67 

Vzhľadom na formuláciu zákonodarcu je možné predpokladať, že prioritne bude táto zmena 
sústredená na čo najmenšie územie, napr. obec, ktorá bude zodpovedať za dodržiavanie 
predmetného zákona. 

Treba dodať, že na obecnej úrovni došlo už pred pár mesiacmi (na dobrovoľnej báze) k prijatiu 
krokov na odstraňovanie plastových materiálov – fliaš, jednorazových plastových materiálov, 
plastových slamiek či paličiek. 

Vzhľadom na skutočnosť, že k odstráneniu plastových materiálov nedôjde v 100 % rozsahu, 
uvedený krok na zálohovanie PET fliaš sa javí ako logický vo vzťahu k ochrane životného prostredia. 

                                                                                                                                                         
65 https://www.minzp.sk/isoh/informacny-system-odpadoveho-hospodarstva.html [Dostupné online dňa: 
14.10.2019]. 
66 Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné 
prostredie 2018/0172(COD), článok 9. 
67 https://www.minzp.sk/spravy/2019/september/solymos-zalohovanie-pet-flias-plechoviek-stalo-realitou.html 
[Dostupné online dňa: 16.10.2019]. 
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Ako pozitívny krok v tejto problematike sa ukazuje zavedenie takejto zmeny približne päť rokov pred 
povinnosťou takejto zmeny. 
 
5 ZÁVER 
 Ochrana životného prostredia je veľmi aktuálnou problematikou. Činnosťou človeka došlo 
k výraznému znečisteniu planéty a je nutné čo najrýchlejšie reflektovať potrebu zmeny. 
 Uvedená zmena je nutná tak na nadnárodnej, ako na národnej či obecnej úrovni. 
 Nemožno obísť ani skutočnosť, že o rozvoj ochranu životného prostredia v Slovenskej republike 
sa vo veľkej miere pričinila Európska únia prostredníctvom Operačného programu životného 
prostredia, ktorý je realizovaný v aktuálne v druhom programovom období (prvé programové obdobie 
bolo v rokoch 2004 – 2006, druhé programové obdobie prebieha v programovom období 2014 – 
2020). Aktuálne programové obdobie je sústredené na úseku samosprávy na: 

- informovanosť verejnosti v oblasti energetickej efektívnosti, 
- aplikáciu separácie odpadu, 
- recyklácia nebezpečných odpadov, 
- monitorovanie odpadového hospodárstva. 

 Vo veľkom rozsahu je však samotná činnosť Európskej únie (a následne aj jej členských štátov) 
podstatne širšia, ako sa uvádza v programovom období. 
 Cieľom je sústrediť takúto činnosť na ochranu životného prostredia na čo najmenšie jednotky, 
ktorými sú v našom prípade obce. Takéto delegovanie činnosti má veľký význam pre lepší systém 
kontroly a domáhania sa dosiahnutia žiadaného výsledku, ktorým je čisté životné prostredie a čistá 
planéta bez odpadu, ktorý vzniká luxusným životom jej obyvateľstva. 
 V závere možno konštatovať, že v prípade ochrany životného prostredia, aj vzhľadom na 
rozsiahlosť predmetnej problematiky, neexistuje právny predpis, ktorý by vcelku zhrnul kompetencie 
obce v tejto oblasti. Jeho originálne, ako aj prenesené právomoci v tejto oblasti sú tak upravené vo 
veľkom množstve právnych predpisov. 
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 SPECIFIKA VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚZEMÍ VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ 
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Abstract: The military regions are established as delimited part of the Czech Republic´s territory with 
special legal regime.Their primary purpose lies in the use to ensure the defence of the state, in 
particular for military training and the training of the other security forces of the state. The exercise of 
public administration in the territory of military regions is characterised by a number of specificities, 
both in terms of organization of public administration and in terms of scope of administrative activities. 
The author will focus on clarifying these specifications and also describe changes of the legal 
regulation of military regions after their optimization in the year 2016. 
 
Abstrakt: Vojenské újezdy jsou zřízeny na území České republiky jako územní správní jednotky se 
zvláštním právním režimem. Jejich primární účel spočívá ve využití k zajištění obrany státu, zejména 
pro výcvik ozbrojených sil a dalších bezpečnostních složek státu. Výkon veřejné správy na území 
vojenských újezdů je charakteristický řadou specifik, a to jak hlediska organizace veřejné správy, tak 
z hlediska rozsahu správních činností. Autorka se zaměří na objasnění techto specifik a přiblíží též 
změny právní úpravy vojenských újezdů po jejich optimalizaci provedené v roce 2016.  
 
Key words: military region, Military Regional Office, Ministry od Defence, optimization 
 
Kľúčové slová: vojenský újezd, újezdní úřad, ministerstvo obrany, optimalizace 
 
 
1 ÚVOD 

Vojenské újezdy na území České republiky existují jako zvláštní správní jednotky, zvlášť 
vyčleněné pro potřeby obrany státu. Vojenské újezdy byly zřízeny po druhé světové válce na základě 
zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, a to v historické návaznosti na jejich existenci v první 
polovině 20. století ve formě vojenských výcvikových táborů. V minulosti byla důležitým hlediskem pro 
vznik vojenských výcvikových prostorů zejména geografická poloha, charakterizovaná odlehlostí 
a nízkou hustotou osídlení, po 2. světové válce i politické a sociodemografické procesy a změny. Pro 
umístění vojenských újezdů bylo určující jednak využití oblastí z českého pohraničí, s nízkým počtem 
obyvatelstva, jednak potřeba lokace vojenských újezdů do jihozápadních pohraničních oblastí 
v blízkosti tzv. železné opony.68 

Po roce 1989 a změně společenských a politických poměrů došlo také ke změně názorů na to, 
jaké úkoly a funkce mají plnit ozbrojené síly v demokratickém právním státě.69 Československá 
armáda tehdy využívala dvanáct vojenských újezdů, což představovalo přibližně 2% rozlohy 
Československa. V roce 1991 byly zrušeny vojenské újezdy Ralsko, Mladá a Dobrá Voda, území 
dalších vojenských újezdů bylo zmenšeno a okrajové části vybraných vojenských újezdů byly 
zpřístupněny veřejnosti, zejména o víkendech.70  

Se vstupem České republiky do Severoatlantické aliance v roce 1999 a do Evropské unie v roce 
2004, bylo v oblasti správy obrany třeba dostát závazkům, které z toho vyplývají. Ozbrojené síly prošly 
zásadní transformací, završenou v roce 2005 profesionalizací české armády. Zároveň byla 
analyzována i potřebnost a využití vojenských území. V roce 1999 byl schválen zákon č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky, který byl jedním z klíčových zákonů k provedení ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.71 Vojenské újezdy a újezdní úřady se zřizují, 
mění a ruší zvláštním zákonem, aktuálně je to právě zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

                                                 
68 Ministerstvo vnitra. 100 let proměn hranic našich regionů. Katalog k výstavě. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018, 
s. 52. 
69 Nástin historického vývoje právní úpravy správy obrany na našem území nabízí např. FRUMAROVÁ, K. Správa 
obrany. In SLÁDEČEK, V.,  POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo – zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vyd. 
Praha: Leges, 2014, s. 465 – 469. 
70 Srov. Ministerstvo vnitra. 100 let proměn hranic našich regionů. Katalog k výstavě. Praha: Ministerstvo vnitra, 
2018, s. 52. 
71 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 
povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany 
státu před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností. Srov. § 1 uvedeného zákona. 
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České republiky, který ve své části šesté obsahuje základní ustanovení o vojenských újezdech. 
Počátkem roku 2015 byl přijat tzv. optimalizační zákon, kterým došlo k několik let připravovanému 
zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení území ostatních čtyř vojenských újezdů, jakož i k 
souvisejícím změnám v územním členění státu.  

V následujícím textu se zaměřím na základní charakteristiku vojenských újezdů a jejich 
současné využití, objasním roli ministerstva obrany a újezdních úřadů při výkonu veřejné správy na 
území vojenských újezdů. Přiblížím přitom i opatření spojená s realizací optimalizace vojenských 
újezdů, provedené zákonem č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic 
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 
vojenských újezdů). 

 
2 VOJENSKÉ ÚJEZDY A ÚJEZDNÍ ÚŘADY 

Vojenský újezd je podle § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 
vymezená část území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. V současné 
době se v České republice nacházejí čtyři vojenské újezdy, a to Boletice v Jihočeském kraji, Březina 
v Jihomoravském kraji, Hradiště v Karlovarském kraji a Libavá v Olomouckém kraji.72 Vlastní cvičiště 
nacházející se na území vojenských újezdů armáda označuje jako vojenské výcvikové prostory. 
Vojenské výcvikové prostory spolu s výcvikovými zařízeními tvoří soubory střelnic, speciálních cvičišť, 
cest pro pásová a kolová vozidla, vodní plochy a pozemky určené k výcviku ozbrojených sil, ubytovací 
objekty cvičících vojsk a ostatní vojenská účelová zařízení.  

Vojenský újezd tvoří územní správní jednotku, územně nezařazenou do obcí, ale zařazenou do 
území okresů a krajů.73 Vojenské újezdy totiž představují výjimku z pravidla, že území státu je 
rozděleno do území obcí.74 Podle § 1a odst. 2 zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, ve 
znění pozdějších předpisů, je území vojenského újezdu vymezeno hranicí jednoho nebo více 
souvislých katastrálních území.  

Státní správu na území vojenského újezdu vykonává újezdní úřad jako správní úřad. Újezdní 
úřad je zároveň vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany státu a je podřízen 
ministerstvu obrany, z jehož rozpočtu se hradí výdaje na činnost újezdních úřadů. V čele újezdního 
úřadu stojí přednosta – voják z povolání, obvykle vyšší důstojník Armády ČR.75  

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro věci obrany a obranné politiky státu. 
Tato působnost bezprostředně souvisí se zajišťováním svrchovanosti a územní celistvosti České 
republiky, ochranou jejích demokratických základů a ochranou životů, zdraví a majetkových hodnot. 
Jedná se o základní povinnosti státu podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky. Ustanovení čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 
staví ozbrojené síly, spolu s ozbrojenými bezpečnostními sbory, záchrannými sbory a havarijními 
službami, mezi orgány, jejichž posláním je zajišťovat bezpečnost České republiky. Ozbrojené síly se 
člení na Armádu České republiky, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.76 Vrchním 
velitelem ozbrojených sil je podle čl. 63 odst. 1 písm. c) Ústavy ČR prezident republiky.  

Ministerstvo obrany jako ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany České 
republiky řídí Armádu ČR, zejména stanoví a realizuje opatření k rozvoji armády, zřizuje a ruší 
vojenské útvary a vojenská zařízení, provádí kontrolu armády, organizuje součinnost s armádami 
jiných států, povolává občany k plnění branné povinnosti. Součástí ministerstva obrany je Generální 
štáb Armády České republiky, Vojenská policie a Vojenské zpravodajství. V působnosti ministerstva 
obrany je také správa vojenských újezdů.77 

Újezdním úřadům je svěřena působnost podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky a dalších zákonů, podle nichž újezdní úřady vykonávají státní správu na území 
vojenských újezdů. Zákonem č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů došlo též k novelizaci 
zákona o zajišťování obrany ČR, včetně ustanovení vymezujících působnost újezdních úřadů. 
Újezdním úřadům jsou nadále svěřeny úkoly související s využitím újezdu k vojenské a hospodářské 
činnosti, s ochranou přírody na území vojenských újezdů a došlo též ke zpřesnění jejich pravomocí na 

                                                 
72 Blíže viz webové stránky vojenských újezdů, tj. www.vojujezd-boletice.cz, www.vojujezd-brezina.cz, 
www.vojujezd-hradiste.cz, www.vojujezd-libava.cz, dostupné na https://acr.army.cz. 
73 Srov. zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.  
74 Srov. např. PRŮCHA, P. Místní správa. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, s. 102. 
75 Přednosta újezdního úřadu je podřízen oddělení řízení vojenských újezdů ze Sekce plánování 
schopností ministerstva obrany. Srov. https://www.mocr.army.cz/struktura/generalni-stab/urady-vojenskych-
ujezdu-10895/ 
76 § 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
77 Blíže viz § 16 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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vymezených úsecích státní správy, regulovaných zvláštními zákony. Zúžení pravomocí újezdních 
úřadů bylo spojeno se zrušením možnosti přihlásit se na území újezdu k trvalému pobytu,78 újezdní 
úřady již nevykonávají činnosti pro zabezpečení potřeb obyvatel újezdu.79  
 
2.1 Využití vojenských újezdů 

Vojenské újezdy slouží zejména k výcviku Armády ČR a dalších bezpečnostních složek státu. 
Mezi nimi je třeba uvést zejména výcvik jednotek a složek integrovaného záchranného systému, 
profesionální výcvik příslušníků Policie ČR a výcvik aktivních a dobrovolných záloh.80 Na území 
vojenských újezdů jsou dále realizována společná vojenská cvičení s účastí armád zahraničních 
spojenců v rámci NATO a národní cvičení ozbrojených sil v rámci evropských bezpečnostních struktur.   

Další význam vojenských újezdů spočívá v jejich hospodářském využití. Újezdní úřad 
zabezpečuje při zachování podmínek účelového využívání území vojenského újezdu 
obhospodařování lesní půdy při zachování všech funkcí lesa, zabezpečuje základní využívání 
zemědělské půdy a další rozvoj území vojenského újezdu.81 Majetek na území vojenského újezdu, 
s výjimkou vneseného majetku, smí být jen ve vlastnictví státu.82 Zákon předpokládá na území 
vojenských újezdů podnikatelskou činnost provozovanou z důvodů veřejného zájmu a hospodářského 
využití území újezdu, kterou smí provozovat jen právnické osoby zřízené nebo založené státem. 
Provozování podnikatelské činnosti přitom nesmí omezovat plnění úkolů k zajišťování obrany státu a 
výcviku ozbrojených sil a nesmí narušovat bezpečnostní a režimová opatření stanovená újezdním 
úřadem.83 V praxi se této podnikatelské činnosti věnují státní podniky, založené ministerstvem obrany, 
mezi nimiž zaujímají hlavní místo Vojenské lesy a statky ČR, s. p.84 

Pro území vojenských újezdů je typická jejich zachovalost, pokud jde o stav přírody a krajiny. Je 
zřejmé, že za jedinečným výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů stojí zejména zákaz 
vstupu na jejich území, který je považován za efektivní nástroj ochrany životního prostředí. Na území 
vojenských újezdů se vyskytují z hlediska ochrany přírody a krajiny významné části, zařazené do 
soustavy chráněných území Natura 2000, a to jednak jako ptačí oblasti, jednak jako evropsky 
významné lokality.85  

Vojenské újezdy jsou v omezené míře využívané také pro účely turistiky a cestovního ruchu. 
S ohledem na využití vojenských újezdů primárně k výcviku ozbrojených sil zákon stanoví zákaz 
vstupu na území vojenských újezdů bez povolení.86 Povolení ke vstupu může vydat příslušný újezdní 
úřad. Do vymezených, zejména okrajových, částí újezdů je povolován vstup na základě výnosu 
přednosty příslušného újezdního úřadu, v němž jsou vymezeny i čas (zejména omezení na dny 
pracovního klidu) a podmínky vstupu (zpravidla pro pěší či na kole a pouze po vyznačené 
cykloturistické trase). Ke vstupu do ostatních částí vojenských újezdů je třeba povolení ke vstupu, 
přičemž újezdní úřad je povinen seznámit osoby, kterým povolení vydává, s platnými režimovými a 
bezpečnostními opatřeními a tyto osoby jsou povinny uvedená opatření dodržovat.87 Povolení lze 
vydat na žádost např. osobám s trvalým pobytem na území sousední obce, dále ke služební nebo 
pracovní činnosti na území vojenského újezdu. Vydané povolení ke vstupu na území může újezdní 

                                                 
78 § 36 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
79 Srov. § 30 – § 38 zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
80 Blíže srov. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších 
předpisů. 
81 Viz důvodová zpráva k návrhu zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic 
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, dostupná na https://www.psp.cz. 
82 Srov. čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů) 
a § 34 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
83 § 34 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
84 Nakládání s lesy ve vlastnictví státu upravuje § 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K činnosti Vojenských lesů a statků, s. p. viz 
http://www.vls.cz/. Dále např. využití území vojenského újezdu Březina pro výzkumné a zkušební činnosti na 
pracovištích Vojenského výzkumného ústavu, s. p. a Vojenského technického ústavu, s. p.   
85 Ptačí oblast Boletice a ptačí oblast Libavá, evropsky významné lokality Boletice, Hradiště, Libavá a 16 evropsky 
významných lokalit na území bývalého vojenského újezdu Brdy, nyní Chráněné krajinné oblasti Brdy. Blíže viz 
https://www.mzp.cz/cz/natura_2000 
86  Viz § 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
87 Srov. § 38 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 



 44 

úřad kdykoli odejmout.88 Na rozhodování o vydání povolení ke vstupu a vjezdu se vztahuje zákon č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 
2.2 Optimalizace vojenských újezdů 

Optimalizace vojenských újezdů jako soubor opatření spojených s dalším rozvojem Armády 
České republiky byla plánována od r. 2011. Zahrnovala přípravnou fázi, legislativní zakotvení a 
přechodné období pro realizaci institucionálních změn ve veřejné správě, plynulého přechodu 
správních agend a dalších nezbytných opatření, jako bylo např. zaměření nových hranic obcí, 
průzkum a přijetí adekvátních opatření k odstranění ekologické a pyrotechnické zátěže na 
vyčleňovaných katastrálních územích. 

Ministerstvo obrany jako hlavní důvod optimalizace vojenských újezdů uvedlo redukci jednotek 
a útvarů Armády ČR a nutnost „vzhledem k reálným potřebám výcviku vojsk přehodnotit stávající 
počet a velikost vojenských újezdů“.89 Cílem optimalizace bylo též nalezení uspokojivého řešení 
umožňujícího realizaci ústavně garantovaných práv obyvatel vojenských újezdů, jakož i náprava křivd 
způsobených ustanovením vojenských újezdů a zrušením obcí v 50. letech minulého století.90 Občané 
obce tvoří jeden z pilířů místní samosprávy. Podle mého názoru lze optimalizaci vojenských újezdů 
v její komplexní podobě chápat jako výrazný projev demokratizace veřejné správy na území 
vojenských újezdů, protože umožnila vznik občany volených zastupitelstev dotčených obcí a ustavení 
dalších orgánů obcí. P. Průcha hovoří o tom, že občané obce tvoří osobní základ samosprávy obce. 
Ten je dále provázán s územním91 a ekonomickým základem samosprávy obce. P. Průcha uvádí: 
„Osobní, územní a ekonomický základ samosprávy obcí představují sice různé, avšak vzájemně 
propojené a podmiňující se stránky samosprávného postavení obcí, a to včetně jejich fungování.“92 
Všechny tyto aspekty samosprávného fungování obcí se podařilo do procesu optimalizace zahrnout.  

Optimalizace vojenských újezdů byla provedena na základě zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení 
vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016, 
s výjimkou ustanovení § 8 odst. 5 až 7 a § 9, které nabyly účinnosti dne 1. září 2015.93  

Optimalizací vojenských újezdů došlo podle § 1 – § 5 uvedeného zákona ke změnám 
v územním členění státu. Území zrušeného vojenského újezdu Brdy bylo rozděleno mezi okolní obce, 
přičemž zároveň došlo k úpravě hranic mezi krajem Středočeským a krajem Plzeňským.94 Na území 
zrušeného vojenského újezdy Brdy byla k zajištění ochrany přírody a krajiny části území Brdské 
vrchoviny nařízením vlády č. 292/2015 Sb. vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy o rozloze 
345 km2, přičemž 260 km2 tvoří bývalý vojenský újezd ve Středních Brdech, zbytek tvoří 
převážně Jižní Brdy, kde CHKO nahradila dosavadní dva přírodní parky, přírodní park Brdy na 
území Plzeňského kraje a částečně přírodní park Třemšín na území Středočeského kraje.95  

Optimalizace vojenských újezdů zahrnovala dále zmenšení území ostatních čtyř vojenských 
újezdů, a to o 25 % u Boletic, o 5 % u Březiny, o 15 % u Hradiště a o 31 % u Libavé. Rozloha 
vojenských újezdů tak byla snížena o třetinu, tj. o 478,2 km2. Vzniklo šest nových obcí, a to Polná na 
Šumavě na území vyčleněném z vojenského újezdu Boletice, Bražec a Doupovské Hradiště na území 
vyčleněném z vojenského újezdu Hradiště, Kozlov, Luboměř pod Strážnou a město Libavá na území 

                                                 
88 § 38 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
89 Cíl a důvody optimalizace vojenských újezdů [online]. Ministerstvo obrany ČR, 2015, [cit. 26. září 2019]. 
Dostupné na https://mocr.army.cz.  
90 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic 
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, dostupná na https://www.psp.cz. 
91 Tzv. územním základem samosprávy obcí je jejich vymezení podle územních hledisek. Území obce je podle § 
1a odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, vymezeno hranicí 
jednoho nebo více souvislých katastrálních území.  
92 PRŮCHA, P. Místní správa. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, s. 59. 
93 § 21 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně 
hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). 
94 § 7 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně 
hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). 
95 Veřejnosti trvale nepřístupné zůstalo posádkové cvičiště o rozloze přibližně 50 km² v severní části CHKO Brdy 
v trojúhelníku obcí Jince, Zaječov a Obecnice. Cit. ŠRÁMKOVÁ, J. Od Nového roku se Brdy otevřou turistům. 
Cest je mnoho, chybí ale značení [online]. iDnes.cz, 6. prosince 2015 [cit. 26. září 2019]. Dostupné na 
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/brdy-otevrou-turistum-znaceni-stezka. 
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vyčleněném z vojenského újezdu Libavá.96 Další sídelní útvary na územích vyčleněných ze stávajících 
vojenských újezdů, kde nevznikly nové obce, byly připojeny k okolním obcím.97 

Osobní základ samosprávy obcí tvoří občané obce, tedy osoby, které mají v obci trvalý pobyt. 
Klíčovou změnou právní úpravy, zavedenou optimalizačním zákonem, bylo zrušení možnosti 
přihlášení k trvalému pobytu na území vojenského újezdu. Na území všech pěti vojenských újezdů 
v České republice bylo evidováno 2061 obyvatel, z toho více než polovina na území vojenského 
újezdu Libavá.98 Újezdním úřadům bylo uloženo pečovat o zabezpečení potřeb obyvatel újezdu, šlo 
tedy o určitou obdobu samostatné působnosti obcí. Po změně provedené optimalizačním zákonem 
potřeby občanů zabezpečují výlučně orgány obcí, v jejichž územním obvodu se nachází místo 
trvalého pobytu občanů.    

Vedle územního a osobního základu samosprávy obcí bylo třeba vytvořit podmínky i pro 
ekonomický základ jejich samosprávy, neboť územním samosprávným celkům jako veřejnoprávním 
korporacím čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR garantuje právo vlastnit majetek a hospodařit podle vlastního 
rozpočtu. Optimalizační zákon se proto musel zabývat i majetkovým zabezpečením obcí a krajů na 
území zrušeného vojenského újezdu Brdy, nově vznikajících obcí a obcí, k jejichž území byly 
vyčleněné části vojenských újezdů připojeny. Kromě přechodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
nacházejícím se na dotčených katastrálních územích ze státu na obce a kraje byla upravena též 
pravidla pro přechod vybraných movitých věcí ze státu na obce.99  
 
3 SPECIFIKA VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Specifikum výkonu veřejné správy na území vojenských újezdů spočívá především v tom, že 
újezdním úřadům jako správním úřadům je svěřena výlučně realizace státní správy, nikoli 
samosprávy. Podle právní úpravy před přijetím optimalizačního zákona č. 15/2015 Sb., o hranicích 
vojenských újezdů, obyvatelé vojenských újezdů, kteří měli příslušným újezdním úřadem na území 
vojenského újezdu povolen pobyt, vzhledem k neexistenci místní samosprávy nemohli realizovat 
ústavně garantované  právo občanů podílet na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou 
svých zástupců.100 Absenci místní samosprávy kompenzoval újezdní úřad, jemuž zákon ukládal 
vykonávat vybrané činnosti pro zabezpečení potřeb obyvatel újezdu.101 Pro tyto činnosti mohly újezdní 
úřady podle místních podmínek zřizovat tzv. občanské aktivy jako své poradní orgány, složené ze 
zástupců navrhovaných shromážděním obyvatel újezdu. Povinnost zřídit občanský aktiv zákon ukládal 
újezdnímu úřadu pouze tehdy, pokud to požadovala nejméně polovina obyvatel vojenského újezdu. 
Občanské aktivy byly chápány jako obdoba osadních nebo místních výborům, zřizovaných 
zastupitelstvem obce v částech obce. Ve srovnání s nimi však občanským aktivům nebyla zákonem 
přiznána žádná oprávnění ve vztahu k újezdním úřadům, obdobná oprávněním osadních nebo 
místních výborů ve vztahu k orgánům obce.102  

Pozitivně vnímám snahu o zapojení občanů již v přípravné fázi procesu optimalizace 
vojenských újezdů. Z ankety, kterou na principech místního referenda mezi obyvateli vojenských 
újezdů Hradiště, Libavá a Boletice zorganizovalo ministerstvo obrany v únoru 2012, vyplynul 
požadavek na vznik šesti nových obcí, který byl následně zpracován v návrhu optimalizačního 

                                                 
96 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 2 až 4 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o 
stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 
vojenských újezdů).  
97 Blíže § 2 odst. 3, § 3, § 4 odst. 4 a § 5 odst. 5 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o 
stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích 
vojenských újezdů).  
98 Konkrétně viz důvodová zpráva k návrhu zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, 
o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů, dostupná na 
https://www.psp.cz. 
99 Podle § 9 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o 
změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) seznam věcí, které 
byly předmětem přechodu na obce nebo kraje, ministerstvo obrany projednalo s dotčenými přípravnými výbory, 
obcemi nebo kraji před jeho předložením vládě. Seznamy nemovitých a movitých věcí schválila vláda nejpozději 
30 dnů přede dnem vzniku nových obcí.  
100 Čl. 21 Listiny základních práv a svobod (usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů). 
101 Srov. § 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění před novelizací 
provedenou zákonem č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů. 
102 § 38 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění před novelizací provedenou 
zákonem č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů. § 120 a § 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   
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zákona.103 Občané těchto nově vznikajících obcí na podzim 2015 začali s přípravou prvních voleb do 
zastupitelstev obcí, které proběhly 16. ledna 2016. Obyvatelé s místem trvalého pobytu na některém 
katastrálním území nově vznikajících obcí mohli ustavit jeden přípravný výbor, minimálně tříčlenný, 
přičemž v případě vyššího počtu členů zákon stanovil, že počet členů musí být lichý. Kromě přípravy 
voleb do zastupitelstva obce se mezi pravomoci přípravného výboru řadilo podílet se na přípravě 
vzniku obce a účastnit se jednání spojených se vznikem nové obce. Činnost přípravných výborů 
zabezpečovaly újezdní úřady, což zahrnovalo, kromě spolupráce, poradenskou činnost a materiálně-
technické prostředky.104  

Zákon zároveň stanovil, že po přechodnou dobu, než se volby uskuteční a proběhne ustavující 
zasedání zastupitelstva obce, bude chod nově vznikajících obcí zajišťovat správce obce, přičemž 
úkoly správce obce se vztahovaly výlučně k samostatné působnosti obce.105 Správce obce jmenoval 
ministr vnitra z řad zaměstnanců ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Zákon 
dále umožnil, aby k plynulému přechodu správy území z vojenského újezdu na obec příslušný újezdní 
úřad na základě žádosti obce v nezbytně nutném rozsahu zabezpečoval uspokojování potřeb obyvatel 
nově vzniklých obcí,106 nejdéle však do uplynutí devíti měsíců od dne jejich vzniku, tj. do 30. září 
2016.107 

Již jsem uvedla, že v návaznosti na změny v územním členění státu a úpravu působnosti 
újezdních úřadů optimalizační zákon zrušil možnost občanů přihlásit se na území vojenského újezdu 
k trvalému pobytu.108 Místem trvalého pobytu občanů se stala adresa místa trvalého pobytu v obci, 
k jejímuž území bylo katastrální území vojenského újezdu připojeno nebo adresa místa pobytu v nově 
vzniklé obci, do jejíhož území toto katastrální území vojenského újezdu náleželo. Místem trvalého 
pobytu občana, který byl k trvalému pobytu přihlášen v sídle újezdního úřadu, se stalo sídlo obecního 
úřadu téže obce, v němž je sídlo újezdního úřadu.109  

Působnost újezdního úřadu stanoví zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů a vedle toho je vymezena řadou zvláštních zákonů. § 33 odst. 
1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví: „Újezdní úřad za účelem zajišťování obrany státu, výcviku ozbrojených sil a vojenského a 
hospodářského využití území újezdu: 

a) pořizuje územní plán újezdu, 
b) koordinuje využívání území újezdu k vojenské a hospodářské činnosti mezi cvičícími 

jednotkami ozbrojených sil a osobami provozujícími hospodářskou činnost, 
c) zabezpečuje podmínky pro výcvik ozbrojených sil v polních podmínkách, 
d) povoluje vstup na území újezdu, 
e) stanovuje režimová a bezpečnostní opatření na území újezdu, kontroluje a vyžaduje jejich 

dodržování, 
f) projednává přestupek na úseku obrany spočívající v úmyslném narušení režimu ochrany a 

vstupu do vojenského objektu, který je vymezený zvláštním předpisem, 
g) pečuje o trvalé označení územních hranic újezdu, odpovídá za vyznačení hranic újezdu v 

terénu a za vyznačení bezpečnostních a ochranných pásem na území újezdu, 
h) zabezpečuje správu účelových komunikací, 
i) stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích z moci úřední, 
j) stanovuje opatření k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku, k požární ochraně, k ochraně 

přírody a krajiny, k zásobování vodou, k čištění odpadních vod a k jejímu odvádění a 

                                                 
103 PEJŠEK, J. Tisková zpráva – Oficiální výsledky ankety ve vojenských újezdech [online]. Ministerstvo obrany 
ČR, tiskové oddělení, 13. února 2012 [cit. 26. září 2019]. Dostupné na https://www.mocr.army.cz. 
104 § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských 
újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). 
105 § 8 odst. 7 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o 
změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) a § 98 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   
106  Konkrétně se jednalo o potřeby obyvatel vojenských újezdů na úseku školství, sociální péče, zdravotnictví a 
kultury, správy místních komunikací a zabezpečování dopravní obslužnosti, správy veřejného osvětlení, plnění 
úkolů požární ochrany, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití 
nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Srov. § 10 odst. 1 zákona č. 15/2015 
Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). 
107 § 10 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o 
změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů).  
108 § 36 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
109 § 8 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských 
újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). 
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k) zabezpečuje součinnost a koordinaci s ostatními orgány státní správy, s orgány krajů a obcí.“ 

Z uvedeného výčtu vyplývá „dělená“ role újezdního úřadu podle toho, zda vystupuje jako 
vojenský orgán nebo jako správní úřad se zákonem svěřenou působností ve vymezených odvětvích 
státní správy. V některých úkolech se pak obě role prolínají, jako např. u úkolů výše uvedených pod 
písm. d), f) a g).  

Jako vojenský orgán újezdní úřad zejména organizuje a zabezpečuje výcvik vojsk v polních 
podmínkách, zajišťuje koordinaci příslušných subjektů při využívání území újezdu k vojenské a 
hospodářské činnosti a stanovuje režimová opatření na území újezdu, včetně kontroly jejich 
dodržování. Nejširšímu okruhu potenciálních adresátů jsou určena nařízení újezdních úřadů, kterými 
se stanoví režimová a bezpečnostní opatření na území újezdu. Účelem takové regulace je zajistit 
soulad potřeb zabezpečení výcviku vojsk a hospodářské činnosti v újezdu a zajištění bezpečnosti 
osob a ochrany majetku. Nařízení jsou závazná pro všechny osoby pohybující se a vykonávající 
činnost na území újezdu, újezdním úřadům je uloženo zajistit jejich publikaci vyvěšením na úřední 
desce újezdního úřadu, a to nejpozději 24 h. předem a po celou dobu jejich platnosti.110  

Jako správní úřad újezdní úřad pro území vojenského újezdu pořizuje územní plán, regulační 
plán a územní studii, pořizuje územně analytické podklady a poskytuje územně plánovací informace 
podle § 10 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Dále podle § 16 odst. 1 téhož zákona újezdní úřad vykonává na území 
vojenských újezdů působnost stavebního úřadu. Podle zvláštních zákonů újezdní úřad dále např. 
vykonává působnost silničního úřadu, vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny, orgánu 
ochrany půdního fondu. 

Výkon státní správy na území vojenských újezdů je realizován kromě újezdních úřadů 
v některých případech také centrálně, tj. přímo ministerstvem obrany. Např. podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pro území vojenských újezdů ministerstvo obrany vydává územní plán a regulační plán, 
projednává územně analytické podklady a územní studie.  

Z hlediska v úvahu přicházejících forem činnosti veřejné správy je vedle vydávání správních 
aktů (povolení ke vstupu na území újezdu, rozhodování o některých přestupcích na úseku obrany) 
běžnou formou správní činnosti, realizovanou na území vojenských újezdů, vydávání opatření obecné 
povahy (územní plán újezdu, povodňový plán újezdu, stanovení místní a přechodné úpravy provozu 
na účelových komunikacích v újezdu111). Újezdní úřady jako správní úřady postupují podle zvláštních 
zákonů, subsidiárně podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.   

 
4 ZÁVER 

Vojenské újezdy jako zvláštní správní jednotky vždy plnily primárně roli spočívající ve využití 
jejich území k výcviku ozbrojených sil. Tato role ještě nabyla na významu  po vstupu České republiky 
do NATO, kdy vedle obrany vlastní se náš stát zavázal též ke společné obraně před vnějším 
napadením spojenců. Společná bezpečnostní politika je uplaňována i z titulu členství našeho státu 
v Evropské unii. Rovněž regionální spolupráce ve středoevropském prostoru se zeměmi Visegrádské 
skupiny v oblasti obrany významným způsobem posiluje možnost využití vojenských újezdů 
a vojenských výcvikových prostor na našem území.112  

Právní režim vojenských újezdů vykazuje řadu specifik, mezi nimiž je třeba zdůraznit zejména 
správu ministerstva obrany a existenci újezdních úřadů, vystupujících ve dvojroli, jednak jako vojenské 
orgány pověřené úkoly k zajišťování obrany státu, jednak jako správní úřady vykonávající státní 
správu na území vojenského újezdu. Změna právní úpravy provedená „optimalizačním“ zákonem se 
výrazně projevila i v úpravě působnosti příslušných orgánů veřejné správy, na což jsem se snažila 
v příspěvku poukázat.     
 
 
 

                                                 
110 § 38 odst. 3 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
111 Újezdní úřad k zajištění bezpečnosti silničního provozu pravomoc z moci úřední stanoví místní a přechodnou 
úpravu provozu na účelových komunikacích, a to formou opatření obecné povahy na základě § 77 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů a § 171 – § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
112 Česká republika je pravidelně hostitelskou zemí pro společný vojenský výcvik na území vojenských újezdů, 
z aktuálních lze zmínit např. mezinárodní vojenské cvičení „Czech lion 2019“ za účasti vojsk partnerských zemí 
V4 nebo cvičení vzdušných sil Belgie, Maďarska, Německa, Slovinska a České republiky „Dark Blade 2019“. Více 
na https://www.acr.army.cz. 
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PRÁVNE KVALIFIKAČNÉ PROBLÉMY V KONANIACH O SÚLADE VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SO ZÁKONOM 

 
 

Ivan Rumana 
Najvyšší súd Slovenskej republiky 

 
 
Abstract: This paper is focused on the legal qualification problems in the proceedings on the 
compliance of a generally binding decree of municipal entity  with  an act of parliament  in local self-
government administration area. Based on a real judicial case relating a conflict of two legal 
definitions. The supreme court preferred teleological interpretation to grammatical interpretation. The 
generally binding decree as the normative administrative act with a local power enables the more 
effective  legal regulation, individually based on local conditions.  
 
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje právnym kvalifikačným problémom v konaniach 
o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce so zákonom v oblasti samosprávy. Na konkrétnom 
súdnom prípade rozoberá konflikt dvoch legálnych pojmov s tým, že pri jeho riešení najvyšší súd 
uprednostnil teleologický výklad pred jazykovým výkladom. Všeobecne záväzné nariadenie ako 
normatívny správny akt s lokálnou pôsobnosťou umožňuje vykonávať právnu reguláciu efektívnejšie, 
individuálne zameranú na miestne podmienky. 
 
Key words: normative administrative  act  with an lower  and an act of parliament with an higher legal 
power, supervision of the normatives administrative acts of the municipal entities with the  act of the 
parliament, teleological interpretation by the supreme court 
 
Kľúčové slová: normatívny správny akt s nižšou a zákon s vyššou právnou silou, kontrola súladu 
normatívnych správnych aktov obcí so zákonom, teleologický výklad najvyšším súdom 
 
 
1 ÚVOD 

V konaniach o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo 
samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy podľa § 357 zákona  
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok správne súdy uskutočňujú abstraktnú kontrolu zákonnosti 
normatívnych správnych aktov. Ide o oblasť právomoci správnych súdov, ktorá bola pôvodnou 
právomocou Ústavného súdu Slovenskej republiky. Súdny prieskum zákonnosti normatívnych 
správnych aktov sa odlišuje od súdneho prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej správy tým, že sa 
posudzuje súladnosť dvoch normatívnych textov, a v tomto prípade sa ako zásadný javí teleologický 
výklad s prihliadnutím na účel právnej regulácie.  

Právne kvalifikačné problémy pri posudzovaní súladu dvoch normatívnych textov možno 
demonštrovať na súdnom prípade žalobcu Okresná prokuratúra Bratislava I proti žalovanému: 
Mestská časť Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava o vyslovenie 
nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 6/2012 zo dňa 
25.09.2012 o voľných pouličných aktivitách  so zákonom  SNR č. 96/1991 Zb . o verejných kultúrnych 
podujatiach. Ide o konflikt dvoch normatívnych pojmov, a to „voľnej pouličnej aktivity“ a „verejného 
kultúrneho podujatia“. Uvedený problém spočíval v tom, či legálna definícia „verejného kultúrneho 
podujatia“ neprekrýva aj nariadením použitú normatívnu definíciu „voľnej pouličnej aktivity“. Ide 
o kasačnú sťažnosť na Najvyššom súde SR pod sp. zn. 3 Usam 1/2019. 

 
2 SÚDNY PRÍPAD 

Napadnutým uznesením Krajský súd v Bratislave podľa § 366 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny 
súdny poriadok („ďalej SSP“) zamietol ako nedôvodnú žalobu Okresnej prokuratúry Bratislava I 
o vyslovenie nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 
6/2012 z 25.09.2012 o voľných pouličných aktivitách („ďalej VZN“) s ustanovením § 6 ods.1, ods.2 
zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Proti tomuto uzneseniu podal sťažovateľ Okresná prokuratúra Bratislava I včas kasačnú 
sťažnosť. Namietal, že krajský súd vydal napadnuté uznesenie na základe nesprávneho právneho 
posúdenia  veci.  Uviedol, že zákon SNR č. 96/1991 Zb. v ust. § 1 ods. 1 a 2 vymedzuje, čo sa 
považuje na účely zákona za verejné kultúrne podujatia, pre ktoré zavádza pre ďalší text zákona 
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legislatívnu skratku „podujatie". Inak povedané, podujatím sa na účely zákona SNR č. 96/1991 Z. z. 
považujú len tie činnosti, ktoré sú taxatívne vymedzené v ust. § 1 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 96/1991 
Zb. Podľa ust. § 8 ods. 2 zákona SNR  č. 96/1991 Zb. ustanovenie § 3 sa nevzťahuje na produkcie 
bez vstupného na verejných priestranstvách, ktoré na tento účel určila obec. To znamená, že z tohto 
ustanovenia  vyplýva pre obec možnosť určiť verejné priestranstvá, na ktorých je možné vykonávať 
produkcie bez vstupného. V súvislosti s produkciami bez vstupného na verejných priestranstvách 
potom pre usporiadateľov neplatí povinnosť oznámiť obci zámer vykonať takúto produkciu. Z ust. § 8 
ods. 2 zákona SNR č. 96/1991 Zb.  arg. a contrario potom vyplýva, že ostatné povinnosti, vyplývajúce 
zo zákona pre usporiadateľov podujatí, platia aj pre usporiadateľov vyššie uvedených produkcií. To 
znamená, že aj pre usporiadateľov produkcie bez vstupného na verejných priestranstvách určených 
obcou sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ust. § 5 zákona SNR č. 96/1991 Zb., t. j. povinnosť utvoriť 
vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, zachovať poriadok počas jeho priebehu, dodržiavať 
príslušné autorskoprávne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne 
predpisy a tiež povinnosť umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom. 

Prijatým VZN mestská časť v podstate mení, resp. dopĺňa ustanovenia zákona, na čo nie je 
oprávnená, a to ani pod rúškom zabezpečenia verejného poriadku v mestskej časti. Mestská časť v 
rozpore s ustálenými právnymi závermi vyplývajúcimi z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu 
Slovenskej republiky, na ktoré žalobca v konaní poukazoval (veci sp. zn. ÚS 56/00, sp. zn. III. ÚS 
100/02), vo VZN uložila nové povinnosti, ktoré neexistujú v zákone, ktoré nemožno zo zákona odvodiť 
a ktoré sú dokonca v rozpore so zákonom SNR č. 96/1991 Zb. Definícia pojmu „voľná pouličná 
aktivita“ použitá vo VZN je neurčitá, nejasná, pričom podľa jej znenia zahŕňa aj produkciu upravenú v 
ust. § 8 ods.2 zákona SNR  č. 96/1991 Zb., na vykonávanie ktorej sa vzťahuje.  

Najvyšší súd ako súd kasačný zistil, že podľa § 1 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 6/2012 zo dňa 25.09.2012 Všeobecne záväzné nariadenie  
ustanovuje podmienky pre vykonávanie voľných pouličných aktivít na území mestskej časti Bratislava-
Staré mesto.  

Podľa § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 
6/2012 zo dňa 25.09.2012 za voľnú pouličnú aktivitu (ďalej len „aktivita“) na účely tohto nariadenia sa 
považuje taká pouličná produkcia na verejných priestranstvách, ktorá je zvláštnou formou prezentácie 
a nemá charakter podujatia podľa osobitných predpisov113. Je to umelecký prejav alebo aktivita 
jednotlivca alebo skupiny z oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej, scénickej alebo hovoreného slova, 
ktorým účinkujúci predvádzajú na verejných priestranstvách svoj talent, vlastnú tvorbu, záľubu, 
nevyberajú pritom vstupné (za vstupné sa nepovažuje dobrovoľný príspevok) a ktorými sa neohrozuje 
alebo neporušuje verejný poriadok. 

Podľa § 1 ods. 2 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach  na účely tohto 
zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné 
predstavenia.  

Podľa § 1 ods. 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach podujatie sa 
považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.  

Podľa § 2 zákona SNR č. 96/1991 Zb. usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické 
osoby. 

Kasačný súd konštatoval, že rozsah pôsobnosti vymedzený najmä § 1 ods. 2 a ods. 3  zákona 
SNR č. 96/1991 Zb. je široký a presnú hranica pojmu „verejné kultúrne podujatie“ nemožno 
gramatickým výkladom jednoznačne zistiť. Takto ustanovená dikcia môže v právnej praxi spôsobovať 
problém určiť rozdiel medzi  verejným kultúrnym podujatím a voľnou pouličnou aktivitou. Z ust. § 2 
zákona SNR č. 96/1991 Zb. možno vyvodiť, že verejné kultúrne podujatie sa organizuje jeho 
usporiadaním t. j. má spravidla väčší rozsah a ide o organizovanú činnosť, ktorá má vytvoriť aj 
podmienky na jej uskutočnenie a pre verejnosť. Naopak voľná pouličná aktivita je založená na  
individuálnej osobnej umeleckej prezentácii, bez vytvárania osobitných podmienok na jej 
uskutočnenie.  

Kasačný súd  zistil, že napadnuté VZN č. 6/2012 rozsah svojej pôsobnosti vymedzilo negatívne 
tak, že sa nevzťahuje na verejné kultúrne podujatia podľa zákona SNR č. 96/1991 Zb. Formálny 
konflikt medzi nimi ako prameňmi práva preto nevzniká. VZN má subsidiárny charakter a môže byť 
aplikované iba na tie pouličné produkcie, ktoré nemajú povahu verejného kultúrneho podujatia. 

Konanie o súlade VZN č. 6/2012 Mestskej časti Bratislava-Staré mesto so zákonom má 
charakter abstraktnej kontroly zákonnosti rozsahu ich vecnej pôsobnosti. Individuálne právno-
aplikačné problémy bude nevyhnutné vždy riešiť v konkrétnom prípade a určiť pritom právny režim, či 
pôjde o verejné kultúrne podujatie alebo voľnú pouličnú aktivitu. Rozhodnutia a opatrenia Mestskej 

                                                 
113 Bližšie pozri: zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
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časti Bratislava-Staré mesto v individuálnych prípadoch podliehajú súdnej kontrole zákonnosti 
správnymi súdmi na základe žalôb dotknutých fyzických a právnických osôb.  

 
Podľa § 3 ods. 1,druhá veta Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 

mesto č. 6/2012 zo dňa 25.09.2012 bez povolenia podľa § 2, len na základe registrácie možno aktivitu 
vykonávať v kalendárnom roku najdlhšie počas siedmich kalendárnych dní. 

Treba zdôrazniť, že VZN č. 6/2012 umožňuje krátkodobé pouličné aktivity na základe 
registrácie. Kasačný súd dospel k záveru, že tieto krátkodobé voľné pouličné aktivity nepodliehajú 
poplatkovej povinnosti. Samotná registrácia by mala byť jednoduchá i pre cudzinca a nesmie  
byrokraticky brániť krátkodobej voľnej pouličnej aktivite. 

Základný problém sťažovateľ videl v tom, že v súvislosti s produkciami bez vstupného na 
verejných priestranstvách pre usporiadateľov neplatí povinnosť oznámiť obci zámer vykonať takúto 
produkciu. Kasačný súd však dospel k záveru, že ak ide o ust. § 8 ods. 2 zák. SNR č. 96/1991 Zb., tak 
sa vzťahuje na pojmovo vymedzené verejné kultúrne podujatia v ust. § 1 ods. 1, písm. a/ – e/ a  ods. 2 
zák. SNR č. 96/1991 Zb., bez vstupného na  účelovo určených  verejných priestranstvách obce, t. j. 
kde nemôže dôjsť ku konfliktu s inými chránenými záujmami (pozn. na spôsob hidepark Nitra – 
kultúrne centrum, www.hidepark.sk). Príkladom aktivity vo voľnom čase môže byť bubnovanie 
jednotlivcov. Skutočnosť, že jednotlivec sa sám rozhodne a iba oznámi Mestskej časti Bratislava-Staré 
mesto, kde a v ktorom čase bez vyberania vstupného bude bubnovať, môže narušiť iné záujmy 
a verejný poriadok. Najvyšší súd kasačnú sťažnosť sťažovateľa zamietol. 
 
3 ZÁVER 
 Uvedené konflikty sa dajú riešiť iba s použitím teleologického výkladu. Všeobecne záväzné 
nariadenie ako normatívny správny akt s lokálnou pôsobnosťou umožňuje vykonávať právnu reguláciu 
efektívnejšie, individuálne zameranú na miestne podmienky. Voľné pouličné aktivity sa spravidla 
týkajú frekventovaných verejných priestranstiev v historických častiach väčších miest, v ktorých 
primeraná regulácia je nevyhnutná. Len ďalší vývoj právnej praxe ukáže, či právne spolužitie „voľných 
pouličných aktivít“ a verejných kultúrnych podujatí sa bude dať uskutočniť. Prípadne, či mestská časť 
Bratislava-Staré mesto bude musieť zriadiť svoj vlastný „hide park“. 
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JUDIKATURA ÚSTAVNÍHO SOUDU K NORMOTVORBĚ ÚZEMNÍCH 
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

 
 

Vladimír Sládeček 
Ústavní soud 

 
 
Abstract: The case-law of the Constitutional Court on creation of legal norms by territorial self-
governing units 
Author at first  defines  constitutional basis of  creation of legal norms by territorial self-governing units. 
There exist two forms of legal norms: bye-laws and regulations.  Author then  deals with development 
of case-law of the Constitutional Court on annuling these legal regulations. In final part is paid 
attention to analysis of latest decisions of the Constitutional Court on these matters.  
 
Abstrakt: Autor nejprve vymezuje ústavní základy normotvorby územních samosprávných celků. 
Existují dvě formy předpisů: obecně závazné vyhlášky a nařízení. Autor se dále zabývá vývojem 
judikatury Ústavního soudu ve věcech návrhů na zrušení těchto  právních předpisů. V závěrečné části 
se věnuje několika posledním rozhodnutím Ústavního v dané oblasti.  
 
Key words: territorial self-governing units, bye-laws and regulations, case-law of the Constitutional 
Court, 
 
Klíčová slova: územní samosprávné celky, obecně závazné vyhlášky a nařízení, judikatura 
Ústavního soudu  
 
 
1 ÚVOD  
 Již v úvodu lze říci, že oproti poměrně bouřlivým 90. letům minulého století, kdy Ústavní soud 
vznikl a začal působit, byly obecně závazné vyhlášky obcí114 poměrně často předmětem řízení před 
Ústavním soudem,115 zvláště v posledních letech nápad v těchto věcech rapidně  poklesl. Návrhy na 
zrušení nařízení obce se začaly objevovat až po r. 2000, a to jen ve velmi omezené míře.116  
 V mém příspěvku nejprve pohovořím o ústavním základu normotvorby územních 
samosprávných celků, abych dále nastínil vývoj podání a judikatury Ústavního soudu v těchto věcech 
a posléze jsem přiblížil  některé judikáty Ústavního soudu v dané oblasti.  
 Ústavní základy normotvorby územních samosprávných celků  
 Jak již bylo naznačeno, územní samosprávné celky vydávají dva druhy právních předpisů: 
obecně závazné vyhlášky obce a nařízení obce (včetně nařízení obce s rozšířenou působností). Jejich 
ústavní základ se podstatně liší.   
 Za významnější lze považovat právní předpisy vydávané orgány územních samosprávných 
celků, tj. obcí, krajů a hlavního města Prahy, již Ústavou označené jako obecně závazné vyhlášky. Pro 
tyto tzv. statutární předpisy117 je výchozím ust.  čl. 104 odst. 3 Ústavy, podle kterého zastupitelstva 
územních samosprávných celků mohou v mezích své (rozuměj samostatné) působnosti vydávat 
obecně závazné vyhlášky, přičemž tato působnost může být stanovena jen zákonem (čl. 104 odst. 1 
Ústavy). K jejich vydání není třeba zvláštní, zákonné delegace, „zmocnění“ dává sama Ústava. 
Nicméně tato normotvorná pravomoc územních samosprávných celků není neomezená 
a neodvozená. Jak vyplývá z cit. dikce Ústavy, své právní předpisy mohou přijímat pouze v mezích 
(samostatné) působnosti stanovené zákonem.118  

                                                 
114  V dané době mohlo jít jen o obecně závazné vyhlášky obcí, protože vyšší územní samosprávné celky byly 
zřízeny až ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celcích a změně 
ústavního zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který nabyl účinnost 1. 1. 2000.   
115  Přesněji řečeno: při rozhodování pléna Ústavního soudu. 
116 Do současné doby bylo takových návrhů podáno toliko jedenáct.  
117 K tomu podrob. srov. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 65 a násl.  
118 Někdy se uvádí, že jde o „originární“, původní (neodvozené) právní předpisy, podobně jako je tomu u zákonů 
(takový názor někdy zastává i Ústavní soud, srov. např. dále probíraný nález sp. zn. Pl. ÚS 3/17). To se 
nedomníváme, neboť fakticky musí nejdříve existovat „zmocnění“, tj. (samostatná) působnost vymezená zákonem 
(především obec. zřízením a kraj. zřízením, u obcí kupř. také zákonem o poplatcích), a teprve v rámci zákonem 
vymezené samostatné působnosti lze – ústavně korektně – vydat statutární právní předpis. Srov. též 
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 Poměrně bohatá judikatura Ústavního soudu ve věcech rušení obecně závazných vyhlášek – 
obzvláště v průběhu devadesátých let minulého století – nás ovšem přesvědčuje, že pro samosprávné 
korporace nebylo (a není) vždy jednoduché správně právně posoudit, které otázky obecně závaznou 
vyhláškou (ještě) upravit lze a které již nikoli. Problémy pak zdaleka nespočívají jen v personálním 
obsazení (aparátu) obcí.119 Patrně i pod vlivem této judikatury byl původní  zákon č. 367/1990 Sb., o 
obcích,  v roce 2000 nahrazen novou úpravou, tj.  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „obec. 
zřízení“), který upravil problematiku vydávání obecně závazných vyhlášek podstatně zevrubněji.120 
Praxe si někdy vypomáhá i tak, že do zákona vloží explicitní „zmocnění“ k vydání obecně závazné 
vyhlášky.121 Nejde ve skutečnosti o (zákonné) zmocnění, ale o jakousi „konkretizaci“ samostatné 
působnosti, příp. o výslovné rozšíření možností realizace samostatné působnosti prostřednictvím 
místní právní úpravy.122  
 Jiný charakter podzákonných pramenů správního práva (a abstraktních aktů veřejné správy) 
než obecně závazné vyhlášky pak mají právní předpisy vydávané orgány územních samosprávných 
celků, tj. obcí, krajů a hlavního města Prahy, označované jako nařízení. Nařízení územních 
samosprávných celků patří zřejmě  mezi nejobvyklejší formu nařízení s omezenou územní působností, 
tj. závaznost se vztahuje na území obce, resp. území kraje jako územně samosprávného celku, příp. 
území hlavního města Prahy. Ústavní základ k vydávání těchto nařízení je totožný jako u vyhlášek 
ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. V čl. 79 odst. 3 Ústavy se uvádí, že (také) orgány 
územní samosprávy jsou oprávněny vydávat právní předpisy na základě zákona a v jeho mezích 
a jsou-li k tomu zákonem zmocněny a jen v mezích stanoveného zmocnění. Nařízení vydává rada 
příslušného územního samosprávného celku, jednotlivé zákony konkretizují formy (názvy) těchto 
předpisů (nařízení obce, nařízení hlavního města Prahy, nařízení kraje) a podmínky pro jejich 
vydávání, publikaci, evidenci apod.123 
 Pokud jde o vztah právních předpisů územních samosprávných celků k nařízením s celostátní 
působností124  z hlediska hierarchie právní síly, lze konstatovat: jelikož česká Ústava nezná terciární 
normotvorbu125 a připouští pouze (odvozenou) normotvorbu sekundární a obecně závazné vyhlášky 
mají být stejně jako nařízení v souladu se zákonem, lze mít za to, že právní síla obou druhů právních 
předpisů je stejná.126 
 Podání návrhu na zrušení právního předpisu územně samosprávného celku 
 K podání návrhu na zrušení jiných, tj. podzákonných právních předpisů, včetně obou forem 
předpisů územně samosprávných celků, jsou podle § 64 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 
soudu (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), oprávněni: 

1. vláda, 
2. skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů, 
3. senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, 
4. ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 zákona o Ústavním soudu 

(příp. ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 zákona  
o Ústavním soudu), 

5. zastupitelstvo kraje, 

                                                                                                                                                         
SLÁDEČEK, V. Ke „konkretizaci“ samostatné působnosti obcí. Právní rádce, 1996, č. 5. HOLLÄNDER, P. 
Otazníky ústavnosti obecních vyhlášek. Právní rozhledy, 2008, č. 19. 
119  K tomu podrob. srov. VESELÝ, M. Aktuální problémy a poznatky Ministerstva vnitra z obecní normotvorby. 
Správní právo, 2016, č. 3. 
120  Srov. § 10, 11 a  § 35 odst. 3 písm. a) obec. zřízení.  
121 Srov. např. § 24 odst. 2 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, § 96 zák. č. 258/2002 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, nebo § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
122  Srov. SLÁDEČEK, V. Ke „konkretizaci“ samostatné působnosti obcí. Právní rádce, 1996, č. 5. 
123 Srov. § 11 a 12 obec. zřízení, § 7 a 8 zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích, a § 44 a násl. zákona č.  131/2000 
Sb.,  o hlavním městě Praze. Zajímavou je skutečnost, že hl. m. Praha, které má postavení samosprávného kraje 
i obce, může nařízení vydávat, nejen když je výslovně zmocněno hl. m. Praha, ale také v případě, kdy existuje 
zmocnění pro obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje (§ 44 odst. 2). 
124 Tj. zejména pokud jde o relaci k nařízením vlády a vyhláškám ministerstev a jiných ústředních správních 
úřadů.  
125  Srov. čl. 78, čl. 79 odst. 3, čl. 87 odst. 1, ev. i čl. 104 odst. 3 Ústavy. 
126 Pokud by vznikl rozpor (který by technicky vzniknout neměl, pokud budou územně samosprávné celky 
respektovat zákonem vymezený okruh samostatné působnosti) např. mezi vyhláškou ministerstva a obecně 
závaznou vyhláškou, bylo by patrně nutno kolizi chápat jako rozpor obecně závazné vyhlášky se zákonem, na 
základě jehož zmocnění byla vydána vyhláška ministerstva, resp. s jeho zmocňovacím ustanovením. Např. 
obecně závazná vyhláška by upravovala něco, co má upravovat (a také upravuje) vyhláška ministerstva, a ještě 
odlišně atp. (což se v praxi stává).  
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6. Veřejný ochránce práv, 
7.  plénum Ústavního soudu, jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2 zákona o Ústavním  soudu 

(tj. v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti). 
Toliko omezené právo na podání návrhu na zrušení podzákonných právních předpisů (podle 

téhož ustanovení zákona o Ústavním soudu), a to právě jen některých právních předpisů územních 
samosprávných celků, má:  

1. Ministerstvo vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce, kraje nebo 
hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech upravujících územní 
samosprávu, 

2. věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, jde-li o návrh na zrušení 
nařízení kraje nebo hlavního města Prahy za podmínek stanovených v zákonech 
upravujících územní samosprávu, 

3 ředitel krajského úřadu, jde-li o návrh na zrušení nařízení obce za podmínek stanovených 
v zákonu o obcích, 

4.  zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, do jehož územního 
obvodu náleží.127 

Jak je zřejmé, ministerstvo vnitra disponuje oprávněním podat návrh na zrušení pouze obecně 
závazných vyhlášek (obce, kraje a hlavního města Prahy), ovšem jen za naplnění dále stanovených 
podmínek, „v zákonech upravujících územní samosprávu“, tj. v obec. zřízení, v zákoně č. 129/2000 
Sb., o  krajích (dále jen „kraj. zřízení“) a  v zákoně č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze (dále jen 
„zák. o hl. m. Praze“). 

Pokud jde o obce, zjistí-li ministerstvo vnitra, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se 
zákonem, vyzve obec ke zjednání nápravy. Nedojde-li k nápravě do 60 dnů od doručení výzvy, 
ministerstvo vnitra rozhodne o pozastavení účinnosti dotčeného právního předpisu a zároveň opět 
stanoví přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě, že ministerstvo vnitra shledalo v obecně závazné 
vyhlášce obce zřejmý rozpor s lidskými právy a základními svobodami, může ji sistovat i bez 
předchozí výzvy k nápravě. Nezjedná-li zastupitelstvo obce ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo 
vnitra podá do 30 dnů návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce k Ústavnímu soudu (§ 123 
obec. zřízení). 

U obecně závazných vyhlášek kraje a hlavního města Prahy je postup ministerstva vnitra zcela 
shodný (srov. 81 kraj. zřízení, resp. § 106 zák. o hl. m. Praze). 

Identicky postupuje i věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, jde-li o návrh 
na zrušení nařízení kraje nebo hlavního města Prahy (srov. § 83 kraj. zřízení, resp. § 108 zák. o hl. m. 
Praze). 

Pokud jde o návrh na zrušení nařízení obce, postup je téměř shodný, ovšem s tou odchylkou, 
že výzvy k nápravě a sistaci provádí příslušný krajský úřad, návrh k Ústavnímu soudu však podává 
ředitel krajského úřadu (§ 125 obec. zřízení).   

Technicky vzato (v závislosti na komunikaci mezi orgány kraje) má kraj možnost využít namísto 
popsané (komplikované) procedury, která navíc nezaručuje, že návrh na zrušení bude skutečně 
podán, jednání přímé, resp. jednodušší. Zastupitelstvo kraje (nikoli krajský úřad, resp. jeho ředitel) 
může – stejně jako u každého jiného právního předpisu – samostatně navrhnout zrušení nařízení 
obce Ústavnímu soudu.128 Půjde tak ovšem o využití oprávnění, které má k dispozici samospráva. 
Oprávnění zastupitelstva obce podat návrh na zrušení právního předpisu kraje (obecně závazné 
vyhlášky i nařízení), do jehož územního obvodu obec náleží, není podmíněno žádným předchozím 
postupem. Nejde totiž již o prostředek dozoru státní správy nad výkonem samostatné a přenesené 
působnosti územních samosprávných celků, ale o opatření, které nejspíše souvisí se vznikem vyšších 
územních samosprávných celků, a oprávnění dané obcím má patrně plnit úlohu jakéhosi (hraničního) 
obranného prostředku místních samospráv. 

Ústavní soud a právní předpisy územních samosprávných celků 
Pokud jde o podzákonné předpisy, návrhy na zrušení vyhlášek ministerstev a jiných ústředních 
správních úřadů se objevují v jednotkách ročně,129  minimální je též počet návrhů na zrušení nařízení 
územně samosprávných celků. Zdá se, že častěji jsou napadány obecně závazné vyhlášky obcí, 

                                                 
127 Je třeba poznamenat, že právní úprava subjektů oprávněných podat návrh na zrušení podzákonných předpisů 
doznala od přijetí zákona a Ústavním soudu některých drobných změn, zejména v souvislosti se zřízením vyšších 
územních samosprávných celků a zrušení okresních úřadů.  
128 Stejným způsobem může kraj navrhnout zrušení obecně závazné vyhlášky. 
129 Srov. kupř. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 6/07, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, sp. zn. Pl. ÚS 19/13, sp. zn. Pl. ÚS 45/13, sp. zn. 
Pl. ÚS 4/14, sp. zn. Pl. ÚS 13/14, sp. zn. Pl. ÚS 5/15, sp. zn. Pl. ÚS 17/15, sp. zn. Pl. ÚS 21/15,  sp. zn. Pl. ÚS 
19/16 a sp. zn. Pl. ÚS 14/17. 
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počet návrhů podaných Ústavnímu soudu od r. 1993 do současnosti  již přesahuje stovku.130 Jak je 
známo, teprve k 1.1 2000 vznikly vyšší územní samosprávné celky, které také mohou vydávat obecně 
závazné vyhlášky a nařízení. Nicméně právní  prostor k vydávání je jak u obecně závazných vyhlášek, 
tak  i  u nařízení krajů dosti omezen a ještě méně využíván. Zřejmě i proto Ústavní soud doposud 
neobdržel žádný návrh na zrušení právního předpisu vyššího územního samosprávného celku. 

Pokud jde o obecně závazné vyhlášky obcí (a měst), v devadesátých letech minulého století 
i v první polovině nového tisíciletí byly návrhy v naprosté většině akceptovány a obecně závazné 
vyhlášky rušeny.131 Určitým zlomem (či možná jen posunem) se stal roku 2007, kdy byl zamítnut návrh 
na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jirkov, stanovící povinnost pravidelných sečí veřejné 
zeleně, odkdy Ústavní soud posuzuje návrhy obezřetněji, resp. s poněkud odlišným přístupem. 
Ústavní soud to odůvodňuje následovně: 

Ústavní soud konstatuje, že ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy je nutno nadále interpretovat 
v linii dosavadních nálezů Ústavního soudu tak, že obce jsou přímo tímto ustanovením Ústavy 
zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně závazných vyhlášek. Logickým důsledkem tohoto 
výkladu potom je, že na rozdíl od vydávání právních předpisů v přenesené působnosti ve smyslu 
čl. 79 odst. 3 Ústavy, jehož dikce explicitní zákonné zmocnění vyžaduje, k vydávání obecně 
závazných vyhlášek v mezích své věcné působnosti, a to i když jsou jimi ukládány povinnosti, již obce 
žádné další zákonné zmocnění nepotřebují (s výhradou ukládání daní a poplatků vzhledem k čl. 11 
odst. 5 Listiny), neboť pojmově není právního předpisu bez stanovení právních povinností.132 

Snad i s přihlédnutím k uvedenému nálezu v posledních letech návrhů na zrušení obecně 
závazných vyhlášek výrazně ubylo, ale zřejmě závažnější důvod spočívá v tom, že ministerstvo vnitra 
podává na základě svých poznatků zpravidla jen „pilotní“ návrh a následné rozhodnutí Ústavního 
soudu využívá jako argument pro výzvy k nápravě u obdobně  zaměřených (a často i zčásti shodně 
formulovaných) vyhlášek.133 Pravdou ovšem je, že  vždycky takový postup  nepomáhá, jako se tomu 
např. v poslední době stalo u tzv. sedacích vyhlášek (srov. dále).  

Nyní stručně pojednám o několika posledních návrzích na zrušení obecně závazné vyhlášky 
(dále jen „OZV“)  a jejich osudu.    

Prvním  je návrh ministerstva vnitra  na zrušení OZV statutárního města Brna č. 11/20016, o 
regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže, o kterém Ústavní 
soud rozhodl dne 11. 4. 2017 tak, že návrhu vyhověl.134 Při přezkumu Ústavní soud použil – stejně 
jako u následujících návrhů – tzv. test čtyř kroků,135 přičemž dospěl k závěru, že napadené vyhláška 
nevyhověla již druhému  kroku testu, tj. zda  se úprava OZV nepohybovala mimo zákonem vymeznou 
působnost.136  

                                                 
130 Srov. následující statistiku (pro obecné závazné vyhlášky použita zkratka „OZV“): 1994 (13 OZV), 1995 (7 
OZV), 1996 (11 OZV), 1997 (7 OZV), 1998 (5 OZV), 1999 (7 OZV) (v období 1994 -1999 celkově 50 OZV), 2000 
(2 OZV), 2001 (4 OZV), 2002 (1 nařízení obce), 2003 (3 OZV), 2004 (4 OZV), 2005 (14 OZV + 2 nařízení obce), 
2006 (13 OZV + 1 nařízení obce), 2007 (12 OZV + 2 nařízení obce), 2008 (4 OZV), 2009 (2 nařízení města), 
2010 (4 OZV), 2011 (4 OZV), 2012 (2 OZV), 2013 (1 OZV), 2014 (1 OZV + 1 nařízení města),  2015 (1 OZV + 1 
nařízení města), 2016 (2 OZV + 1 nařízení obce ),  2017 (2 OZV), 2018 (1 OZV) a 2019 (2 OZV - prozatím) (v 
období 2000 – 2019 celkově  74 OZV a 11 nařízení obce či města)   
131 Kupř. v devadesátých letech bylo z celkově 50 podaných návrhů – byť jen zčásti – zamítnuto 8 návrhů,    
v jednom případě bylo  řízení zastaveno a v jednom  případě  byl návrh zčásti odmítnut. 
132 Nález sp. zn. Pl. ÚS 45/06. K tomu podrob. srov. LANGÁŠEK, T. Obrat v nazírání Ústavního soudu na obecně 
závazné vyhlášky. Právní rozhledy, 2008, č. 10. HOLLÄNDER, P. Otázníky ústavnosti obecních vyhlášek. Právní 
rozhledy, 2008, č. 19. BARTOŇ, M. Ústavní soudnictví a kontrola veřejné správy. In: Kolektiv. Kontrolní mechanismy 
fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2009, s. 286 a násl. 
133 Srov. též BROŽ, J. Obecně závazné vyhlášky obcí (veřejný pořádek deset let od jirkovského nálezu). Právní 
rozhledy, 2018, č. 9.   
134  Nález sp. zn. Pl. ÚS 3/17.  
135  K tomu podrob. srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 63/04. 
136 Ústavní soud v odůvodnění rozhodnutí mj. uvedl: „Předmětem regulace napadené vyhlášky je úprava provozu 
plavidel se spalovacími motory o výkonu nejvýše 10 kW, kdy plavidlo pluje takovou rychlostí, při které vztlak 
plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je 
zanedbatelný, na vymezené části Brněnské vodní nádrže (…). Do cílů napadené vyhlášky město výslovně 
doplnilo zpřesnění o prevenci konfliktních situací tak, aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku či 
ohrožení zdraví a majetku osob. Ve skutečnosti však nejde o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, ale o regulaci provozu některých plavidel jako účastníků plavebního provozu, resp. se napadenou 
vyhláškou zakazuje provoz určitých plavidel (tj. se zakazuje činnost, jejíž režim je upraven zákonem a 
prováděcími předpisy). Pokud jde o předcházení konfliktním situacím mezi uživateli nádrže, Ústavní soud 
odkazuje na úpravu zařazenou do zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
která, kromě jiného, stanoví povinnosti účastníků plavebního provozu, včetně koupajících se osob (…) Je tak 
zřejmé, že ani v této oblasti nemůže obecně závazná vyhláška regulovat záležitosti, které jsou na celostátní 
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Druhý návrh na zrušení části OZV města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města a části OZV města Varnsdorfu č. 2/2012, o 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města (tzv. sedací 
vyhlášky)  podala Veřejná  ochránkyně práv. Návrhu bylo (v napadených částech OZV) dne 13. 6. 
2017 vyhověno.137 Ústavní soud po rozsáhlé argumentaci dospěl taktéž k závěru, že napadená 
ustanovení neobstála ve druhém kroku testu.138 
Třetím je opět návrh ministerstva vnitra na zrušení  části OZV statutárního města Mostu č. 6/2015, o 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně zeleně a zlepšení vzhledu města (tzv. 
sedací vyhláška). Šlo o prakticky totožnou úpravu jako v předchozím případě, a proto Ústavní soud 
návrhu dne 11. 12. 2018 taktéž vyhověl s použítím obdobné argumentace, resp. i s odkazem na 
předchozí rozhodnutí.139    
Stejný osud sdílel i návrh ministerstva vnitra na zrušení části OZV města Postoloprty č. 1/2011, o 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města. Opět šlo o sedací 
vyhlášku, o návrhu Ústavní soud rozhodl dne 8.1. 2019.140   

Dosavadní poslední rozhodnutí Ústavního soudu v dané oblasti vyvolal návrh ministerstva vnitra 
na zrušení části OZV města Milovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Milovice, který byl však na rozdíl od předchozích případů dne 4. 6. 2019 zamítnut.141  

                                                                                                                                                         
úrovni upraveny zákonem. (…) je evidentní, že předmět a cíl regulace napadené vyhlášky se shodují s 
předmětem a cílem úpravy provedené vodním zákonem a na jeho základě vydanými prováděcími předpisy. Z 
toho plyne, že při úpravě plavby plavidel se spalovacími motory na Brněnské vodní nádrži, byť na její vymezené 
části, postupovalo město Brno mimo věcnou působnost vymezenou mu zákonem (§ 35 zákona o obcích), tedy 
napadená vyhláška neobstála ve druhém kroku aplikovaného testu.“ Lze dodat, že k výroku i odůvodnění  nálezu 
bylo vydáno společné odlišné stanovisko pěti soudců.  
137 Nález  sp. zn. Pl. ÚS 34/15. Napadená ustanovení vyhlášek zněla: „Činností, která by mohla narušit veřejný 
pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,  být v rozporu s ochranou 
veřejné zeleně nebo narušovat estetický vzhled města dle místních podmínek na území města je (…) c) sezení 
na stavebních částech a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určeny (palisády, zděné a betonové zídky a 
zábrany, odpadkové koše apod.)“  (čl. 2 písm. c). „Činnost dle čl. 2 písm. c) je povolena na lavičkách a jiných 
zařízeních, které jsou svou povahou určena k sezení a odpočinku, umístěných vlastníkem (nebo s jeho 
souhlasem) veřejného prostranství (resp. pozemku).  Na jiných stavebních částech, předmětech a zařízených 
umístěných vlastníkem (nebo s jeho souhlasem) veřejného prostranství (resp. pozemku) je tato činnost povolena 
jen s jeho souhlasem.“ (čl. 5).    
138 Ústavní soud v odůvodnění rozhodnutí mj. uvedl: „(…) podle § 10 písm. a) zákona o obcích je rozhodné, že 
všechna zákonná vymezení působnosti obce ve vztahu k pravomoci vydávat obecně závazné vyhlášky 
předpokládají, že na jejich základě stanovená povinnost, resp. zákaz, bude sledovat jimi vymezený účel, v tomto 
případě zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Z předmětného zákazu sezení, kterým se zakazuje 
sezení na všech jiných, než napadenými ustanoveními povolených místech (místa k tomu určená nebo 
vlastníkem veřejného prostranství k tomuto účelu odsouhlasená), nacházejících se na veškerém veřejném 
prostranství dané obce (…) ovšem nelze žádný takový účel dovodit (…) Jinak řečeno zakázané sezení na všech 
těchto ostatních místech nemůže být samo o sobě místní záležitostí, která by mohla veřejný pořádek narušit. K 
tomu by bylo třeba nastoupení dalšího kvalifikovaného jednání. Není možné tvrdit bez dalšího možnost narušení 
veřejného pořádku zakázaným sezením např. na veřejně přístupném schodišti, které nemůže samo o sobě 
narušit veřejný pořádek žádným ze způsobů, kterými zákaz sezení obě města ve svých vyjádřeních k návrhu 
odůvodňovala (poškození majetku, újma na zdraví nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu) 
(…) Z předmětného širokého zákazu sezení nelze totiž dovodit ani účel vymezený v § 10 písm. c) zákona o 
obcích. V posuzovaném případě nejde např. o zákaz sezení jen na vybraných travnatých plochách v obci, kterým 
by byla alespoň implicitně sledována ochrana veřejné zeleně a bylo by tak možné z takového zákazu dovodit jeho 
podřaditelnost pod zákonem stanovenou působnost podle § 10 písm. c) zákona o obcích (…) Ústavní soud 
dodává, že v nyní posuzovaném případě zakázaného sezení jako předpolí jde o jednání, které samotné 
nepředchází možnému narušení veřejného pořádku nutně, resp. umožnění narušení veřejného pořádku není jeho 
účelem (…), a ztrácí se tak i míra společenské škodlivosti, která by mohla legitimizovat povýšení přípravného 
jednání na dokonaný přestupek (…) Extenzivním výkladem § 10 písm. a) zákona o obcích – na základě kterého 
by k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku mohly být obecně závaznou vyhláškou ukládány i 
povinnosti, které však slouží k regulaci místních záležitostí, jež se zabezpečením veřejného pořádku nesouvisí 
přímo, ale jsou pouze předpolím pro jeho možné narušení – současně přestává být naplňován požadavek 
předvídatelnosti práva jako jeden ze základních atributů právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy.“ Také zde se 
objevily dvě odlišná stanoviska k výroku a odůvodnění a stanovisko konkurující, tedy vztahující se toliko na 
odůvodnění. K některým aspektům nálezu srov. též HEJČ, D. Zásada zákonnosti jako limit pro stanovení 
povinností (nejen) k ochraně veřejného pořádku obecně závaznou vyhláškou obce. Právník, 2019, č. 8, s. 750. 
139 Nález sp. zn. Pl. ÚS 42/18. Připojeno bylo jedno odlišné stanovisko k výroku i odůvodnění.  
140 Nález sp. zn. Pl. ÚS 30/18. Připojeno bylo jedno odlišné stanovisko k výroku i odůvodnění.  
141 Nález sp. zn. Pl. ÚS 48/18. 
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V dané věci šlo o to, že město Milovice ve své OZV stanovilo zvláštní, zvýhodněný  režim 
pytlového třídění komunálního odpadu, tj. papíru a PET lahví, který se ovšem vztahoval pouze na 
osoby s trvalým pobytem hlášeným na území města, a nikoliv na další osoby ve městě pobývající.  
Zvýhodnění spočívalo v tom, že účastník respektující stanovené podmínky byl finančně odměněn.  
Ústavní soud opět aplikoval test tzv. čtyř kroků a dospěl k závěru, že napadená část OZV všem těmto 
krokům vyhovuje.142,143  
2 ZÁVĚR 

Co říci na závěr? Jak vyplývá i z přiložené statistiky, v posledních letech – na rozdíl od počátků 
činnosti Ústavního soudu – představuje nápad i následná judikatura Ústavního soudu k právních 
předpisům územních samosprávným celkům v podstatě marginální oblast jeho činnosti. Snad je to 
částečně způsobeno i přístupem ministerstva vnitra, které, jak bylo naznačeno, podává tzv. pilotní 
návrhy na zrušení OZV a eventuální vyhovující nálezy Ústavního soudu snad pak  mají jistý 
„odstrašující“ (odrazující) účinek a obec či město pak obdobné OZV nepřijímají. Je totiž všeobecné 
známo, že některé obec se rády inspirují OZV přijatými jinými obcemi, zejména pak takovými, které by 
mohly nějak přispět k řešení jejich (obdobných)  problémů. Ale jak je vidět na úpravách v tzv. sedacích 
vyhláškách, někdy pilotní rozhodnutí Ústavního soudu nemá na normotvornou aktivitu adekvátní vliv.  
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142 V rozhodnutí Ústavní soud mj. uvedl: „Zařazením daného zvýhodnění do obecně závazné vyhlášky regulující 
nakládání s komunálním odpadem implicitně znamenalo, že primárním cílem zavedení takto finančně 
zvýhodněného pytlového (tříděného) sběru byla ochrana životního prostředí a výchova k péči o ně a teprve vedle 
toho nastupoval jako další cíl i aspekt finančně-motivační ve smyslu zatraktivnění trvalého pobytu v obci. 
Vzhledem k prvně uvedenému cíli Ústavní soud připomíná, že obec má ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 
zákona o obcích uspokojovat, mimo jiné, potřeby občanů v oblasti výchovy, vzdělávání a kulturního rozvoje, k 
nimž lze řadit i výchovu k šetrnému chování k přírodě a životnímu prostředí obecně [viz i § 10 písm. c) zákona o 
obcích]. Město Milovice obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, která tzv. Systém pytlového sběru zavedla, přijalo 
výslovně i s odkazem na ustanovení § 35 zákona o obcích. Ve vztahu k druhému cíli je pak nutné zohlednit, že 
není samoúčelný, protože zvýšení daňových příjmů města z důvodu navýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem 
se odráží v širší možnosti města působit opět ve prospěch svých občanů, případně dalších osob, které ve městě 
žijí, pracují či ho z jiných důvodů navštěvují, jelikož mu umožňuje realizovat projekty, na které by za jiných 
okolností finančně dosáhnout nemuselo (…). Ústavní soud v této souvislosti reflektuje, že občanství obce má i 
složku spíše mimoprávní, která se projevuje v pocitu přináležitosti k obci, k místu, kde jsem "doma". Obec může 
tuto užší vazbu k vlastním občanům zohledňovat, protože je, už na základě Ústavy, především samosprávným 
společenstvím svých občanů (čl. 100 odst. 1 Ústavy).  Bez dalšího tedy nelze zpochybňovat legitimitu určitého 
preferenčního zacházení s občany města, resp. v podmínkách napadené vyhlášky osob s trvalým pobytem ve 
městě Milovice (…) Zároveň je ale nezbytné, jak bylo zdůrazněno výše, aby obec takovým zvýhodněním 
nevybočila z mezí ústavního pořádku, závazků z práva EU a zákonů, včetně principu nediskriminace. Ústavní 
soud však ani v tomto ohledu protiprávnost napadeného ustanovení vyhlášky neshledává (…) Ústavní soud vzal 
v úvahu i tu skutečnost, že finanční odměna poskytovaná osobám s trvalým pobytem není poskytována bez 
‚protiplnění‘; je spojena s plněním povinnosti, která má úzkou vazbu na ochranu životního prostředí a výchovu k 
ní. Za každý kilogram vytříděných PET lahví získá účastník 2 Kč, za kilogram papíru 1 Kč a maximální částka, 
kterou lze za rok za pytlový sběr od města získat, činí na jednoho poplatníka 600 Kč, což odpovídá sazbě 
poplatku za komunální odpad na jednoho poplatníka v kalendářním roce (…) Ústavní soud poukazuje i na to, že 
zákonodárce zdůrazňuje v některých oblastech užší vazbu obcí a osob s trvalým pobytem v nich. Patrné je to 
například v právní úpravě školského zákona u přednostního přijímání dětí s trvalým pobytem k předškolnímu a 
základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných obcí (…) popř. v poplatkové oblasti například u místního poplatku 
ze psů, který lze na základě zákona obcemi vybírat s tím, že poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa 
svého trvalého pobytu nebo sídla (…)  Zákonodárce tedy v určitých oblastech výslovně připouští, že osobám s 
trvalým pobytem v obci může být poskytnuta určitá výhoda, ale stejně tak i povinnost oproti osobám jiným (…) I 
judikatura Soudního dvora EU uznává, že odlišné zacházení založené na kritériu trvalého bydliště či pobytu může 
být odůvodněné, pokud se zakládá na objektivních hlediscích, která jsou nezávislá na státní příslušnosti 
dotčených osob, a jsou přiměřená cíli legitimně sledovanému vnitrostátním právem.“   
143  K tomu srov. též VÍCHA, O. Systém pytlového sběru komunálního odpadu a zvýhodnění osob s trvalým 
pobytem na území obce v ústavněprávních souvislostech. České právo životního prostředí, 2019, č. 2. 
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NIEKOĽKO ÚVAH K NÁPRAVE NESPRÁVNOSTI V ZÁZNAME NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ 
SPOLOČNOSTI O ÚHRADÁCH DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK144 

 
 

Katarína Tóthová 
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Abstract: The author mention on the practical problem of informatisation in public administration in the 
field of duty to pay a toll sticker. If an incorrect data (informatisation) enters the highway system, the 
applicable law does not contain an algorithm to correct this incorrectness. 
 
Abstrakt: Autorka poukazuje na praktický problém informatizácie vo verejnej správe na úseku 
povinnosti platiť diaľničnú známku. Ak sa do diaľničného systému dostane nesprávny údaj 
(informatizácia), platné právo neobsahuje algoritmus pre nápravu tejto nesprávnosti. 
 
Keywords: state administration, delegated execution of state administration, toll sticker, decision on 
administrative offense, informatisation of state administration 
 
Kľúčové slová: štátna správa, prenesený výkon štátnej správy, diaľničná známka, rozhodovanie o 
administratívnom delikte, informatizácia štátnej správy 
 
 
1  ÚVOD 
 Významnou časťou rozhodovacích procesov v štátnej správe sú aplikačné rozhodovacie 
procesy. V rámci racionalizácie štátnej správy145 ako samostatnej štátomocenskej aktivity má 
významný podiel informatizácia, digitalizácia, resp. zavádzanie informačnej technológie do tejto 
aktivity. Sú to okrem iného rôzne registre právnických skutočností, z ktorých správne orgány146  
čerpajú podklady pre svoju rozhodovaciu aktivitu. 
 Spomínané registre právnych skutočností môžu viesť nielen orgány štátnej správy, ale aj iné 
právnické osoby, k tejto aktivite zmocnené zákonom.147 Spomedzi viacerých právnických osôb možno 
spomenúť Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., ktorá vznikla na základe zákona č. 639/2004 Z. z. o 
Národnej diaľničnej spoločnosti. Jej základnou kompetenciou je zabezpečovanie výberu úhrady 
diaľničných známok za používanie týchto komunikácií pre niektoré motorové vozidlá podľa osobitného 
predpisu.148 Národná diaľničná spoločnosť ako správca výberu úhrady diaľničnej známky v 
elektronickej podobe elektronickým zariadením zhromažďuje, spracúva, využíva a uchováva údaje 

                                                 
144 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. 
145 V právnickej literatúre sa pomerne často, bez bližšej špecifikácie alebo rozlíšenia, frekventujú pojmy: 
- racionalizácia štátnej správy, 
- zefektívnenie štátnej správy, 
- zdokonalenie štátnej správy. 
         O racionalizácii štátnej správy možno hovoriť vtedy, ak sa vytvorí účelná inštitucionalizačná výstavba 

orgánov štátnej správy, zvýši sa hospodárnosť v štátnej správe, uplatnia sa vhodné metódy a formy činnosti 
štátnej správy, zavedie sa digitalizácia (informatizácia) rozhodovacích procesov v štátnej správe. 
          O zdokonaľovaní štátnej správy možno hovoriť vtedy, ak sa zvýši morálna alebo právna úroveň 

pracovníkov štátnej správy, dôsledne sa dodržiava ústava a platné právo, vyvodzuje sa zodpovednosť za 
porušenie zákona tak spravovanými subjektmi, ako aj spravujúcimi subjektmi v štátnej správe, a v neposlednom 
rade sa skvalitní legislatíva regulujúca štátnu správu. 
Bližšie k tomu pozri Tóthová, K., Je účelné na agentúry preniesť výkon štátnej správy. In: Zborník Administracia 
publiczna a gospodarka. Wydawnictwo, Ius Publicum, Warszawa 2018, s. 491 – 500. 
146 Pojem „správny orgán“ je legislatívou vymedzený pojem v § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok). Z tohto vymedzenia vyplýva, že to nie je samostatný druh orgánov štátu, ale sa ním 
stáva ten subjekt (štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, právnická osoba, 
fyzická osoba), ak je zákonom na neho prenesené rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch 
a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Teda determinantom je určitá procesná pozícia. 
147 Napríklad Ministerstvo vnútra SR vedie register priestupkov a za ne uložených trestov, prokuratúra vedie 
register spáchaných trestných činov, Slovenská komora advokátov vedie register osôb oprávnených poskytovať 
advokátske služby atď. 
148 Porovnaj § 8 ods. 1 zák. č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti. 
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o úhrade diaľničnej známky a jej oslobodení.149 V prípade, ak vodič motorového vozidla použije 
vymedzený úsek ciest bez úhrady diaľničnej známky, dopustí sa priestupku alebo správneho 
deliktu,150 o čom je príslušný rozhodovať okresný úrad v rozkaznom konaní. O správnom delikte je 
miestne príslušný úrad, v ktorého obvode má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, 
miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, podnikateľa alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.151 
 Príslušný okresný úrad na základe podkladov zaslaných z „elektronických zariadení“ Národnej 
diaľničnej spoločnosti bez akýkoľvek ďalších procesných úkonov vydá písomný Rozkaz o uložení 
pokuty za správny delikt prevádzkovateľovi vozidla. Proti tomuto individuálnemu správnemu aktu 
možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor 
proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce 
skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy 
na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva.152  
 Podľa ustanovenia §13 ods. 3 zákona 488/2013 Z. z. okresný úrad odmietne odpor, ak: 
         a) neobsahuje predpísané náležitosti podľa vyššie uvedeného odôvodnenia odporu, 
          b) bol podaný pre uvedenie údajov o vodičovi vozidla, ktorý viedol vozidlo alebo jazdnú súpravu 
v čase porušenia povinností a odpor neobsahuje údaje o vodičovi v rozsahu meno, priezvisko a 
adresa pobytu vodiča, 
          c) bola pokuta už uhradená. 
Myslíme si, že hoci ide o pojmy obsahove blízke, ich obsah nie je totožný – teda nejde o synonymá. 
Podľa nášho názoru z uvedených pojmov je pojem „efektívnosť štátnej správy“ pojmom najširším. 
Racionalizácia a skvalitňovanie štátnej správy sú dva základné smery (cesty) dosiahnutia efektívnej 
štátnej správy. 
 Ako z vyššie uvedeného textu zákona vyplýva, dôvody odmietnutia odporu zákon upravuje 
taxatívnym spôsobom. Nepredpokladá sa, že by podklady poskytnuté Národnou diaľničnou 
spoločnosťou mohli byť nesprávne alebo dokonca aj nezákonné. Podľa nášho názoru právna úprava 
neodráža a nereflektuje na všetky možné situácie, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť. 
 Ak vezmeme do úvahy, že výlučné podklady na vydanie Rozkazu o uložení pokuty za správny 
delikt sú iba zaslané výňatky v elektronickej podobe z elektronických zariadení Národnej diaľničnej 
spoločnosti a že do týchto zariadení podklady vkladajú príslušné fyzické osoby, potom je nutné 
pripustiť nasledujúcu realitu: Každá ľudská aktivita má potenciál omylu, teda aj pri vkladaní právnych 
skutočností do elektronických zariadení Národnej diaľničnej spoločnosti nemožno vylúčiť omyl 
spôsobený ľudskou nedôslednosťou, poprípade aj technickým skratom, ktorý spôsobí určitú zmenu pri 
vkladaní informácií. 
 Uvedené konštatovanie nie je náš objav, ale reálna skutočnosť, ktorá sa akceptovala už v čase 
prijatia „Národného programu informatizácie v SR“ v roku 1992.153 Už vtedy sa zdôrazňovalo, že 
nepostačuje vypracovať algoritmy na napĺňanie informačných registrov, ale bude treba vypracovať aj 
algoritmy na elektronizáciu vyvodzovania zodpovednosti v oblasti verejnej správy, ako aj algoritmy pre 
opravu nesprávností zanesených do informačných systémov. 
 Odstraňovanie nesprávností (napr. zmetočné údaje, preklepy meniace podstatu vloženej 
informácie) sa však nemôže diať chaoticky. Kompetentný subjekt k takémuto zásahu, ako aj spôsob 
nápravy zmetočnej informácie (vloženie nesprávnosti) musí mať právny základ v konkrétnom 
ustanovení platného práva. 
 Pri nami skúmanej problematike (t. j. nápravu nesprávností v zázname Národnej diaľničnej 
spoločnosti o úhrade diaľničných známok) zákon o diaľničnej známke ustanovuje, že „...Podmienky 
úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii diaľničnej známky a podmienky opravy údajov 
zavedených do elektronického systému určí správca úhrady diaľničnej známky vo všeobecných 
podmienkach úhrad diaľničnej známky...“.154 
 Zákonné zmocnenie správca údajov zavedených do elektronického systému, t. j. Národná 
diaľničná spoločnosť, naplnila a vydala Všeobecné obchodné podmienky správcu výberu úhrady 
diaľničnej známky s platnosťou a účinnosťou od 25. 5. 2018. Z uvedeného zákonného zmocnenia sú 
vo všeobecných obchodných podmienkach upravené: 

a) podmienky úhrady diaľničnej známky, 
b) podmienky vrátenia úhrady diaľničnej známky, 
c) zmeny v evidencii diaľničnej známky. 

                                                 
149 Porovnaj § 8 ods. 3 zák. č. 488/2013 Z. z., Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov. 
150 Porovnaj § 10 ods. 1 zák. č. 482/2013 Z. z., Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov. 
151 Porovnaj § 11a a ods. 1 zák. č. 488/2013 Z. z. 
152 Porovnaj § 11 ods. 5 zák. č. 488/2013 Z. z. 
153 „Národný program informatizácie v SR“ bol schválený Uznesením vlády SR č. 506 z roku 1992. 
154 Porovnaj § 5 ods. 4 zák. č. 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov. 
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 Ak porovnáme zákonné zmocnenie určujúce okruh, čo má byť predmetom úpravy vo 
všeobecných obchodných podmienkach s ich obsahom, zistíme, že nie sú upravené podmienky 
opravy údajov zavedených do elektronického systému. Keďže zákon zmocňujúci vydať 
Všeobecné obchodné podmienky neuvádza „možnosť určiť“, ale uvádza pojem „určí“, bolo 
povinnosťou správcu úhrady diaľničných známok túto reguláciu do vykonávacieho normatívu aktu 
zahrnúť. 
 Absenciu úpravy podmienok opravy údajov zavedených do elektronického systému v 
žiadnom prípade nesupluje text (úprava) v článku V. ods. 4 Všeobecných obchodných podmienok 
správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktorý znie: „...Za správnosť údajov poskytovaných podľa...  
je zodpovedný výlučne zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný alebo neúplný, je zákazník 
povinný poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie alebo zmenu takéhoto údaju, a to 
bezprostredne po zistení týchto skutočností, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov 
poskytovateľovi služby..." 
 Uvedený text zo Všeobecných obchodných podmienok správcu výberu úhrady diaľničnej 
známky podľa nášho názoru nielen neplní legislatívnu požiadavku stanovenú zákonom na úpravu 
podmienok opravy údajov zavedených do elektronického systému, ale je aj v rozpore s princípom 
právneho štátu, že povinnosť fyzických osôb, ako aj právnických osôb môže byť stanovená iba 
zákonom. 
 Na základe doposiaľ uvedených skutočností možno konštatovať, že platná právna úprava 
neumožňuje nápravu, resp. opravu údajov elektronicky zavedených do elektronického systému 
Národnej diaľničnej spoločnosti. Podľa nášho názoru je to neželateľný stav, a to nielen z hľadiska 
právnych požiadaviek, ale predovšetkým z hľadiska potrieb aplikačnej praxe v oblasti verejnej správy. 
 V záujme bližšieho a dôkladnejšieho pochopenia uvedeného problému budeme ho ilustrovať na 
konkrétnom prípade. 
 Prevádzkovateľ osobného motorového vozidla zaplatil 10. januára 2017 ročnú diaľničnú 
známku v stanovenej sume a dostal o tom Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky (zjednodušená 
faktúra c. xy). V podstate ide o širší pokladničný blok s písmenkami a číslami vyžadujúcimi na 
prečítanie zväčšovacie sklo, t. j. lupu. 
 Po takmer troch rokoch dostane Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa 
vozidla, z obsahu ktorého sa dozvie, že správny delikt spáchal tým, že v roku 2017 nezaplatil 
diaľničnú známku. Po vyhľadaní už výrazne vyblednutého pokladničného bloku zistil, že diaľničná 
známka bola zaplatená na celý rok 2017, avšak pri identifikácii evidenčného čísla vozidla BL 123 CC 
na doklade došlo k preklepu na evidenčné číslo BA 123 CC. Evidentne došlo k pochybeniu. Chyba 
prevádzkovateľa vozidla alebo pokladníka, poprípade technického škriatka? Rozlúštenie tejto otázky 
na právnej situácii nič nemení. Pracovníci diaľničnej spoločnosti totiž nemajú právny algoritmus na 
opravu nesprávneho údaju zavedeného do elektronického systému. Oni sú povinní aj na základe 
takéhoto údaju príslušnému okresnému úradu (podľa bydliska prevádzkovateľa vozidla) postúpiť vstup 
z elektronického registra. Okresný úrad bez ďalšieho konania je povinný vydať Rozkaz o uložení 
pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Tieto úkony sa v danom prípade pravdepodobne 
zopakujú 12-krát,155 vrátane 12-krát podaného odporu, o ktorom bude povinný rozhodnúť okresný 
úrad v sídle kraja. 
 Podanie odporu je síce v dispozičnej sfére prevádzkovateľa motorového vozidla (t. j. subjektu, 
ktorému bola uložená pokuta), avšak je málo pravdepodobné, že by sa stotožnil s udelením pokuty. 
On má totiž v rukách písomné potvrdenie, že diaľničnú známku zaplatil. K zaplateniu diaľničnej 
známky totiž došlo, a to aj vtedy, ak je na písomnom doklade „preklep“. 
 Ku kurióznej situácii dôjde, keď v danej veci sa uplatní § 11 ods.3 zákona č. 488/2013 Z. z.,156  
čo znamená, že prevádzkovateľovi motorového vozidla bude uložená rozkazom až 12-krát za rok. 
 Takéto znásobenie rozhodovacej aktivity orgánu štátnej správy je evidentne v rozpore s 
požiadavkou zefektívňovania rozhodovacích aktivít štátnej správy a je to nedomyslená elektronizácia 
(digitalizácia) zavádzaná do jej aktivít. 
 Z uvedených dôvodov je opodstatnená a aktuálna požiadavka novelizácie Všeobecných 
obchodných podmienok správcu výberu úhrady diaľničnej známky v tom zmysle, že sa do tohto 
materiálu zahrnie úprava algoritmu na opravu nesprávnych údajov zavedených do elektronického 
systému. Z úpravy má byť jasné, za akých podmienok, kto a akým spôsobom bude oprávnený 
uskutočniť opravu nesprávnych údajov zavedených do registra zaplatených diaľničných známok. 

                                                 
155 Porovnaj § 11 ods. 3 zák. č. 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke, kde sa uvádza: „...Za viac správnych 
deliktov toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým 
vozidlom... sa v rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta...“.  
156 Bližšie pozri poznámku č. 154. 
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 Že právna situácia v otázke, na ktorú sme obrátili našu pozornosť je reálny problém a nie tzv. 
„ondulovanie vzduchu“, dokazuje aj to, že napriek snahe vyriešiť situáciu s rozumným zámerom sa to 
v praxi nepodarilo. Model  „ako na to“ nevedeli poskytnúť ani niektorí vedúci pracovníci Ministerstva 
dopravy a výstavby SR, ba ani pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti. 
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PRESKÚMAVANIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ ORGÁNOV 
ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY157 

 
 

Marián Vrabko 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 
 

Abstract:  The contribution deal with the most frequent problems in the process of excercising original 
powers of the territorial self-governmental bodies and transferred powers delegated to territorial self-
governmental bodies by state. Problems which arise from the the process of creation of normative 
amdministrative acts are also frequently subject to examination of administrative court. The most 
often, it is the determination of scope of relations, which belong to two categories of powers mentioned 
above, that is subject to the administrative court examination. 
 
Abstrakt: Príspevok je venovaný najfrekventovanejším problémom pri výkone originálnej právomoci 
orgánov územnej samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy. Problémy pri tvorbe 
normatívnych správnych aktov sú aj predmetom preskúmavania pred správnym súdom. Najčastejším 
predmetom preskúmavania je identifikácia okruhu vzťahov, ktoré patria do uvedených dvoch skupín 
a ich realizácia a aplikácia v praxi. 
 
Keywords: public administration, Generally Binding Regulation, Original Powers of the territorial self-
governmental bodies, Transferred Powers delegated to territorial self-governmental bodies by State, 
Major ´s Authority to suspend the Resolution of municipal council, Resolution, decision 
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územnej samosprávy, prenesený výkon štátnej správy orgánov územnej samosprávy, sistačné 
oprávnenie starostu, uznesenie, rozhodnutie 
 
 

 
1 ÚVOD 
 Preskúmavanie všeobecne záväzných nariadení obce, mesta, mestskej časti, samosprávneho 
kraja (ďalej len územná samospráva alebo obec) patrí svojím charakterom medzi prostriedky kontroly 
vo verejnej správe, najmä jej dynamickej činnosti, ktorá je navonok reprezentovaná najmä 
podzákonnou a normotvornou činnosťou. 
 Z uvedených vybraných funkcií verejnej správy vyplýva, že verejná správa realizuje najmä 
výkonnú činnosť, ktorá spočíva vo výkone zákonov, ale aj normotvornú, ktorá sa navonok prejavuje 
pri  tvorbe vlastných podzákonných predpisov. Územná samospráva môže na plnenie týchto úloh 
prijímať normatívne správne akty, ktoré platná právna úprava pomenovala všeobecné záväzné 
nariadenia. 
 Obec prijíma všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN) na plnenie úloh, ktoré jej zákon 
zveril na plnenie úloh pri originálnej právomoci, ale aj prenesenom výkone štátnej správy. 
 Tak ako pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení obce, mesta, mestskej časti 
a samosprávneho kraja platia predpísané pravidlá a procedurálne postupy, tak aj pri ich preskúmavaní 
platia špecifické podmienky a procedurálne postupy. 
 
2 NORMATÍVNE SPRÁVNE AKTY ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 
 Vo všeobecnosti platí, že obecné zastupiteľstvo ako kolektívny samosprávny, zastupiteľský 
orgán územnej samosprávy plní, buď úlohy samosprávneho charakteru, alebo úlohy súvisiace 
s preneseným výkonom štátnej správy. Zákon aj literatúra uvádzajú, že v prvom prípade ide 
o originálnu právomoc, ktorej rozsah je demonštratívne uvedený v zákone o obecnom zriadení,158 
a v druhom prípade o delegovanú právomoc, ktorá je určená v osobitných predpisoch. V praxi to 
znamená, že všetko, čo nie je v osobitnom zákone uvedené ako prenesený výkon štátnej správy 
obecného zastupiteľstva, patrí do originálnej právomoci obecného zastupiteľstva, ide teda o výkon 

                                                 
157  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.  
158 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. (Zákon o obecnom zriadení). 
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samosprávnej pôsobnosti.159 
 Obsah samosprávnych aktivít obce nie je však možné vnímať rozširujúco či voluntaristicky, 
naopak ústavný súd podal výklad, že obsah samosprávnych úloh je nevyhnutné vnímať reštriktívne. 
Rozhodnutí ústavného súdu tohto druhu je viacero. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že do 
samosprávnej pôsobnosti obcí patria iba tie záležitosti, ktoré sa svojou povahou týkajú miestnych 
záujmov obyvateľov územnej samosprávy, za ktoré môžu niesť samostatne aj zodpovednosť, 
a v ktorých obce nevystupujú ako subjekt ukladajúci povinnosti jednostrannými príkazmi alebo 
zákazmi.160 Napriek uvedenej judikatúre aplikačná prax má  problémy pri ustálení obsahu tých aktivít, 
ktoré sú originálnou právomocou orgánov územnej samosprávy. Má to zásadný význam, lebo 
ustálenie okruhu aktivít má dôsledky pri prijímaní VZN, ale aj pri ich preskúmavaní správnym súdom. 
Pri výkone samosprávy, orgány územnej samosprávy sú viazané len ústavou, ústavnými zákonmi, 
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky 
a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným v zákone. Pri prenesenom výkone 
štátnej správy sú orgány územnej samosprávy viazané aj podzákonnými predpismi, plnia úlohy štátnej 
správy a majú postavenie (status) orgánov štátnej správy. Pri preskúmavaní oboch skupín týchto 
normatívnych správnych aktov správnym súdom sa bude posudzovať len súladnosť so zákonom. 
Súladnosť s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami bude posudzovať Ústavný súd 
SR. 
 Bez ohľadu na to, či pôjde o originálnu právomoc orgánu územnej samosprávy alebo 
o prenesený výkon štátnej správy, možno z procesno-formálno-právneho kritéria rozdeliť rozhodnutia 
obecného zastupiteľstva do troch nasledujúcich  skupín. 
 Prvú skupinu tvoria rozhodnutia, ktoré obecné zastupiteľstvo prijíma vo forme uznesenia 
prijatého nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
 Druhú skupinu tvoria rozhodnutia, ktoré obecné zastupiteľstvo prijíma vo forme uznesenia 
prijatého trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Týmto spôsobom sa prijímajú aj všeobecne 
záväzné nariadenia obce, mesta, mestské časti a samosprávne kraje. 
 Tretiu skupinu tvoria špecifické rozhodnutia, ktoré obecné zastupiteľstvo prijíma tiež vo forme 
uznesenia prijatého trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Postup pri prijímaní aktov tejto 
skupiny vo forme uznesení je ustanovený taxatívne buď vo všeobecnom zákone o obecnom zriadení, 
napr. prelomenie sistačného oprávnenia starostu, alebo v osobitných predpisoch, ktoré sa týkajú napr. 
konaní o majetku obce, konaní podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a pod. 
 Pre prvé dve skupiny prijímania uznesení platí, že zastupiteľstvo je spôsobilé sa uznášať, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov zastupiteľstva, samozrejme, s výnimkou prijatia 
VZN.161 
 V tretej skupine, kde sa prijímajú uznesenia trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, je 
potrebná účasť na zasadnutí trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.162 
 Len pre úplnosť dodávame, že prijatie všeobecne záväzného nariadenia podľa Ústavného z. č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára podľa č. 9 ods. 
1 pís. „b“ a „c“, kde sa rozhodnutie prijíma trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov je možné 
navrhnúť ho preskúmať len na ústavnom súde (čl. 10 ods. 2 ústavného zákona), a preto nie je možné 
navrhnúť ho preskúmať na správnom súde. Toto všeobecne záväzné nariadenie nemôže preskúmať 
ani prokurátor v rámci dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákona vo verejnej správe.163 
 V súvislosti s prijímaním uznesení v týchto troch skupinách vrátane tých, ktorými sa prijímajú 
VZN, sa často diskutuje o okruhu problémov, kde môže starosta využiť svoje sistačné oprávnenie 
podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení rovnako vo vzťahu ku každému uzneseniu, a to aj 
tomu, ktorým sa prijíma VZN, lebo z textu zákona to vyplýva, ale v aplikačnej praxi sú s tým problémy. 
Samozrejme, s výnimkou, ktorá je ustanovená v § 13 ods. 7 toho istého zákona. (Primerane to platí aj 
o predsedovi samosprávneho kraja.) 
 Sistačné oprávnenie starostu vyplýva z ustanovenia zákona o obecnom zriadení, kde sa 
uvádza, že starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že 
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, a to tak, že ho nepodpíše. Sistačné oprávnenie 
starostu môže prelomiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov do troch 
mesiacov od jeho schválenia. Len pre úplnosť dodávame, že obecné zastupiteľstva zasadá podľa 

                                                 
159 Pozri § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 
160 I. S. ÚS 54/2000, I. S. ÚS 55/2000, I. S. ÚS 56/2000. 
161 Bližšie pozri § 12 ods. 7 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 11 ods. 4 z. č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). 
162 Bližšie pozri § 13 ods. 8 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 11 ods. 4 z. č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (o samosprávnych krajoch). 
163 § 20 a nas. Z. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 
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potreby, najmenej raz za tri mesiace. Všeobecne záväzné nariadenie a uznesenie obecného 
zastupiteľstva podpisuje starosta do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. 
 Skôr než budeme ďalej uvažovať, musíme si pripomenúť § 10 zákon o obecnom zriadení, kde 
sa uvádza, že orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 
 Oba orgány sú kreované vo voľbách a svojím charakterom predstavujú systém protiváh a bŕzd 
v územnej samospráve, a to i napriek tomu, že obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán a starosta 
monokratický a starosta bude mať len subjektívny pocit, že VZN je pre obec zjavne nevýhodné a bude 
nevyhnutné sa týmto pocitom zaoberať. Z tohto dôvodu sa domnievame, že starosta môže využiť 
sistačné oprávnenie proti všetkým uzneseniam, a to aj tým, ktorými sa prijímajú VZN. 
 V prípade, že starosta využije sistačné oprávnenie musíme potom konštatovať, že na 
prelomenie jeho sistačného oprávnenia bude nevyhnutné prijať uznesenia, ktorými sa prijímajú 
uznesenia v tretej skupine. Bude teda nevyhnutná trojpätinová účasť všetkých poslancov, a to bez 
ohľadu na to, o uznesenie ktorej skupiny pôjde. 
 Pri skúmaní problematiky prijímania a preskúmavania všeobecne záväzných nariadení orgánov 
územnej samosprávy sa objavuje dosť zásadná nejednotnosť v označovaní aktov, ktoré prijímajú 
orgány územnej samosprávy. Ide o pojmy uznesenie, rozhodnutie a všeobecne záväzné nariadenie. 
Zastávame stanovisko, že vôľa členov samosprávnych orgánov územnej samosprávy pri nepriamej 
forme demokracie sa prejavuje navonok okrem iného hlasovaním v kolektívnych orgánoch, ktoré sa 
končí prijatím uznesenia. Obsah uznesenia je akt, ktorý sa týka problému alebo rieši problém, alebo 
uznesenie vo veci samej, ak nepôjde len o bežné procesnoprávne uznesenie prijaté podľa 
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. 
 Vo vyššie uvedených prípadoch, ktoré sa týkajú uznesenia, môžeme konštatovať, že ide 
o procedurálnu stránku, ide teda o rozhodovací proces o procedurálnej stránke, ktorý sa navonok 
prejaví vo finálnej forme a tou je uznesenie, ktoré deklaruje prijatú normatívnu podstatu obsahom, 
ktorým sú procesné alebo hmotnoprávne práva, právom chránené záujmy a povinnosti. 
 Osobitným problémom pri týchto finálnych formách činnosti je používanie pojmu rozhodnutie. Je 
všeobecne známe, že rozhodnutie je výsledkom všetkých rozhodovacích procesov vo všeobecnosti 
vrátane procesov vo verejnej správe. Proti použitiu pojmu rozhodnutie v tomto zmysle nie je možné  
namietať.  
 V aplikačnej praxi vo verejnej správe sa pojem rozhodnutie používa aj na označenie jednej 
z finálnych foriem činnosti. Táto finálna forma činnosti je konkretizovaná v podobe individuálneho 
správneho aktu, ktorý nie je abstraktný, ale je konkrétny a je zvyčajne určený na jednorazovú 
konzumáciu účastníkov konania. Pri týchto individuálnych správnych aktoch, v súvislosti s právnymi 
účinkami, nie je vhodné hovoriť o platnosti a účinnosti aktov. Tu je žiaduce používať na označenie 
právnych účinkov pojem platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť individuálnych správnych aktov. O to 
viac zvýrazňujeme tieto skutočnosti, lebo každé rozhodnutie orgánu je definované: 
 - procesom prijatia, 
 - formou, 
 - právnymi účinkami. 
 Aj uznesenie o všeobecne záväznom nariadení je deklaratórnym finálnym aktom. Jeho 
obsahom je normatívny správny akt, ktorý sa týka celej skupiny prípadov rovnakého druhu, ale 
neurčitého počtu. 
 Autori komentára k zákonu o obecnom zriadení uvádzajú, že všeobecne záväzné nariadenie, 
ak má byť právne relevantné, musí splniť predpísaný proces prípravy, zverejnenia, prijatia 
i špeciálneho označenia v systéme dokumentov orgánov územnej samosprávy.164 Dodávame, že 
v tomto prípade niet čo namietať. 
 Namietali by sme však proti úvahám, ktoré smerujú k tomu, že starosta nemôže vždy využiť 
sistačné oprávnenie vo vzťahu k prijatému VZN. 
 Myslíme si, že zákonodarca práve pre špecifikosť vzájomných vzťahov v územnej samospráve 
s touto alternatívou rátal a takéto oprávnenie mu dal, tak to vyplýva z textu zákona. Využije to tým, že 
nepodpíše VZN. 
 Obligatórnou náležitosťou VZN je podpis starostu, preto ak VZN chýba tento podpis, nespĺňa 
všetky kritériá pre svoje náležitosti a nemôže byť platné ani účinné. 
 
 
 
 

                                                 
164 Tekeli, J., Hoffman, M. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2014. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. s. 466 
a nasl. ISBN 978-80-8168-034-2. 
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3 ÚLOHY SPRÁVNYCH SÚDOV PRI PRESKÚMAVANÍ NORMATÍVNYCH SPRÁVNYCH 
 AKTOV ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 
 
 Podľa  Správneho súdneho poriadku z. č. 162/2015 Z. z. (ďalej len SPP) sa rozdielne 
preskúmavajú uznesenia obecného zastupiteľstva konkrétne podľa § 348 až § 356 SSP a odlišne 
všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sa preskúmavajú podľa ustanovení § 357 až § 367 SSP. 
V oboch prípadoch ide o preskúmavanie zákonnosti. 
 Zákonodarca striktne rozlíšil preskúmavanie procesných úkonov, máme na mysli uznesení 
obecného zastupiteľstva a normatívnych správnych aktov subjektov územnej samosprávy. V oboch 
prípadoch sa preskúmava ich súlad so zákonom a podzákonnými predpismi. Na tomto mieste je 
nevyhnutné zvýrazniť, že zákonodarca v texte, ktorý sa týka preskúmavania uznesenia, nerozlišuje, či 
pôjde o akt, ktorý sa bude týkať samosprávnych aktivít alebo preneseného výkonu štátnej správy. 
V procese preskúmavania VZN súdom to už však bude nutné zvýrazňovať, lebo bude nevyhnutné 
oddeliť posudzovanie samosprávnych aktivít a ich súladnosť so zákonom, prípadne aktmi prijatými 
v tomto smere na úrovni zastupiteľského orgánu a posudzovanie preneseného výkonu štátnej správy, 
ktorý by mal byť súladný s už spomínanými zákonmi, normatívnymi aktmi samosprávy, ale aj 
s podzákonnými predpismi. 
 Preskúmavanie uznesenia obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja 
môže žiadať prokurátor správnou žalobou osobitného druhu. Opäť zdôrazňujeme, že musí ísť o výkon 
samosprávnych aktivít alebo prenesený výkon štátnej správy a nie o súkromnoprávne aktivity. 
 Pri preskúmavaní bude navrhovateľ namietať nesúladnosť so zákonom alebo podzákonným 
predpisom bez ohľadu na to, o aký druh činnosti pôjde, lebo sa bude skúmať procedurálna stránka, 
príslušnosť orgánu, teda len správne právo procesné. Výsledkom prieskumu uznesenia je, že súd 
žalobu zamietne alebo zruší napadnuté uznesenie svojím uznesením. V správnej žalobe sa žiada aj 
zdôvodnenie, čo je, ako sa domnievame, veľký priestor pre prokuratúru, aby odôvodnila nesúladnosť  
uznesení. 
 Pri preskúmavaní VZN bude situácia zložitejšia. Pretože zákonodarca vyslovene uvádza, že je 
nevyhnutné diferencovať medzi originálnou právomocou a preneseným výkonom štátnej správy, a to 
z dôvodu, ktorí sme už viackrát uviedli. 
 Žalobou sa prokurátor alebo zainteresovaná verejnosť bude domáhať vyslovenia nesúladu 
(nezákonnosti) s právnymi predpismi. 
 V tomto prípade bude súd skúmať hmotnoprávne aj procesnoprávne náležitosti VZN. 
 Procesná stránka bude spôsob prijímania VZN, jeho formálne náležitosti či príslušnosť 
zastupiteľstva. Hmotnoprávne náležitosti budú najmä v obsahu a predmete VZN, okruhu subjektov, 
ktorým je určené rozsah práv, právom chránených záujmov a povinností dotknutých subjektov 
(adresátov). V súvislosti so skúmaním súladnosti s právnou úpravou je veľmi dôležité, aby VZN malo 
normatívny charakter, aby nebolo individuálnym správnym aktom. Ďalej je dôležité, aby zastupiteľstvo 
bolo oprávnené prijať napádané VZN.  
        Na tomto mieste by sme si dovolili zvýrazniť opäť úlohu žalobcu, ktorý v tomto prípade môže byť 
prokurátor, ale aj zainteresovaná verejnosť. Domnievame sa, že od zainteresovanej verejnosti 
nemôžeme požadovať to, čo od prokuratúry, preto aj pre tento prípad platí, že prokuratúra by vo 
svojom návrhu mala uvádzať, či nesúlad VZN s právnymi predpismi vidí pri výkone originálnej 
právomoci alebo pri prenesenom výkone štátnej správy. Pripomíname to preto, lebo prokurátorskej 
žalobe predchádza zvyčajne protest prokurátora. Práve pri proteste prokurátora by sa tieto skutočnosti 
mali vyjasniť. 
 Ostáva potom na súde, aby žalovaný a komentovaný skutkový stav posúdil. 
 Súd vo svojom rozhodnutí vysloví iba nesúlad VZN s právnou úpravou, nezruší VZN. Dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu stráca VZN alebo jeho časť účinnosť. Ak do 6 
mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o VZN obec nedá do súladu so zákonom, stráca VZN 
platnosť. 
 Mimoriadne by sme v tejto súvislosti chceli oceniť, že zákonodarca pri normatívnych správnych 
aktoch orgánov územnej samosprávy obec rozlišuje platnosť a účinnosť týchto aktov. 

 
4 ZÁVER 
 Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že okruhy právnych problémov, ktoré sa vyskytujú pri tvorbe 
VZN orgánov územnej samosprávy sa prenášajú aj do aplikačnej praxe a následne má s nimi 
problémy aj správny súd pri ich preskúmavaní na základe správnej žaloby. 
 Pre úvahy de lege ferenda by sme si dovolili zvýrazniť nasledujúce: 

1. Zastávame stanovisko, že nie je nutné meniť právnu úpravu, ktorou je regulovaná 
originálna právomoc obce a jej prenesený výkon štátnej správy vo všeobecnosti.  
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 Do budúcnosti by bolo vhodné zvážiť úlohy prokuratúry, respektíve rozšíriť jej povinnosť pri 
proteste prokurátora, ako aj pri správnej žalobe identifikovať úsek činnosti orgánov verejnej správy, 
ktorý je protestovaný, prípadne žalovaný na súde, či ide o originálnu právomoc, alebo prenesený 
výkon štátnej správy. 
 2. Pri využívaní poznatkov z Českej republiky sa núka otázka, či by tieto dve aktivity nebolo 
vhodné rozlíšiť už odlišným názvom týchto VZN a v praxi hovoriť o dvoch druhoch normatívnych 
správnych aktov orgánov územnej samosprávy. Napríklad na označenie VZN obce, ktoré sa týkajú 
preneseného výkonu štátnej správy, by sa použilo označenie vyhlášky obecného zastupiteľstva, a na 
prijímanie normatívnych aktov orgánov územnej samosprávy v oblasti originálnej právomoci by sa 
použilo doterajšie označenie. Tým by sa jednoznačne zvýraznila aj originalita či odvodenosť 
normatívnych správnych aktov a druhotne aj okruhy vzťahov. 
 3. Na označenie uznesení orgánov územnej samosprávy v legislatíve a normotvorbe by sa 
nemalo používať označenie rozhodnutie s výnimkou individuálnych správnych aktov. Ak je nevyhnutné 
tento slovný tvar využívať, tak len v tých prípadoch, keď ním označíme vo všeobecnosti výsledok 
rozhodovacieho procesu vo verejnej správe a v žiadnom prípade nie je možné zameniť ho 
s označením finálnej podoby činnosti orgánov verejnej správy, ktorej výsledkom je individuálny 
správny akt. 
 4. Súčasné interpretačné pravidlo delenia právomoci na originálnu a odvodenú (prenesený 
výkon štátnej správy) (§ 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení) je príliš všeobecné, bude preto treba 
hľadať kritériá na rozlíšenie aktivít. Jedným z možných riešení je žiadať od obecného zastupiteľstva, 
ak je to možné, aby pri uvádzaní prameňov práva obecného alebo regionálneho charakteru uvádzali, 
či ide o originálnu, alebo o odvodenú právomoc. V tejto súvislosti poukazujeme na už uvádzanú 
judikatúru Ústavného súdu, ako aj ďalšiu,165 z ktorej s odstupom času jednoznačne vyplýva, že 
reštriktívne chápanie okruhu originálnej právomoci orgánov územnej samosprávy je vývojom 
spoločnosti prekonané. O to viac, ak sa zamýšľame nad názorom, že územná samospráva by sa pri 
vertikálnom delení moci v štáte mohla chápať aj za štvrtú moc v štáte.166 
 5. Tvorcovia právnych prepisov, ktorými sú regulované právne vzťahy, ktoré doteraz neboli 
právom reglementované, by pri ich predkladaní do zákonodarného zboru mali uvádzať, či prípadná 
regulácia na obecnej alebo regionálnej úrovni by bola originálnou právomocou, alebo preneseným 
výkonom štátnej správy. Máme na mysli napríklad pohyb dronov nad mestom, prípadne pohyb, 
nabíjanie a parkovanie elektromobilov či hybridných áut v obciach a mestách a pod. 
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