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PRVÉ KROKY
V obciach a mestách sa už uskutočnili ustanovujúce rokovania zastupiteľstiev. Starostovia, primátori a aj
poslanci zložili sľuby a ujali sa svojich funkcií. V prípade, ak niektorí poslanci ešte sľub nestihli zložiť, mali
by tak urobiť na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnia. Keďže v mnohých obciach boli
zvolení noví funkcionári, pripravili sme pre nich tento newsletter v záujme pomôcť im pri prvých dňoch v
úrade.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

PREBERANIE AGENDY
Odchádzajúci starosta, už od uskutočnenia volieb, by

teda bežná administratívna činnosť, ktorú títo

mal vykonávať najmä úkony potrebné pre odovzdanie

zamestnanci vykonávajú by mala byť aj po nástupe

agendy obce tak, aby novozvolený starosta mohol

novozvoleného starostu vykonávaná bez prerušení,

kontinuálne pokračovať vo vykonávaní činností,

je vhodné, aby novozvolený starosta po nástupe do

a teda aby bolo riadne zabezpečené plnenie úloh

funkcie v čo najkratšom čase mal prehľad najmä v

obce. Nie je povinnosťou odchádzajúceho starostu nasledujúcich otázkach:
spracovať záverečné audity hospodárenia obce,
rovnako povinnosť dať si vypracovať tieto audity nemá
ani nový starosta. Na druhej strane je však zvykom,
v záujme podrobného oboznámenia sa so stavom
hospodárenia obce, že si novozvolený starosta
nechá vypracovať ekonomický, prípadne personálny
(kompetenčný) alebo právny audit. Výsledky takto
spracovaných

auditov

môžu

novozvolenému

starostovi pomôcť pri určovaní priorít v spravovaní
obce.
Odovzdávanie

a

preberanie

agendy

medzi

odchádzajúcim a novozvoleným starostom nie je
výslovne v zákone o obecnom zriadení upravené.
T.j. odchádzajúci starosta s novozvoleným starostom
môžu samozrejme postup a niektoré agendy obce
konzultovať aj pred ustanovujúcim zasadnutím
zastupiteľstva a zložením sľubu novozvoleného
starostu, avšak tu je potrebné vždy prihliadať na
skutočnosť, že až do zloženia sľubu novozvolený
starosta len na základe oficiálnych výsledkov volieb nie
je oprávnený sa oboznamovať podrobne s jednotlivými
agendami obce, kedy napr. sprístupňovanie údajov
môže byť chránené bankovým, daňovým tajomstvom
alebo sa môžu dotýkať osobných údajov.
So

zmenou

na

poste

starostu

nedochádza

1) Neuhradené záväzky obce po splatnosti, resp.
záväzky pri ktorých už plynie lehota splatnosti.
Novozvolený starosta sa pri nástupe do funkcie
samozrejme

musí

podrobne

oboznámiť

s

ekonomickou situáciu obce. Jednou zo základných
informácií, ktoré musí mať k dispozícii bezodkladne
po nástupe do funkcie je zoznam platieb, ktoré bude
potrebné počas najbližších dní

uhradiť, vrátane

podkladov k takýmto úhradám (t.j. nielen faktúry,
ale aj zmluvy a objednávky na základe ktorých boli
vystavené, preberacie protokoly z poskytnutých
plnení a pod.), tak aby novozvolený starosta mohol
pri dodržaní odbornej starostlivosti schváliť realizáciu
platieb a prípade prijať opatrenia potrebné na
zabezpečenie ich financovania, prípadne aby rokoval
o odklade splátok (ak je to nevyhnutné, nakoľko aj
tieto situácie sa môžu vyskytnúť).

automaticky k personálnym zmenám vo vzťahu k

Praktický tip:

zamestnancom obce. Hoci teda so zmenou osoby

Nezabudnite

vo funkcii starostu obce nedochádza k ukončeniu

dispozičných oprávneniach na úkony v mene obce

pracovných

v banke.

pomerov

zamestnancov

obce,

a

uskutočniť

potrebné

zmeny
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2) Prebiehajúce správne konania, či už pri samotná skutočnosť, že došlo k zmene na poste
prenesenom výkone štátnej správy (napr. stavebné

starostu nie je dôvodom na to, aby novozvolený

konania) alebo výkone samosprávy, tak aby v týchto starosta odmietol uzatvoriť zmluvu, ktorá bude
konaniach bolo zabezpečené dodržanie zákonných výsledkom verejného obstarávania, pokiaľ bol proces
lehôt.

verejného obstarávania zrealizovaný zákonným

Samotná skutočnosť, že došlo k zmene na poste spôsobom.
starostu nemá vplyv na plynutie zákonných lehôt pre
rozhodovanie v správnych konaniach. Rozhodnutia v
správnych konaniach vydáva priamo starosta, avšak
(aj vzhľadom na množstvo agendy) nie je vylúčené,
aby novozvolený starosta využil možnosť postupovať
podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení
„Starosta môže rozhodovaním o právach, právom
chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a
právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne
poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec
obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom
v písomnom poverení. Upozorňujeme, že ak boli
zamestnancom udelené poverenia podľa § 13
ods. 5 zákona o obecnom zriadení odchádzajúcim
starostom/primátorom

tieto

zostávajú

naďalej

platné, t.j. zmenou na poste starostu/primátora nie
sú dotknuté. Poverenie aj odňatie poverenia je totiž
úkon, ktorý sa viaže k funkcii starostu a nie k osobe,

4) Prehľad zmlúv, ktorým v najbližších mesiacoch

ktorá túto funkciu vykonáva. Novozvolený starosta končí ich platnosť (a to zmluvy na plnenia, ktoré
je tak oprávnený nielen udeliť nové poverenia, ale aj obec musí kontinuálne zabezpečovať – t.j. napr.
odňať jestvujúce poverenia. Odňatie poverenia by mal zmluvy na dodávky energií, poskytovanie služieb
starosta vykonať písomne a doručiť ho preukázateľne zimnej údržby, poskytovanie služieb na úseku
zamestnancovi. V prípade, ak novozvolený starosta/

odpadového hospodárstva, a pod.).

primátor nepoverí zamestnancov podľa § 13 ods. 5

V tomto prípade je potrebné, aby novozvolený starosta

zákona o obecnom zriadení, bude musieť viesť všetky mal prehľad o tom, poskytovanie ktorých služieb, prác
konania a vydávať v týchto konaniach rozhodnutia,

alebo dodanie tovarov bude potrebné zabezpečiť

čo by napr. v prípade stavebných alebo daňových

vyhlásením nového verejného obstarávania na ich

konaní v mestách bolo nereálne.

dodávky. Procesy verejného obstarávania musia byť

3) Prebiehajúce verejné obstarávania.
V tomto prípade upozorňujeme na skutočnosť, že
pokiaľ bol spustený proces verejného obstarávania,

spustené v dostatočnom časovom predstihu tak, aby
poskytovanie služieb, prác alebo dodanie tovarov
bolo plynulo zabezpečené. V niektorých prípadoch
môže samotnému vyhláseniu zákazky
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predchádzať aj schválenie zámeru na jej vyhlásenie je obec zainteresovaná (či už na strane žalobcu
obecným zastupiteľstvom, je tiež potrebné zabezpečiť alebo žalovaného), zistiť či je vo veci vytýčený termín
vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce pojednávania, či bol vo veci doručený rozsudok
v dostatočnej výške podľa predpokladanej hodnoty alebo uznesenie voči ktorým by bolo potrebné podať
zákazky, a pod. Na toto všetko treba pamätať, aby

riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok, či bola

sa obec nedostala do problémov, že kontinuálne vo veci doručená výzva súdu na vyjadrenie v určenej
nemá zabezpečené poskytovanie niektorých služieb, lehote, prípadne, či obec nie je povinná z platiť na
prác alebo dodanie tovarov V prípade, ak by obec základe rozhodnutia súdu. Zmeškanie lehoty na
uzavrela zmluvu bez nového verejného obstarávania podanie opravného prostriedku alebo na doručenie
len z dôvodu, že predchádzajúci starosta nezačal vyjadrenia na základe výzvy súdu môže spôsobiť
včas úkony verejného obstarávania, nebude to obci škodu, či už nadobudnutím právoplatnosti
pred Úradom pre verejné obstarávanie ani inými

rozhodnutia súdu, ktorým sa obci ukladá povinnosť

kontrolnými orgánmi dostatočný dôvod, pre ktorý by

uhradiť pohľadávku alebo nemožnosťou predložiť

obec nemala byť sankcionovaná.

dôkazy na obranu obce v konaní v dôsledku

5) Prehľad súdnych konaní, v ktorých obec vystupuje
na strane žalovaného alebo žalobcu.
Novozvolený starosta by sa mal zamerať

aj na

získanie informácií, či a v akých súdnych sporoch

koncentrácie konania (súd v civilnom sporovom
konaní nemusí pripustiť vykonanie dôkazov, ktorých
vykonanie mohol účastník konania navrhnúť už skôr,
ale napr. svojou nečinnosťou v konaní tak neurobil).

KOMPETENCIE STAROSTU
V praxi sa často stretávame s tým, že starostovia a poslanci nie celkom presne poznajú svoje kompetencie.
Následne sa môže stať, že navzájom zasahujú do svojej činnosti a z toho pramenia problémy.
Pre kompetencie starostu je charakteristické že:
1. Kompetencia je vymedzená negatívne – t.j. starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré
nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
2. Vo vzťahu ku kompetencii obecného
zastupiteľstva nie je kompetencia starostu
daná alternatívne, t.j. nie je možné, aby
právomoc v totožnej veci mohli súčasne
vykonávať buď starosta alebo zastupiteľstvo.
Zo zákona alebo štatútu musí byť vždy jasné
v koho kompetencii je právomoc rozhodnúť o určitej otázke. Ak sú aj okruhy, kde môže určité činnosti
vykonávať aj starosta aj zastupiteľstvo, je potrebné čo najlepšie vymedziť hranicu medzi týmito orgánmi
(napr. kompetencie pri uzatváraní zmluvy: v určitom finančnom objeme môže zmluvu uzavrieť starosta sám,
pri dosiahnutí určenej hranice sa už vyžaduje schválenie uzavretie zmluvy v zastupiteľstve).
Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy | Newsletter 10 | december 2018

4

3. Do záležitostí zverených do výlučnej kompetencie i) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a
starostu (napr. vydávanie organizačného poriadku zmenách organizačného poriadku obecného úradu
obecného

úradu)

nesmie

zasahovať

obecné (t.j. obecné zastupiteľstvo si nemôže v rozpore so

zastupiteľstvo.

zákonom o obecnom zriadení vyhradiť si kompetenciu

Základné kompetencie starostu vyplývajú najmä z vydávať napr. organizačný poriadok obecného úradu,
ustanovení § 13, § 13b a § 17 zákona o obecnom zo zákona má zastupiteľstvo nárok iba na informáciu
zriadení, podľa ktorých starosta:

o organizačných zmenách nie na rozhodovanie o

a) je najvyšším výkonným orgánom obce,

tom, či môžu byť vykonané),

b) vykonáva obecnú správu,

j) vymenúva a odvoláva prednostu obecného úradu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k

k) vymenúva a odvoláva zástupcu starostu.

právnickým a fyzickým osobám,

Starosta

d) je štatutárnym orgánom obce,

administratívnoprávnych

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré

prenesenom výkone štátnej správy alebo pri výkone

nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené

samosprávy), vystupuje voči orgánom verejnej správy

obecnému zastupiteľstvu

a vo vzťahoch s fyzickými a právnickými osobami pri

obce

zastupuje

obec

vzťahoch

navonok
(či

už

v
pri

f) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva výkone verejnej správy. Vo vnútorných vzťahoch je
a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

starosta riadiacim subjektom pri organizácii práce

g) môže pozastaviť výkon uznesenia obecného obce a jej súčastí (t.j. napr. vydáva interné normatívne
zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje

akty – smernice, a pod.). Vykonáva uznesenia

zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, obecného

zastupiteľstva.

V

súkromnoprávnych

že ho nepodpíše v lehote do 10 dní odo dňa jeho vzťahoch, t.j. najmä pri uzatváraní zmlúv s fyzickými
schválenia,

a právnickými osobami, kde má obec, ako právnická

h) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok

osoba, rovné postavenie so zmluvným partnerom

obecného

úradu

a

poriadok

odmeňovania vystupuje ako štatutárny orgán obce.

zamestnancov obce,
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V obciach alebo v mestách, kde je v súlade so obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným
znením § 17 zákona o obecnom zriadení zriadená

hlasom, to znamená, že na zasadnutiach obecného

funkcia prednostu obecného/mestského úradu zastupiteľstva a obecnej rady sa môže vyjadrovať,
zároveň novozvolený starosta vymenúva prednostu ale nemá právo hlasovať.
úradu. Prednosta vedie obecný úrad a organizuje V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že
jeho prácu. Prednosta je zamestnancom obce,

obecné zastupiteľstvo nemá kompetenciu delegovať

ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.

na seba oprávnenie starostu riadiť prácu prednostu

Vymenovanie prednostu nezakladá jeho pracovný

úradu – rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici
sp.

zn.

Pôsobnosť

24S/135/2012:

obecného, resp. mestského zastupiteľstva
je upravená v ust. § 11 ods. 4 zák. č.
369/1990 Zb., z ktorého však nevyplýva, že
by mestské zastupiteľstvo mohlo vykonávať
pôsobnosť

zamestnávateľa,

resp.

nadriadeného pracovníka s rozhodovacou
právomocou voči prednostovi mestského
úradu, resp. zamestnancovi mestského
úradu. Nevyplýva z neho ani oprávnenie
mestského zastupiteľstva delegovať na
seba oprávnenie primátora riadiť prácu
prednostu úradu. ...... Napriek tomu, že z
ust. § 11 ods. 4 písm. k/ zák. č. 369/1990
Zb. vyplýva, že v pôsobnosti mestského
zastupiteľstva je schvaľovať Štatút obce
pomer podľa zákonníka práce. Týmto právnym

(mesta), pokiaľ však predmetný Štatút mesta v tretej

úkonom, t.j. vymenovaním sa prednosta len časti čl. 8 bod 3 obsahuje oprávnenie mestského
ustanovuje do funkcie, ale na založenie pracovného zastupiteľstva

ukladať

povinnosti

prednostovi

pomeru je s prednostom potrebné uzatvoriť pracovnú mestského úradu, resp. určovať plnenie úloh
zmluvu. Dňom vzniku pracovného pomeru je deň prednostovi mestského úradu, je potrebné súhlasiť
určený v pracovnej zmluve ako deň nástupu do so žalobcom, že napadnuté uznesenie mestského
funkcie. Rovnako tak odvolaním prednostu nekončí

zastupiteľstva je v tejto časti v rozpore s ust. § 11

pracovný pomer prednostu v zmysle zákonníka ods. 4 a § 16 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. Obecný
práce. V tomto prípade môže byť dôvodom pre úrad, resp. mestský úrad, zabezpečuje organizačné
ukončenie pracovného pomeru výpoveď podľa § 63

a administratívne veci obecného (mestského)

ods. 1 písm. d) bod 2 zákonníka práce. Prednosta zastupiteľstva a starostu (primátora), nie je však
spolu so starostom podpisuje aj zápisnice zo výkonným orgánom zastupiteľstva, ako tomu bolo
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň sa podľa právnej úpravy účinnej do 31.03.2010.
prednosta obecného úradu zúčastňuje na zasadnutí
Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy | Newsletter 10 | december 2018
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Zástupca starostu
Jednou z povinností novozvoleného starostu je veci neprijme uznesenie, avšak takouto nečinnosťou
výber a poverenie zástupcu starostu. Podľa právnej

vystavujú starosta a aj zastupiteľstvo fungovanie

úpravy platnej do 31.3.2010 zástupcu starostu na obce do rizika ohrozenia riadneho plnenia povinností
návrh starostu volilo zastupiteľstvo. S ohľadom na starostu v prípade jeho neprítomnosti.
skutočnosť, že zástupca starostu zastupuje starostu a Starosta zástupcu nielen poveruje, ale zároveň v
musí so starostom úzko spolupracovať, zákonodarca tomto poverení aj určuje rozsah poverenia zástupcu
novelou zákona o obecnom zriadení zveril starostovi

starostu, t.j. úkonov, ktoré bude môcť zástupca

oprávnenie vybrať si spomedzi zvolených poslancov

starostu vykonávať v mene starostu. Toto poverenie

zástupcu, a to bez ohľadu na súhlas zastupiteľstva s sa vyhotovuje písomne. Vzor poverenia nájdete v
týmto výberom.

prílohe tohto newslettera. Z poverenia, ktoré sa

V súlade so znením § 13b ods. 1 zákona č. 369/1009

obligatórne podľa zákona vyhotovuje písomne, musí

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

byť zrejmé, kto, koho, s účinnosťou od akého dňa

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) starostu a v akom rozsahu poveril zastupovaním starostu.
zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na Zároveň, nikoho nemožno nútiť aby vykonával
celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta funkciu zástupcu starostu, a teda okrem písomného
do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí,

vyhotovenia poverenia, resp. zvolenia zástupcu

zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

zastupiteľstvom, sa vyžaduje aj to, aby poslanec

Zástupcom starostu môže byť len poslanec.

Zo funkciu zástupcu starostu v rozsahu uvedenom v

znenia citovaného ustanovenia zákona o obecnom poverení prijal. Najčastejšie tak urobí podpisom
zriadení je poverenie zástupcu starostu povinné, t.j. v

poverenia s uvedením textu „poverenie prijímam“.

každej obci alebo meste musí byť zástupca starostu V súlade so znením § 13b ods. 4 zákona o
poverený. V praxi však nie je vylúčené, že vo vzťahoch

obecnom zriadení ak zanikne mandát starostu pred

medzi starostom a zastupiteľstvom môže dôjsť aj uplynutím funkčného obdobia až do zloženia sľubu
k vzniku patovej situácie, kedy starosta odmietne novozvoleného starostu plní zástupca starostu úlohy
poveriť zástupcu, resp. je v tejto veci nečinný a zároveň

starostu v plnom rozsahu, t.j. aj nad rámec poverenia.

je v tejto veci nečinné aj zastupiteľstvo, resp. v tejto

Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy | Newsletter 10 | december 2018

7

Na vykonávanie týchto činností je splnomocnený patrí plat od obce; jeho pracovný pomer v doterajšom
priamo zákonom o obecnom zriadení. V takomto zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa
prípade zástupca starostu nepoberá odmenu, resp. osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa
plat podľa § 25 zákona o obecnom zriadení, ale plat považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu,
podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení

dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v

a platových pomeroch starostov v znení neskorších

pracovnom pomere a obec sa považuje za

predpisov.

zamestnávateľa. Na sociálne poistenie a zdravotné

Zákonodarca zároveň umožňuje v prípade, ak má poistenie poslanca podľa prvej vety sa vzťahujú
obec viac ako 20.000 obyvateľov, starostovi poveriť

osobitné predpisy.

dvoch zástupcov starostu, pričom každému z nich
určí rozsah poverenia a poradie zastupovania. V
prípade, ak by došlo k zániku mandátu starostu
pred uplynutím funkčného obdobia, tak zástupcovia
starostu budú zastupovať starostu až do zloženia
sľubu novozvoleného starostu, v poradí v ktorom boli
poverení za zástupcov starostu.
Novelou zákona o obecnom zriadení účinnou od
1.4.2018 došlo k novelizácii ustanovenia § 25

Odmeňovaniu zástupcu starostu ako aj poslancov

zákona, ktorý obsahuje aj úpravu odmeňovania

zastupiteľstiev sme sa venovali v Newsletrri č. 1,

zástupcu starostu.

ktorého prílohou je aj Vzor Zásad odmeňovania

§ 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení:

poslancov a ktorý nájdete na tomto linku:

7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo https://npmodmus.zmos.sk/metodiky-materialy.
zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu,

html

UPOZORNENIE NA NOVELU ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že Národná rada SR schválila novelu zákonu o obecnom zriadení,
podľa ktorej § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení znie:
(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od
obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného
platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa
osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu,
dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom,
najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Týmto nie
je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety
a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety
obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“
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V súlade s vyššie citovanou novelou tak s účinnosťou od 01.02.2019 zákonodarca poskytol priamo starostovi
obce kompetenciu určiť výšku platu zástupcu starostu, t.j. zastupiteľstvo nebude môcť túto kompetenciu
v rozpore so zákonom delegovať na seba. Prípadné úpravy odmeňovania zástupcu starostu či už v štatúte,
zásadách odmeňovania poslancov alebo inom internom dokumente, podľa ktorého napríklad výšku platu
zástupcu starostu určuje obecné zastupiteľstvo, je potrebné dať do súladu so znením zákona o obecnom
zriadení v znení tejto novely alebo podmienky odmeňovania zástupcu starostu z týchto interných aktov
úplne vypustiť, nakoľko mechanizmus odmeňovania upravuje kogentným spôsobom zákon.
V zmysle novelizovaného znenia zákon rozlišuje, či je zástupca starostu na výkon jeho funkcie dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania alebo nie (t.j. je napr. poberateľom dôchodku, nezamestnaný alebo samostatne
zárobkovo činná osoba).
Zástupca starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon tejto funkcie zo zamestnania poberá plat určený
starostom. Starosta pri určovaní platu prihliada na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie, pričom takto
určený mesačný plat nesmie byť vyšší ako 70 % celkového mesačného platu starostu, t.j. platu starostu aj
so zvýšením o ktorom rozhodlo zastupiteľstvo.
Zástupcovi starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania, t.j. je napr.
nezamestnaný, poberateľ starobného dôchodku, samostatne zárobkovo činná osoba a pod., patrí odmena
určená starostom. Starosta aj v tomto prípade pri určovaní odmeny prihliada na vecnú a časovú náročnosť
výkonu funkcie, pričom takto určená mesačná odmena nesmie byť vyššia ako 70% mesačného platu starostu
bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, t.j. mesačného základného platu starostu.
Plat alebo odmenu určenú starostom zástupcovi starostu je obec povinná zverejniť na svojom webovom
sídle do 30 dní odo dňa ich určenia.
Pozn.: Zákon ešte nie podpísaný prezidentom SR.
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KOMPETENCIE ZASTUPITEĽSTVA
Ako už bolo vyššie uvedené, kompetencie obecného
zastupiteľstva a starostu nie sú v alternatívnom
vzťahu, t.j. vždy musí byť určený len jeden z týchto
orgánov, ktorý je vo veci oprávnený rozhodovať, a
to buď zákonom, štatútom alebo napr. zásadami
hospodárenia s majetkom obce. Pre kompetencie
zastupiteľstva je charakteristické že:
1. je vymedzená pozitívne, t.j. zastupiteľstvu je
vyhradené rozhodovať o tých úkonoch, ktoré sú
určené priamo v zákone o obecnom zriadení a
osobitných zákonoch, na rozdiel od kompetencie
starostu, ktorý naopak rozhoduje vo všetkých
veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom
alebo štatútom obce vyhradené obecnému
zastupiteľstvu,
2.

zákon

o

obecnom

zriadení

vymedzuje

demonštratívne, t.j. neuvádza všetky kompetencie,
3. je zameraná predovšetkým na samosprávnu pôsobnosť obce.
Základné kompetencie vyhradené zastupiteľstvu sú upravené v § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení:
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom sú interným správnym aktom obce, t.j. nie je nutné ich
prijímať vo forme všeobecne záväzného nariadenia. Ich vydanie je vyhradenou kompetenciou obecného
zastupiteľstva obce.
Minimálny obsah Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce je kogentne ustanovený v § 9 ods. 1
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce upravia najmä:
»» práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
»» podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
»» postup prenechávania majetku do užívania,
»» nakladanie s cennými papiermi,
»» ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
»» spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na
právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo
rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
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Nález Ústavného súdu III US 389/08: „Majetok obce ako majetok verejnoprávnej korporácie slúžiaci
predovšetkým na plnenie jej úloh daných kompetenciami pri výkone samosprávy, ktoré sa realizujú v
prospech jednotlivých subjektov práva majúcich k územiu obce právne relevantný vzťah, nemožno z
hľadiska právneho režimu nakladania s ním porovnávať s majetkom iných subjektov súkromného práva.
Potreba odlišného právneho režimu je daná snahou usmerniť využívanie majetku obce na plnenie úloh
verejnoprávnej povahy, chrániť majetok obce pred jeho zneužitím a pred nehospodárnym nakladaním a
zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie zhodnocovanie a zveľaďovanie, a tým v čo najväčšej možnej miere
zabrániť situácii charakterizovanej neschopnosťou obce plniť svoje verejnoprávne funkcie riadne a včas v
dôsledku nedostatočnej majetkovej základne.

Vychádzajúc z uvedených záverov ústavný súd vyvodzuje,

že ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov je potrebné vykladať zužujúco, čo sa týka oprávnenia starostu obce
uskutočňovať právne úkony vo veciach hnuteľného majetku obce alebo jej majetkových práv v prípade, ak toto
nakladanie nie je obmedzené zákonom alebo samotnou obcou prostredníctvom záväzného aktu obecného
zastupiteľstva. V tomto kontexte je zároveň potrebné pristúpiť k extenzívnemu výkladu ustanovenia § 11
ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ktoré priznáva obecnému zastupiteľstvu právo schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa
majetku obce, ....“
V prípade absencie zásad hospodárenia a nakladania akciami). Práve na tieto operatívne zmeny môže
s majetkom obce môže dochádzať k sporom o zastupiteľstvo určiť starostovi rozsah, v akom
platnosť úkonov starostu týkajúcich sa nakladania s môže vykonávať zmeny rozpočtu bez schválenia
majetkom obce, ak tieto neschváli zastupiteľstvo.

zastupiteľstvom. Zákon tento rozsah neurčuje, je

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, na zastupiteľstve akú výšku sumy pre vykonanie
kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný rozpočtových opatrení starostovi schváli. Tento
účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť rámec by mal zohľadňovať najmä veľkosť obecnej
jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych
dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20
ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o
prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej
výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať
starosta.
S ohľadom na skutočnosť, že zastupiteľstvo nie je
permanentne zasadajúci orgán, ale zasadnutia sa
konajú podľa harmonogramu najmenej raz za 3

samosprávy, výšku rozpočtu a pod.. Tejto téme sa

mesiace, medzi dvomi zasadnutiami môže vzniknúť

plánujeme venovať v niektorých z nasledujúcich

potreba uskutočniť operatívne zmenu rozpočtu (napr.

newslettrov.

presun finančných prostriedkov medzi investičnými
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Typickým príkladom schválenia prevzatia záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho
rozpočtu je schválenie zriadenia záložného práva na byty obstarané z úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania.
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie
obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
V § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení zákonodarca určuje prípady kogentného a fakultatívneho prijatia
všeobecne záväzných nariadení vo veciach územnej samosprávy. Obec je povinná vo veciach územnej
samosprávy vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť:
»» názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny,
»» pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene,
»» pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
»» podrobnosti o organizácii miestneho referenda,
»» činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
»» ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje zákon.
Všeobecne záväzným nariadením môže obec ustanoviť aj iné povinnosti ako sú špecifikované vyššie.
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21
ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu
jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len “hlavný kontrolór”), určiť rozsah výkonu funkcie
hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické
osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú
účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie
spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
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OBECNÁ KRONIKA

V súlade so znením § 4 ods. 3 písm. s) zákona o zmenu, doplnenie alebo opravenie zápisu a pod..
obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy

Zákon č. 80/1920 Sb. ako aj vládne nariadenie

najmä vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku,

boli zrušené novelou zákona o obecnom zriadení č.

prípade aj v jazyku národnostnej menšiny. Vedenie 70/2018 Z.z., účinnou od 01.04.2018.
kroniky je teda obligatórnou činnosťou, ktorú musí

V nadväznosti na zmenu legislatívy, si preto

obec zabezpečiť.

dovoľujem dať do pozornosti, že konkretizácia

Pôvodne bolo vedenie kroniky (pamätnej knihy)

vedenia obecnej kroniky a podrobnosti jej vedenia

upravené v zákone č. 80/1920 Sb. o pamětních

už nie je upravená všeobecne záväznými právnymi

knihách obecných v spojení s Vládním nařízením

predpismi, a teda obec si tieto podrobnosti môže

č. 162/1932 o pamětních knihách obecných.

určiť vnútrooragnizačným dokumentom obce, napr.

Toto nariadenie obsahovalo viacero povinností

smernicou vydanou starostom.

a

náležitosti

vedenia

obecnej

kroniky,

napr. Úlohou kroniky je vecne, chronologicky, písomne a

ustanovenie kronikára obecným zastupiteľstvom,

obrazom zaznamenať všetky významné skutočnosti v

najmenej jedenkrát za tri roky povinnosť sprístupniť obci, najmä o politickom, hospodárskom, sociálnom
kroniku na 14 na nahliadnutie verejnosti, vytvorenie a kultúrnom dianí. Aktuálne už môžu obce kroniku
letopiseckej komisie, ktorej členmi sú starosta a sprístupniť jednoduchšie širokej verejnosti napr.
2 občania zvolení zastupiteľstvom, ktorá

dozerá zverejnením zápisov v elektronickej forme na

na úpravu kroniky a zápisy v nej s právom nariadiť

webovej stránke obce.
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UPOZORNENIE NA NOVELU ZÁKONA O OBECNOM
ZRIADENÍ
Ako už bolo uvedené aj vyššie, v časti týkajúcej sa zástupcu starostu, dovoľujeme si Vás upozorniť, že
Národná rada SR schválila novelu zákonu o obecnom zriadení, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť
01.02.2019. Okrem podrobnej úpravy určovania platu alebo odmeny zástupcu starostu sa novela pozitívne
dotkne aj poslancov obecných zastupiteľstiev. Podľa schváleného znenia návrhu zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon o obecnom zriadení sa § 25 ods. 8 dopĺňa nasledovne:
V § 25 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného
predpisu,18baa) môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena určená v zásadách
odmeňovania poslancov.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18baa znie:
„18baa) Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súlade s touto úpravou budú môcť mestá a obce poslancom poskytovať nad rámec základnej odmeny
poslanca, ktorá nesmie v kalendárnom roku presiahnuť výšku 1 mesačného platu starostu bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny (t.j. základného platu starostu), aj ďalšiu odmenu za vykonávanie činností
podľa osobitného zákona. V poznámke pod čiarou k tomuto ustanoveniu sa uvádza ako príklad odkaz na § 4
ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, t.j. vykonávanie funkcie sobášiaceho. Týmto doplnením zákona tak
bude opätovne možné poskytovať poslancom odmenu za vykonávanie sobášnych obradov.
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VZOR POVERENIA ZÁSTUPCU STAROSTU

POVERENIE

V súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto
poverujem
mojím zastupovaním v rozsahu tohto poverenia
zástupcu starostu/primátora – ..................................(doplniť titul, meno, priezvisko)
narodeného : ..........................., trvale bytom: ........................................
Zástupcovi starostu/primátora určujem rozsah zastupovania starostu/primátora nasledovne:
1.Oblasť ....... Upraviť podľa podmienok obce/mesta (napr. Oblasť životného prostredia, Oblasť dopravy,
Oblasť stavebného poriadku, Oblasť investícií mesta, Oblasť vodného hospodárstva a ovzdušia,
Koordinácia výborov mestských častí (ak sú v meste zriadené) ):
- koordinácia a vedenie stretnutí s občanmi a vybavovanie ich požiadaviek v tejto oblasti,
- podpisovanie bežnej korešpondencie v tejto oblasti
- pozvánky na pracovné rokovanie, vedenie rokovaní v tejto oblasti
.............................. doplniť v prípade potreby
2.Oblasť ..............: použiť koľkokrát je potrebné
- koordinácia a vedenie stretnutí s občanmi a vybavovanie ich požiadaviek v tejto oblasti,
- podpisovanie bežnej korešpondencie v tejto oblasti
- pozvánky na pracovné rokovanie, vedenie rokovaní v tejto oblasti
- .............................. doplniť v prípade potreby
Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek
iných dokladov a dokumentov, z ktorých by obci ............./mestu ..................... vznikali finančné
záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie rozhodnutí obce ............./mesta
......................

V ...................................... dňa ......................
............................................
(doplniť titul, meno a priezvisko starostu/primátora)
starosta/primátor obce/mesta .........................

Poverenie v navrhovanom rozsahu prijímam:
V ...................................... dňa ......................

....................................................
(doplniť titul, meno a priezvisko povereného
zástupcu)
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