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Úvod
Základnou úlohou aktivity 3 Rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy
v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy je analýza zameraná na
výkon prenesených kompetencií a originálnych kompetencií miestnej územnej samosprávy
zahŕňajúca aj porovnanie so situáciou v tejto oblasti v ostatných krajinách V4.
Analýza sa má zamerať na výkon a financovanie kompetencií a jej výsledky majú zahŕňať:
a) zmapovanie prenesených kompetencií a kľúčových originálnych kompetencií,
b) kvantifikáciu efektivity výkonu kompetencií,
c) popis financovania kompetencií,
d) porovnanie situácie na Slovensku so situáciou v ostatných krajinách V4.
Na základe vykonanej analýzy je ďalšou úlohou v rámci aktivity 3 navrhnúť systémové zmeny
v súčasnom modeli miestnej územnej samosprávy vrátane návrhu legislatívnych zmien. V návrhu
sa majú zohľadniť aj riešenia a skúsenosti z ostatných krajín V4. Na oboznámenie sa s nimi
a komparáciu poznatkov budú slúžiť zahraničné pracovné cesty do týchto krajín.
Navrhnuté systémové zmeny majú slúžiť na zvýšenie výkonnosti pri výkone kompetencií a tiež na
zvýšenie pružnosti systému (pripravenosť reagovania na rozvojové impulzy).
V rámci aktivity 3 vzniknú tri cieľové dokumenty („nelegislatívne materiály“) zamerané na miestnu
územnú samosprávu s názvami:
a) Výkon a financovanie prenesených kompetencií
b) Výkon a financovanie originálnych kompetencií
c) Kompetenčné zázemie samospráv – v dokumente budú uvedené aj výsledky porovnania
kompetencií na Slovensku s ostatnými krajinami V4.
Tento materiál je prvým z uvedených 3 cieľových dokumentov a zaoberá sa výkonom
a financovaním prenesených pôsobností. 1 Sústreďujeme sa v ňom na zmapovanie prenesených
pôsobností a popis ich financovania. Materiál obsahuje aj úvodné vyjadrenie k efektivite výkonu
prenesených pôsobností a k návrhu systémových zmien. Celkové vyjadrenie k efektivite a k návrhu
systémových zmien bude obsahovať až záverečný materiál, a to na základe zohľadnenia riešení
a skúseností z ostatných krajín V4, ktorých analýza a porovnanie so situáciou na Slovensku je
predmetom tretej fázy projektu.
Po úvode do problematiky kompetencií. resp. pôsobností spracovanom v kapitole 1 nasledujú
kapitoly 2 až 9 venované jednotlivým úsekom štátnej správy, v ktorých obce vykonávajú prenesené
pôsobnosti. Tieto kapitoly majú, aj pri istej rôznorodosti analyzovaných pôsobností, podobnú
základnú štruktúru. Každá z nich začína úvodom obsahujúcim stručnú charakteristiku daného
úseku štátnej správy z pohľadu výkonu prenesených pôsobností obcami. Nasleduje časť venovaná
legislatívnemu ukotveniu, ktorá v prvom rade obsahuje názov zákona (zákonov, resp. ďalších
predpisov), ktorý upravuje výkon prenesených pôsobností na danom úseku, a stručnú
charakteristiku tých častí zákona, ktorých sa týka prenesený výkon. Potom obvykle nasledujú
upozornenia na konkrétne časti zákona, ktoré prenesený výkon upravujú so stručným komentárom,
čo to v praxi znamená. Táto časť obsahuje vyjadrenie s uvedením tých pôsobností, ktoré zákon
explicitne označuje ako prenesený výkon štátnej správy.
Ďalšia časť sa zaoberá niektorými aspektmi organizačného zabezpečenia výkonu prenesených
pôsobností na príslušnom úseku. Nachádza sa v nej vyjadrenie, ako vyzerá v príslušnej oblasti
zabezpečovanie výkonu kompetencií z pohľadu spoločných obecných úradov, pokiaľ sa na danom
úseku uplatňuje.
Nasleduje časť venovaná spôsobu financovania výkonu prenesených pôsobností na príslušnom
úseku. V nej sa uvádza, podľa akých predpisov je oblasť financovaná a akým spôsobom sa
0F

1 V materiáli uprednostňujeme používanie spojenia „prenesené pôsobnosti“, resp. „prenesený výkon (štátnej správy)“
pred spojením „prenesené kompetencie“. Odôvodnenie tohto rozhodnutia je uvedené v kapitole 1.
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zabezpečuje financovanie. Spravidla sú v nej uvedené aj objemy finančných prostriedkov, ktoré pre
danú oblasť boli alokované v posledných rokoch.
Záverečné dve časti každej z kapitol sú venované postupne parametrom výkonnosti výkonu
prenesených pôsobností v príslušnej oblasti a záverom a odporúčaniam k výkonu prenesených
pôsobností pre danú oblasť. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle opisu projektu bude celkové
vyjadrenie k efektivite a k návrhu systémových zmien v oblasti kompetencií samospráv, vrátane
prenesených, obsahovať až záverečný nelegislatívny materiál „Kompetenčné zázemie samospráv“
vypracovaný v druhej polovici roku 2020, a to aj na základe zohľadnenia riešení a skúseností
z ostatných krajín V4, ktorých analýza a porovnanie so situáciou na Slovensku je predmetom tretej
fázy projektu, tento materiál obsahuje v posledných dvoch častiach kapitol spravidla len úvodné
vyjadrenia k efektivite výkonu prenesených pôsobností a východiská k návrhu systémových zmien.
Okrem úsekov, v ktorých obce vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, sme pokladali za
vhodné začať pracovať súčasne aj na úseku sociálnych služieb. Doteraz dosiahnuté výsledky na
tomto úseku sú uvedené v kapitole 10.
V závere sú sumarizované hlavné zistenia obsiahnuté v materiáli. Súčasťou materiálu je aj príloha,
ktorá obsahuje prehľad prenesených pôsobností podľa jednotlivých úsekov s odkazom na príslušné
legislatívne ustanovenia.
Jednotlivé kapitoly dokumentu zahŕňajú aj informácie získané priamo v teréne. Na tento účel bol
realizovaný reprezentatívny prieskum na vzorke 270 obcí a miest, ktorý sa týkal úsekov stavebného
poriadku, hlásenia pobytu a úsekov v oblasti životného prostredia. Na iných úsekoch boli na
získanie informácií z terénu využité pracovné stretnutia. Podrobnosti sú uvedené v príslušných
kapitolách.
Technické poznámky
Pokiaľ nie je uvedené inak, označením „obec“ a „starosta“ rozumieme „obec a mesto“ a „starosta
a primátor“. V názvoch zákonov spravidla vynechávame klauzulu „v znení neskorších predpisov“.
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Kapitola 1: Úvod do problematiky kompetencií/pôsobností vykonávaných obcami
Cieľom tejto kapitoly je vymedziť obsah pojmov v oblasti kompetencií, resp. pôsobností miestnej
územnej samosprávy a zhrnúť spoločné znaky súčasného stavu pôsobenia obcí v prenesenom
výkone štátnej správy na jednotlivých úsekoch. V ďalších kapitolách sa budeme zaoberať
špecifikami jednotlivých úsekov s využitím všeobecného rámca načrtnutého v tejto kapitole.
1.1 Vymedzenie pojmov kompetencia a pôsobnosť
Podľa slovníka cudzích slov sa pod kompetenciou rozumie právomoc, okruh pôsobnosti, dosah
právomoci. Ďalej je to tiež schopnosť produkovať určité (vonkajšie) prejavy a schopnosť porozumieť
im. Pod slovom kompetentný sa uvádza majúci príslušnú právomoc; opakom kompetentného je
inkompetentný, resp. nekompetentný.
V masmédiách a v hovorovej reči sa často používa slovo „kompetencia“, resp. „kompetencie“
v súvislosti s výkonom pôsobností územnej samosprávy. Odkazuje sa tak na činnosť, ktorú
vykonávajú orgány územnej samosprávy, alebo jednotlivé zložky zriaďované orgánmi územnej
samosprávy. V tejto oblasti sa však pojem „kompetencia“ nepoužíva vždy v jeho pôvodnom
význame. Preto je potrebné na účely tohto materiálu, ktorý sa zaoberá kompetenciami obcí, hneď
v úvode ozrejmiť, v akom význame budeme slovo „kompetencia“ v materiáli používať, teda čo
budeme pod ním rozumieť. Zároveň uvedieme, ako sa kompetencie delia a aké sú pravidlá ich
vykonávania.
Je zrejmé, že na to, aby obec, resp. jej orgán mohol vykonávať nejakú činnosť, musia byť splnené
isté podmienky. V prvom rade musí byť vymedzený obsah príslušnej činnosti, musí existovať
subjekt, ktorý ju vykoná (resp. vykonáva), musí mať na to určitú spôsobilosť (priamu alebo
nepriamu), musí mať určité vybavenie (napr. priestorové, technické, personálne, odborné a pod.)
a musí disponovať aj určitou právomocou.
Z uvedeného vyplýva, že použitie výrazu „kompetencia“ v súvislosti s výkonom činností obcí
nezodpovedá celkom jeho vyššie uvedenému štandardnému významu. Ide skôr o výraz, ktorý sa
zaužíval, zľudovel. Používajú ho ako starostovia, miestni poslanci, zamestnanci obecných úradov,
tak aj novinári a všeobecná verejnosť. Pri slove kompetencia asi každý tuší, o čom je reč. Avšak na
to, aby sme mohli hovoriť o „kompetencii“ ako o celom súhrne vyššie uvedených zložiek výkonu
nejakej činnosti, musíme hovoriť najmä o dvoch dôležitých atribútoch – a tými sú pôsobnosť
a právomoc.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. k uvedenému hovorí: „V teórii sa niekedy stotožňujú pojmy
kompetencia, právomoc a príslušnosť. Diskusie na túto tému sa vedú už dlho. My kompetenciu
chápeme ako vymedzenie úloh, právomocí a zodpovednosti za plnenie úloh. Právomoc ako rozsah
povinností a oprávnení. Príslušnosť, pojem práva procesného, (je) vymedzenie jediného orgánu,
ktorý môže v konkrétnej veci konať. 2“.
S týmto sa dá súhlasiť, avšak len čiastočne. Výhradu možno mať v tom, že uvedené je neúplné –
a to práve v tom, že v ňom chýba vymedzenie pôsobnosti. Ak je kompetenčné vymedzenie širšie,
pretože jej jednotlivé aspekty nemôžeme vynechať, potom je pôsobnosť niečo, čo sa stáva súčasťou
kompetencie. Tam by bolo práve možné zaradiť vymedzenie úloh a zodpovednosti.
Každý subjekt verejnej správy, obec nevynímajúc, musí mať vymedzený určitý okruh úloh, ktoré má
riešiť v určitom územnom priestore (územie obce) a tiež zverené prostriedky, ktorými má plnenie
týchto úloh dosahovať.
Podľa prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc. „V správnom práve označujeme okruh vymedzených
úloh ako pôsobnosť a zverené prostriedky, pokiaľ ide o prostriedky právne, ako právomoc.“ 3
Na pôsobnosť (teda „čo“) sa môžeme pozerať ako na pôsobnosť vecnú a pôsobnosť územnú. Ide
o inštitút hmotného práva. Vecná pôsobnosť sa ešte môže deliť na všeobecnú – vykonáva ju na
určitom území len jeden správny orgán, alebo na delenú – vykonáva ju viacero orgánov.
1F

2F

2 Marián Vrabko in: Peter Škultéty a kolektív: Správne právo hmotné, všeobecná a osobitná časť, Právnická fakulta UK
Bratislava, 1997
3 Dušan Hendrych in: Hendrych, D. a kol.: Správní právo, Obecná část. 2. vydání. Praha, C. H. Beck 1996
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Územná pôsobnosť je dôležitá v tom zmysle, či je správny orgán príslušný len na určité presne
vymedzené územie, za hranicami ktorého jeho pôsobnosť končí (napr. stavebný úrad obce), alebo
má pôsobnosť pre viac takýchto území (napr. okresný úrad v sídle kraja ako odvolací orgán
v stavebnom konaní).
Územná pôsobnosť je určovaná (stanovovaná) zákonom, kde tento vymedzuje pôsobnosť obce na
jej územie (napr. pri údržbe obecných komunikácií) alebo ju stanovuje širšie (napr. stanovenie
územnej pôsobnosti matričných úradov).
Aby mohol správny orgán vykonávať verejnú správu v rozsahu svojej pôsobnosti, potrebuje k tomu
určité materiálne, finančné, osobné a právne prostriedky. Medzi právnymi prostriedkami má
právomoc osobitné postavenie, pretože spočíva v oprávnení vykonávať verejnú moc.
Právomoc sa v oblasti verejnej správy uskutočňuje najmä:
- vydávaním nariadení,
- vydávaním správnych aktov (napr. rozhodnutí),
- uzatváraním zmlúv,
- výkonom rozhodnutí,
- správnym dozorom (výkonom kontroly).
Stručný prehľad vyššie uvedených pojmov obsahuje tabuľka:
Pojem

Význam pojmu

Kompetencia
(všeobecne)

právomoc, okruh pôsobnosti, dosah právomoci;

Kompetencia
(vo verejnej
správe)

vymedzenie úloh, právomocí a zodpovednosti za plnenie úloh; kompetencie
obce teda predstavujú vymedzenie určitého okruhu úloh, ktoré má riešiť
v určitom územnom priestore (územie obce) a tiež zverené prostriedky,
ktorými plnenie týchto úloh má dosahovať;

Príslušnosť
(procesne)

vymedzenie jediného orgánu, ktorý môže v konkrétnej veci procesne konať
(vecná a/ alebo miestna príslušnosť);

Právomoc

okruh vymedzených úloh ako pôsobnosť a zverené prostriedky, pokiaľ ide
o prostriedky právne;

Pôsobnosť
(hmotnoprávne)

(teda „čo“)sa môžeme pozerať ako na pôsobnosť vecnú a pôsobnosť
územnú;

Na záver tejto časti uveďme ako príklad istej nedôslednosti pri používaní pojmov „kompetencia“ a
„pôsobnosť“ toto: základnou legislatívnou normou pri transformácii verejnej správy sa stal zákon
č. 416/2001 Z. z. s názvom „o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a samosprávne kraje“. Aj keď sa tomuto zákonu hovorilo v danom čase „kompetenčný“ zákon
alebo zákon o prechode kompetencií, už podľa názvu, ako aj predmetu jeho úpravy je zrejmé, že
išlo o prechod pôsobností, ktoré podľa neho mali obce vykonávať.
Na účely ďalšieho textu uveďme tento príklad pôsobnosti (resp. kompetencie): podľa čl. 68 Ústavy
SR môže obec vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre
samosprávu zo zákona vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej tiež „VZN“). Toto je obecná –
samosprávna pôsobnosť, pričom na to využije právomoc obecného zastupiteľstva, ktoré takéto VZN
schvaľuje. Obec vydáva VZN v rôznych oblastiach, neznamená to však, že vydávanie VZN v každej
z týchto oblastí predstavuje osobitnú pôsobnosť. Stále ide o jednu a tú istú pôsobnosť – vydávanie
VZN.
Záver z poznámok uvedených v tejto časti je takýto: Keďže sa slovo „kompetencia“ v oblasti
prechodu (decentralizácie) pôsobností vžilo do verejného povedomia, budeme ho používať aj
v ďalších častiach predkladaného materiálu v rozšírenom význame (vymedzenom v tejto časti)
oproti jeho všeobecnému chápaniu a používať ho vo význame prakticky sa zhodujúcom
s významom slova „pôsobnosť“.
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1.2 Ústavné zakotvenie „originálnych“ kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy
Činnosti, ktoré obec vykonáva, patria buď do jej samosprávnej pôsobnosti, alebo sú súčasťou
preneseného výkonu štátnej správy. Toto rozdelenie je zakotvené v čl. 67 ods. 1 a v čl. 71 ods. 1
Ústavy SR (ďalej len „ústava“).

1.2.1 Samosprávna pôsobnosť (samosprávne, resp. originálne kompetencie)
Podľa čl. 67 ods. 1 ústavy sa územná samospráva, teda výkon všetkých činností, ktoré sa
vykonávajú v rámci samosprávnej pôsobnosti obce, uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov
obce, miestnym referendom alebo orgánmi obce. Od vyjadrenia vôle obyvateľov obce jedným
z týchto spôsobov sa ďalej odvíjajú jednotlivé konkrétne činnosti, ktoré sa vykonávajú v mene obce,
pre obec, na jej zodpovednosť a za jej peniaze.
Toto sú základné aspekty a atribúty samosprávnej pôsobnosti – v mene obce, pre obec, na jej
zodpovednosť a za obecné prostriedky (t. j. na náklady obce).
V mene obce je vydané akékoľvek rozhodnutie, prijaté uznesenie zastupiteľstva, zriadený obecný
podnik a pod.
Pre obec – samosprávna činnosť sa vždy vykonáva pre obec – orgány obce, jej obyvatelia ani
obecné referendum nemá nijakú právomoc rozhodovať o čomkoľvek za hranicami obce, jej územie
je teda na výkon samosprávy podstatným limitujúcim faktorom.
Na zodpovednosť obce – za úlohy, ktoré má vykonávať, je vždy zodpovedná obec, jej orgány, resp.
obcou zriadená právnická osoba. Ak sa tak nedeje, resp. sa tak nedeje uspokojivo, prijímatelia,
adresáti takejto činnosti – obyvatelia obce, resp. právnické osoby sídliace na jej území, sa obracajú
so svojimi podnetmi, sťažnosťami, podaniami a pod. opäť len na obec (jej orgány).
Za obecné prostriedky (na náklady obce) – tento aspekt je upravený ustanovením čl. 65 ústavy,
v ktorom sa definuje a zakotvuje hospodárska a finančná nezávislosť obce tak, že (za podmienok
ustanovených zákonom) obec hospodári samostatne s vlastným majetkom a so svojimi finančnými
prostriedkami. Teda v rozhodovaní, čo urobí obec so svojím majetkom, ako ho použije, ako s ním
bude nakladať, resp. na čo a ako použije svoje finančné prostriedky, je obec samostatná. Okrem
limitov stanovených zákonmi (najmä zákonom o majetku obcí a zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy) sú obce v majetkovom, resp. hospodárskom rozhodovaní,
určovaní si vlastných priorít a pod. úplne nezávislé.
Čl. 65 ods. 2 ústavy ešte odkazuje na štátny dotačný systém, s využitím ktorého sa obce môžu
uchádzať o finančné prostriedky, a to najmä v rámci rôznych dotačných programov, ktoré vypisuje
štát. V tomto prípade tiež ide o financovanie potrieb obce, teda výkon samosprávy, avšak pri
rozhodovaní o použití takto získaných prostriedkov je obec limitovaná konkrétnym zákonom
o poskytovaní dotácií a dotačnou zmluvou, ktorú obec s poskytovateľom dotácie (napr. s určitým
ministerstvom) uzatvára. Použitie takýchto prostriedkov je potom prísne účelovo viazané a podlieha
vyúčtovaniu poskytovateľovi dotácie.

1.2.2 Prenesený výkon štátnej správy
Prenesený výkon štátnej správy je predmetom čl. 71 ústavy, ktorý hovorí, že na obec možno
zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu
štátnej správy uhrádza štát. Základom je princíp subsidiarity. Ten vychádza z predpokladu, že štát
presúva na nižšie úrovne výkon tých rozhodnutí, ktoré sú takto zabezpečované efektívnejšie ako
v prípade ich výkonu z centrálnej úrovne.
Z uvedeného vyplýva najmä to, že pri prenesenom výkone štátnej správy:
- ide o štátnu pôsobnosť, nie samosprávnu (aj keď ju v konečnom dôsledku vykoná obec ako
samosprávna jednotka),
- vykonáva sa v mene štátu (teda nie v mene obce a v jej prospech a na jej zodpovednosť),
v zásade sa dá povedať, že obec tu vystupuje ako štátny orgán,
- nepripúšťa sa žiadne vybočenie zo zákonného rámca a obecné zastupiteľstvo (až na jednu
výnimku – pozri nižšie) nemá žiadnu ingerenciu, teda možnosť zasiahnuť do preneseného
výkonu štátnej správy,
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obec tu nepôsobí ako samosprávny v podstate nezávislý územný celok, pretože výkon tejto
činnosti riadi a kontroluje vláda,
- náklady takto preneseného výkonu hradí štát (teda nejde o hradenie výkonu na napĺňanie
vlastných potrieb v rámci samosprávnej činnosti).
V praxi ide najmä o výkon rozhodovacích činností, ktorých vykonávanie je takto priblížené viac
k adresátom takejto činnosti (stavebný poriadok), alebo o činnosti, kde si štát z rôznych dôvodov
chce ponechať svoj vplyv (regionálne školstvo).
Pri výkone činností v rámci preneseného výkonu štátnej správy obec a jej orgány nie sú nezávislé,
ale sú závislé od nadriadených orgánov, ich pokynov, interných predpisov, ich právnych názorov,
ich rozhodnutí v odvolacích konaniach a pod. Zároveň štát má výkon takto prenesenej štátnej
pôsobnosti financovať z vlastných prostriedkov, pričom na druhej strane obec je povinná tieto
prostriedky používať len na takto určený účel, teda sú účelovo viazané. Obec (resp. v jej mene
starosta) v takýchto prípadoch vystupuje ako správny orgán vykonávajúci verejnú moc
reprezentovanú štátom. Musí ísť o výkon činností presne určených zákonom, nijako inak sa na obec
výkon štátnej správy nedá preniesť.
-

1.2.3 Rozdelenie kompetencií medzi orgány obce
Kým na výkone územnej samosprávy sa podieľajú obidva orgány obce, teda obecné zastupiteľstvo
(ako kolektívny orgán zložený z volených poslancov) a starosta (priamo volený orgán, pod vedením
ktorého sa sústreďuje najmä obecná exekutíva), pri prenesenom výkone štátnej správy pôsobí
prevažne starosta. Obecné zastupiteľstvo má (pozri čl. 71 ods. 2 ústavy) pri prenesenom výkone
štátnej správy len jednu právomoc, a to v rámci svojej územnej pôsobnosti, na základe
splnomocnenia v zákone a v jeho medziach vydávať všeobecne záväzné nariadenia.
Podľa čl. 68 ústavy vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre
samosprávu zo zákona, môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia.
Rozdiel medzi týmito dvomi pôsobnosťami obce, pokiaľ ide o vydávanie všeobecne záväzných
nariadení, je zrejmý, pretože pri prvom je to možné len na základe vysloveného splnomocnenia
v zákone a v jeho medziach, pričom musí ísť o výkon štátnej správy; pri výkone územnej
samosprávy je limitov menej, najmä už nemusí ísť o vyslovene zákonné splnomocnenie, aj keď tu
platí, že takéto nariadenia musia byť v súlade so zákonom, ústavou a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Takéto samosprávne nariadenie nesmie napríklad ukladať povinnosti alebo
obmedzenia nad rámec toho, ako ich ukladá zákon a pod.
Vyššie uvedené podporuje aj nasledujúci nález Ústavného súdu SR: „ Výsledok normotvornej
činnosti podľa čl. 68 a 71 ods. 2 prvá veta ústavy je zdanlivo totožný, pretože orgán samosprávy
vydá VZN. Podstatný rozdiel je však v účele vydania VZN, ako aj v právnom titule vydania VZN. VZN,
ktorým sa plnia úlohy samosprávy, vydáva orgán územnej samosprávy na samosprávny účel. VZN
v prípadoch, v ktorých orgány plnia úlohy štátnej správy, vydáva orgán územnej samosprávy pre
potreby zabezpečenia úloh štátnej správy v regióne orgánu územnej samosprávy. VZN podľa čl. 71
ods. 2 môže orgán územnej samosprávy vydať len ak Národná rada Slovenskej republiky v zákone
udelí orgánu územnej samosprávy splnomocnenie, aby na výkon štátnej správy vydala VZN. ...
zákon orgánu územnej samosprávy dovoľuje vydať VZN iba v rozsahu ustanovenom národnou
radu.
Normotvornú pôsobnosť podľa čl. 68 ústavy môže obec uplatniť kedykoľvek, bez splnomocnenia
v zákone. Normotvornú pôsobnosť podľa čl. 68 ústavy nemôže obec uplatňovať v neobmedzenej
miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode orgánu územnej
samosprávy. ....táto pôsobnosť sa udeľuje len na úpravu vecí, územnej samosprávy podľa čl. 65
ods. 1 ústavy, ako aj podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, pričom aj na uplatnenie tohto
ustanovenia sa vzťahuje čl. 152 ods. 4 ústavy: Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou“ 4.
3F

4

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 8/97 z 26.3.1997
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1.3 Zákonná úprava rozdelenia samosprávnych pôsobností a preneseného výkonu štátnej správy
Na výkon samosprávnych pôsobností obce je najdôležitejší zákon o obecnom zriadení, ktorý vo
všeobecnosti vymenováva v § 4 ods. 3 (pod názvom samospráva obce) v podstate základné
samosprávne pôsobnosti obce:
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce
a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis,5b) vydáva súhlas,
záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických
osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k
investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne
podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom,5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami
zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné
prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje
trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja
jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí
pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov6) a dbá o
zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,6a)
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.6b)
Ak niekedy hovoríme o originálnych pôsobnostiach obce, tak tie vyššie uvedené sú
„najoriginálnejšie“. Sú dané zákonom o obecnom zriadení vo viac-menej nezmenenej podobe od
roku 1990, teda od znovuobnovenia územnej samosprávy na Slovensku (v Československu). Ako
je ale možno vidieť, v niektorých pôsobnostiach sa už odkazuje na osobitné zákony (napr. sociálne
veci), teda už tu sa predpokladá, že záber výkonu samosprávnych pôsobností je/bude širší než len
tie, ktoré sú vymenované v tomto zákone.
Zákon o obecnom zriadení v § 5 upravuje vzťahy obce so štátom, pričom v súlade s ustanovením
čl. 71 ods. 1 ústavy zákon stanovuje, že zákonom možno preniesť na obec výkon niektorých úloh
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štátnej správy, ak je to efektívnejšie a racionálnejšie. O tom, či to tak je, sa môžeme veľakrát sporiť,
v konečnom dôsledku rozhodne vždy zákonodarca (NR SR) tým, že schváli zákon, kde je takýto
prenos úloh stanovený.
V citovanom § 5 sa tiež uvádza, že štát na výkon takto prenesených úloh poskytuje obci finančné
a iné materiálne prostriedky. Ide teda o zrejmé zdôraznenie toho, že pokiaľ nejde o výkon
samosprávnej pôsobnosti v rámci uspokojovania vlastných potrieb obce (jej obyvateľov), má byť
financovanie výkonu takýchto úloh oddelené od obecnej pokladne a materiálneho vybavenia obce.
Že je to v praxi inak, je vec známa a určite by mala byť aj predmetom ďalších zmien v organizácii
miestnej verejnej správy na Slovensku.
Podstatným a veľmi dôležitým sa javí v tomto kontexte ustanovenie § 5 ods. 3 a 4. V zásade ide
o to, že pokiaľ je obec viac ako 6 mesiacov pri prenesenom výkone štátnej správy nečinná, môže
byť na to štátnym orgánom upozornená, resp. tento vykoná potrebné úkony za obec. Keďže obec
na výkon tejto činnosti má dostávať od štátu finančné prostriedky, náhradu za takto vykonané
činnosti by mala zaplatiť orgánu štátnej správy, ktorý danú činnosť vykonal za obec. Ide teda
o prípad, keď je možné orgánom štátnej správy akoby odobrať pôsobnosť obce a vykonať ju za ňu.
To pri výkone samosprávnych pôsobností nie je možné.
V súvislosti s rozdielnym režimom vykonávania jednotlivých pôsobností obce/obcou je ešte
potrebné upozorniť na tieto dôležité ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, tzv.
interpretačné pravidlo:
„Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja)
neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon
samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja).“
Toto je dané aj v § 4 ods. 4 zákone o obecnom zriadení:
„Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej
správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.“
Samosprávne pôsobnosti iné, ako sú uvedené v zákone o obecnom zriadení, sú stanovené napr.
vo vyššie uvedenom zákone 416/2001 Z. z., resp. v iných, osobitných zákonoch.
Prenesený výkon štátnej správy na obce je vždy uvedený v konkrétnom osobitnom zákone (napr.
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon).
1.4 Výkon, rozhodovacie právomoci orgánov obce, personálne a technické zabezpečenie
Výkon samosprávnych pôsobností (kompetencií) obcou je v podstate uskutočňovaný vlastnými
metódami a formami, samozrejme, za podmienky rešpektovania zákonov a iných všeobecne
záväzných predpisov. Je na rozhodnutí obce, či napr. údržbu verejných priestranstiev bude
zabezpečovať vlastnými silami, alebo si ju objedná prostredníctvom verejného obstarávania
externe.
Na výkon niektorých rozhodovacích právomocí je potrebná súčinnosť obidvoch orgánov obce –
napr. predaj obecného majetku, kde o ňom rozhoduje zastupiteľstvo, následne starosta ako
štatutár obce podpíše zmluvu.
V zásade ale platí, že starosta je predstaviteľom obce navonok, vystupuje v právnych vzťahoch, je
štatutárom obce. Vystupuje aj voči zamestnancom ako zamestnávateľ, je mu podriadený úrad, má
exekutívne právomoci.
Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán, zložený z poslancov, prerokováva záležitosti obecného
významu, ukladá úlohy starostovi, môže schvaľovať všeobecne záväzné nariadenia, a to ako pri
výkone samosprávy, tak aj pri prenesenom výkone štátnej správy.
Rozdiel v činnosti zastupiteľstva pri samosprávnych pôsobnostiach a pri prenesenom výkone
štátnej správy je vysvetlený vyššie.
Činnosť starostu je v tomto odlišná v závislosti od činnosti, ktorú vykonáva. Pri prenesenom výkone
štátnej správy koná v zásade ako orgán štátnej správy, ktorý v správnom konaní vydáva
rozhodnutia (napr. v rámci stavebného poriadku), pričom koná na základe zákona a v jeho
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medziach (stavebný zákon, vyhlášky, správny poriadok). Odvolacím orgánom v tomto prípade je
príslušný, zákonom stanovený orgán štátnej správy, ktorého právnym názorom je starosta
v prípadnom ďalšom konaní viazaný. Toto uvádzame aj s tým vedomím, že pri dnešnej agende
môže starosta výkon (podpisovanie) niektorých pôsobností preniesť na niektorých zamestnancov
obecného úradu.
Pri správnom konaní v rámci výkonu samosprávy rozhoduje starosta tiež podľa zákona (napr.
správny poriadok, daňový poriadok pri správe miestnych daní), avšak odvolacie konanie nie je zatiaľ
uspokojivo vyriešené. Podľa zákona o obecnom zriadení (§ 27 ods. 1) ak obec rozhoduje
v správnom konaní, odvolací orgán ustanovuje osobitný predpis. Tu sa zákon odvoláva na zákon
o organizácii miestnej štátnej správy (zákon č.180/2013 Z. z.), kde je stanovené, že v takomto
prípade je odvolacím orgánom okresný úrad v sídle kraja. Toto ustanovenie podľa nášho názoru
porušuje samostatnosť a nezávislosť obce ako jednotky územnej samosprávy a poukazuje to na
nedostatočnosť riešenia procesnej stránky verejnej správy (na rozdiel od tej hmotnej).
Do prijatia tejto právnej úpravy v roku 2013 však táto otázka (odvolacie konanie voči rozhodnutiu
starostu – obce v prípade výkonu samosprávnych pôsobností) tiež nebola uspokojivo riešená.
Platilo, že odvolacím orgánom voči takémuto rozhodnutiu je súd, čo bolo v zásade ešte horšie.
Nebola síce narušená nezávislosť samosprávy – o jej rozhodnutiach v správnom konaní vo vyššom
stupni rozhodoval súd - ale rozhodovanie v druhom stupni na súde o rozhodnutiach samosprávy
nebolo systémovým riešením, pretože sa líši od správneho konania pred orgánmi verejnej správy.
Navyše, rozhodovanie súdov v Slovenskej republike sa vyznačuje značnými prieťahmi, teda majú
trvanie, ktoré bolo pri rozhodovaniach vo veciach územných orgánov neakceptovateľné. Aj z týchto
dôvodov bola právna konštrukcia rozhodovania o odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov obce
v oblasti výkonu samosprávnych pôsobností v roku 2013 zmenená vyššie uvedeným spôsobom.
Nedá sa však povedať, že úplne uspokojivo, pretože došlo k porušeniu princípu suverenity územnej
samosprávy, odvolací orgán – okresný úrad v sídle kraja – sa tak stal nadriadeným orgánom obce
v tejto veci a obec je povinná sa riadiť nielen takýmto rozhodnutím vydaným v odvolacom konaní,
ale aj právnym názorom tohto odvolacieho orgánu.
Personálne a technické zabezpečenie výkonu jedného aj druhého druhu kompetencií je v zásade
závislé od obcí. Štát síce podľa ústavy aj zákona musí platiť obci náhradu za prenesený výkon
štátnej správy, avšak stále u nás pretrváva rigidný prístup zvolený pred mnohými rokmi. Štát hradí
obciam prenesený výkon štátnej správy spravidla na základe počtu obyvateľov, čo nie je kritérium,
ktoré by zodpovedalo reálnym potrebám obce a odzrkadľovalo by to reálne výdavky na túto činnosť.
Čo sa týka iného materiálneho zabezpečenia, bolo by asi ťažké chcieť od úradníka, aby používal iný
počítač či sedel na inej stoličke v závislosti od druhu vykonávanej činnosti. Ani toto však nie je
štátom kompenzované.
V súvislosti s decentralizáciou a výkonom niektorých, v tom čase nových, pôsobností sa často
hovorilo o potrebe lepšej personálnej vybavenosti úradov. Sú oblasti, kde sa horšie personálne
vybavenie prejavilo (napr. znásobenie počtu stavebných úradov bez príslušného počtu ľudí s danou
kvalifikáciou), ale hovoriť stále o tom, že samospráva vykonáva niektoré činnosti horšie ako štátna
správa (stavebný poriadok), pretože na to nemá vhodných ľudí, dnes neobstojí. V prvom rade preto,
lebo ľudia z dovtedajších okresných úradov prešli na obce (mestá) a teda boli to tí istí zamestnanci,
ktorí už danú pôsobnosť vykonávali a boli v nej dostatočne (alebo nedostatočne) zaškolení.
V druhom rade preto, že keď ide o výkon štátnej správy, mal by sa štát o tento výkon starať, a to aj
tým, že príslušných zamestnancov obecných úradov na svoje náklady zaškolí a spraví z nich dobre
vyškolené, odborne zdatné pracovné kapacity. Potom už nie je možné poukazovať len na samotný
názov úradu verejnej správy – teda či ide o obecný úrad alebo okresný úrad – a odôvodňovať tým
lepšiu alebo horšiu schopnosť vysporiadať sa s výkonom danej konkrétnej kompetencie. Žiaľ,
nestáva sa tak.
1.5 Spoločné obecné úrady
Obce majú podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení možnosť zlučovať sa na výkon
niektorých pôsobností. V tejto súvislosti majú obce možnosť zriaďovať si tzv. spoločné obecné
úrady, ktoré vzniknú na základe uzavretia zmluvy zúčastnených obcí.
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Pri vzniku spoločných obecných úradov sa zúčastnené obce zmluvne dohodli:
- ktorá z nich bude vykonávať určité (dohodnuté) činnosti,
- ktoré presne stanovené činnosti sú to,
- ako sa budú zostávajúce obce (teda tie, ktoré činnosť nevykonávajú) podieľať na financovaní
spoločného obecného úradu,
- na aký čas uzatvárajú túto zmluvu,
- ďalšie podmienky fungovania.
Spoločný obecný úrad nie je orgán s právnou subjektivitou. Znamená to, že vykonáva všetky
odborné a servisné činnosti v dohodnutej oblasti jeho pôsobenia, avšak samotné rozhodnutie
vydáva príslušná obec, ktorej sa dané rozhodnutie týka. Vo svojej podstate je preto spoločným
servisným aparátom s odborným, personálnym a technickým zabezpečením poskytujúcim svoje
služby samosprávam na základe zmluvy a princípu dobrovoľnosti.
Miestnu samosprávu na Slovensku tvorí 2 929 obcí (bez mestských častí s BA a KE ako celkom je
to 2 890). 5 Podľa údajov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je k 30. 9. 2018 vytvorených
221 spoločných obecných úradov.
V súvislosti so spoločnými obecnými úradmi sa v praxi často stretávame s dvoma problémovými
situáciami. Prvou je, že mesto/obec, ktoré by bolo prirodzeným spoločným úradom, túto činnosť
pre ďalšie susedné obce/mestá vykonávať nechce. Keďže ide o vzťah založený na zmluvnej
slobode, nemožno ho k tomu nútiť. Druhým prípadom je, že túto činnosť síce dané mesto/obec
vykonáva, ale neustále poukazuje na nedostatočnosť financovania, (tolerované) porušovanie
rozpočtových pravidiel pre vlastné doplácanie (používanie vlastných rozpočtových prostriedkov) na
vykonávanie tohto preneseného výkonu štátnej správy a pod.
Spoločné obecné úrady predstavujú určité riešenie problémov výkonu prenesenej pôsobnosti. Nie
je to však riešenie stále, na začiatku to malo byť skôr dočasné riešenie. Pri spoločných obecných
úradoch ide o vyjadrenie zmluvnej slobody medzi zúčastnenými obcami, čo nemusí byť a nebýva
vždy stabilné riešenie. Pri rozhodovaní o zlúčení sa do spoločného obecného úradu prichádza do
úvahy aj geografická blízkosť a dostupnosť, čo je takisto limitujúcim faktorom. Vytvorená štruktúra
spoločných obecných úradov by však mohla byť odrazovým mostíkom pre uvažovanie nad
systémom zorganizovania miestnej štátnej správy tam, kde existuje jej prenesený výkon.
4F

1.6 Financovanie samosprávnych a prenesených pôsobností
Samosprávne pôsobnosti si financuje obec sama zo svojich príjmov, pričom disponuje vlastnými
daňami a poplatkami.
Miestne dane, poplatok za odpad, poplatok za rozvoj sú priamo miestne dane a poplatky, ktoré si
obec spravuje a riadi sama, vystupuje aj ako správca dane (poplatku). Daňové príjmy obcí sú
tvorené aj podielom na dani z príjmov fyzických osôb, pričom ide o celoštátnu daň a správcom dane
je Finančná správa (štát).
Prenesený výkon štátnej správy hradí (má hradiť) štát z prostriedkov štátneho rozpočtu, pričom
takto určené transfery sú účelovo viazané na výkon presne určenej činnosti a obec tieto peniaze
nemôže použiť na iný účel. Na viacerých úsekoch vyriešil štát spôsob financovania preneseného
výkonu štátnej správy celkom jednoducho – pre daný úsek sa určil koeficient vyjadrujúci sumu
poskytovanú štátom na obyvateľa, ktorým sa následne vynásobil počet obyvateľov príslušnej obce,
čím sa dospelo k výslednej sume, ktorá bola určená na prenesený výkon štátnej správy na danom
úseku realizovanom obcou.
Podľa pravidiel zavedených zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom
o majetku obcí a zákonom o obecnom zriadení obec nemôže svoje prostriedky vynakladať na
správu, údržbu, príp. zveľaďovanie cudzieho majetku (pokiaľ ho nevyužíva na výkon určitých
činností podľa osobitného predpisu) alebo na výkon činností, ktoré nie sú činnosťou konkrétnej
samosprávy (obce). Toto ustanovenie nie je takto explicitne uvedené v žiadnom z existujúcich
zákonov, avšak je možné ho z nich vyvodiť.
5
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V praxi sa ale často stáva, že obec dopláca zo svojich prostriedkov aj na výkon preneseného výkonu
štátnej správy. Stáva sa to, ako sme uviedli vyššie, nezriedka aj tam, kde určitá obec/mesto funguje
v rámci preneseného výkonu štátnej správy ako spoločný obecný úrad. Inými slovami, financuje
kompetencie štátu, ktoré namiesto neho vykonáva.
1.7 Súčasný stav rozvoja a hodnotenia výkonu decentralizovaných (samosprávnych i prenesených)
kompetencií
V roku 2001, v čase, keď vrcholili legislatívne práce na procese decentralizácie, ktorý bol zasadený
do širšieho reformného úsilia vtedajšej politickej reprezentácie, sa objavoval názor, podľa ktorého
by mal byť výkon decentralizovaných kompetencií sledovaný a hodnotený a podľa toho by sa mal
uberať ďalší vývoj v procese reformy verejnej správy. Tento nápad sa, bohužiaľ, neujal, nebol
zrealizovaný, pričom každodenná realita ukazuje, že je to na škodu.
Pravidelný monitoring a vyhodnocovanie by jednak umožnilo zlepšovanie tam, kde je to potrebné,
jednak by pomáhalo vytvárať si obraz o celom systéme a umožňovalo by realistické a racionálne
pokračovanie reformy, pretože je zrejmé, že táto sa v roku 2001 neskončila. Namiesto jej ďalšieho
rozvoja však dnes možno konštatovať, že nadlho ustrnula.
Až v roku 2013 vláda SR (na podnet NR SR) uskutočnila audit decentralizovaných kompetencií na
územnú samosprávu, čo bola prvá lastovička v tejto oblasti. Na jednej strane by sa mohlo povedať,
že vďaka aj za takéto niečo; na druhej strane však prechádzajúc jeho výstupmi, najmä však
prístupom jednotlivých ministerstiev je potrebné povedať, že ide o dokument veľmi nedokonalý,
s málo výpovednými, niekedy len popisnými výsledkami ( z viacerých príčin). Čo je však
najdôležitejšie, že od jeho uskutočnenia a zverejnenia nedošlo k ďalším takýmto prácam v tejto
oblasti, na základe ktorých by sa konečne pokračovalo vo vyššie načrtnutom prístupe –
pravidelnom monitorovaní, vyhodnocovaní a ďalšom zlepšovaní.
Všetko zostalo pri starom – systémový prístup nenašiel svoje miesto a veci sa riešia ad hoc. Hovorí
sa, že reforma verejnej správy je nikdy nekončiacim procesom, ktorý sa niekedy s väčšou, inokedy
s menšou intenzitou odohráva a má jeden základný cieľ – prinášať obyvateľom lepšiu, lacnejšiu,
kvalitnejšiu, efektívnejšiu verejnú správu. Existuje viacero prístupov, ako sa k tomuto cieľu
dopracovať, avšak bez kontinuálneho, systémového prístupu to možné nebude.
1.8 Problém prenesených kompetencií a štruktúry osídlenia
Väčšina kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy bola decentralizovaná na všetky
obce, a to bez toho, aby sa udiali akékoľvek zmeny v štruktúre osídlenia (počet obcí ako správnych
jednotiek). To spôsobilo a spôsobuje problémy. Na niektorých úsekoch, napríklad matrika alebo
bývanie, sa to riešilo prenesením výkonu len na vybranú skupinu obcí, na ostatných úsekoch však
problém zostal.
Vychádzajúc z toho, že pri prenesenom výkone štátnej správy ide de facto o „outsourcing“ výkonu,
teda jeho prenesenie na niekoho iného, pričom štát za kompetenciu naďalej nesie zodpovednosť
a vykonáva sa v jeho mene, vzniká otázka, či ide o decentralizáciu (podľa nás nie, alebo aspoň nie
celkom), alebo či ide o dekoncentráciu (podľa nás skôr áno), teda len delegovanie výkonu bez
samostatnosti v rozhodovaní, právomociach, financovaní.
1.9 Terminologická poznámka
Pri príprave tohto materiálu vznikla v projektovom tíme intenzívna diskusia o tom, čo považovať za
kompetenciu, resp. pôsobnosť, a čo za jej súčasť. Existuje tendencia a prístup, kde za kompetenciu
je považovaná akákoľvek činnosť orgánu obce (resp. jej administratívneho aparátu). Druhý prístup
je ten, ktorý hovorí, že kompetenciou je ucelený súbor činností, ktorý v sebe zahŕňa aj čiastkové
úkony, avšak tieto by samy o sebe nemali nejaký zvláštny význam. V tomto materiáli sa skôr
prikláňame k druhému prístupu.
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Kapitola 2: Výkon a financovanie prenesených pôsobností na úseku školstva
2.1 Úvod
Je zrejmé, že vzdelanie hrá kľúčovú úlohu v živote každého jednotlivca a tým aj celej spoločnosti.
Základy vzdelania sa získavajú najmä v základných školách. Najväčším zriaďovateľom základných
škôl sú obce a robia tak v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Uvedený
fakt odôvodňuje mimoriadnu dôležitosť tohto úseku výkonu prenesených pôsobností. Tento úsek
je navyše absolútne dominantný z hľadiska objemu finančných prostriedkov, ktoré štát na
prenesený výkon štátnej správy vynakladá. Zo záverov auditu kompetencií verejnej správy
prerokovaných vládou SR v roku 2013 napríklad vyplýva, že na tento úsek bolo vynaložených
v sledovanom období takmer 97 % všetkých prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy.
Obe uvedené skutočnosti podčiarkujú a odôvodňujú dôraz a rozsah, ktoré tomu úseku
preneseného výkonu venujeme v tomto materiáli.
Podklady na spracovanie textu tejto kapitoly sme čerpali aj z dvoch stretnutí s odborníkmi z praxe,
ktoré sa uskutočnili 27. 2. 2019 v Bratislave a 19. 3. 2019 v Štrbskom Plese.
2.2 Legislatívne ukotvenie
Výkon prenesených pôsobností na úseku školstva je upravený viacerými zákonmi a príslušnými
podzákonnými normami:
- zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve,
- nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia,
- vyhlášky k jednotlivým druhom škôl a školských zariadení.
Základným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý definuje úlohy štátu v oblasti výchovy
a vzdelávania, je zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. V čl. 42 garantuje každému
právo na vzdelanie a ustanovuje povinnú školskú dochádzku. Jej dĺžku po vekovú hranicu má
ustanoviť zákon. Občanom 6) garantuje bezplatné vzdelanie v štátnych základných a stredných
školách. Tiež umožňuje zriaďovať iné školy ako štátne, ktoré majú povinnosť vyučovať v nich len za
podmienok ustanovených zákonom. 7) Ústava hovorí, že v takýchto školách sa môže vzdelávanie
poskytovať za úhradu.
Z Ústavy vzniká Slovenskej republike povinnosť:
- sledovať začiatok a nástup plnenia povinnej školskej dochádzky a jej plnenie až po jej
ukončenie z pohľadu jej samotnej dĺžky (10 rokov) alebo dovŕšenie zákonom ustanovenej
vekovej hranice (16 rokov veku),
5F

6F

6 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v § 3 písm. b) a § 146 ods. 2 garantuje bezplatné
vzdelávanie v základných a v stredných školách zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ústredným
orgánom štátnej správy alebo orgánom územnej samosprávy aj deťom cudzincov s povoleným pobytom na území
Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí za tých istých podmienok ako
občanom Slovenskej republiky
7 Týmto zákonom je zákon č. 245/2003 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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vytvoriť sieť základných a stredných škôl, v ktorých si môžu občania uplatniť právo na bezplatné
vzdelanie. Ako sieť škôl 8) rozumieme účelné rozmiestnenie týchto škôl na území Slovenskej
republiky, a to z hľadiska dostupnosti ako aj efektívnosti,
- vytvoriť pravidlá na zriaďovanie „neštátnych“ základných a stredných škôl, v ktorých bude
možné poskytovať vzdelávanie za úhradu.
Ústava SR garantuje ďalšie práva v oblasti vzdelávania, napríklad zabezpečovanie práva
- na vzdelanie v materinskom jazyku dané čl. 34 ods. 2 písm. a) občanom patriacim
k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám,
- účasti na vyučovaní náboženstva (čl. 24 ods.2),
- na slobodný výber povolania a prípravu naň (čl. 35 ods. 1),
- mladistvých a osôb zdravotne postihnutých na osobitnú ochranu a pomoc pri príprave na
povolanie (čl. 38 ods. 2).
Súčasný stav preneseného výkonu štátnej správy v školstve bol ustanovený zákonom č. 416/2001
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
ktorý svojím článkom XII vstúpil do vtedy platného zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a preniesol niektoré kompetencie z okresných úradov na obce
a z krajských úradov na vyššie územné celky. Koncom roka 2003 bol prijatý nový zákon č.
596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý bol účinný od 1. 1. 2004.
Tento zákon zrušil zákon č. 542/1990 Zb., nadviazal na zavedenú decentralizáciu v školstve
a zaviedol špecializovanú štátnu správu v školstve. S účinnosťou od 1. januára 2004 tak vzniklo
osem krajských školských úradov.
Krajské školské úrady boli zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2013 zrušené a ich
kompetencie v súčasnosti vykonávajú okresné úrady v sídle kraja. Špecializovaná miestna štátna
správa v školstve tak zanikla. Vznikla situácia, že riadenie regionálneho školstva z pohľadu,
organizácie a financovania prechádza do pôsobnosti troch ministerstiev: Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR a do určitej miery aj do pôsobnosti Ministerstva
financií SR.
Ako je uvedené v kapitole 1, za prenesený výkon štátnej správy sa pokladá taká pôsobnosť obce,
ktorá je ako prenesený výkon explicitne označená v zákone. Na úseku školstva však zákon
vymedzuje viacero činností obce, ktoré sú bezprostredne viazané na pôsobnosť označenú ako
prenesený výkon, tieto činnosti však samotné nie sú ako prenesený výkon v zákone označené. Ide
najmä o povinnosti, ktoré zo zákona vyplývajú obci ako zriaďovateľovi základnej školy. Zriaďovanie
základných škôl je činnosť označená v zákone ako prenesený výkon. Preto v tomto materiáli
pokladáme za prenesený výkon aj všetky činnosti, ktoré obci z titulu zriaďovateľa základnej školy
vyplývajú, aj keď nie sú ako prenesený výkon v zákone označené. Takéto činnosti uvádzame
v odseku 2.2.2.
-

7F

2.2.1 Prenesené pôsobnosti priamo zákonom pomenované ako prenesené
Prenesené pôsobnosti týkajúce sa každej obce
Do skupiny pôsobností v oblasti školstva, ktoré plní alebo môže plniť každá obec a ktoré zákon
explicitne označuje ako prenesený výkon štátnej správy, patria tieto:
Obec podľa § 6 ods. 1, § 16 až 19, § 22 a 23 zákona č. 596/2003 Z. z. pri prenesenom výkone
štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením základné školy podľa siete. Túto
pôsobnosť pokladáme za voliteľnú, pretože nezastávame názor, že každá, aj tá najmenšia, obec je
povinná zo zákona zriadiť základnú školu (pozri k tejto otázke poznámku nižšie).
Obec podľa § 6 ods. 4, § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. vykonáva štátnu správu v prvom
stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti
8 § 15 ods. 1a ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov definuje sieť škôl a školských zariadení ako zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú
oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie a taktiež majú právo na zabezpečenie financovania z prostriedkov
štátneho rozpočtu alebo rozpočtu samosprávy.
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o povinnú školskú dochádzku žiaka. Túto pôsobnosť pokladáme za povinnú.
K jednotlivým vyššie uvedeným ustanoveniam uvádzame ďalšie podrobnejšie informácie.
§ 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje
všeobecne záväzným nariadením základné školy podľa siete.
Ako sme uviedli v odseku 1.5, v Slovenskej republike je 2 929 obcí vrátane mestských častí
Bratislavy a Košíc. Kompetenciu zriaďovať základné školy využíva okolo 9) 1 465 miest a obcí. Vo
vývoji od roku 1990 do roku 2018 sme evidovali najvyšší počet základných škôl v roku 1994 a to
napriek tomu, že celkový počet žiakov klesol z asi 720 tis. v roku 1990 na cca 676-tis. v roku 1994.
V tomto roku bolo evidovaných celkom 2 481 základných škôl, z toho 2 394 (96,5 %) zriaďovali
okresné úrady (z hľadiska zriaďovateľskej pôsobnosti predchodca miest a obcí). V roku 2018
evidujeme už len 2 087 základných škôl, z toho je 1 910 (91,5 %) zriadených mestom alebo obcou.
Teda za 24 rokov, od roku 1994 do roku 2018, poklesol percentuálny podiel štátnych (resp.
„obecných“) základných škôl z 96,5 % na 91,5 % teda o 5 %.
Vývoj počtu základných škôl a počtu žiakov v rokoch 1990 – 2018 zachytávajú nižšie uvedené
grafy.
Poznámka: Z dikcie zákona explicitne nevyplýva, či ide o povinnosť alebo o právo obcí zriaďovať
základné školy. Ak by sme odpoveď na túto otázku hľadali cez ustanovenie § 30 zákona č.
245/2008 Z. z. (školský zákon), mohli by sme povedať, že základná škola len s ročníkmi prvého
stupňa by mala byť zriadená v každej obci, v ktorej sa o prijatie do nej hlási najmenej 30 detí vo
veku plnenia povinnej školskej dochádzky v triedach 0. až 4. ročníka ZŠ. Plno organizovaná ZŠ by
mala byť zriadená v každej obci, v ktorej sa o prijatie do nej uchádza najmenej 150 detí vo veku
plnenia povinnej školskej dochádzky (ďalej tiež „PŠD“) v základnej škole. Ak by bol dodržaný tento
princíp, tak by sa nemalo stať, že v obci, v ktorej sa nachádza niekoľko sto detí vo veku plnenia
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, nie je zriadená základná škola (napr. Richnava).
8F
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Proces zriaďovania a zrušovania stále beží a situácia sa medziročne neustále mení. Nie však významne.
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§ 6 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci
neplnenia povinnej školskej dochádzky.
Plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) v roku 1990 bolo zabezpečené 719 559 žiakom
v štátnych ZŠ. Teda 99,9 % žiakom 10 z celkového počtu 720 326. V roku 2018 zabezpečujú
„obecné“ ZŠ plnenie PŠD 411 903 žiakom, čo predstavuje 92 % žiakom z celkového počtu
447 092 žiakov ZŠ.
Obce majú teda sledovať plnenie PŠD 447 092 žiakov ZŠ. K tomuto počtu treba pripočítať žiakov
špeciálnych škôl a žiakov stredných škôl vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorých musí
mať obec v sledovaní v rámci plnenia úlohy na základe ustanovenia § 6 ods. 18 zákona č.
596/2003 Z. z. „Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky,
ktorí majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.“
Dôležitým ukazovateľom je sledovanie vymeškaných hodín a zvlášť vymeškaných
neospravedlnených hodín. Toto sledovanie uskutočňuje samotná škola, ktorá má smerom k obci
ohlasovaciu povinnosť podľa ustanovenia § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z.
„(11) Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho
dieťaťa, oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má
zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. (12) Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie
povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, alebo ak
dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.“ Takéto sledovanie
a vyhodnocovanie sa niekedy môže dokonca uskutočňovať na mesačnej báze. 11) V prípade
neospravedlneného vymeškania 15 a viac hodín za mesiac príslušný úrad práce sociálnych vecí
a rodiny podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a
doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení rozhodne o určení osobitného príjemcu
prídavku a príplatku k prídavku. Podľa ustanovenia § 12a ods. 2 citovaného zákona je osobitným
príjemcom obec, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý alebo prechodný pobyt.
Obec ako orgán štátnej správy začne priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 v nadväznosti na § 37
a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. proti zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré neospravedlnene
vynechá 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka sa za posledných osem školských rokov pohybuje
v rámci Slovenskej republiky na úrovni 93,65 hodín z toho počet vymeškaných neospravedlnených
hodín na žiaka predstavuje 5,83 hodín.
9F
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V roku 1990 vznikli prvé dve cirkevné základné školy.
Podľa rozhovorov s odborníkmi z praxe 27. 2. a 19. 3. 2019 ide o bežné situácie najmä v obciach so zvýšeným počtom
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
10
11

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

20

Vo väčšine krajov je tento priemer oveľa nižší, ale v Košickom kraji je priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka až 122 hodín a priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín až 22.
Vývoj počtu vymeškaných a neospravedlnených hodín v školských rokoch 2010/2011 až
2017/2018 v rámci Slovenskej republiky obsahuje tabuľka:
Počet
žiakov,
ktorí
neprospeli

Počet
vymešk.
hodín na
žiaka

Počet
neospr.
hodín na
žiaka

Školský rok

Počet
žiakov

2010/2011

435 638

40 739 650

245 3071

12 037

93,52

5,63

2011/2012

430 227

38 904 653

238 8595

12 180

90,43

5,55

2012/2013

425 314

39 366 152

242 6752

12 498

92,56

5,71

2013/2014

422 587

38 033 323

244 1962

12 761

90,00

5,78

2014/2015

421 094

40 141 842

247 5498

12 340

95,33

5,88

2015/2016

422 635

39 709 844

267 7028

12 093

93,96

6,33

2016/2017

428 819

40 874 565

246 4871

12 388

95,32

5,75

2017/2018

435 490

42 686 698

260 6581

12 174

98,02

5,99

Počet
Počet
vymeškaných neosprav.
hodín spolu hodín spolu

Priemerný počet vymeškaných a neospravedlnených hodín v školských rokoch 2010/2011 až
2017/2018 podľa krajov obsahuje tabuľka:

Kraj priemer
2010-2018
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Košice
Celkový súčet

Počet
žiakov

348 624
334 496
341 128
405 470
480 074
393 258
586 749
532 005
3 421 804

Počet
vymeškaných
hodín spolu

Počet
Počet
neosprav. žiakov, ktorí
hodín spolu neprospeli

Počet
vymešk.
hodín na
žiaka

Počet
neospr.
hodín na
žiaka

418 364

3 033

83,42

1,20

28 491 089
470 826
26 026 547
172 761
38 239 714 1 368 770
35 822 432
260 868
40 887 019 2 431 770
56 980 779 3 047 272
64 927 923 11 763 727
320 456 727 19 934 358

6 256
3 502
8 039
3 791
16 468
24 179
33 203
98 471

85,18
76,30
94,31
74,62
103,97
97,11
122,04
93,65

1,41
0,51
3,38
0,54
6,18
5,19
22,11
5,83

29 081 224

Prenesené kompetencie plnené len tou obcou, ktorá je školským úradom
Obec je školským úradom ak je zriaďovateľom základnej školy alebo základných škôl s celkovým
počtom najmenej 1 000 žiakov.
§ 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v
ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom.
V zmysle ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ základnej školy v prvom stupni
rozhoduje v správnom konaní, okrem pokarhania riaditeľom školy a pochvaly riaditeľom, o
a) prijatí žiaka do školy,
b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
uložení výchovných opatrení,
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je
žiakom školy,
j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť
poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,
k) individuálnom vzdelávaní žiaka,
l) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom
zastupiteľského úradu iného štátu,
m) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
n) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.
Na základe osobných rozhovorov s odborníkmi z praxe sa najčastejšie stretávame
s druhostupňovým konaním obcí ako školských úradov vo veci neprijatia do základnej školy (najmä
mestské časti v Bratislave), oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a pod.
Obci túto kompetenciu (ako aj ďalšie kompetencie obce ako školského úradu) odborne
zabezpečuje odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady uvedené v ustanovení §
7 zákona č. 596/2003 Z. z., teda kvalifikačné predpoklady pre základnú školu a má najmenej 5
rokov pedagogickej praxe.
Náklady na mzdy a činnosti spojené s touto kompetenciou sú hradené z prostriedkov štátneho
rozpočtu na základe smernice MŠVVŠ SR č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu
v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia
činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov, v znení smernice č. 41/2015
a smernice č. 21/2019.
V prípade, že obec ako zriaďovateľ nemá postavenie školského úradu, rozhoduje v druhom stupni
príslušný okresný úrad v sídle kraja.
Nemáme informáciu o existencii súborných údajov o počtoch alebo druhoch rozhodnutí v prvom
alebo druhom stupni, podľa uskutočnených rozhovorov s odborníkmi z praxe sa však tieto počty
medzi jednotlivými obcami ako školskými úradmi značne líšia, a to nielen podľa obcí, ale aj podľa
obdobia v roku. Najviac je ich v období prijímania, hodnotenia a klasifikácie.
§ 6 ods. 8 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. obec v školách a v školských zariadeniach, ktorých
je zriaďovateľom, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti školského stravovania.
Podľa „Analýzy fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve – Inštitút hlavného
kontrolóra“, ktorú vypracovalo Ministerstvo vnútra SR a zverejnilo v januári 2019, kontrolnú činnosť
v územnej samospráve vykonáva najmä hlavný kontrolór, ktorého volí obecné zastupiteľstvo, resp.
zastupiteľstvo samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) na šesť rokov. Kvalifikačným
predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (u
hlavného kontrolóra obce), resp. ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického,
právnického alebo technického smeru (u hlavného kontrolóra samosprávneho kraja). Hlavný
kontrolór je zamestnancom obce, resp. samosprávneho kraja (ďalej len „územného celku“). Podľa
citovanej správy až 70 % hlavných kontrolórov má najmenej vysokoškolské vzdelanie
I. stupňa. Vo všetkých krajských a okresných mestách majú všetci najmenej vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa.
Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa podľa tejto správy rozumie okrem iného kontrola
zákonnosti, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a kontrola plnenia
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v
ktorom sa rozhoduje v správnom konaní.
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Vo všeobecnosti analýza konštatuje, že v roku 2017 sa priemerne v obci vykonalo 20 kontrol.
V prípade obcí do 3 000 obyvateľov to bolo priemerne 9 kontrol. Najčastejšie bol však kontrolovaný
samotný obecný úrad. Z analýzy nevieme zistiť, koľko a aké kontroly boli vykonávané v oblasti
školstva. Podľa informácií vyplývajúcich z našich rozhovorov s odbornými zamestnancami miest
a obcí kontrola v oblasti školstva je zameraná na dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných
predpisov v príslušnom druhu alebo type školy alebo školského zariadenia a kontrola sa taktiež
vykonáva aj v oblasti školského stravovania.
Podľa citovanej analýzy celkovo v roku 2017 obce do 3 000 obyvateľov vynaložili na kontrolu
v priemere 2 936 eur a obce s viac ako 3 000 obyvateľmi, vrátane okresných a krajských miest,
v uvedenom roku vynaložili na kontrolu v priemere 41 842 eur. Aký objem finančných prostriedkov
z toho bol použitý výslovne na kontrolu v regionálnom školstve, nie je známe. Na základe plánu
kontrolnej činnosti je väčšina kontrol vykonávaná v obciach s viac ako 1 000 obyvateľmi. V menších
obciach je tento plánovaný počet nižší. Ostatné kontroly sú vykonávané na základe podnetov.
§ 6 ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. pre školy a pre školské zariadenia, ktorých je
zriaďovateľom vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný
školský rok,
Táto kompetencia obcí ako školských úradov nadväzuje na kompetenciu ministerstva školstva,
ktoré v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. riadi výkon štátnej správy na
úseku školstva vypracovávaním koncepcií a vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov,
smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní a kontroluje tento výkon (vydávanie
Pedagogicko-organizačných pokynov na príslušný školský rok) a kompetencie okresného úradu
v sídle kraja podľa § 10 a 11 citovaného zákona.
Na základe rozhovorov s odbornými zamestnancami sú organizačné pokyny obcí ako školských
úradov väčšinou zamerané na:
- prípravu zápisu na PŠD a prijímanie do 1.ročníka ZŠ,
- celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka,
- prípravu na prerokovanie plánov výkonov na nasledujúci školský rok,
- prípravu spoločných akcií v rámci obce,
- epidémiu alebo dokonca pandémiu chrípky,
- zabezpečenie prázdninových činností,
- zabezpečenie príslušných volieb,
- prípravu rozpočtov,
- prípravu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení, ktorých je obec zriaďovateľom,
- realizáciu hodnotenia riaditeľov a zamestnancov škôl a školských zariadení.
Ide o pravidelnú cyklickú činnosť.
§ 6 ods. 8 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. v školám a v školským zariadeniam, ktorých je
zriaďovateľom, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
Z definície kompetencie vyplýva, že poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti zo strany obcí
nesmeruje len k základným školám, ale ku všetkým školám a školským zariadeniam, ktorých je
obec s postavením školského úradu zriaďovateľom. Do určitej miery tu ide o zabezpečovanie úloh
smerom k týmto školám a školským zariadeniam, ktoré podľa § 5 zákona č. 222/1996 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečoval okresný
úrad smerom k obciam pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy.
Ide o úlohu, ktorú obce s postavením školských úradov, podľa vyjadrení odborníkov, plnia priamym
kontaktom s riaditeľmi škôl a školských zariadení alebo na spoločných stretnutiach v rámci porád
a podobne. Odborníci z praxe pomenovali hlavné tri okruhy problémov, ktoré pomáhajú riešiť:
- pracovno-právne problémy,
- pomoc pri výkone kompetencií školy alebo školského zariadenia s právnou subjektivitou,
- organizačné zabezpečenie metodického usmerňovania výchovno-vzdelávacieho procesu alebo
riadiaceho procesu.
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

23

Ide o pravidelnú cyklickú činnosť na dennej báze.

2.2.2 Prenesené pôsobnosti identifikované ako prenesené na základe definície, že prenesenými
kompetenciami je plnenie všetkých úloh zo strany obcí, ktoré by neplnili, ak by neboli zriaďovateľmi
základnej školy, alebo plnia úlohy vo veci povinnej školskej dochádzky.
Prenesené kompetencie, ktoré plní každá obec
§ 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z. z. vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej
školskej dochádzky a vedie evidencie, v ktorých školách ju plnia.
Túto úlohu dostali všetky obce na účely zabezpečenia vytvárania podmienok na plnenie povinnej
školskej dochádzky a taktiež ako nástroj na kontrolu jej plnenia. Táto úloha si vyžaduje od obcí viesť
evidenciu:
a) žiakov, ktorí plnia PŠD v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
b) žiakov s trvalým pobytom v obci, ktorí plnia PŠD v stredných školách alebo v ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce, alebo v špeciálnych školách zriaďovaných
okresnými úradmi v sídle kraja,
c) žiakov s trvalým pobytom v obci, ktorí plnia PŠD v škole iného štátu na území SR alebo
mimo územia SR.,
Na to, aby mohli viesť evidenciu podľa písmena a) až c) musia:
- z matriky vyselektovať deti s trvalým pobytom v obci alebo mestskej časti,
- vykonať zber a spracovanie údajov o žiakoch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo
mestskej časti,
- vyžiadať si informácie o žiakoch s trvalým pobytom v obci alebo mestskej časti od riaditeľov
neštátnych ZŠ a SŠ, na území obce alebo mestskej časti,
- vyžiadať si informácie o žiakoch s trvalým pobytom v obci alebo mestskej časti od iných obcí
alebo mestských častí,
- vyžiadať si informácie o žiakoch s trvalým pobytom v obci alebo mestskej časti od VÚC ako
zriaďovateľa stredných škôl,
- vyžiadať si informácie o žiakoch s trvalým pobytom v obci alebo mestskej časti od okresných
úradov v sídle kraja ako zriaďovateľa špeciálnych škôl,
- dohľadať deti vo veku plnenia PŠD (neohlásené plnenie PŠD mimo SR, presťahovanie,
striedavá starostlivosť atď.),
- priradiť miesta plnenia PŠD ku každému dieťaťu,
- každoročne vyraďovať z evidencie deti, ktoré skončili PŠD,
- prepojiť tieto údaje na úlohu viesť v prvom stupni priestupkové konanie vo veci zanedbávania
PŠD.
Na zabezpečenie tejto úlohy štát obciam neposkytuje finančné zdroje. Plnia ju z vlastných príjmov
a personálom. Plnia ju priebežne.
Podľa vyjadrenia odborníkov z praxe sa náročnosť plnenia tejto úlohy odvíja od počtu detí. Pri počte
detí okolo 3 500 je potrebný cca jeden osobomesiac. Pri počte detí okolo 250 je to asi jeden
osobotýždeň. Náročnosť sa zvyšuje najmä „dohľadávaním“ detí. Táto náročnosť by sa podľa ich
vyjadrenia podstatne znížila, ak by boli požadované údaje dostupné v rezortnom informačnom
systéme regionálneho školstva a fungovala by funkcionalita prepojenia na register obyvateľov.
O túto možnosť už ZMOS požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č.
448/2019 z 12. 6. 2019.
§ 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. určuje termín a miesto konania zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky,
Zabezpečenie tejto úlohy si od každej obce, v ktorej má trvalý pobyt najmenej jedno dieťa, ktoré
najneskôr do 31. 8. príslušného roka dovŕši vek začiatku plnenia PŠD, teda 6 rokov, vyžaduje:
- mať vytvorený zoznam týchto detí podľa adresy ich pobytu,
- rozdeliť ich podľa adresy a kapacít základnej školy do príslušných školských obvodov,
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v prípade, že nie je zriaďovateľom ZŠ, alebo kapacita jej ZŠ nie je postačujúca, dohodnúť sa
s inou obcou na spoločnom školskom obvode,
- uskutočniť všetky úkony spojené s vydaním VZN v prepojení na VZN o školských obvodoch ZŠ,
- každoročne vydať oznámenia o čase a mieste zápisu,
- zverejniť oznámenia na webovom sídle obce, iných médiách a na miestach na to určených,
prípadne vyhlásenie miestnym rozhlasom a lokálnou televíziou,
- zabezpečiť organizáciu dňa otvorených dverí,
- v termíne zápisu vykonať kontrolu zo strany zriaďovateľa.
VZN spravidla obce vydávajú jednorazovo a aktualizujú ho len v prípadoch potreby, akými môžu byť
nedostatočná kapacita ZŠ, zmena legislatívy (napríklad zmena termínu zápisu z februára na apríl)
a pod. Odborníci z praxe za jeden zo závažných problémov považujú aj to, že zákonní zástupcovia
vykonajú zápis jedného dieťaťa na niekoľkých základných školách a následne je dieťa prijaté na
niekoľko ZŠ a rozhodnutie vo veci výberu odkladajú až na začiatok školského roka. Najčastejšie sa
to deje v mestských častiach.
Plnenie úlohy nie je obciam finančne kryté.
-

§ 6 ods. ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. obec vytvára podmienky na výchovu a
vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia (základné školy),
Z textu úlohy nie je jasné, či ide o možnosť alebo povinnosť (obdobne ako pri úlohe § 6 ods. 1
zákona, obec zriaďuje alebo zrušuje základné školy). Zrejme by sme toto ustanovenie mali vykladať
vo väzbe na ustanovenie § 30 školského zákona, ktoré pojednáva o minimálnych počtoch žiakov,
pri ktorých je možné zriadiť základnú školu. Ustanovenie § 8 zákona 596/2003 Z. z. rieši situáciu,
ako má obec postupovať v prípadoch, keď nie je zriaďovateľom základnej školy, čo je skutočnosťou
takmer polovice všetkých obcí. Podľa uvedeného ustanovenia sa v takomto prípade má obec
dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Ak sa takáto
dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o
spoločnom školskom obvode základnej školy okresný úrad v sídle kraja.
Čo všetko ďalšie si zákonodarca pod pojmom „vytvára podmienky“ predstavoval, nie je z textu
zákona jasné, a teda aj vyhodnocovanie plnenia tejto úlohy je ťažké.
Náklady na výkon týchto činností hradí samospráva z vlastných zdrojov.
Prenesené kompetencie, ktoré plní len obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy
§ 8 zákona č. 596/2003 Z. z. určovanie školských obvodov základným školám.
V záujme vytvárania podmienok na bezplatný prístup k základnému vzdelaniu, či už vo vzťahu
k prijímaniu alebo k dochádzke, je obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, povinná jej určiť
„školský obvod“. Tým sa identifikuje okruh žiakov, spravidla podľa adresy bydliska, ktorí budú do
tejto základnej školy prijatí prednostne, respektíve, ktorým sa budú hradiť cestovné náklady v rámci
dochádzky do nej. Školský obvod určuje zriaďovateľská obec prostredníctvom VZN. Toto VZN mení
obec podľa potreby, napríklad pri zmenách kapacitných požiadaviek alebo legislatívnych zmenách.
Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, musí určiť každej základnej škole školský
obvod zvlášť. Rozširovanie školského obvodu základnej školy o žiakov z iných obcí môže
zriaďovateľská obec určiť až na základe dohody s týmito obcami.
Náklady na túto činnosť hradí obec z vlastných zdrojov.
§ 6 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a
vzdelávania v základných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti orgánom štátnej správy
a verejnosti.
Podľa odpovedí odborníkov z praxe a analýz legislatívy ide o poskytovanie informácií, ktoré musí
obec poskytovať ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom štátnej správy na základe
zákona. Napríklad ministerstvu školstva pri ročných zisťovaniach musí poskytnúť údaje o
- počtoch tried, učiteľov a zamestnancov, ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii
podľa stavu k 15. septembru školského roka,
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počtoch detí, žiakov a poslucháčov a ich vekovej štruktúre v členení podľa výchovnovzdelávacieho jazyka, národnosti, študijného odboru alebo učebného odboru, špeciálnych
výchovno-vzdelávacích potrieb podľa stavu k 15. septembru školského roka,
- počtoch stravníkov v zariadeniach školského stravovania, počtoch ubytovaných detí a žiakov
školských internátov, kapacitách a príjmoch zariadení školského stravovania a školských
internátov podľa stavu k 15. septembru školského roka,
- úrazovosti detí a žiakov podľa stavu za predchádzajúci školský rok,
- školských knižniciach podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka,
- vybavení škôl a školských zariadení digitálnymi technológiami podľa stavu k 31. decembru
kalendárneho roka,
- na základe požiadania ministerstvom školstva vykonať vo vzťahu k osobným údajom
poskytnutým do centrálneho registra školou a školským zariadením v ich pôsobnosti kontrolu
poskytovaných osobných údajov a potvrdiť ich správnosť a úplnosť,
- okresnému úradu v sídle kraja napríklad do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za
predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti a pod.
Obce na dožiadanie poskytujú informácie napríklad Policajnému zboru SR, Ústrediu práce
a sociálnych vecí a regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Verejnosti poskytujú informácie
spravidla na základe dopytov podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Tieto činnosti samospráva vykonáva cyklicky v termínoch určených vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch (spravidla k 15. 4., k 15. 9. a 31. 12. príslušného roka) a nepravidelne – na
dožiadanie.
Náklady na výkon týchto činností hradí samospráva z vlastných zdrojov.
-

§ 6 ods. 17 zákona č. 596/2003 Z. z. vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných
zástupcov detí a žiakov ZŠ, ktorých je zriaďovateľom, okrem sťažností a petícií, ktorých
vybavovanie je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie (§ 13 ods. 1); v prípade potreby požiada o
pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo okresný úrad v sídle
kraja.
Podľa informácií z rozhovorov s odborníkmi z praxe je väčšina sťažností orientovaná na činnosť
riaditeľov alebo pedagogických zamestnancov, teda na činnosti v kompetencii Štátnej školskej
inšpekcie. Obce riešia sťažnosti, ktoré sa týkajú najmä prevádzky školy alebo školského zariadenia
alebo stavu budov.
Náklady na zabezpečenie tejto činnosti hradí obec z vlastných príjmov.
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ, ktorej je zriaďovateľom,
Obec je v zmysle ustanovenie § 6 ods. 3 písm. b) zákona povinná vytvárať podmienky na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách tým, že
a) zriaďuje v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. základné školy, a to na
základe VZN. Každej základnej škole obec určí VZN školský obvod. Ak obec nezriadi základnú
školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej
školy; ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky
žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy okresný úrad v sídle kraja; v
prípade, že nemôže rozhodnúť o spoločnom školskom obvode, zriadi základnú školu,
b) podľa § 6 ods. 19 citovaného zákona obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia
povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých
školách ju plnia,
c) podľa § 6 ods. 4 obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy
a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku
žiaka).
Opätovne môžeme konštatovať, že z textu nie je jasné, čo zákonodarca pod pojmom “vytváranie
podmienok“ myslel, ale z analýzy ostatných predpisov a odpovedí odborníkov z praxe vyplýva, že
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v záujme naplnenia tejto kompetencie obce ako zriaďovatelia vykonávajú činnosti, ako napríklad
schvaľovanie plánov výkonov k 30. 6. príslušného roka (počty tried, povoľovanie tried pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ...) alebo prerokúvanie školských vzdelávacích
programov. Môžeme povedať, že do tejto kompetencie spadá aj plnenie úloh, ktoré samospráve
vyplývajú z ustanovenia § 6 ods. 8 zákona.
Tieto činnosti samospráva pokrýva z vlastných finančných zdrojov.
§ 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a
vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ, ktorej je
zriaďovateľom.
Vyhodnotenie plnenia tejto kompetencie je podobné ako pri kompetencii podľa § 6 ods. 3 písm. b)
zákona. Špecifikom je to, že ide o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, teda
najskôr museli byť títo žiaci príslušnými odborníkmi diagnostikovaní, musel im byť navrhnutý
vzdelávací program, zákonný zástupca musel s ich zaradením do kategórie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami súhlasiť.
Kto je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, definuje školský zákon
v ustanovení § 2 písm. j), teda žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dieťa alebo
žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na
základe rozhodnutia súdu. Je to žiak so zdravotným znevýhodnením, žiak chorý alebo zdravotne
oslabený, s vývinovými poruchami, dieťa s poruchou správania alebo žiak s poruchou správania,
žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným
postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím, žiak zo sociálne znevýhodneného
prostredia, žiak s nadaním.
Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. má obec, ktorá je zriaďovateľom
základnej školy, vytvárať podmienky na výchovu a vzdelávanie všetkým týmto žiakom.
Priložené grafy dokumentujú vývoj počtov takýchto detí a žiakov. Napriek tomu, že evidujeme
pokles celkového počtu detí a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ za obdobie rokov 1999 až 2017 o cca 26,6 %,
evidujeme za toto isté obdobie nárast počtu integrovaných detí a žiakov o 382,7 % a počtu detí a
žiakov v špeciálnych školách o 11,85 %.
Vzniká tak neustála potreba debarierizácie vstupov a priestorov základných škôl, potreba
asistentov učiteľa, kompenzačných pomôcok a pod. Náklady na zabezpečenie tejto úlohy hradí
čiastočne obec (úpravy priestorov) a čiastočne štát (zvýšené osobné a prevádzkové náklady
základných škôl, náklady na asistentov učiteľa).
Počty detí a žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ
v rokoch 1999 - 2017
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Od roku 1999 sledujeme kontinuálny pokles detí a žiakov v materských školách, základných
školách a v stredných školách, a to z 1 102 253 v roku 1999 na 808 560 v roku 2017, čo je pokles
o 26,6 %.
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Počet integrovaných detí a žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ narástol z 8 050 v roku 1999 na 38 854 v roku
2017, čo je nárast o 383 %.
Všetkým deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami musel zriaďovateľ
zabezpečiť vytvorenie špecifických podmienok na výchovu a vzdelávanie.
Paradoxným javom je, že pri poklese detí a žiakov MŠ, ZŠ a SŠ o 26,6 % rástol nielen počet
integrovaných detí a žiakov o 382,66 %, ale aj počet detí a žiakov v špeciálnych školách z 30 736
v roku 1999 na 34 378 v roku 2017, čo je taktiež nárast o 11,85 %.
§ 3, 4, 6 ods. 8 písm. e) a g) a § 22 zákona č. 596/2003 Z. z., § 32 ods. 3, § 35 ods. 8, § 47a
ods. 5 a 10, § 50 ods. 2 písm. l) zákona č. 317/2009 Z. z. – výber, vymenúvanie, hodnotenie a
plnenie ďalších úloh zriaďovateľa vo vzťahu k riaditeľovi ZŠ, ktorej je zriaďovateľom.
Na plnenie týchto kompetencií musí samospráva finančne aj personálne z vlastných zdrojov
zabezpečiť:
- vyhlásenie a zverejnenie výberového konania v médiách,
- posúdiť splnenie kvalifikačných požiadaviek uchádzačov,
- doručenie pozvania uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky, prípadne vylúčenia
z výberového konania tým, ktorí ich nespĺňajú,
- zabezpečenie samotného uskutočnenia výberového konania,
- menovanie riaditeľa, podpísanie pracovnej zmluvy a určenie platových náležitostí riaditeľovi,
- založenie a vedenie personálnej agendy riaditeľovi,
- právne poradenstvo riaditeľovi,
- prerokúvanie štruktúry kariérových pozícií v škole s riaditeľom podľa § 32 ods. 3 zákona č.
317/2009 Z. z.,
- vyjadrenie sa k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý predkladá riaditeľ podľa
ustanovenia § 35 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.,
- priznávanie kreditov riaditeľovi za autorstvo, alebo spoluautorstvo schválených alebo
odporúčaných učebníc alebo za vykonanie rigoróznej skúšky, štátnej jazykovej skúšky podľa §
47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z.,
- uznávanie kreditov riaditeľovi na účely kreditového príplatku podľa § 47a ods. 10 zákona č.
317/2009 Z. z.,
- potvrdzovanie žiadosti riaditeľa o vykonanie atestácie podľa § 50 ods. 2 písm. l) zákona č.
317/2009 Z. z.,
- vykonávanie smerom k riaditeľovi všetkých právnych úkonov v zmysle ustanovenia § 4 zákona
č. 552/2003 Z. z..
§ 6 ods. 8 písm. h) body 1- 8 zákona č. 596/2003 Z. z. predkladanie zákonom určených
dokumentov týkajúcich sa zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledkov a
hospodárenia ZŠ, ktorej je zriaďovateľom, a návrhu na zriadenie alebo zrušenie ZŠ na vyjadrenie
obecnej školskej rade.
V rámci rozhovorov s odborníkmi z praxe jednomyseľne odznelo, že obecné, respektíve mestské
školské rady ako orgány školskej samosprávy sú od zavedenia decentralizácie v regionálnom
školstve nadbytočným prvkom.
Náklady na zabezpečenie týchto činností hradia obce z vlastných príjmov.
§ 6 ods. 13 písm. c) a ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. zabezpečovanie finančných prostriedkov
vrátane investičných na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre ZŠ, ktorej je
zriaďovateľom a kontrola ich využívania.
Pozri časť 2.4 o financovaní.
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§ 6 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. vykonávanie finančnej kontroly na mieste na úseku
hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného
rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje
efektívnosť a účelnosť ich využitia.
Pozri časť o kontrolnej činnosti. Náklady na zabezpečenie úlohy hradia obce z vlastných príjmov.
§ 6 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. vykonávanie správy základných škôl, ktorých je
zriaďovateľom.
Aj na základe rozhovorov s odborníkmi z praxe pojem „správa“ škôl a školských zariadení sa v praxi
vykladá rôzne, respektíve je pre prax tento pojem nezrozumiteľný. Na zabezpečovanie tejto úlohy
má obec zabezpečovať:
a) priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa
osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje31)
a kontroluje ich využívanie,
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
Podľa definície zriaďovateľskej pôsobnosti v prenesenom výkone štátnej správy v školstve podľa §
6 ods. 14 zákona sa všetky úlohy obce v písmenách a) až d) vo vzťahu k základným školám
považujú za úlohy v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Ich plnenie má byť
hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.
2.3 Organizačné zabezpečenie
V zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 596/2003 Z. z. výkon štátnej správy v školstve v súčasnosti
zabezpečuje viacero subjektov:
- 1910 riaditeľov základných škôl zriadených obcou,
- 202 riaditeľov základných a špeciálnych základných škôl zriadených okresným úradom v sídle
kraja,
- 628 riaditeľov stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl zriadených samosprávnym
krajom alebo okresným úradom v sídle kraja,
- 2 929 miest a obcí,
- 8 samosprávnych krajov,
- 8 okresných úradov v sídle kraja,
- Štátna školská inšpekcia,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
- Iné ústredné orgány štátnej správy (napr. Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva).
Podiel spoločných obecných úradov (SOÚ) na zabezpečení štátnej správy na úseku školstva
obsahuje nižšie uvedená tabuľka. Ďalšie údaje o personálnom zabezpečení preneseného výkonu
na úseku školstva obecnými školskými úradmi sa nachádzajú v odseku 2.4.3.
Ako štát zabezpečuje dohľad a metodické usmerňovanie
V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. má výkon štátnej správy prenesený na
obec zákonom riadiť a kontrolovať vláda SR.
Podľa ustanovenia § 6 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. prenesený výkon štátnej správy v školstve,
ktorý vykonáva obec ako školský úrad, musí odborne zabezpečovať zamestnanec, ktorý spĺňa
kvalifikačné požiadavky určené zákonom.
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úsek školstva
Kraj

Celkový počet
SOÚ

Počet SOÚ

Počet obcí v SOÚ

Počet obyvateľov
obcí v SOÚ

Bratislava

14

5

12

228 587

Trnava

22

6

83

164 321

Trenčín

24

11

128

269 905

Nitra

29

10

95

298 424

Žilina

35

16

162

311 172

Banská Bystrica

36

10

110

217 929

Prešov

31

17

289

445 041

Košice

30

17

225

403 463

Spolu

221

92

1 104

2 338 842

Kontrolu a metodické riadenie obcí ako školských úradov v tejto oblasti uskutočňuje okresný úrad
v sídle kraja podľa ustanovenia § 10 ods. 6 a ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z.. Okresný úrad
v sídle kraja má v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z., všetkým obciam
poskytovať odbornú poradenskú činnosť vo svojej územnej pôsobnosti, a to v oblastiach:
- organizácie výchovy a vzdelávania,
- školského stravovania,
- informatiky,
- práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,
- rozvoja telesnej výchovy a športu,
- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti,
- pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
Vláda SR ešte v roku 2005 svojím uznesením č. 9 B. 1 uložila, okrem iných, aj ministerstvu školstva
do 31. 12. 2005 premietnuť do všeobecne záväzných právnych predpisov požiadavku spĺňania
osobitného kvalifikačného predpokladu zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy
štátnej správy na úseku matrík, bývania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vo veciach
dráh a na úseku škôl a školských zariadení a spôsob určenia obsahu a rozsahu odbornej prípravy
a postupu pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu. K tomuto mali
v zmysle bodu B. 2 uznesenia každoročne vyčleniť v rozpočtovej kapitole ministerstva finančné
prostriedky na vzdelávanie zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy vo
svojej odvetvovej pôsobnosti, v zmysle bodu B. 3 raz ročne sledovať a analyzovať vytvorené
legislatívne, finančné, inštitucionálne a ďalšie podmienky na vzdelávanie zamestnancov územnej
samosprávy plniacich úlohy štátnej správy vo svojej odvetvovej pôsobnosti. Toto uznesenie sa
minimálne v bodoch B. 1 a B. 2 k dnešnému dňu neplní.
2.4 Spôsob financovania
Na úseku školstva financuje štát prevádzku základných škôl a činnosť školských úradov.
Financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, upravuje
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a
nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.
Financovanie týchto škôl je od 1. januára 2004 založené na týchto princípoch:
a) normatívne financovanie na základe počtu žiakov,
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b)
c)
d)
e)

transparentnosť,
rovnosť všetkých zriaďovateľov škôl - štátnych, samosprávnych, neštátnych ,
efektívnosť a prehľadnosť rozdeľovania finančných zdrojov,
viaczdrojovosť (princíp, ktorý umožňuje školám zvýšiť objem disponibilných prostriedkov
a zefektívniť ich vynakladanie).
Pri financovaní škôl sa poskytujú zriaďovateľom škôl zo štátneho rozpočtu normatívne finančné
prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky.

2.4.1 Normatívne financovanie
Normatívny spôsob financovania na Slovensku predstavuje financovanie podľa výkonov.
Základným kritériom na meranie výkonu na účely normatívneho financovania je počet žiakov.
Zohľadňujú sa pri ňom však aj ďalšie indikátory (napríklad kvalifikačná štruktúra učiteľov alebo
ekonomická náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu). Normatívne financovanie sa uplatňuje
od 1. 1. 2004 pri financovaní základných škôl, stredných škôl a škôl pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Školy sa v rámci neho financujú rovnako, bez ohľadu na
zriaďovateľa.
Normatívy, to znamená sumy pripadajúce na jedného žiaka, pre jednotlivé kategórie škôl vypočíta
ministerstvo školstva na začiatku kalendárneho roka na základe objemu finančných prostriedkov
určených na normatívne financovanie, počtu žiakov škôl k 15 .septembru predchádzajúceho roka
a pravidiel určených v nariadení vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy. Ako sme uviedli vyššie, pravidlá na výpočet normatívu
(„vzorec“) zohľadňujú viacero kritérií, ktorých cieľom je čo najlepšie zohľadniť špecifiká výučby,
ktoré majú vplyv na náklady školy.
Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
Mzdový normatív vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a
príspevku zamestnávateľa do poisťovní (ďalej len "osobné náklady") zamestnancov, ktorí
zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový
normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, zaradenia pedagogických zamestnancov
do platových a pracovných tried vrátane kreditových príplatkov, personálnej náročnosti študijného
odboru alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Od 1. 1. 2019 sa berie do
úvahy aj dĺžka praxe pedagogických zamestnancov.
Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a
prevádzku školy bez osobných nákladov, pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa
určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo
učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy.
Prevádzkový normatív je súčtom normatívu na teplo, normatívu na prevádzku okrem tepla,
normatívu na výchovno-vzdelávací proces a normatívu na ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov.
Normatívne príspevky pre školy na kalendárny rok sa vypočítajú na základe počtov žiakov
jednotlivých škôl a normatívov pre konkrétne kategórie škôl. Normatívny príspevok pre školu na
kalendárny rok sa skladá z normatívneho príspevku pre školu na bežný školský rok (určí sa ako dve
tretiny súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom
kalendárnom roku) a normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok (určí sa ako jedna
tretina súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom
kalendárnom roku).
Ak má zriaďovateľ viacero škôl, potom súčet normatívnych príspevkov pre jednotlivé jeho školy
predstavuje normatívny príspevok pre zriaďovateľa na kalendárny rok.
Výpočet normatívnych finančných prostriedkov pre školy všetkých zriaďovateľov realizuje MŠVVŠ
SR, ktoré zverejňuje finančné údaje za všetky školy a ich zriaďovateľov na svojom webovom sídle.
Takto sa zabezpečuje princíp transparentnosti.
Finančné toky z centra do jednotlivých škôl prešli od zavedenia normatívneho financovania v roku
2004 viacerými zmenami. V súčasnosti sú z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva priamo

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

31

poskytované len finančné prostriedky pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú
prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. Z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra
sú poskytované finančné prostriedky obciam, cirkevným a súkromným zriaďovateľom pre ich školy,
v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a okresným úradom v sídle
kraja pre ich školy a školské zariadenia.
Zriaďovatelia škôl spolupracujú pri rozpise finančných prostriedkov so štatutárnymi zástupcami
škôl. Výšku finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým školám zriaďovatelia oznámia po
rozpise okresnému úradu v sídle kraja, ktorý ju zverejní na svojom webovom sídle. Aj týmto sa
napĺňa princíp transparentnosti.
Pri rozdeľovaní normatívnych finančných prostriedkov majú vyčlenené kompetencie aj
zriaďovatelia. Systém rozpisu finančných prostriedkov jednotlivým školám je dvojstupňový, čím sa
posilnila decentralizácia. V rámci prvého stupňa sa finančné prostriedky na školy rozpíšu z úrovne
ministerstva školstva a vo forme transferov ich dostávajú zriaďovatelia. 12 V druhom stupni ich
zriaďovatelia prerozdeľujú svojim školám. Do konca kalendárneho roka je zriaďovateľ povinný
všetky normatívne finančné prostriedky rozdeliť medzi školy, ktorých je zriaďovateľom. Pritom je
zriaďovateľ povinný do konca roka prideliť každej škole najmenej 90 % z normatívneho príspevku
školy určeného ministerstvom školstva zodpovedajúcemu osobným nákladom a 80 % z
normatívneho príspevku školy zodpovedajúcemu prevádzkovým nákladom. Zriaďovateľ, ak je
zriaďovateľom viacerých škôl, môže teda prerozdeliť medzi tieto školy podľa vlastného uváženia 10
% z normatívneho príspevku na osobné náklady a 20 % z normatívneho príspevku na prevádzku,
ktorý pre tieto školy dostal. Pri prerozdeľovaní by zriaďovatelia mali brať do úvahy konkrétne
podmienky v oblasti osobných nákladov (do 1. 1. 2019 to bol najmä vek, mimoriadne výkony
atď.), konkrétne prevádzkové podmienky a technický stav budov týchto škôl.
Normatívne finančné prostriedky sú účelovo určené a školy ich môžu použiť na finančné
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, teda na pokrytie nákladov na mzdy a platy vrátane
poistného, nákladov na prevádzku a modernizáciu učebných, špeciálnych a kompenzačných
pomôcok. Prehľad o normatívnych finančných prostriedkoch, ktoré mali obce k dispozícii zo
štátneho rozpočtu (ŠR) v jednotlivých rokoch, znázorňuje graf:
11F
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Zdroj: Správy o hospodárení

Podrobný prehľad bežných výdavkoch zo ŠR na normatívne aj nenormatívne financovanie škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v rámci ich prenesených kompetencií sme získali zo správ
o hospodárení (www.minedu.sk).

12 S výnimkou zriaďovateľov, ktorými sú okresné úrady v sídle kraja. Týmto zriaďovateľom sa finančné prostriedky
neposkytujú vo forme transferov, ale formou rozpisu rozpočtu medzi rozpočtové organizácie.
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Vývoj finančných prostriedkov zo ŠR poskytnutých obciam na prenesené kompetencie na úseku
školstva od roku 2005 dokumentuje aj nižšie uvedená tabuľka, v ktorej uvádzame finančné
prostriedky poskytnuté zo ŠR obciam prepočítané na žiaka základnej školy. Z údajov je zrejmé, že
priemerný objem finančných prostriedkov na žiaka rastie vďaka nárastu objemu finančných
prostriedkov poskytovaných na normatívne financovanie regionálneho školstva, ale aj vďaka
poklesu počtu žiakov. Poznamenávame však, že poklesom žiakov vzniká pre školy problém, lebo
tento pokles nie je automaticky spojený s rušením tried. Pokles počtu žiakov v triede nemá pritom
podstatný vplyv na osobné a prevádzkové náklady na triedu a keďže nositeľom finančných
prostriedkov je žiak, pri menšom počte žiakov v triede nemusia pridelené finančné prostriedky
dostatočne pokryť náklady na triedu a v dôsledku toho ani osobné náklady a prevádzku školy.
Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
zaviedol možnosti na to, aby školy mohli získavať finančné prostriedky nielen z verejných zdrojov
(ŠR, rozpočty samospráv), ale aj zo súkromných zdrojov (dary, príspevky rodičov) a tiež zo zdrojov
komerčného charakteru (zisk z podnikateľskej činnosti).
Rok

Počet žiakov k 15.9.
FP poskytnuté zo ŠR obciam Priemerný objem FP zo ŠR
v ZŠ v zriaďovateľskej
na PK (€)
na jedného žiaka (€)
pôsobnosti obcí
1

2

3=1/2

2005

527 001

431 780 774

819,3

2006

504 862

450 826 733

893,0

2007

467 377

474 759 882

1 015,8

2008

445 431

509 123 947

1 143,0

2009

432 341

599 362 223

1 386,3

2010

424 119

608 649 615

1 435,1

2011

418 770

612 708 236

1 463,1

2012

413 678

644 467 425

1 557,9

2013

409 469

673 820 930

1 645,6

2014

406 454

708 478 697

1 743,1

2015

406 817

748 744 503

1 840,5

2016

410 511

796 076 961

1 939,2

2017

415 598

837 916 111

2 016,2

Zdroj: Správy o hospodárení

K zdrojom financovania škôl v zmysle zákona o financovaní patria okrem prostriedkov zo štátneho
rozpočtu aj:
- prostriedky z rozpočtov obcí a VÚC,
- prostriedky za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď nie sú využívané na výchovnovzdelávací proces,
- zisk z podnikateľskej činnosti,
- príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v MŠ, ŠKD a CVČ,
- príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v
školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského
stravovania,
- príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,
- príspevky a dary,
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- iné zdroje.
Finančné prostriedky zo ŠR predstavujú cca 95 % všetkých zdrojov. Keďže v rámci viaczdrojového
financovania jedným zo zdrojov financovania pre školy sú prostriedky z rozpočtov obcí a VÚC,
zisťovali sme, koľko poskytuje samospráva finančných prostriedkov z vlastných príjmov na
financovanie škôl, teda preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ktorý by mal v plnej miere
hradiť štát. Zo správ o hospodárení sme zistili, že obce poskytli na financovanie prenesených
kompetencií na úseku školstva aj vlastné zdroje v rámci viaczdrojového financovania škôl
(v priemere 1,4 % z celkových zdrojov financovania škôl). Z údajov v tabuľke (údaje sú v eurách)
vidíme, koľko finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch poskytli obce školám a na aký účel boli
tieto prostriedky použité. Od roku 2004 do roku 2017 poskytli obce školám z vlastných príjmov cca
109 mil. eur, z toho skoro 29 % na osobné náklady a 53 % na prevádzkové náklady a transfery škôl.
Len 18 % z tohto objemu bolo poskytnutých na kapitálové výdavky.
Rok

Zdroje od
obcí na
PK

čerpanie
spolu

z toho na
osobné
náklady

2004

10 177 388

10 129 489

2 393 414 23,6%

4 840 204 47,8%

423 488

4,2%

2 472 383 24,4%

2005

7 561 077

7 509 725

2 697 968 35,9%

2 893 414 38,5%

41 957

0,6%

1 876 386 25,0%

2006

12 235 345

12 164 077

3 712 839 30,5%

6 008 896 49,4%

64 894

0,5%

2 377 448 19,5%

2007

8 960 831

8 934 011

1 704 773 19,1%

4 981 943 55,8%

116 345

1,3%

2 130 950 23,9%

2008

9 190 799

9 166 402

1 526 788 16,7%

5 742 648 62,6%

60 015

0,7%

1 836 951 20,0%

2009

7 452 410

7 446 179

1 682 720 22,6%

3 909 246 52,5%

164 077

2,2%

1 690 136 22,7%

2010

6 346 323

6 320 472

2 077 662 32,9%

3 476 006 55,0%

52 215

0,8%

714 589 11,3%

2011

6 631 274

6 620 778

1 904 332 28,8%

2 851 689 43,1%

62 265

0,9%

1 802 492 27,2%

2012

5 231 367

5 226 974

1 864 174 35,7%

2 767 937 53,0%

51 577

1,0%

543 286 10,4%

2013

6 564 852

6 550 841

2 066 550 31,5%

3 402 289 51,9%

32 373

0,5%

1 049 629 16,0%

2014

7 011 874

7 010 843

2 373 219 33,9%

3 357 557 47,9%

44 533

0,6%

1 235 534 17,6%

2015

6 208 367

6 203 465

1 850 082 29,8%

3 564 005 57,5%

41 697

0,7%

747 681 12,1%

2016

6 796 349

6 746 316

2 293 632 34,0%

3 496 700 51,8%

26 901

0,4%

929 083 13,8%

2017

9 446 592

9 429 524

3 080 232 32,7%

5 503 894 58,4%

42 706

0,5%

802 692

Spolu

109 814
848

109 459 096

31 228 385 28,5%

56 796 428 51,9%

1 225 043

1,1%

%

z toho na
prevádzku

%

z toho na
bežné
transfery

%

z toho na
kapitálové
výdavky

%

8,5%

20 209 240 18,5%

Zdroj: Správy o hospodárení

2.4.2 Nenormatívne financovanie
Okrem normatívnych finančných prostriedkov dostávajú školy zo štátneho rozpočtu tiež
nenormatívne finančné prostriedky. Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú zdroje na
výdavky škôl, ktoré majú nerovnomerný výskyt, a nie je teda odôvodnené viazať ich na počet žiakov.
Všetky druhy nenormatívnych finančných prostriedkov sú účelovo určené pre konkrétne školy
a zriaďovateľ nemá právomoc ich ovplyvňovať. Aby bol naplnený princíp transparentnosti,
ministerstvo ich zverejňuje podľa jednotlivých škôl na svojom webovom sídle. Prehľad
o nenormatívnych finančných prostriedkoch, ktoré mali obce k dispozícii zo ŠR v jednotlivých
rokoch, ukazuje nasledujúci graf:
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Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré mali obce k dispozícii pre školy
v rokoch 2005 - 2017
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Zdroj: Správy o hospodárení
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7 000 000 €

Finančné prostriedky na asistentov
učiteľa v rokoch 2005 - 2017

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8 000 000 €

3 921 562
4 006 788
4 135 245
4 839 862
5 794 832
5 902 822
6 763 462
7 108 905
7 033 192
6 901 955
6 644 671
6 612 570
6 518 650

Finančné prostriedky na dopravné
v rokoch 2005 - 2017

8 021 610
8 708 954
9 497 191

K nenormatívnym finančným prostriedkom patria finančné prostriedky na účely uvedené v ďalších
odsekoch.
Doprava žiakov základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu. Poskytujú sa zákonným
zástupcom žiakov základných škôl, ktorí nemajú v mieste trvalého pobytu zriadenú základnú školu.
Podmienkou pridelenia finančných prostriedkov na dopravné je, aby žiak navštevoval základnú
školu v susednej obci, s ktorou má obec (kde má žiak trvalý pobyt) uzavretý spoločný školský obvod.
Zmeny v úhrade cestovných nákladov nastali od 1. septembra 2009 a súvisia so začatím
vyplácania nákladov na dopravné aj pre žiakov cirkevných základných a špeciálnych základných
škôl.
Osobné náklady na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.
Prideľujú sa zriaďovateľovi školy podľa počtu schválených asistentov učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a normatívu na asistenta učiteľa.
Objem finančných prostriedkov, ktoré mali obce k dispozícii na vyplácanie príspevku na dopravné
a asistentov učiteľa, dokumentujú grafy:

Zdroj: Správy o hospodárení

Mimoriadne výsledky žiakov. Prideľujú sa od roku 2007 za úspešnú účasť žiakov na
medzinárodných programoch a projektoch, predmetových olympiádach a celoštátnych súťažiach
na základe bodového hodnotenia od organizátorov súťaží. Predstavujú finančné prostriedky
zamerané na podporu kvality škôl. Finančné prostriedky možno použiť na odmeňovanie
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zamestnancov školy, ktorí pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo sa
zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu, nákup didaktickej techniky,
učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov
školy na súťažiach, predmetových olympiádach, úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri
príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy
v medzinárodných projektoch a programoch.
Riešenie havarijných situácií. Prideľujú sa na odstránenie havarijných situácií. Za havarijnú situáciu
sa považuje udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb a udalosť, ktorou bola na
majetku školy spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku. Finančné prostriedky sa prideľujú podľa
charakteru havárie, miery možného ohrozenia životov a zdravia osôb alebo prevádzky a rozsahu
vzniknutých škôd, či nebezpečenstva vzniku ďalších škôd. Tieto finančné prostriedky môžu mať
charakter bežných aj kapitálových výdavkov.
Objem finančných prostriedkov, ktoré mali obce k dispozícii za mimoriadne výsledky žiakov a na
havárie škôl hradené z bežných výdavkov, znázorňujú grafy:

114 578

146 600

128 314

134 319

115 039

106 000

155 596

154 004

12 000 000 €
99 121

10 000 000 €
8 000 000 €
6 000 000 €
4 000 000 €

50 000 €

2 000 000 €
0€
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0€

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

100 000 €

124 779

150 000 €

100 922

200 000 €

691 542
2 792 740
3 958 195
4 839 621
5 585 739
5 213 796
5 136 545
7 610 583
9 074 827
9 099 686
10 808 296
11 314 686
9 090 098

Finančné prostriedky na havárie (BV) v
rokoch 2005 - 2017

Finančné prostriedky za mim. výsledky
žiakov v rokoch 2005 - 2017

Zdroj: Správy o hospodárení

Rozvojové projekty. Ide o projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania v týchto oblastiach:
informačné a komunikačné technológie, jazykové znalosti, modernizácia a obnova kompenzačných
pomôcok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, modernizácia a obnova
učebných pomôcok, zdravého životného štýlu, životného prostredia, náklady na rozvíjanie
manuálnych zručností, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia, obnova výchovy
a vzdelávania, aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok,
poznávanie historického a kultúrneho dedičstva SR, podnikateľské vzdelávanie, zručnosti a
kompetencie, propagácia odborného vzdelávania a prípravy, pôsobenie centier odborného
vzdelávania.
Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Na Slovensku sa len v obmedzenej miere
zohľadňujú pri financovaní sociálne podmienky žiakov. Pritom je známe, že sociálno-ekonomické
prostredie žiakov má významný vplyv na dosiahnuté vzdelávacie výsledky. Finančné prostriedky na
žiakov zo SZP predstavujú finančné prostriedky, ktoré dostávajú zriaďovatelia škôl v závislosti od
počtu žiakov zo SZP a výšky príspevku na žiaka zo SZP. Príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov
zo SZP možno použiť na pokrytie nákladov na odmeňovanie asistentov učiteľa pre žiakov zo SZP,
na vybavenie miestnosti určenej na prípravu žiakov zo SZP, na vyučovanie didaktickou technikou,
učebnými pomôckami, na pokrytie nákladov spojených s účasťou žiakov zo SZP na výletoch,
exkurziách, jazykových kurzoch, športových výcvikoch alebo s pobytom žiakov v škole v prírode, na
pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním žiakov v špecializovaných triedach, nákladov
spojených so zabránením prenosu nákazy prenosného ochorenia, ktorým je pedikulóza, na
príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo SZP. Škola, v ktorej
sa vzdeláva viac ako 100 žiakov zo SZP, je povinná použiť 50 % finančných prostriedkov pridelených
na žiakov zo SZP na mzdy a platy asistentov učiteľa na žiakov zo SZP.
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Objem finančných prostriedkov, ktoré mali obce k dispozícii na rozvojové projekty škôl
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zobrazujú grafy:
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Zdroj: Správy o hospodárení

Príspevok na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských
školách. V tomto prípade nejde o financie pre základné školy, ale pre materské školy. Cieľom tohto
finančného príspevku je dosiahnuť, aby čo najviac detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky, navštevovalo materské školy. Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa
poskytuje podľa počtu detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, na
každé takéto dieťa sa poskytuje suma vo výške 15 % sumy životného minima na jedno
nezaopatrené dieťa. Od 1. 1. 2018 dostávajú obce tento príspevok aj na deti materských škôl
mladšie ako 5 rokov pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi.
Príspevok na učebnice. Príspevok sa môže poskytnúť na učebnice, ktoré sú uvedené v registri
schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a
odporúčaných učebníc podľa osobitného predpisu. O pridelení príspevku rozhoduje ministerstvo
školstva. Výška príspevku vychádza z počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15.
septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a
výšky príspevku na určenú učebnicu na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a
zverejneného ministerstvom na webovom sídle ministerstva.

V grafe sú zachytené len finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté Sekciou financovania a rozpočtu MŠVVŠ SR a
zahrnuté do každoročných správ o hospodárení. V období rokov 2007 – 2015 boli poskytnuté na rozvojové projekty aj
ďalšie finančné prostriedky zo Sekcie regionálneho školstva MŠVVŠ SR, ktoré sa nedostali do spracovania správ
o hospodárení – preto nie sú v grafe zachytené.

13
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Finančné prostriedky na učebnice
poskytnuté obciam pre školy v rokoch
2005 - 2017
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7 546 169
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8 581 597
8 489 716

Finančné prostriedky na príspevok pre
5-ročné detí v MŠ v rokoch 2005 - 2017
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Objem finančných prostriedkov, ktoré mali obce k dispozícii vo forme príspevku na deti MŠ zo ŠR
a na učebnice, dokumentujú tieto grafy:

Zdroj: Správy o hospodárení

11 190 012

10 804 562

2013

10 434 084

2012

10 324 368

10 433 380

10 311 482

10 494 614

10 698 358

10 540 873

10 000 000 €
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10 500 000 €
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11 000 000 €

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v rokoch 2005 - 2017
10 850 632

11 500 000 €

10 893 531

Príspevok na záujmové vzdelávanie. Tieto finančné prostriedky reprezentujú osobitný príspevok
štátu na záujmové vzdelávanie pre žiaka základnej a strednej školy. Záujmové vzdelávanie
financuje štát prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Žiaci a ich rodičia získali možnosť priamo
rozhodovať o tom, kde ide časť finančných prostriedkov vyčlenených na pravidelnú záujmovú
činnosť organizovanú pre žiakov základných a stredných škôl. Záujmové vzdelávanie môžu
poskytovať všetky školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
Poskytovateľovi záujmového vzdelávania patrí príspevok štátu za odovzdaný vzdelávací poukaz
v prípade, ak žiak absolvoval u tohto poskytovateľa najmenej 60 hodín záujmového vzdelávania
v príslušnom školskom roku. Objem finančných prostriedkov, ktoré mali obce k dispozícii na
vzdelávacie poukazy, je znázornený v grafe:
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8 500 000 €
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Zdroj: Správy o hospodárení

Finančné prostriedky súvisiace so starostlivosťou o pedagogického a odborného zamestnanca. Ide
o finančné prostriedky na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B, ktoré
sa môžu poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom podľa kritérií uvedených v zákone
o pedagogických a odborných zamestnancoch.
Odchodné. Sú to finančné prostriedky na pokrytie nákladov na odchodné, ktoré sa poskytujú
zriaďovateľovi školy vo výške najviac dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca
pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku podľa osobitného predpisu.
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Objem finančných prostriedkov, ktoré mali obce k dispozícii na úhradu vakcín pre pedagogických
zamestnancov škôl a na odchodné pre zamestnancov svojich škôl, uvádzajú grafy:
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Finančné prostriedky na odchodné
v rokoch 2005 - 2017

Finančné prostriedky za vakcíny
v rokoch 2005 - 2017

Zdroj: Správy o hospodárení
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Finančné prostriedky na lyžiarsky výcvik
v rokoch 2005 - 2017

5 424 083
4 619 827

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode. Ide o príspevok, ktorý môže škola využiť napríklad
na lyžiarske kurzy. Príspevok môže škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia
v príslušnom druhu školy.
Príspevok na školu v prírode. Tento príspevok prideľuje ministerstvo na pobyt žiaka prvého až
štvrtého ročníka základnej školy v škole v prírode. Príspevok na školu v prírode môže škola použiť
na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy. Objem finančných
prostriedkov, ktoré mali obce k dispozícii na lyžiarske kurzy a na školy v prírode pre žiakov svojich
škôl, dokumentujú grafy:

Zdroj: Správy o hospodárení

Kapitálové výdavky. Zákon o financovaní umožňuje poskytnúť zriaďovateľom vo vymedzených
prípadoch aj finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov. Prostriedky, ktoré na tento
účel dostali obce zo štátneho rozpočtu boli určené hlavne na:
- výstavby, prístavby, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov,
- riešenie havarijných situácií – rekonštrukcie striech, kotolní, sociálnych zariadení,
- rozvojové projekty – Odstránenie stavebných bariér školských budov, ktoré navštevujú žiaci so
zdravotným postihnutím a na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.
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Objem finančných prostriedkov, ktoré obce dostali zo ŠR na kapitálové výdavky, uvádza tabuľka:
Rok

Výstavby, prístavby,
modernizácie
a rekonštrukcie
školských objektov

Havárie

Rozvojové
projekty

KV Celkom
v bežnom roku

2004

0

3 545 649

241 611

3 787 260

2005

0

4 924 848

1 168 889

6 093 737

2006

0

6 966 848

2 108 519

9 075 367

2007

0

4 966 512

0

4 966 512

2008

0

7 834 869

0

7 834 869

2009

0

7 163 773

0

7 163 773

2010

0

4 207 258

0

4 207 258

2011

0

3 948 748

0

3 948 748

2012

0

6 661 505

0

6 661 505

2013

0

6 314 802

0

6 314 802

2014

3 303 388

3 038 797

89 609

6 431 794

2015

3 807 054

6 145 773

130 847

10 083 674

2016

1 002 375

2 996 830

8 138 503

12 137 708

2017

1 113 572

3 352 131

4 247 540

8 713 243

Zdroj: Správy o hospodárení

2.4.3 Financovanie obecných školských úradov
Okrem finančných prostriedkov, ktoré štát poskytuje obciam na prenesený výkon štátnej správy na
úseku školstva v súvislosti s ich zriaďovateľskou funkciou smerom k ZŠ, poskytuje im aj finančné
prostriedky na prenesenú pôsobnosť realizovanú činnosťou školských úradov.
Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, resp. základných škôl s celkovým
počtom najmenej 1 000 žiakov. Školský úrad vzniká od 1. januára kalendárneho roka, ktorý
nasleduje po jeho potvrdení odborom školstva okresného úradu v sídle kraja Rozhodujúcim
dátumom na určenie počtu žiakov je 15. september predchádzajúceho kalendárneho roka.
Činnosti školského úradu vykonáva aj samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom stredných škôl.
Školským úradom sú aj obce, ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu vytvorili spoločný
obecný úrad. Ten pre všetky obce zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže
a telesnej kultúry. Celkový počet žiakov základných škôl, ktorých zriaďovateľmi sú tieto obce, musí
byť najmenej 1 000.
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Základné informácie o obecných školských úradoch nám poskytlo MŠVVŠ SR a uvádzame ich
v tabuľke:
Počet žiakov

FP poskytnuté zo ŠR
(v €)

236

346 228

2 924 799

143

235

344 239

2 918 443

2012

142

233

352 959

2 946 413

2013

141

233

340 685

2 971 271

2014

138

228

330 533

2 946 912

2015

137

225

331 323

2 969 488

2016

137

227

334 147

3 090 781

2017

139

229

337 042

3 253 200

2018

139

230

343 126

3 387 771

Rok

Počet ŠU

2010

142

2011

Počet zamestnancov ŠU

27 409 078
Zdroj: Údaje získané z MŠVVaŠ SR

Školské úrady sú predmetom smernice MŠVVŠ SR č. 34/2014 v znení smernice č. 41/2015 a č.
21/2019. Táto určuje postup odboru školstva okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce
ako školského úradu, postup pri posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce
a samosprávneho kraja ako školského úradu, postup pri určovaní počtu zamestnancov obce
a samosprávneho kraja odborne zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy, na ktorých
poskytne štát obci a samosprávnemu kraju finančné prostriedky, postup pri poskytovaní finančných
prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a na
samosprávne kraje podľa § 6 ods. 6 a § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. a náplň činností
zamestnancov odborne zabezpečujúcich úlohy a činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej
kultúry v obci a v samosprávnom kraji.
Počet pracovných miest, na ktoré štát poskytuje obci ako školskému úradu finančné prostriedky,
sa v závislosti od počtu žiakov v základných školách určuje takto: 1000 až 1 999 žiakov – jedno
pracovné miesto, 2 000 až 3 999 žiakov – dve pracovné miesta, 4 000 až 7 999 žiakov – tri
pracovné miesta, 8 000 až 15 999 žiakov– štyri pracovné miesta, 16 000 až 31 999 žiakov – päť
pracovných miest, 32 000 a viac žiakov - šesť pracovných miest.
Vývoj počtu zamestnancov obecných školských úradov od roku 2010 na základe údajov
poskytnutých ministerstvom školstva dokumentuje aj vyššie uvedená tabuľka.
Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy obce ako
školského úradu poskytne obci okresný úrad v sídle kraja. Poskytované finančné prostriedky tvoria:
- platy zamestnancov na príslušný počet pracovných miest,
- odvody do poistných fondov,
- finančné prostriedky na činnosť.
Podľa uvedenej smernice ministerstvo pri určovaní výšky finančných prostriedkov na platy pre
odborných zamestnancov školských úradov na jedno pracovné miesto mesačne vychádza z
platovej tarify 8. platovej triedy 13. platového stupňa základnej stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu, ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Bohužiaľ, zvýšenie o 80 eur na jedného zamestnanca mesačne na iné zložky platu bolo smernicou
č. 21/2019 s účinnosťou od 1.7.2019 zrušené.
K takto určenej výške finančných prostriedkov na plat sa pripočítajú odvody do príslušných
poistných fondov. Okrem toho okresný úrad v sídle kraja poskytne ročne obci finančné prostriedky
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na činnosť v sume, ktorá je súčinom počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce a sumy 50 centov.
MŠVVŠ SR poskytlo na financovanie obecných školských úradov od roku 2010 spolu 27 409 078
eur. Vývoj poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie obecných školských úradov
od roku 2010 na základe údajov poskytnutých ministerstvom školstva zachytáva graf:
Finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR na financovanie
obecných školských úradov (v €)
3 450 000 €
3 300 000 €
3 150 000 €
3 000 000 €
2 850 000 €
2 700 000 €
2 550 000 €

3 253 200
2 924 799

2 918 443

2 946 413

2 971 271

2 946 912

2 969 488

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 387 771

3 090 781

2016

2017

2018

Zdroj: Údaje získané z MŠVVaŠ SR

Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov, v ktorej došlo k
zmene zaraďovania do platových tried, k zvýšeniu platových taríf, k zvýšeniu počtu započítaných
odpracovaných rokov (platové stupne) a taktiež následne k zvýšeniu paušálneho príplatku podľa §
7 ods. 8 zákona z 80 eur na 145 eur, je potrebné aby ministerstvo školstva novelizovalo smernicu.
V nej je takisto potrebné zvýšiť paušálny príplatok na žiaka, ktorý nebol zmenený od roku 2004 a
už 15 rokov sa poskytuje v nezmenenej výške (0,50 eur). Ministerstvo školstva však smernicou č.
21/2019 na túto potrebu nereagovalo.
2.5 Parametre výkonnosti
V tejto časti uvádzame údaje o tom, ako normatívne financovanie ovplyvnilo počty žiakov, škôl a ich
zamestnancov.

2.5.1 Vývoj počtu žiakov a škôl po zavedení normatívneho financovania
V texte sme už konštatovali, že priemerný výdavok zo štátneho rozpočtu na žiaka školy rastie nielen
z dôvodu navyšovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do regionálneho školstva, ale
aj z dôvodu poklesu počtu žiakov v školách. Decentralizáciou kompetencií získali samosprávy
právomoc rozhodovať o zriaďovaní a rušení škôl. V tabuľke dokumentujeme, ako obce využívajú
túto právomoc vo väzbe na poklesy počtov žiakov v školách a v nadväznosti na zavedenie
normatívneho financovania.
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Rok

Počet obcí zriaďovateľov
škôl

Počet
škôl

Počet
žiakov k
15.9.

Priemerný
Počet ped.
počet žiakov
zamestnancov
na školu

Priemerný
počet žiakov
na pedagóga

2005

1 649

2 202

527 001

239

33 579

15,7

2006

1 635

2 140

504 862

236

32 635

15,5

2007

1 605

2 105

467 377

222

31 814

14,7

2008

1 594

2 082

445 431

214

31 199

14,3

2009

1 585

2 068

432 341

209

30 969

14,0

2010

1 572

2 055

424 119

206

30 810

13,8

2011

1 560

2 040

418 770

205

30 926

13,5

2012

1 543

2 016

413 678

205

30 914

13,4

2013

1 531

1 996

409 469

205

30 750

13,3

2014

1 510

1 964

406 454

207

30 590

13,3

2015

1 487

1 936

406 817

210

31 047

13,1

2016

1 476

1 920

410 511

214

31 237

13,1

2017

1 465

1 907

415 598

218

31 329

13,3

Zdroj: Správy o hospodárení

Financovanie na žiaka vytvára samosprávam motiváciu nájsť a uplatniť najefektívnejší spôsob
poskytovania vzdelávania pri danom objeme finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Klesajúci počet žiakov znamená pre školy menej finančných prostriedkov, čo motivuje samosprávu
malé a finančne nákladné školy zatvárať a zlučovať. Taktiež majú motiváciu šetriť, lebo napríklad
nižšie prevádzkové náklady im neznížia rozpočet, ale usporené peniaze môžu použiť na iný účel
(vyššie platy, nákup pomôcok). Za posledných 20 rokov nastal v regionálnom školstve na Slovensku
vďaka demografickému vývoju výrazný pokles počtu žiakov. V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
obcí evidujeme od roku 2005 do roku 2014 pokles žiakov až o 23 %. Po tomto roku dochádza opäť
k miernemu nárastu. Uvedený výrazný pokles počtu žiakov sa prejavil v čiastočnom rušení škôl.
V roku 2017 bol počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí o 13 % nižší ako v roku 2005.
Znižovanie počtu škôl závisí hlavne od prístupu jednotlivých obcí k problémom, ktoré súvisia so
znižovaním počtov žiakov. Všeobecne môžeme konštatovať, že financovanie na žiaka podnecuje
zriaďovateľov nájsť a uplatniť najefektívnejší spôsob poskytovania vzdelávacích služieb pri danom
objeme finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.
Znižovanie počtu tried vo väzbe na pokles žiakov znamená znižovanie počtu zamestnancov.
Rušenie niektorých škôl zase znamená znižovanie prevádzkových nákladov. Motivácia šetriť
spočíva v tom, že ak sa znižujú náklady, neznižuje sa rozpočet (ktorý prioritne závisí od počtu žiakov)
a usporené finančné prostriedky je možné použiť na iný účel (lepšie finančné ohodnotenie
zamestnancov škôl, skvalitnenie prevádzky škôl, zlepšenie pracovného prostredia, kvalitnejšie
učebné pomôcky, rozvoj a pod.).
Prijímanie opatrení súvisiacich s poklesom počtu žiakov v školách je veľmi citlivá oblasť pre
každého zriaďovateľa a je potrebné pri nich zohľadňovať konkrétne špecifiká.
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2.5.2 Vývoj počtu zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí
Vývoj počtu zamestnancov v školách, ktoré zriaďujú obce, a ich dosiahnutá priemerná mzda je
obsahom tabuľky. Údaje sme získali zo štatistického zisťovania o pracovníkoch a mzdách (Výkaz
Škol 1-04) a zo správ o hospodárení za jednotlivé roky.
Zamestnanci PK
ROK

Počet zamestnancov

Priemerná mzda

z toho:
pedagogickí

priemerná mzda
celkom

z toho: pedagogickí

2004

45 788

35 495

462,8

507,9

2005

43 357

33 579

523,1

581,7

2006

42 112

32 635

565,9

631,4

2007

41 033

31 814

611,9

680,6

2008

40 312

31 199

658,5

731,6

2009

40 071

30 969

703,4

779,7

2010

40 089

30 777

718,8

797,3

2011

40 131

30 815

721,5

799,6

2012

40 177

30 914

762,1

849,3

2013

39 935

30 750

818,0

913,1

2014

39 723

30 590

877,2

980,7

2015

40 173

31 047

919,1

1 028,0

2016

40 339

31 237

966,8

1 083,5

2017

40 466

31 329

1 034,2

1 159,1

2018

41 086

31 886

1 078,6

1 203,8

Zdroj: Štatistické zisťovanie o pracovníkoch a mzdách a SoH

2.6 Závery a odporúčania
Problémy preneseného výkonu na úseku školstva, v rámci ktorého sa uskutočňuje prevažná časť
základného vzdelávania, sa do značnej miery prekrývajú s problémami školského systému v SR.
O týchto problémoch sa v posledných rokoch veľa diskutuje, podrobne boli popísané v roku 2013
v Správe o stave školstva na Slovensku a o konkrétnych systémových krokoch na podporu jeho
ďalšieho rozvoja 14 a venoval sa im aj projekt Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti
ich riešenia z pohľadu miest a obcí riešený v rámci národného projektu Centrum sociálneho
dialógu II. 15 (ďalej len „Súčasné problémy RŠ“) S problematikou súvisí aj dokument Národný
program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ 16, ktorý vznikol na základe úlohy
z Programového vyhlásenia vlády SR 2016.
V uvedených dokumentoch sú popísané problémy súčasného stavu slovenského školstva
a navrhnuté viaceré východiská na ich riešenie. Viaceré z nich sa bezprostredne dotýkajú aj
preneseného výkonu na úseku školstva. Ide najmä o problémy týkajúce sa siete základných škôl,
riadenia v regionálnom školstve a financovania.
Za kľúčový problém, pre ktorý, bohužiaľ, neexistuje ani návrh východísk, je potrebné označiť
optimalizáciu siete základných škôl.. Tu zastávame stanovisko vyjadrené v záveroch projektu
13F

14F

15F

http://www.minedu.sk/sprava-o-stave-skolstva-na-slovensku/
ITMS projektu: 312031B970
16 https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-slovensko2017.pdf
14
15
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Súčasné problémy RŠ, podľa ktorého, ak sa veci ohľadne optimalizácie siete základných škôl majú
pohnúť, musí prísť podnet z centra, teda z ministerstva školstva. Možnosti optimalizácie siete pri
súčasnom nastavení financovania a ostatných pravidiel zmenami zdola nepokladáme za reálne.
Pragmaticky konajúce obce už racionalizáciu uskutočnili a ďalšie dobrovoľné vyraďovanie škôl zo
siete je nepravdepodobné.
V oblasti financovania je hlavným problémom nedostatočné financovanie zo strany štátu.
Dokumentujú to aj čísla, ktoré sme uviedli v časti 2.4. V súlade so závermi projektu Súčasné
problémy RŠ konštatujeme, že zvýšenie financovania musí ísť ruka v ruke so systémovými zmenami
v školstve, ktoré však predstavujú odborný aj politický problém. S financovaním bezprostredne
súvisí otázka efektívnosti, kde, podobne ako pri optimalizácii siete, je v prvom rade potrebné sa
v spoločnosti zhodnúť na kritériách, resp. indikátoroch efektívnosti využívania finančných
prostriedkov. S preneseným výkonom bezprostredne súvisí aj problém úpravy systému
normatívneho financovania. Tento systém bol veľkým krokom vpred, je transparentný a spravodlivý
(v relatívnom zmysle slova), ale nerieši otázku, koľko finančných prostriedkov (v absolútnom
vyjadrení) je potrebných na zabezpečenie chodu školy. Takže už z princípu nemôže garantovať
základné pravidlo financovania pokrytia nákladov preneseného výkonu (lebo nevie určiť, aké sú).
Oblasti financovania aj riadenia sa dotkla zmena systému, v rámci ktorej od roku 2013 prešla
v rámci reformy verejnej správy (ESO) časť kompetencií v oblasti školstva pod rezort ministerstva
vnútra. Táto zmena mala na úsek školstva jednoznačne negatívne dôsledky, pretože sa znížila
efektívnosť tak riadenia, ako aj financovania regionálneho školstva. V súlade so závermi
sformulovanými v projekte Súčasné problémy RŠ pokladáme za potrebné vrátiť všetky presunuté
kompetencie späť na ministerstvo školstva a obnoviť vo vhodnej a efektívnej organizačnej podobe
činnosť bývalých krajských školských úradov, ktoré okrem iného integráciou pod okresné úrady
v sídle kraja stratili právnu subjektivitu.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného a tiež z ďalších kapitol tohto materiálu, situácia na úseku školstva
je vo viacerých smeroch špecifická, a to aj z hľadiska preneseného výkonu, ktorým sa v tomto
materiáli zaoberáme. Ide o oblasť s ďaleko najvyššími nákladmi spomedzi všetkých úsekov
preneseného výkonu. Problémy v tejto oblasti sú popísané vo viacerých dokumentoch – tento
materiál k tomu prispel ďalšími aktuálnymi údajmi. Na riešenie viacerých z identifikovaných
problémov nie sú ešte sformulované ani východiská. V ďalšej fáze riešenia tohto projektu sa preto
sústredíme, okrem analýzy výkonu kľúčových originálnych kompetencií na úseku školstva, ktoré sú
tiež mimoriadne rozsiahle a viaceré bezprostredne súvisia aj s preneseným výkonom, na
porovnanie stavu na Slovensku so stavom v ostatných krajinách V4 a doplnenie existujúcich
návrhov na riešenia o skúsenosti a aplikačnú prax z týchto krajín.
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Kapitola 3: Výkon a financovanie prenesených pôsobností na úseku stavebného
poriadku
3.1 Úvod
V tejto časti sa zameriame na úsek stavebného poriadku.
Pri decentralizácii kompetencií na úseku stavebného poriadku nedošlo k ich oddeleniu od štátu. To
znamená, že štát, teda v danom čase vláda a zákonodarca, považovali výkon kompetencií na tomto
úseku za dôležitý a rozhodli sa ponechať si väčší vplyv v tejto oblasti, než ako to bolo v oblastiach,
kde boli kompetencie prenášané ako tzv. originálne.
Spolu s kompetenciou v oblasti územného plánovania, čo je prirodzene kompetenciou originálnou,
ide pri stavebnom poriadku o dôležitý nástroj ekonomického, sociálneho, kultúrneho, teda
všestranného rozvoja obcí, miest a mikroregiónov. Na kvalitu, efektívnosť, rýchlosť výkonu tejto
kompetencie je kladený zvláštny dôraz; je preto dôležité zisťovať, ako je táto kompetencia
vykonávaná a kde je priestor na jej zlepšovanie.
3.2 Legislatívne ukotvenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
Výkon kompetencií na úseku stavebného poriadku bol, tak ako pri kompetencií na iných úsekoch,
prenesený na obce zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky (tzv. „kompetenčný zákon“, ako sa mu v tom čase hovorilo).
Týmto zákonom sa novelizoval aj zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon). Novela nadobudla účinnosť 1. 1. 2003.
Touto novelou bol prenesený na obce výkon kompetencií na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku. Korešpondovalo to s decentralizačnými snahami a tým, čo samotné obce
požadovali – aby rozhodovali samostatne o svojich rozvojových prioritách, o povzbudení svojho
ekonomického a/alebo demografického potenciálu a pod. Územné plánovanie a stavebný poriadok
je v tejto súvislosti silný nástroj, a to nielen ekonomický.
Z tejto logiky veci bola kompetencia územného plánovania prenesená na obce ako originálna
kompetencia. Obce tak získali možnosť a povinnosť zaobstarávať si územnoplánovacie podklady
a územnoplánovaciu dokumentáciu, samozrejme, v zákonných rámcoch, ktoré v danom čase (a aj
dnes) existovali. Mohli tak realizovať pri svojom ďalšom územnom plánovaní úplnú slobodu pri
rozhodovaní v tom, aké sú ich konkrétne priority, aké funkcie chcú v budúcnosti zvýrazniť, aké skôr
potlačiť, ako sa pripraviť na prípadné budúce riziká vývoja a na očakávania, ktoré sa dajú
prognózovať a budú mať citeľný vplyv či rovno dopad na dané územie obce. 17
Pokiaľ ide o stavebný poriadok, štát si chcel zachovať vplyv na výkon kompetencií na tomto úseku
a rozhodol sa túto kompetenciu si ponechať a preniesť na obce len jej výkon. Spôsob, akým sa to
rozhodol urobiť, však nebol dobrý – to je potrebné povedať rovno, a teda je to aj jeden z námetov
na ďalšie odporúčania v tejto oblasti.
Na jednej strane štát z obavy, vzhľadom na zložitosť a náročnosť výkonu kompetencie stavebného
poriadku, o kvalitatívnu úroveň jej výkonu si ju ponechal. Na druhej strane jej výkon preniesol tak,
že odignoroval problematiku územnej roztrieštenosti, veľkého počtu malých obcí, nemožnosť získať
kvalifikovaný personál a dostatočnú finančnú podporu a z každej obce v Slovenskej republike
urobil štátny stavebný úrad.
Podľa ustanovenia § 117 ods. 1 stavebného zákona, stavebným úradom je obec. Pôsobnosť
stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Mimoriadnu dôležitosť, v spojitosti so stavebným zákonom, má v tejto súvislosti aj zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorý upravuje procesnú stránku celého
16F

17 V tejto súvislosti sa v súčasnosti ako krásnym príkladom ukazuje plánovaný útlm/ukončenie uhoľného baníctva
v regióne Hornej Nitry, teda najmä miest Prievidza, Handlová, Nováky a okolitých obcí, ktoré budú týmto vývojom priamo
zasiahnuté. Územné plánovanie v súvislosti s týmito očakávaniami zohráva/zohrá veľmi dôležitú rolu v ďalšom živote
tohto mikroregiónu.
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stavebného konania, a teda upravuje práva a povinnosti nielen účastníkov konania, ale aj
samotného stavebného úradu.
Dovtedajšiu kompetenciu na úseku stavebného poriadku vykonávalo 79 okresných úradov. Tieto
úrady boli personálne roky stabilizované 18, finančne napojené priamo na rozpočet centrálnej vlády
a odtiaľ tiež materiálne podporované. Počet pracovníkov, ktorí sa na určitej odbornej úrovni
zaoberali výkonom tejto kompetencie, musel byť teda nevyhnutne limitovaný, pričom títo pracovníci
boli sústrední do 79 bodov v území.
Prenesenie výkonu tejto kompetencie do takmer 3 000 bodov v území bez adekvátneho
personálneho, materiálneho a finančného zabezpečenia muselo nevyhnutne spôsobiť problémy.
Navyše štát mal naďalej garantovať rovnaký výkon tejto kompetencie na celom území Slovenskej
republiky bez rozdielu, z čoho vyplýva, že mali byť naplnené určité kvalitatívne, kvantitatívne,
efektívne a právne štandardy, predtým reprezentované štátnymi okresnými úradmi. Zle pripravená
a uskutočnená decentralizácia tejto kompetencie vtedajším ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja tak zabezpečila problematický výkon tejto kompetencie, s ktorým sa
stretávame dodnes.
V tejto súvislosti sa už v čase schvaľovania návrhu kompetenčného zákona v parlamente, vyskytli
úvahy a návrhy ísť v tejto oblasti cestou zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy pri
matrikách, t. j. určiť v prílohe zákona obce, ktoré budú stavebnými úradmi a k nim príslušný územný
obvod, pre ktorý budú kompetenciu zabezpečovať. Pravdepodobne z politických dôvodov k tejto
úprave návrhu nedošlo a zákon bol schválený tak, ako ho poznáme dodnes. 19
Faktom, ktorý je potrebné vziať do úvahy, je ten, že politická zodpovednosť za stavebné konanie
padá na konkrétne obce, resp. ich starostov. Existuje mnoho prípadov, kde volený starosta
neobhájil svoje miesto vo voľbách práve pre problémy so stavebným konaním. Zároveň je na mieste
povedať, že často sú tieto problémy zapríčinené aj individuálnym prístupom, ale fakt, že politická
zodpovednosť je viditeľná v obciach a nie na príslušnom ministerstve, je zrejmý. Z toho faktu možno
odvodiť aj veľmi laxný prístup štátu k riešeniu tejto problematiky. Zodpovednosť, ako budú
vykonávané štátne kompetencie, je v prvom rade na štáte.
„Ospravedlnenie“ pre túto situáciu nemôže byť ani to, na čo sa poukazuje už dlhé roky, a síce, že
sa pripravuje nový stavebný zákon. Po vykonaní decentralizácie sa prvý návrh nového stavebného
zákona dostal na pripomienkové konanie na konci roku 2005, dodnes nový stavebný zákon
nemáme. Nie je namieste v rámci tohto materiálu rozoberať príčiny nemohúcnosti navrhovateľa
vypracovať všeobecne akceptovaný a vyhovujúci návrh (čo, samozrejme, uznávame, že nie je ľahká
úloha), avšak 14 rokov je dosť dlhá doba.
Právnou zábezpekou pred excesmi, ktoré by mohli nastať, malo byť to, že odvolacím orgánom bol
príslušný odbor krajského úradu, dnes príslušný odbor okresného úradu v sídle kraja. Tento prístup
však hodnotíme ako zlý. Z hľadiska právnej istoty, efektivity a hospodárnosti konania, nákladov
konania, jeho dĺžky a pod. sa má snažiť správny orgán, čiže aj stavebný úrad, vybaviť vec tak, aby
bolo možné vydať rozhodnutie, ktoré sa stane právoplatným už na prvom stupni; má ísť o také
rozhodnutie, ktorému nebudú môcť byť vytknuté nedostatky v oblasti riadneho a úplného zistenia
skutkového stavu, presnej právnej kvalifikácie, jasného zhodnotenia dôkaznej situácie, zákonného
procesného postupu. Je prirodzené, že tieto požiadavky nemôžu byť splnené úplne každou obcou.
Brániť sa v takej situácii tým, že máme „kvalitné a skúsené“ odvolacie orgány, je skrátka
neakceptovateľné.
Pokiaľ zhrnieme a uzavrieme štúdium pokladov doteraz vykonaného auditu na úseku stavebného
konania, berúc do úvahy to, čo štát zistil, resp. nezistil, musíme nutne dospieť k záveru, že za stav
17F

18F

18 Toto tvrdenie by mohlo byť spochybnené – aspoň čiastočne – tým, že v roku 1996 sa uskutočnila zmena územného
a správneho členenia Slovenskej republiky, v rámci ktorej sa z 38 okresov vytvorilo 79 okresov, teda ani tu sa nevyhli
procesom delimitácií, čo mohlo mať určitý vplyv na personálnu a ďalšiu stabilitu. Avšak vzhľadom na zmenu odštartovanú
od 1. 1. 2003 sa mali čas stabilizovať, prijať aj napr. chýbajúcich ľudí, zaškoliť ich, urobiť z nich odborne spôsobilých
pracovníkov, alebo aspoň dosiahnuť to, že túto odbornú spôsobilosť postupne získavali.
19 Bližšie ku kvalite a zákonnosti výkonu tejto kompetencie na inom mieste tohto materiálu, ale poznatky z praxe ukazujú,
že veľkosť obce ešte stále nezaručujú kvalitný a zákonný výkon tejto kompetencie.
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dnešného výkonu kompetencií na úseku stavebného poriadku je zodpovedný štát, resp.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Keďže ide stále o štátnu kompetenciu vykonávanú v mene
štátu, na jeho zodpovednosť a na jeho náklady, nikto iný nemôže byť za tento stav zodpovedný.
V tejto časti poukazujeme najmä na dlhotrvajúci legislatívny deficit v podobe nepripraveného
nového stavebného zákona, ktorý by mal byť jednoduchší, ale zároveň zabezpečujúci jeho
vymožiteľnosť.
Pokiaľ bolo jedným z cieľov decentralizácie (aj keď nie jediným) dosiahnuť efektívnejší a lacnejší
výkon verejnej správy, spôsob, ktorý bol zvolený na úseku stavebného poriadku, bol naozaj
nešťastný. Na jednej strane bolo možné vykázať, že na túto kompetenciu štát nevydáva viac peňazí
ako doteraz. Na druhej strane však už nikto neskúmal, či a koľko peňazí na výkon tejto kompetencie
dávajú obce (aj keď v rozpore s právnym poriadkom); tiež asi nikto (žiadne zdroje nie sú známe)
neskúmal, aké sú skutočné náklady na toto konanie v situácii, keď je vykonávané nesprávne,
neodborne, s odvolacími konaniami, dlhými čakacími lehotami a pod. Samotnými nákladmi nie sú
len náklady štátu rozpočtované v rozpočtovej kapitole (teda peniaze daňovníkov), ale aj náklady
samotných účastníkov konania, ktoré tak v mnohých prípadoch rastú.
Tieto okolnosti je takisto nutné vziať do úvahy pri tvorbe návrhu nového zákona a snažiť sa nové
procesy v rámci stavebného poriadku navrhnúť tak, aby sa dalo ďalším, dodatočným nákladom čo
najviac vyhnúť.

3.2.1 Povaha kompetencií a činností vykonávaných stavebným úradom
Prehľad pôsobností, ktoré vykonávajú obce ako stavebné úrady, spolu s odkazmi na príslušné
ustanovenia zákonov, je uvedený v prílohe tohto materiálu. Ide o pôsobnosti uvedené v stavebnom
zákone, pričom právnymi normami nižšej právnej sily, teda vyhláškami, ktoré vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, sme sa nezaoberali, pretože na účely tohto nelegislatívneho
materiálu nemajú veľký význam, keďže skôr upravujú záležitosti vecného charakteru, technické
normy a pod. 20
V zásade sa dá povedať, že v rámci preneseného výkonu štátnej správy stavebné úrady vykonávajú
svoje pôsobnosti v dvoch väčších oblastiach, a to v územnom konaní a v stavebnom konaní.
K tomu sa ešte pripájajú konania vo veciach, ako sú zmeny existujúcich stavieb, zmeny stavieb
pred dokončením, búracie konania, kolaudačné konania a pod.
Územné konanie je v zásade určené na vydanie rozhodnutia, na konci ktorého je:
- rozhodnutie o umiestnení stavby,
- rozhodnutie o využití územia,
- rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
- rozhodnutie o stavebnej uzávere.
Inými zákonmi, z ktorých vyplývajú stavebnému úradu niektoré kompetencie, resp. pôsobnosti, sú
napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorým sa riadia všetky
vyššie uvedené konania, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon
o slobode informácií) a pod.
Pri vykonávaní územného ako aj stavebného konania musia stavebné úrady vykonať v zásade tieto
činnosti:
- zistiť, či podnet (začatie konania) spĺňa všetky náležitosti a či sú priložené všetky potrebné
predpísané prílohy, ak nie, vyzvať účastníka na ich doplnenie,
- zistiť pokiaľ možno všetkých účastníkov konania a oboznámiť ich so začatím konania a s ich
procesnými právami,
- vykonať ústne pojednávanie, spravidla spojené s miestnym zisťovaním veci,
- zabezpečiť ďalšie dôkazy, listiny a pod., pokiaľ ich potreba počas konania vznikne,
19F

20 Na účely tohto materiálu sme sa sústredili najmä na najfrekventovanejšie pôsobnosti, ktoré obce ako stavebné úrady
vykonávajú. V niektorých veciach štát presunul túto agendu na seba (napr. stavebný úrad pre diaľnice a cesty I. triedy,
kde dospel k presvedčeniu, že pri týchto stavbách musí vykonávať funkciu stavebného úradu sám), niektoré pôsobnosti
nie sú až také frekventované (napr. stavebný úrad vo veciach miestnych komunikácií a pod.).
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-

takto spoľahlivo a úplne zistiť skutkový stav,
zhodnotiť dôkazy,
vykonať právnu kvalifikáciu,
vydať rozhodnutie, doručiť všetkým účastníkom konania.

Nedá sa povedať, že jednotlivé vyššie uvedené činnosti sú zároveň kompetenciami, keďže, ako
bolo povedané, samy o sebe by nemali veľký význam. Na druhej strane rýchlosť, efektívnosť a
kvalita ich vykonávania prispievajú ku kvalitnému a zákonnému procesu, ktorý sa nazýva územné
konanie/stavebné konanie. 21
Na účely auditu a skúmania efektívnosti je potrebné, aby niektoré činnosti, ktoré samotné
nevykazujú znaky úplnej kompetencie, boli zlúčené a vyhodnotená ich náročnosť, či už
administratívna alebo časová. Tieto potreby súvisia aj s pripravovaným novým stavebným zákonom,
kde je možné pozorovať snahu určitého zjednodušenia niektorých procesov a vynechania
niektorých krokov pri určitých druhoch stavieb. Pokiaľ nie je k dispozícii iný ako platný právny stav,
je potrebné náročnosť (finančnú, časovú, personálnu) skúmať v rámci súčasných nastavení.
Zistené poznatky by sa mali premietnuť do novo pripravovaného legislatívneho návrhu.
20F

3.3 Organizačné zabezpečenie preneseného výkonu pôsobností na úseku stavebného poriadku
Ako je uvedené, stavebným úradom je každá obec – bez ohľadu na jej veľkosť, počet obyvateľov,
finančné, personálne alebo materiálne zabezpečenie. Z hľadiska ústavnej definície obce sú si
všetky rovné, niektoré z nich sú vyhlásené za mesto (v súčasnosti je 140 miest), ale z hľadiska
výkonu kompetencií, resp. ich delenia medzi jednotlivé obce to neznamená žiadny rozdiel. Podľa
ustanovenia § 117 ods. 1 stavebného zákona, stavebným úradom je obec.
Keďže decentralizácia kompetencií na tomto úseku sa uskutočnila opísaným spôsobom, vrátane
jeho nedostatkov, bolo potrebné riešiť zabezpečenie vykonávania tejto kompetencie iným
spôsobom ako každým stavebným úradom.
Podľa ustanovenia § 117 ods. 2 stavebného zákona, obec, ktorá je sídlom spoločného obecného
úradu, oznámi krajskému stavebnému úradu jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný
obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku; ministerstvo
zverejňuje zoznam prostredníctvom siete internetu. Zákon teda predpokladal komplikácie
a umožnil aj spoločné obecné úrady ako spôsob výkonu tejto kompetencie v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
Podľa údajov Ministerstva vnútra SR pôsobí na úseku stavebného poriadku na Slovensku 189
spoločných obecných úradov. 22 Podrobnejšie údaje o nich obsahuje ďalej uvedená tabuľka.
Ako sme uviedli v kapitole 1, spoločný obecný úrad nie je orgán s právnou subjektivitou. Znamená
to, že vykonáva všetky odborné a servisné činnosti v súvislosti so stavebným konaním, avšak
samotné rozhodnutie vydáva ten stavebný úrad – teda príslušná obec, ktorá je ako stavebný úrad
na konanie príslušná v súlade so stavebným zákonom a správnym poriadkom. Sme toho názoru,
že už toto je určitá komplikácia, pretože to spôsobuje predlžovanie procesov. 23
21F

22F

Z hľadiska zjednodušenia a toho, aby sme sa vyhli zbytočnému opakovaniu, sme sa zamerali na tieto dve množiny
konaní, avšak to isté sa vzťahuje aj na ďalšie spomenuté konania vykonávané stavebným úradom, ako napr. konanie
o zmene stavby, konanie o zmene stavby pred dokončením, búracie konanie, konanie o terénnych úpravách, kolaudačné
konanie, predčasné užívanie stavby a pod.
22 Prehľad spoločných obecných úradov v evidencii Ministerstva vnútra SR, stav k 30. 9. 2018
23 Oprávnenou námietkou, ktorá sa týka elektronizácie služieb orgánov verejnej správy a prípadného elektronického
konania nechávame bokom, nebudeme sa ňou bližšie v tomto materiáli zaoberať, hlavne vzhľadom na stav tejto oblasti,
ktorý v čase vypracovania tohto materiálu je. Zo skúseností so samotnými stavebnými úradmi len tlmočíme ich názor, že
v súčasnosti (v stave ne/fungovania elektronických procesov a problémov s nimi) by to bolo skôr príťažou ako pomocou.
21
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úsek stavebného poriadku
Kraj

Celkový počet
SOÚ

Počet SOÚ

Počet obcí v SOÚ

Počet obyvateľov
obcí v SOÚ

Bratislava

14

9

45

122 330

Trnava

22

21

213

457 409

Trenčín

24

20

239

424 016

Nitra

29

25

301

581 033

Žilina

35

29

276

528 809

Banská Bystrica

36

32

460

562 906

Prešov

31

24

620

586 425

Košice

30

26

365

383 833

Spolu

221

186

2 519

3 646 761

V kapitole 1 sme spomenuli aj typické problémové situácie vyskytujúce sa v súvislosti so
spoločnými obecnými úradmi. Z toho, čo sme uviedli, podľa nášho názoru vyplýva, že dobrovoľná
medziobecná spolupráca zo systémového hľadiska nie je dobrým a spoľahlivým riešením – a to
okrem iného pre jeho nestabilitu. Stáva sa, že obce zostanú mimo spoločného obecného úradu,
samotné však kompetenciu stavebného úradu nezvládajú. Zákon pozná možnosť, ako postupovať
v takomto prípade – odobratie kompetencie obci, avšak prípad, keď došlo k odobratiu
kompetencie, jej výkonu štátnym orgánom a následnému „vyúčtovaniu“ voči danej obci z praxe
nepoznáme. Okrem toho je zrejmé, že toto je niečo, čo predstavuje výnimočnú situáciu, niečo, kde
sa výkon verejnej správy na tomto úseku dostať nesmie a predstavuje len výnimočné riešenie, keď
na základe určitých okolností k takémuto výnimočnému stavu dôjde. Nedá sa to však tiež považovať
za systémové riešenie, skôr za výnimočnú „záchrannú brzdu“.
Na záver tejto časti ešte poznamenávame, že počet obyvateľov by nemal byť jediným kritériom pri
rozhodovaní o umiestnení spoločného obecného úradu. Napríklad obec Donovaly s relatívne
nízkym počtom obyvateľov zažívala stavebný boom pre svoju polohu, turistickú príťažlivosť, blízkosť
lyžiarskeho areálu a pod., pričom počet obyvateľov obce samotnej tu nemohol byť postačujúcim
kritériom.

3.3.1 Personálne zabezpečenie výkonu kompetencií na úseku stavebného poriadku
Ako už bolo uvedené, na obce boli v rámci decentralizácie delimitovaní len zamestnanci okresných
úradov, ktorí sa výkonom tejto kompetencie zaoberali na okresných úradoch. Teda je prirodzené,
že títo ľudia prešli z okresného úradu na mestský úrad najmä v mieste svojho bydliska, resp. tam,
kde doteraz svoju prácu vykonávali. Pomer počtu dovtedajších úradov, kde sa táto kompetencia
vykonávala, s novými stavebnými úradmi bol vlastne nepomerný (uvedomujeme si kostrbatosť tejto
vety, akokoľvek, vystihuje však daný stav) a s tým súvisel aj počet zamestnancov, ktorí boli
k dispozícii; mali predpísanú odbornú kvalifikáciu a skúsenosti s výkonom tejto kompetencie.
Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, na obec možno zákonom preniesť
niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S
prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
Podľa ustanovenia § 117 ods. 3 stavebného zákona zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť
stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného
kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri
overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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Je ťažko predstaviteľné, že za tých podmienok, za ktorých bola kompetencia prenesená vrátane
spôsobu jej prenosu, pri dodržaní podmienok, ktoré sú na výkon tejto kompetencie kladené (najmä
dodržanie určených štandardov), je možné túto kompetenciu vykonávať racionálnejšie
a efektívnejšie. Štát delimitoval na obecné úrady (stavebné úrady) len také počty pracovníkov
a objem finančných prostriedkov, ktorými zabezpečoval túto kompetenciu dovtedy. Pri
decentralizácii tejto kompetencie sa nebral do úvahy fakt, že na počet nových stavebných úradov
bol nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a finančné prostriedky, za ktoré by bolo možné
takýchto pracovníkov získať, boli nepostačujúce.
Na základe vykonaných zistení možno konštatovať, že štát zanedbáva svoju úlohu na úseku výkonu
štátnej správy, najmä čo sa týka vzdelávania, školenia a udržiavania vhodných (vhodne
kvalifikovaných) zamestnanec stavebných úradov. Trvá relatívne dlho, kým sa z bežného
zamestnanca úradu stane zamestnanec stavebného úradu s príslušnou požadovanou
kvalifikáciou, pričom osobitné vzdelávacie a motivačné programy pre tento druh verejných
zamestnancov chýbajú. V tejto súvislosti ide o závažný nedostatok v prístupe štátu k stabilite
a kvalite vykonávania tejto kompetencie obcami.

3.3.2 Korelácia veľkosti obce a kvality výkonu kompetencií na úseku stavebného poriadku
Vo všeobecnosti platí, že s väčšou správnou jednotkou sa zvyšuje pravdepodobnosť lepšieho,
kvalitnejšieho, efektívnejšieho výkonu úloh verejnej správy, stavebný poriadok nevynímajúc. Je to
možné pozorovať z hľadiska personálneho zabezpečenia, finančného zabezpečenia (možnosťami
šetrenia z hľadiska úspor z rozsahu), materiálnych možností a pod.
Zistenia z praxe však poukazujú na to, že to nemusí platiť bez výnimky, čo však len potvrdzuje staré
známe – výnimka potvrdzuje pravidlo. Skúsenosť z praxe hovorí napríklad o druhom najväčšom
meste Slovenska, s právnym postavením zakotveným v osobitnom zákone, kde nie je možné
uskutočniť stavebné konanie týkajúce sa zmeny stavby od polovice roku 2016 doteraz. Proces mal
niekoľko vážnych chýb z hľadiska zákonnosti, badať snahu pretlačiť nezákonný stav z minulosti
(čierna, neskolaudovaná stavba), nezákonne priznané popisné/orientačné číslo a pod.
Zistenie z uvedenej praktickej skúsenosti poukazuje podľa nás na toto:
- ide o nedostatok v odbornej spôsobilosti zamestnancov stavebného úradu,
- tento nedostatok súvisí s okolnosťami popísanými v bode 3.1,
- osobné vzťahy zúčastnených aktérov, najmä žiadateľa a zamestnancov úradu,
- snaha vnášať iné ako zákonné vzťahy do procesu výkonu štátnej správy,
- zo strany odvolacieho orgánu (okresný úrad v sídle kraja) len formálna účasť na konaní,
zrušenie a vrátenie na nové prerokovanie bez posudzovania ďalších okolností.
3.4 Spôsob financovania
Osobitný zákon na poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesenej štátnej správy
na úseku stavebného poriadku neexistuje. Suma, ktorú štát obci na túto činnosť poskytuje, sa
určuje spôsobom uvedeným v časti 1.6, teda ako súčin stanoveného koeficientu a počtu
obyvateľov obce. Koeficient je v tomto prípade určený opatrením Ministerstva dopravy a výstavby
SR č. 06484/2018/SRF/21012-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania. Hodnota koeficientu pre úsek stavebného
poriadku je1,11 eur na obyvateľa (od 1. 4. 2018). Výška dotácie na chod stavebných úradov zo
štátneho rozpočtu sa na roky 2018 – 2020 rozpočtuje v sume 6 055 077,- eur. Obce sú povinné
poskytnutú dotáciu na prenesený výkon zúčtovať.
Vývoj financovania tejto kompetencie z rozpočtovej kapitoly MDV SR od roku 2012:
- rok 2012: 5 054 579,05 eur,
- rok 2013: 5 055 077eur (rozpočtované prostriedky, údaje o skutočnom čerpaní nie sú
k dispozícii),
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rok 2014: 6 189 618,81 eur (toto je však údaj spolu s dotáciou na prenesený výkon štátnej
správy na bývanie, oddelený údaj nie je k dispozícii; informáciu o financovaní preneseného
výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku to tak značne skresľuje),
rok 2015: 6 195 525,75 eur,
rok 2016: 6 201 710,25 eur,
rok 2017: 6 207 329,40 eur,
rok 2018: 6 055 077eur (podľa údajov z prezentácie MDV SR z decembra 2018).

Závery k súčasnému stavu financovania v tejto oblasti, ako vyplynuli z prieskumu, ktorý sme
uskutočnili na vzorke 270 stavebných úradov, sú uvedené v závere nasledujúcej časti.
3.5 Parametre výkonnosti
V tejto časti uvádzame údaje získané z prieskumu (pozri časť Úvod) a spriemerované jednak za
kraje, jednak za veľkostné kategórie obcí. Počty hodnotených údajov z hľadiska veľkostných
kategórií obcí zachytáva tabuľka.
Kategória

Počet obcí

do 1 999 obyvateľov

Percento
225

83,3

od 2 000 do 4 999 obyvateľov

26

9,6

od 5 000 do 9 999 obyvateľov

7

2,6

od 10 000 do 19 999 obyvateľov

4

1,5

od 20 000 do 49 999 obyvateľov

8

3,0

270

100,0

Spolu

Rozhodli sme sa tiež niektoré údaje porovnať s údajmi, ktoré získal spracovateľ vládneho auditu
z roku 2013.
Skúsili sme hodnotiť kvalitu poskytovania služieb na úseku stavebného poriadku, pričom sme sa
pýtali na počet prijatých podaní 24, počet vybavených podaní, počet podaných odvolaní a počet
rozhodnutí v odvolacom konaní potvrdzujúcich pôvodné rozhodnutie stavebného úradu.
23F

Nerozlišovali sme, o aké konkrétne podanie išlo, t. j. či sa to týkalo návrhu na vydanie územného rozhodnutia,
stavebného povolenia, akého stavebného povolenia a pod.

24
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Pri počte podaní sme zistili tieto výsledky:
Priemerný počet podaní v Bratislavskom kraji
násobne prevyšuje priemerný počet podaní za iné
kraje, pričom z mimo bratislavských krajov má
najvyšší priemerný počet podaní Žilinský kraj.
Tiež sa ukazuje, že s počtom obyvateľov – podľa
veľkostných kategórií, ktoré sme zvolili – rastie aj
mesto
352,33 počet podaní na stavebný úrad. Jedinou výnimkou
mestská časť
1 255,00 je kategória od 5 000 do 9 999 obyvateľov, kde je
vyšší priemerný počet podaní ako v kategórii od
obec
27,49 10 000 do 19 999 obyvateľov. O príčine tohto
Banskobystrický kraj
44,44 excesu sa môžeme len domnievať.
Pri regionálnom aspekte je počet podaní závislý
Bratislavský kraj
645,63 nielen od počtu obyvateľov, ale aj od
Košický kraj
62,97 kúpyschopnosti obyvateľstva (HDP per capita
v parite kúpnej sily) a od sústredenosti
Nitriansky kraj
36,37 podnikateľských subjektov v danom území, ktoré
Prešovský kraj
46,24 sa ako účastníci stavebného konania podieľajú na
počte podaní (pričom nejde len o obytné objekty).
Trenčiansky kraj
63,10
Počet vybavených podaní sa významne líši –
Trnavský kraj
58,67 niekde od jednej tretiny (z doručených podaní),
niekde je to úspešnejšie. Nemáme informáciu, čo
Žilinský kraj
48,29
jednotliví respondenti považovali za vybavené
do 1 999 obyvateľov
23,84 podanie – či len vlastné rozhodnutie, ktoré bolo
napríklad napadnuté odvolaním, alebo len
od 2 000 do 4 999
95,52
právoplatné rozhodnutie.
obyvateľov
V každom prípade aj tu nám oproti ostatným
od 5 000 do 9 999
175,00 krajom v počte vybavených podaní vyčnieva
obyvateľov
Bratislavský kraj; na druhej strane v porovnaní s
od 10 000 do
162,50 počtom doručených podaní ide len o niečo menej
ako jednu tretinu, čo je málo. Zapríčinené to môže
19 999 obyvateľov
byť jednak nedostatkom (kvalifikovaných) ľudí,
od 20 000 do
1 130,00 jednak nedostatkom finančných prostriedkov na
49 999 obyvateľov
získanie a udržanie kvalifikovaných ľudí (to sa zo
Spolu
72,58 získaných údajov nedá zistiť presne), prípadne tiež
zložitosťou a rozsiahlosťou konania. V každom
prípade indikuje to aj záver, že v takýchto prípadoch nemôžu byť dodržiavané lehoty, teda dochádza
k porušovaniu procesných právnych predpisov.
Priemerný počet
podaní prijatých
stavebným úradom
na úseku
stavebného konania
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Priemerný počet vybavených podaní obsahuje tabuľka
Uspokojivé
čísla
vykazujú
Nitriansky, Prešovský, Trnavský aj
Žilinský kraj.
Čo je ale opäť zaujímavé, veľkostná
kategória obcí s počtom obyvateľov
mesto
300,93 medzi 5 000 a 9 999 vykazuje viac
mestská časť
426,00 vybavených doručených podaní ako
veľkostná kategória obcí s počtom
obec
25,53 obyvateľov od 10 000 do 19 999.
Banskobystrický kraj
34,70 Zaujímavé je tiež to, že v tejto
veľkostnej kategórii obcí je počet
Bratislavský kraj
203,29 doručených
podaní
a počet
vybavených
podaní
rovnaký
– teda
Košický kraj
61,87
tu priebežne vybavujú všetky
Nitriansky kraj
34,53 podania a nezostávajú im tzv.
Prešovský kraj
43,83 „reštančné“ veci.
Naopak, vo veľkostnej kategórii
Trenčiansky kraj
32,95 obcí od 20 000 do 49 999
Trnavský kraj
55,54 obyvateľov, ktorá by sa zdala
podmienkami (počtom obyvateľov)
Žilinský kraj
43,38 ako ideálna, je vybavených vecí len
do 1 999 obyvateľov
21,84 o niečo málo viac ako polovica.
Mohlo by to opäť poukazovať na
od 2 000 do 4 999 obyvateľov
59,23 nedostatok
(kvalifikovaných)
zamestnancov,
financií
na ich
od 5 000 do 9 999 obyvateľov
175,00
získanie
(resp.
udržanie),
od 10 000 do 19 999 obyvateľov
147,50 nedostatočné materiálne zázemie
od 20 000 do 49 999 obyvateľov
661,67 a pod.
O kvalite poskytovaných služieb na
Spolu
49,61 úseku stavebného poriadku môže
čiastočne vypovedať počet podaných odvolaní voči rozhodnutiam stavebných úradov. Do kvality je
však potrebné zahrnúť aj ďalšie kritériá, nielen počet odvolaní (dodržiavanie lehôt, spôsob vedenia
konania, celková dĺžka konania atď.).
V počte podaných odvolaní spomedzi krajov opäť výrazne vyčnieva Bratislavský kraj, keď vo
všetkých ostatných je to menej ako jedna (od 0,03 v Nitrianskom kraji po 0,91 v Žilinskom kraji),
avšak v Bratislavskom kraji je to viac ako 3.
Znovu je pri veľkostných kategóriách obcí zaujímavá kategória od 5 000 do 9 999 obyvateľov, kde
je počet podaných odvolaní vyšší než v ďalej nasledujúcej veľkostnej kategórii. Samozrejme, určite
to koreluje aj s počtom podaní, avšak odstup od predošlej veľkostnej kategórie, ako aj od
nasledujúcej, je výrazný. Samozrejme, na detailnejšie posúdenie by bolo potrebné poznať aj dôvod
odvolaní, avšak pri porovnaní počtu doručených podaní a doručených odvolaní je možno povedať,
že toto hľadisko možno hodnotiť ako uspokojivé.
Priemerný počet podaní
vybavených stavebným
úradom na úseku
stavebného konania
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Počet podaných odvolaní voči rozhodnutiam
stavebných úradov zahŕňa tabuľka:

Ďalším sledovaným ukazovateľom bol počet
potvrdených rozhodnutí v stavebnom konaní
v odvolacom konaní. Zistené údaje sú
v tabuľke:

Priemerný počet
podaných odvolaní
voči rozhodnutiam
stavebných úradov na
úseku stavebného
konania

Priemerný počet
rozhodnutí
stavebného úradu
potvrdených v
odvolacom konaní

mesto

2,93

mesto

1,53

mestská časť

9,50

mestská časť

4,50

obec

0,31

obec

0,26

Banskobystrický
kraj

0,48

Banskobystrický
kraj

0,36

Bratislavský kraj

3,17

Bratislavský kraj

1,80

Košický kraj

0,68

Košický kraj

0,24

Nitriansky kraj

0,03

Nitriansky kraj

0,63

Prešovský kraj

0,30

Prešovský kraj

0,20

Trenčiansky kraj

0,57

Trenčiansky kraj

0,29

Trnavský kraj

0,57

Trnavský kraj

0,14

Žilinský kraj

0,91

Žilinský kraj

0,63

do 1 999
obyvateľov

0,29

do 1 999
obyvateľov

0,28

od 2 000 do 4 999
obyvateľov

0,67

od 2 000 do 4 999
obyvateľov

0,45

od 5 000 do 9 999
obyvateľov

2,50

od 5 000 do 9 999
obyvateľov

0,33

od 10 000 do
19 999 obyvateľov

1,00

od 10 000 do
19 999 obyvateľov

1,00

od 20 000 do
49 999 obyvateľov

6,67

od 20 000 do
49 999 obyvateľov

3,33

Spolu

0,57

Spolu

0,39

Tieto čísla spolu s predošlou tabuľkou vypovedajú viac o kvalite rozhodovania stavebných úradov
(aj keď, samozrejme, nie absolútne). V Bratislavskom kraji je potvrdených viac ako jedna polovica
prvostupňových rozhodnutí. Nadpolovičnú väčšinu má ešte Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj.
Tam, kde sa tento počet pohybuje na úrovni polovice, resp. menej, je možné tento stav považovať
za nedostatočný. Dôvodom podania odvolania býva najmä nedostatočne zistený skutkový stav,
jeho nesprávne vyhodnotenie, nesprávna právna kvalifikácia situácie, resp. nesprávny procesný
postup – porušovanie procesných práv účastníkov konania – teda nedostatky v práci stavebných
úradov. Tam, kde je potvrdených len polovica (a menej) rozhodnutí prvostupňových úradov, možno
situáciu považovať za zlú, nevyhovujúcu.
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Pri veľkostných kategóriách je zaujímavá najmenšia kategória – obce do 1 999 obyvateľov, kde sú
potvrdené takmer všetky rozhodnutia prvostupňových stavebných úradov, všetky vykazuje
kategória od 10 000 do 19 999 obyvateľov. Tento ukazovateľ by mohol poukazovať na prácu
vykonávanú stavebnými úradmi v tejto veľkostnej kategórii na profesionálnej úrovni.
Naopak, veľkostná kategória, ktorá sa vyznačuje vysokým číslom vybavených podaní (od 5 000 do
9 999), kde je to podľa našich výsledkov až 100 %, má potvrdených rozhodnutí prvostupňových
úradov len 0,33 z 2,5, čo je naozaj malá „úspešnosť“ (pozri tabuľku). Toto by poukazovalo na fakt,
že síce v tejto kategórii stíhajú vybavovať podania, avšak na výrazne nižšej odbornej úrovni.
Pri veľkostnej kategórii od 20 000 do 49 999 obyvateľov je to takmer presná polovica, čo je opäť,
vzhľadom na počet obyvateľov a predpokladané zázemie stavebných úradov, veľmi málo.
Samozrejme, že to môže súvisieť aj s druhom stavebných konaní, ktoré sú zložitejšie ako v malých
obciach, kde je prevažujúci druh výstavby iný, jednoduchší. Avšak aj personálne, technické
a materiálne možnosti sú v týchto obciach iné a mali by sledovať náročnosť konaní.
Pýtali sme sa aj na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú agendu na úseku stavebného poriadku.
Zistené údaje sú zahrnuté v tabuľke.
Priemerný počet zamestnancov vykonávajúcich agendu preneseného
výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania
mesto

3,00

mestská časť

4,00

obec

1,28

Banskobystrický kraj

1,13

Bratislavský kraj

2,44

Košický kraj

1,31

Nitriansky kraj

1,19

Prešovský kraj

1,68

Trenčiansky kraj

1,76

Trnavský kraj

1,33

Žilinský kraj

1,64

do 1 999 obyvateľov

1,28

od 2 000 do 4 999
obyvateľov

1,32

od 5 000 do 9 999
obyvateľov

2,07

od 10 000 do
19 999 obyvateľov

2,75

od 20 000 do
49 999 obyvateľov

5,29

Spolu

1,47

V priemere sa podľa krajov agendou na úseku stavebného poriadku nezaoberajú ani dvaja
zamestnanci okrem Bratislavského kraja, kde je to cca 2,5 zamestnanca. Predpokladáme, že ide
o koreláciu počet zamestnancov – pridelené finančné prostriedky, keďže, ako je uvedené na inom
mieste tohto textu, prenesený výkon štátnej správy financuje vláda (a samotná jednotka územnej
samosprávy by na naň nemala doplácať, teda ani ho spolufinancovať). Pochopiteľne, máme na
zreteli, že ide o priemerné čísla, avšak zároveň to poukazuje na podfinancovanie výkonu tejto
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

56

agendu – vzhľadom na jej náročnosť, požiadavky na odbornú spôsobilosť, potrebné skúsenosti,
ktoré sa získavajú časom a pod.
Veľkostné kategórie obcí v tomto ukazovateli nevykazujú žiadny exces oproti očakávaniam –
s rastom počtu obyvateľov rastie aj počet zamestnancov, ktorí sa príslušnou agendou zaoberajú.
Ďalším zo sledovaných ukazovateľov bol objem finančných prostriedkov pridelené obciam na výkon
sledovanej agendy. Tabuľka obsahuje zistené výsledky.
Priemerný objem
finančných prostriedkov
(v €) čerpaných
stavebným úradom na
prenesený výkon štátnej
správy na úseku
stavebného konania
mesto

27 735,69

mestská časť

60 652,74

obec

1 517,18

Banskobystrický
kraj

5 044,70

Bratislavský kraj

31 482,60

Košický kraj

4 305,72

Nitriansky kraj

2 841,29

Prešovský kraj

4 537,53

Trenčiansky kraj

6 849,00

Trnavský kraj

4 993,49

Žilinský kraj

2 135,19

do 1 999
obyvateľov

1 520,78

od 2 000 do
4 999 obyvateľov

3 734,96

od 5 000 do
9 999 obyvateľov

10 319,05

od 10 000 do
19 999
obyvateľov

18 566,41

od 20 000 do
49 999
obyvateľov

69 616,77

Spolu

5 346,77

Priemerná výška finančných prostriedkov určených
na výkon kompetencie stavebného poriadku sa
odvíja najmä od počtu zamestnancov, tí zase od
frekvencie výkonu tejto agendy. Je preto zrejmé, že
Bratislavský kraj má napr. oproti Žilinskému kraju
až 15-násobný rozdiel takto určených finančných
prostriedkov, aj keď to veľmi rukolapnú informáciu
nepodáva.
Zaujímavé je posudzovať tento parameter podľa
veľkosti obce, kde je samozrejmé (ako v predošlom
prípade), že s počtom obyvateľov rastie aj veľkosť
(priemernej) sumy. Vidíme, že napríklad v obciach
o veľkosti 2 000 až 4 999 obyvateľov je suma
taká nízka, že tu je životne potrebné sa spájať
s inými obcami, pretože objem finančných
prostriedkov nepostačuje na zaplatenie ani
jedného
zamestnanca.
V najbližšej
väčšej
veľkostnej kategórii by výška finančných
prostriedkov na zaplatenie jedného zamestnanca
už postačovala (muselo by však ísť o netto sumu),
ale žiadne ďalšie výdavky vrátane materiálneho
zabezpečenia, obslužného personálu a pod., by
nebolo možné hradiť. Z toho vyplýva, že ani v tejto
veľkostnej kategórii výška dotácie nestačí na krytie
všetkých nákladov. Ak si pozrieme predošlú
tabuľku, podľa ktorej sa touto agendou v tejto
veľkostnej kategórii zaoberajú cca 2 zamestnanci,
určite to nestačí..
To isté platí aj pre ďalšie veľkostné kategórie;
sčasti je to riešiteľné spájaním do spoločných
obecných úradov na účel výkonu tejto
kompetencie, avšak len sčasti. Je zjavné, že pre
riadny a uspokojivý výkon tejto kompetencie
chýbajú finančné prostriedky, ktoré by umožnili
skvalitnenie výkonu kompetencie na tomto úseku.
Nehovoriac o tom, že by obce neboli nútené
neoficiálne
spolufinancovať
výkon
takto
prenesenej štátnej správy, a teda porušovať
vlastné
predpisy.
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Sledovali sme aj objem finančných prostriedkov vybraných na správnych poplatkoch na úseku
stavebného poriadku. Zistili sme tieto údaje:
Jeden z argumentov občas
sa objavujúci je, že výpadok
zo
strany
štátu
vo
financovaní tejto agendy
mesto
16 864,19 možno nahradiť výberom
správnych
poplatkov.
mestská časť
23 568,28 Pravdou je , že obce si
na
správnych
obec
962,44 dokážu
poplatkoch za jednotlivé
Banskobystrický kraj
1 937,25 úkony v stavebnom konaní
Bratislavský kraj
12 757,89 „prilepšiť“, avšak je to veľmi
nízka čiastka, ktorá im nijako
Košický kraj
3 163,15 nedokáže
reálne
rozdiel
Nitriansky kraj
1 344,54 vykompenzovať
medzi reálnym príjmom
Prešovský kraj
1 536,50 a reálnou
potrebou
na
výdavkovej
strane.
Trenčiansky kraj
2 821,48
Dokazuje
to
napríklad
Trnavský kraj
5 056,66
porovnanie troch tabuliek –
Žilinský kraj
1 847,90 pri veľkostnej kategórii obcí
od 10 000 do 19 999
do 1 999 obyvateľov
856,47
obyvateľov sa výkonom
od 2 000 do 4 999 obyvateľov
3 271,55 štátnej správy na úseku
stavebného
poriadku
od 5 000 do 9 999 obyvateľov
5 472,42 zaoberajú v priemere takmer
od 10 000 do 19 999 obyvateľov
15 052,17 3 ľudia. Priemerná štátna
dotácia je 18 600 eur a na
od 20 000 do 49 999 obyvateľov
35 832,73 výbere správnych poplatkoch
Spolu
2 704,11 je to ďalších 15 000 eur,
dohromady teda 33 600 eur.
Pri zaplatení troch ľudí je to v priemere cca 11 200 eur na rok /zamestnanec, čo je netto suma.
Nezaplatili sme obslužný personál, technické vybavenie, materiálne zabezpečenie atď.
Podfinancovanie je aj z tohto pohľadu zrejmé .
Chceli by sme zdôrazniť, že tieto porovnania sú orientačné, pretože získané údaje sú z prieskumu,
sú spriemerované a obsahujú v sebe nutnú mieru zjednodušenia. Na druhej strane fakty, na ktoré
poukazujú, sú znateľné.
Tiež je potrebné povedať, že tieto údaje do istej miery skresľuje aj to, že obce sa združujú do
spoločných obecných úradov na výkon niektorých kompetencií, najmä však na výkon kompetencií
na úseku stavebného poriadku. Združenie prostriedkov dokáže priniesť určité úspory z rozsahu,
avšak tiež len do určitej miery. Nedostatočná miera financovania tejto kompetencie zo strany
štátneho rozpočtu je očividná, pričom nejde len o zaplatenie zamestnancov, ale aj o odraz v kvalite
takto poskytovanej kompetencie vrátane časového, právneho aspektu a ďalších.
Podľa dostupných údajov o vývoji financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku dotácia zo štátneho rozpočtu predstavovala (predstavuje) cca 61 %
potrebných výdavkov, správne poplatky cca 29 % a pokuty cca 10 % 25. Správne poplatky a pokuty
sú síce relevantnými príjmami, avšak nedá sa na ne spoliehať pri zostavovaní rozpočtu na výkon
činnosti na danom úseku. Podľa tohto zdroja bola pokrytá finančná potreba na tomto úseku
z dotácie štátu len na 42-43 %.
Priemerná výška vybraných
správnych poplatkov za úkony
v oblasti stavebného konania

24F

25 Prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, stanovisko č. 03/2012, Komunálne a výskumné poradenské centrum
Piešťany, n. o. (údaje vzhľadom na sledovanú vzorku miest SR)
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Tento záver o nedostatočnosti financovania priniesol aj NKÚ vo svojej Súhrnnej správe o výsledku
kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami Slovenskej republiky z roku 2015:
„Výsledky kontroly NKÚ SR preukázali, že v priemere v 58 % kontrolovaných obcí príjmy zo ŠR

určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku v priebehu
rokov 2011 až 2013 nepostačovali na pokrytie súvisiacich výdavkov. Skutočné výdavky boli u

kontrolovaných subjektov kryté dotáciou zo ŠR na úhradu súvisiacich nákladov v rozmedzí od 35
do 100 % 26“.
Pri vládnom audite výkonu kompetencií z roku 2013 sa pri kvalite uvádza slovné hodnotenie, kde
úsek stavebného poriadku vychádza ako kvalitne hodnotený úsek. Ide však o rezortné vnímanie
kvality výkonu pôsobností prenesených na obce a nemáme bližšie detaily o tom, ako a na základe
čoho bolo toto vnímanie takto hodnotené 27. Pri niektorých kompetenciách na úseku stavebného
poriadku bolo z celkových 31 kladne hodnotených 21, bez hodnotenia 10, záporne hodnotených 0.
Takisto nevieme, ako dospeli k týmto hodnoteniam.
Vládny audit porovnáva počet výstupov na jedného zamestnanca, nie celú vybavenú vec, čo je
z pohľadu užívateľa – občana, resp. právnickej osoby podstatná informácia – preto nie je možné
porovnať naše výsledky s výsledkami auditu 28. Počet jednotlivých výstupov v priebehu konania je
nutne vyšší, preto ho nemožno porovnávať s celou vybavenou vecou.
Takisto niektoré ďalšie parametre porovnávané vládnym auditom sú neporovnateľné
s parametrami, ktoré sme sledovali 29.
Sledujúc určitú efektivitu vzhľadom na financovanie a kvalitu výstupov, sú zrejmé značné rezervy.
Dôležitým faktorom je veľkosť jednotky územnej samosprávy, od čoho sa odvíja aj možnosť
odbornej pracovnej sily schopnej a ochotnej pracovať na danom mieste. Na druhej strane sú tu
veľmi limitované možnosti takúto pracovnú silu získať a udržať.
Ďalším negatívnym faktorom je z nášho pohľadu zanedbávanie vzdelávania a sústavnej odbornej
prípravy takýchto zamestnancov zo strany štátu. Štát, resp. príslušné ministerstvo venuje malú
pozornosť zabezpečeniu kvalitného výkonu štátnej správy na tomto úseku.
25F

26F

27F

28F

3.6 Závery a odporúčania
Na niekoľkých miestach v tomto texte bolo zdôraznené, keďže ide o výkon štátnej kompetencie,
patriacej štátu, kde je štát zodpovedný, je v jeho moci a musí byť aj v záujme zabezpečiť, aby bol
výkon prenesenej štátnej správy na úseku stavebného poriadku čo najlepší. Hneď v úvode tejto
časti je ale potrebné povedať, že vracanie kompetencií, ako odznelo v nedávnej minulosti v
niektorých výzvach, napr. v školstve, nie je podľa nášho názoru dobrým riešením. Za dobré riešenie
vo všeobecnosti považujeme vylepšovanie a prehlbovanie decentralizácie, nie centralizáciu.
Pri odporúčaniach sa budeme snažiť navrhnúť riešenia, ktoré je možné vykonať v našom systéme
verejnej správy, avšak zároveň si uvedomujeme, že bez legislatívnych zmien to nebude možné. Tiež
si ale uvedomujeme, že ponechávanie dnešného stavu akejsi „solídnej neistoty“ nie je možné
udržiavať príliš dlho.

3.6.1 Okolnosti, za ktorých by zostal prenesený výkon štátnej správy blízky dnešnému stavu
Bolo by možné uvažovať o legislatívnej úprave, ktorá by ponechala dnešný stav, za predpokladu
zrealizovania nasledujúcich úprav:

26 Súhrnná správa NKÚ o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami Slovenskej republiky,
2015, str. 29 – 33. Súhrnná správa tu poukazuje na viaceré nedostatky, najmä čo sa týka financovania spoločných
obecných úradov, vzájomného vyúčtovania nákladov, vykonávania niektorých činností osobami bez príslušnej odbornej
spôsobilosti a pod. – teda všetko, čo uvádzame v texte – porušovanie právnych predpisov, nižšia kvalita výkonu,
nedostatočné financovanie.
27 Súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy – segmentu územnej samosprávy a návrh na zabezpečenie
financovania kompetencií verejnej správy (vláda SR, 2013), Vlastný materiál, str. 9 a 10.
28 Súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy – segmentu územnej samosprávy a návrh na zabezpečenie
financovania kompetencií verejnej správy (vláda SR, 2013), Vlastný materiál, str. 7.
29 Súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy – segmentu územnej samosprávy a návrh na zabezpečenie
financovania kompetencií verejnej správy (vláda SR, 2013), Vlastný materiál, str. 8.
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zvýšenie dotácií na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného
poriadku,
každá obec, ktorá nepreukáže schopnosť zabezpečovať kompetencie na úseku stavebného
poriadku, bude musieť byť povinne začlenená do spoločného obecného úradu; v prípade
nesplnenia tejto podmienky bude možné ako nástroj na dosiahnutie tohto stavu aplikovať
finančné sankcie,
uzatvárané zmluvy by boli na dlhšie ako na jednoročné obdobie a pred uplynutím tohto obdobia
by nebolo možné z tejto zmluvy vystúpiť,
odvolací orgán ako dnes,
povinné pravidelné školenia a ďalšie vzdelávanie pracovníkov spoločných obecných úradov
(zabezpečované a financované štátom).

3.6.2 Vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku podobne
ako v prípade matrík
V tomto prípade by legislatívna zmena spočívala v zmene stavebného zákona, a to tak, že:
- stavebným úradom sú obce uvedené v prílohe zákona,
- v prílohe zákona budú uvedené obce, ktoré budú vykonávať agendu stavebného úradu pre
obce, ktoré budú tvoriť obvod územnej príslušnosti pre stavebný poriadok,
- tieto stavebné úrady by vykonávali všetku činnosť spadajúcu do tohto výkonu štátnej správy
vrátane vydávania rozhodnutí,
- základom by mohli byť obce, ktoré dnes dokážu vykonávať tieto kompetencie samostatne,
resp. tie, ktoré vykonávajú pôsobnosť spoločného obecného úradu,
- odvolací orgán ako dnes,
- povinné pravidelné školenia a ďalšie vzdelávanie pracovníkov spoločných obecných úradov
(zabezpečované a financované štátom),
- posúdenie finančnej primeranosti / zvýšenie financovania.

3.6.3 Zmena predpokladajúca širšie systémové zmeny v usporiadaní verejnej správy na miestnej
úrovni
V prípade, že by sa niektorá budúca proreformná vláda rozhodla vrátiť aj k reforme verejnej správy
a dokončiť decentralizáciu, bolo by vhodné zvážiť tento scenár:
- zvýšiť mieru decentralizácie kompetencie na najvyššiu možnú úroveň, avšak za predpokladu
vytvorenia väčších administratívnych celkov, než sú dnešné obce (komunálna reforma) –
municipalizácia,
- odstrániť prenesený výkon štátnej správy, zmeniť ho na originálnu kompetenciu,
- prehodnotiť spôsob financovania,
- vykonať zmeny v oblasti správneho práva procesného (doteraz žiadnou z reforiem verejnej
správy nedotknutá oblasť),
- v rámci neho zabezpečiť dvojinštančnosť konania (t. j. odvolací orgán),
- municipálny orgán bude vykonávať všetky činnosti spojené so stavebným poriadkom vrátane
vydávania rozhodnutí,
- nastaviť štandardy rovnakého výkonu tejto kompetencie na celom území SR, čo by bola úloha
ministerstva (v rámci všeobecnej úlohy – nastavovať pravidlá, kontrolné mechanizmy,
legislatívne, koncepčné a strategické rámce),
- vzdelávanie a školenia stále v kompetencii štátu.
Tu je však zjavné, že tento postup by si vyžadoval hlbšie legislatívne zmeny vrátane ústavných, a bol
by tiež náročný na čas, pretože vykonanie komunálnej reformy by nebolo možné akokoľvek umelo
urýchľovať.

3.6.4 Iné návrhy
Tu prinášame inšpiráciu zo susednej Českej republiky, pričom na realizáciu tejto možnosti by boli
potrebné nielen zmeny na úrovni zákonov, ale tiež aj určité ústavné zmeny:
- vznik poverených/štatutárnych miest,
- zánik duálneho systému verejnej správy (relatívne prísne oddelená štátna správa
a samospráva),
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- výkon kompetencií na úseku stavebného poriadku len pre poverené/štatutárne mestá,
- tomu prispôsobené financovanie,
- odvolací orgán na úrovni príslušného kraja,
- vzdelávanie a školenia v kompetencii štátu.
V tejto časti sa chceme dotknúť aj kontrolných mechanizmov, resp. mechanizmov vynútiteľnosti
práva, pretože výkonu kompetencií na tomto úseku panuje dosť všeobecne rozšírená svojvôľa
a neschopnosť vynútiť právny/zákonný stav.
Myslíme si, že stavebná polícia, o ktorej sa už hovorilo viackrát, nie je niečo, čo by sme ako ďalšiu
represívnu zložku v relatívne malom štáte potrebovali. Navrhujeme skôr prístup, podľa ktorého by
príslušný stavebný úrad upozorňoval na nezákonný stav, resp. postup, poučil by o náprave a mal
by možnosť uložiť pokutu (nielen symbolickú). Pri nesplnení uložených/navrhnutých povinností by
nasledovalo konanie vedené iným stavebným úradom, nie miestne príslušným (mechanizmus
určenia upraví zákon), ktorý by konal len vo veci odstránenia stavby. Zákonná úprava by musela
pamätať aj na to, že pokiaľ zostane súčasťou platného právneho poriadku inštitút zmeny stavby
pred dokončením, bude možné ho uplatniť len do určitej fázy konania (výstavby), pričom po uplynutí
tejto fázy to už nebude možné. Stavebník si bude musieť byť vedomý toho (zákonná úprava), že pri
zmene stavby pred dokončením podstupuje de facto nové stavebné konanie, nové poplatky atď.
Prístup štátu, teda príslušného ministerstva sa nám javí ako kľúčový.
Okrem zlepšenia financovania musí štát viac dbať o to, ako a kde je štátna správa na úseku
stavebného poriadku vykonávaná a aktívnejšie do týchto otázok zasahovať – ide o výkon štátnej
správy.
Starostlivosť o zamestnancov, najmä čo sa týka odbornej prípravy a kontinuálneho vzdelávania, je
veľmi chýbajúcou, avšak nevyhnutnou súčasťou takto vykonávanej štátnej správy.
Potrebná je legislatívna aktivita ministerstva, príprava nového, moderného, jednoduchšieho
stavebného zákona trvá neprimerane dlho.
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Kapitola 4: Výkon a financovanie prenesených pôsobností na úseku miestnych
a účelových komunikácií a na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne
a účelové komunikácie
4.1 Úvod
Pozemné komunikácie zohrávajú v súčasnej spoločnosti kľúčovú úlohu. Z hľadiska efektívneho
fungovania sídiel patria medzi viditeľné a citlivé oblasti, ktorých riešením sa musia zaoberať všetky
obce bez výnimky. Od zvládnutia danej problematiky závisí rozvoj každej aglomerácie. Rozsah
problematiky sa dá priblížiť pripomenutím jednotlivých kategórií pozemných komunikácií, medzi
ktoré patria diaľnice, cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie. Toto členenie je dôležité
pre každú obec nielen z hľadiska povinností, ale najmä z hľadiska výkonu štátnej správy v
prenesenej pôsobnosti. V tejto časti sa nebudeme zaoberať prvými dvoma kategóriami, keďže ich
správa je v pôsobnosti iných inštitúcií, ale sústredíme sa na kategóriu miestne komunikácie a
účelové komunikácie.
4.2 Legislatívne ukotvenie
Právnym základom na výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií je predovšetkým
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (ďalej len "cestný zákon").
Ďalšie podrobnosti upravuje vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva. Cestný
zákon vymedzuje najmä predmet právnej úpravy, základné pojmy ako cestný pozemok, súčasti a
príslušenstvo diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, ich výstavbu, užívanie, ochranu, styk s okolím,
štátnu správu a štátny odborný dozor. Na projektovanie miestnych komunikácií platí technická
norma STN 73 6110 a podľa ustanovenia §2 ods. 4 cestného zákona navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru.
Cestný zákon tiež upravuje práva a povinnosti viacerých subjektov vo veciach pozemných
komunikácií. Konkrétne ide o vlastníkov, správcov a užívateľov pozemných komunikácií, ako aj
orgány štátnej správy a orgány štátneho odborného dozoru pôsobiace na úseku pozemných
komunikácií.
Orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie sú podľa § 3 ods. 1 cestného zákona
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, okresné úrady v sídlach krajov a okresné úrady. Tieto subjekty
zákon označuje ako cestné správne orgány. Cestné správne orgány zabezpečujú administratívne
úkony, vydávajú rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácií, vydávajú určenia na použitie
dopravného značenia a vykonávajú štátny odborný dozor.
Obce v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 cestného zákona vykonávajú miestnu štátnu správu vo
veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií ako prenesený výkon štátnej správy.
Prakticky to znamená, že ako prenesený výkon štátnej správy plnia aj úlohu cestného správneho
orgánu (aj keď ich cestný zákon nezaraďuje formálne medzi cestné správne orgány).
Podľa § 4b ods. 1 cestného zákona sú miestnymi komunikáciami všeobecne prístupné a užívané
ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú
zaradené do siete miestnych komunikácií. Účelové komunikácie sú definované v § 22 cestného
zákona takto: Účelové komunikácie slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo
jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo
komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch.
Podľa cestného zákona obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách ako
prenesený výkon štátnej správy:
- určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská
(§ 3 ods. 2),
- rozhodujú o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov na susedné nehnuteľnosti
(§ 3b),
- povoľujú uzávierky, obchádzky a odklony (§ 7),
- povoľujú zvláštne užívanie (§ 8),
- povoľujú výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (§ 11 ods. 2),
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rozhodujú o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín (§14 ods. 3),
vykonávajú štátny odborný dozor (§ 3c ods. 1 písm. d) ),
prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácií a účelových
komunikácií (§ 3 ods. 2),
- rozhodujú o uložení pokuty za porušenie ustanovení cestného zákona (§ 22a).
Podľa § 3a ods. 4 cestného zákona vykonávajú obce pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie ako prenesený výkon štátnej správy. Inštitút
špeciálneho stavebného úradu je definovaný v § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Podľa stavebného zákona špeciálne stavebné úrady pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie plnia ako prenesený výkon štátnej správy tieto úlohy:
- povoľovanie stavieb (§ 55),
- odstraňovanie stavieb (§ 88),
- konanie o dodatočnom povolení stavby (§ 88a),
- kolaudáciu stavieb (§ 76 - §84),
- štátny stavebný dohľad (§ 98),
- správne delikty (§ 106).
Okrem preneseného výkonu štátnej správy vykonávajú obce v rámci samosprávnej pôsobnosti aj
práva a povinnosti ako vlastník a správca zákonom určených (§ 3d cestného zákona) častí
miestnych a účelových komunikácií. Podľa § 3d ods. 5 písm. d) cestného zákona správu pozemných
komunikácií na prejazdných úsekoch ciest a na miestnych a účelových komunikáciách vo
vlastníctve obcí vykonávajú obce alebo právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené.
Podľa § 3c ods. 1 písm. d) cestného zákona obce vykonávajú aj štátny odborný dozor nad
miestnymi a účelovými komunikáciami. Podľa § 3c ods. 2 orgány štátneho odborného dozoru dbajú
na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a
podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na
jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.
Skutočnosť, že na území obce môže pôsobiť viacero správcov a cestných správnych orgánov (pozri
tabuľku) spôsobuje problémy najmä pri rôznych zmenách organizácie dopravy a pri rekonštrukciách
komunikácií, keď sa vyžaduje vysoká úroveň vzájomnej koordinácie a spolupráce.
-

Pozemné komunikácie

Vlastník

Cestný správny orgán

Správca

Diaľnice a rýchlostné cesty

SR

Ministerstvo

Národná diaľničná
spoločnosť

Cesty I. triedy

SR

Okresný úrad v sídle Slovenská správa
kraja
ciest

Cesty II. a III. triedy

VÚC

Okresný úrad

Miestne komunikácie

Obec

Obec (ako prenesený Obecné podniky
výkon štátnej správy)
služieb

Organizácie
regionálnej správy a
údržby ciest

Na záver tejto časti ešte uvedieme niekoľko poznámok ku kategorizácii pozemných komunikácií
a rozdelení miestnych komunikácií.
O zaradení pozemnej komunikácie do kategórie diaľnica, cesta a miestna komunikácia rozhoduje
príslušný cestný správny orgán, a to na základe jej určenia, dopravného významu a stavebnotechnického vybavenia. Cestný správny orgán rozhoduje aj o zmene kategórie pozemnej
komunikácie. Zákon obsahuje špecifické ustanovenie o zmene kategórie v prípadoch, v ktorých si
takáto zmena vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii. Príslušný cestný
správny orgán môže vydať rozhodnutie o zmene kategórie len na základe zmluvy o budúcej zmluve
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o prevode vlastníckeho práva k tejto pozemnej komunikácii, uzatvorenej medzi súčasným
vlastníkom a budúcim vlastníkom.
Miestne komunikácie sú verejne prístupné pozemné komunikácie slúžiace prevažne na účely
miestnej dopravy na území obce. Zákon umožňuje vystavať miestnu komunikáciu ako rýchlostnú
miestnu komunikáciu. Miestne komunikácie sa (podľa vyhlášky k cestnému zákonu) rozdeľujú do
štyroch tried na miestne komunikácie I. triedy, medzi ktoré patria hlavné obecné komunikácie
vyhovujúce technicky všetkým druhom dopravy (napr. komunikácie, po ktorých sa vedie aj
hromadná verejná doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť významné obecné komunikácie), miestne
komunikácie II. triedy, medzi ktoré patria ostatné obecné komunikácie, ak vyhovujú podmienkam
na premávku všetkých druhov motorových vozidiel, miestne komunikácie III. triedy (obslužné
komunikácie), medzi ktoré patria ostatné miestne komunikácie, ak sú aspoň v obmedzenom
rozsahu prístupné na premávku motorovými vozidlami a miestne komunikácie IV. triedy, ktoré nie
sú ani v obmedzenom rozsahu prístupné premávke motorovými vozidlami (napr. chodníky, cestičky,
samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a pod.).
4.3 Organizačné zabezpečenie
Výkon štátnej správy plní na úseku pozemných komunikácií pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie obec a na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie tiež obec.
Z celkového počtu 221 spoločných obecných úradov (stav k 30. 9. 2018) vykonáva pôsobnosť
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie 124 spoločných
úradov. Podrobnejšie údaje obsahuje tabuľka.
V ostatných prípadoch si prenesený výkon na úseku pozemných komunikácií obce riešia
individuálne, aj keď prax ukazuje, že tieto činnosti sú náročné na odbornosť a ďalšie zručnosti a
niektoré obce nemajú na ich výkon dostatočnú kapacitu.
Úsek špeciálneho stavebného úradu
Kraj

Celkový počet
SOÚ

Počet obcí v
SOÚ

Počet SOÚ

Počet
obyvateľov obcí
v SOÚ

Bratislava

14

6

39

82 336

Trnava

22

9

131

221 319

Trenčín

24

15

212

387 849

Nitra

29

16

222

339 591

Žilina

35

16

186

343 980

Banská Bystrica

36

24

324

406 736

Prešov

31

20

545

504 799

Košice

30

18

273

270 890

Spolu

221

124

1 932

2 557 500

Po stavebnom konaní sú pozemné komunikácie druhou najčastejšie zdieľanou prenesenou
kompetenciou zverenou do pôsobnosti spoločných obecných úradov. Takéto zastúpenie potvrdzuje
fakt, že ich vykonávanie je náročné nielen z finančného hľadiska, ale aj vysokých nárokov na
odbornosť a administratívne kapacity. Výsledkom je efektívnejšie vykonávanie prenesených
kompetencií a ekonomika rozmeru predstavuje v týchto prípadoch úspory, ktoré sa dajú
efektívnejšie použiť a zároveň reinvestovať do rýchlejšieho rozvoja obcí. Veci by prospelo aj
nastavenie systému poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu tak, aby motivoval k spolupráci
poskytovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov obciam spolupracujúcim pri poskytovaní
služieb.
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4.4 Spôsob financovania
Ministerstvo má vo svojej kapitole rozpočtované dotácie, ktoré v súlade s § 8a ods. 2 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytuje obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy. Podrobnosti o poskytnutí dotácie upravil správca kapitoly výnosom len vo vzťahu k
dotácii na činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.
Vývoj výšky dotácie na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie je uvedený v tabuľke (údaje sú v tis. eur).
Dotácie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Schválená
dotácia

286

286

286

286

286

286

286

Čerpanie
dotácie

285

286

234

234

234

235

235

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov štátneho záverečného účtu

Ministerstvo poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy "na úseku dopravy" na činnosť
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie na základe výnosu
ministerstva č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Podľa tohto výnosu sa dotácia vypočíta
podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce tak, že sa tento počet obyvateľov
vynásobí koeficientom 0,0432 eur. Obce sú povinné poskytnutú dotáciu zúčtovať.
Financovanie preneseného výkonu štátnej správy "na úseku dopravy" zvereného do pôsobnosti
spoločného obecného úradu sa rieši dotáciou z ministerstva na úhradu nákladov na vykonávanie
činností špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa
citovaného výnosu ministerstva. Dotácia pre tieto obce sa poukazuje spoločnému obecnému
úradu. Ďalším zdrojom príjmu je príspevok, ktorý obce združené do spoločného obecného úradu
poskytujú na túto činnosť z vlastných prostriedkov (0,80 eur na obyvateľa). Príspevky sú obciam
čiastočne kompenzované vo forme správnych poplatkov za podania a vo forme pokút, ktoré sú
ukladané za porušenie ustanovení zákona (stavebného zákona a cestného zákona). Zo správ o
činnosti spoločných obecných úradov je zreteľné, že financovanie preneseného výkonu na tomto
úseku len z dotácie zo štátneho rozpočtu nie je postačujúce. Obce sa musia na výkone prenesenej
pôsobnosti podieľať finančnými príspevkami z rozpočtu obce približne vo výške 80 % z celkovej
dotácie poskytnutej štátom.
Ministerstvo nerieši osobitným výnosom poskytovanie dotácií na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie ďalších kompetencií na úseku miestnych
komunikácií a účelových komunikácií. Podrobnejšie bude tento problém analyzovaný postupom
uvedeným v kapitole 4.6.
4.5 Parametre výkonnosti
Ministerstvo ako garant agendy pozemných komunikácií nesleduje ukazovatele, na základe ktorých
by sa dala vyhodnotiť vyťaženosť odborných pracovísk úradov miestnej samosprávy, resp.
nákladovosť a efektivita činností, ktoré vykonávajú. Vyplýva to z faktu, že financovanie je
zabezpečené na základe počtu obyvateľov a nezohľadňuje sa počet úkonov, preto ministerstvo
nepovažuje za potrebné od obcí zbierať údaje o počte úkonov v tejto agende.
V snahe riešiť túto situáciu bol predbežne spracovaný návrh postupu pri rozbore kompetenčného
zázemia miestnej samosprávy v tejto oblasti, 30 aplikovateľný výhľadovo aj na ďalšie úseky
preneseného výkonu, reflektujúci potrebu štandardizovať výkon jednotlivých agend v zmysle
29F

30 Návrh jednotného postupu pri rozbore kompetenčného zázemia miestnej samosprávy. Verzia 1.1. Bratislava, ZMOS
november 2019. str. 9.
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zabezpečenia jednotného postupu na všetkých úradoch, potrebu definovať kvalitu výkonu agend,
kvantitatívne a kvalitatívne parametre jednotnej úrovne kvality, potrebu skvalitniť legislatívu
odstránením nejednoznačných a protichodných ustanovení formulujúcich právny základ výkonu
agendy a potrebu zmeniť spôsob úhrady za výkon agendy v prenesenej pôsobnosti tak, aby
zodpovedal skutočným objemom a kvalite výstupov.
4.6 Závery a odporúčania
Závery a odporúčania vychádzajú z hlavných procesov preneseného výkonu štátnej správy na
úseku pozemných komunikácií, ktoré boli identifikované v súlade so súpisom právomocí (v prílohe)
vyplývajúcich pre obce z cestného zákona a vyhlášky, ktorou sa vykonáva cestný zákon a zo
stavebného zákona. Pre každý proces sa navrhuje vytvoriť kartu procesu, ktorá bude mať dva listy.
Na prvom liste bude identifikovaný vlastník procesu (na úrovni odboru, oddelenia alebo referátu),
poslanie a ciele procesu, prehľad základných vstupov, výstupov a činností vykonávaných v rámci
daného procesu. Na druhom liste budú definované väzby daného procesu na ďalšie procesy
prebiehajúce na úrade, prehľad o podpore IKT a systémov používaných pri výkone procesu. Dôležitý
bude tiež údaj o časovej náročnosti
zabezpečovania
činnosti
zamestnancami v prepočte na
ekvivalent plného pracovného času
(FullTimeEquivalent, ďalej len "FTE")
a podľa zistení pomenované aj
základné oblasti na zlepšenie. 31 32
Vybrané procesy na úseku miestnych
komunikácií a účelových komunikácií
budú mapované na pracoviskách
miestnych úradov Piešťany, Trnava,
Trenčín, Topoľčany a Hlohovec v
spolupráci s Asociáciou prednostov
úradov
miestnej
samosprávy
(APUMS). Pri tomto výbere sa
vychádza z predpokladu, že typovo
analogické procesy prebiehajú na
všetkých obecných úradoch, ktoré
plnia úlohy preneseného výkonu
štátnej správy na úseku pozemných
komunikácií. Prehľadná tabuľka
procesov
preneseného
výkonu
štátnej správy na úseku pozemných
komunikácií a preneseného výkonu
štátnej správy na úseku špeciálneho
stavebného
úradu
je
na
nasledujúcich obrázkoch:
30F

31F

Newman,J.: How to calculate FTE. WikiHow, 2019. (https://www.wikihow.com/Calculate-FTE)
Blaho,M.- Pelant,P.- Filkula,J.- Halata,B.- Řeháček,J.- Kirchner,L.: Komplexní audit NPÚ. Závěrečná správa. KPMG
Česká republika,s.r.o.,2008. str. 335
31
32
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4.6.1 Procesná analýza (navrhovaný prístup, priebeh, metodika)
Proces vo všeobecnosti je definovaný ako postupnosť činností a krokov prebiehajúcich paralelne
alebo v sekvencii, manuálne alebo pomocou informačnej podpory, pri ktorých dochádza k
transformácii vstupov na výstupy s pridanou hodnotou pre vnútorných alebo externých zákazníkov.
Zdokumentované procesné toky vykonávanej činnosti budú rámcovo opísané na základe
analyzovaných dostupných informácií a rozhovorov s odbornými zamestnancami vybraných úradov
miestnej samosprávy a nimi aj verifikované. Opisované procesy budú mapované pomocou
vývojových diagramov a multifunkčných máp procesov 33 a charakterizované v karte procesu
pomocou týchto atribútov:
• Poslanie a ciele procesu (sledovanie efektívneho priebehu procesu);
• Základné vstupy (informácie, zdroje, podkladové materiály potrebné na uskutočnenie aktivít
v rámci procesu);
• Aktivity (sled podprocesov a jednotlivých krokov, ktoré v logickom slede zabezpečujú výstupy
procesu);
• Základné vstupy prezentujúce koncové výsledky procesu;
• Väzba na iné procesy (horizontálne súvislosti, opodstatnenosť procesu);
• Informačná podpora (dostupnosť informácií pre riadenie a kontrolu procesu);
• Personálna náročnosť (v prepočte na FTE) meraná pomocou plného/disponibilného
časového ekvivalentu v prepočte na ročnú časovú jednotku;
• Oblasti na zlepšovanie (základné zistenia, príležitosti na zvýšenie výkonnosti procesného
toku (rozhovory so zamestnancami a ďalšie analýzy).
32F

4.6.2 Informačné toky a väzby
V rámci navrhovaného postupu budú zmapované interné komunikačné toky medzi oddelením
dopravy a jednotlivými organizačnými útvarmi vybraného úradu a komunikačné toky oddelenia
33

4.

Návrh postupu mapovania procesov v úradoch územnej samosprávy. Verzia 1.1. Bratislava, ZMOS január 2019. str.
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dopravy s externými subjektmi s cieľom odlíšiť vecnú náplň internej a externej komunikácie a
kľúčovej a podpornej komunikácie.
Získaný diagram umožní rozlišovať medzi subjektmi, s ktorými prebieha kľúčová komunikácia, od
komunikácie, ktorá má skôr podporný charakter a len okrajovo sa dotýka danej problematiky.
Komunikačná karta bude schematicky znázorňovať intenzitu externej a internej komunikácie
oddelenia dopravy s jednotlivými subjektmi, čo má svoj význam pri optimalizácii organizačnej
štruktúry a optimalizácii jednotlivých procesov. Komunikačné toky budú zmapované na základe
rozhovorov so zamestnancami a opísané na verifikovaných komunikačných kartách. Na
komunikačnej karte bude externá komunikácia rozdelená do dvoch hlavných oblastí podľa intenzity
komunikácie. Zistenia budú opísané v zhrnutí komunikačných tokov, väzieb, spôsobu komunikácie
(interná, externá) a jej intenzity (kľúčová a podporná).

4.6.3 Personálne zabezpečenie procesov
V tejto časti bude analyzované personálne zabezpečenie procesov. V rámci mapovania personálnej
náročnosti jednotlivých procesov a priradenia jednotlivých pracovných pozícií k výkonu činností v
rámci procesu budú vytvorené dve tabuľky - jedna opisujúca personálnu náročnosť pracovných
činností a druhá v podobe RACI matice (Responsible, Accountable, Consulted and Informed) zachytí
jednotlivé činnosti vo väzbe na názvy jednotlivých pracovných pozícií a pracovných úväzkov v rámci
oddelenia.
Tabuľka personálnej náročnosti uvedie pre každý proces objem pracovného úväzku, ktorým je
vykonávaná daná činnosť (prepočítaného na FTE). Tabuľka RACI predstavuje maticu, kde sú v
riadkoch uvedené jednotlivé činnosti vykonávané v oddelení dopravy. RACI matica tiež zobrazuje
prepočítaný stav na FTE pri jednotlivých pracovných pozíciách.
V závere bude uvedený súhrn personálnych náročností mapovaných procesov vrátane vyjadrenia
mzdových nákladov na uvedené FTE. Celkové súhrny FTE a mzdových nákladov budú vychádzať z
údajov získaných z mapovaných procesov (z tabuliek personálnej náročnosti). Týmto postupom sa
sleduje personálne zabezpečenie výkonu daného procesu.

4.6.4 Výkonový model financovania prenesenej pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií
Ako jedno z možných riešení sa navrhuje prechod na výkonový model financovania prenesenej
pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií. Návrh bude podrobnejšie spracovaný v nasledujúcej
etape riešenia úlohy.
Súvisiace úlohy:
- katalóg kompetencií (prenesená a originálna pôsobnosť) vrátane zoznamu všetkých
vykonávaných agend a ich procesných modelov (dekompozícia kompetencie na výkon
jednotlivých činností - agend),
- štandardizácia výkonu agendy, t.j. stanovenie jednotného výkonu agendy pre všetky obce,
- určenie nákladového modelu pre výkon agendy - ocenenie jednotlivých úkonov v rámci agendy,
- definícia a realizácia nového systému financovania výkonu kompetencie - nový postup pri
rozdeľovaní finančných prostriedkov na výkon prenesenej pôsobnosti zo štátneho rozpočtu do
rozpočtu obcí formou účelovej a zúčtovateľnej dotácie.
Súvisiace problémy a riziká:
- tie agendy, ktoré sa nedajú procesne modelovať, bude treba aj naďalej financovať príspevkom,
- problémy s vyúčtovaním vykonaných úkonov a systém preplácania finančných prostriedkov,
- určenie optimálnej výšky prostriedkov na výkon prenesenej pôsobnosti - ako rozpočtovať
náklady,
- potreba podrobnejšej analýzy systému financovania prenesenej pôsobnosti.
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Kapitola 5: Výkon a financovanie prenesených pôsobností na úseku bývania
5.1 Úvod
Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania zabezpečujú obce v sídle okresu. Ide o okruh
činností súvisiacich s poskytovaním podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“)
ako jedného z významných ekonomických nástrojov v oblasti bývania.
5.2 Legislatívne ukotvenie
V rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania vykonávajú obce v sídle okresu
činnosti, ktoré sú upravené v týchto právnych predpisoch:
a) zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon);
Zákon v § 5 určuje pôsobnosť obcí pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy na úseku
bývania. Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania zabezpečuje najmä
overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu
prostredníctvom ŠFRB, predloženie overenej žiadosti na ŠFRB, kontrolu dodržiavania zmluvných
podmienok a kontrolu čerpania podpory.
Rozsah konkrétnych činností obcí v rámci preneseného výkonu štátnej správy je upravený v ďalších
právnych predpisoch:
b) zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, (ďalej len „zákon“) (v rokoch 2012
a 2013 zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania);
Zákon v § 15 a § 17 vymedzuje orgány územnej samosprávy vykonávajúce prenesený výkon štátnej
správy na úseku bývania a postavenie obcí pri zabezpečovaní činností súvisiacich s poskytovaním
podpory z prostriedkov ŠFRB.
V súlade s § 15 zákona orgány územnej samosprávy (obce v sídle okresu) vykonávajú overovanie
úplnosti náležitostí žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB a žiadosti, ktoré spĺňajú
podmienky zákona, zasielajú na ŠFRB. Overenie úplnosti náležitostí žiadosti znamená posúdenie,
či žiadosť o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB spĺňa podmienky upravené v zákone
a obsahuje všetky doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok určené v jeho ďalej uvedenom
vykonávacom predpise.
Podľa § 17 zákona orgány územnej samosprávy (obce v sídle okresu) vykonávajú kontrolu
dodržiavania zmluvne dohodnutých podmienok, sledujú čerpanie finančných prostriedkov
na podporených stavbách, kontrolujú podklady na čerpanie podpory pred ich zaslaním na ŠFRB
a overujú súlad realizovanej stavby s projektovou dokumentáciou, ktorá bola predložená k žiadosti
o poskytnutie podpory.
c) vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory
a o obsahu žiadosti (ďalej len „vyhláška“);
Vyhláška je vykonávacím predpisom k zákonu č. 150/2013 Z. z. a v súlade so splnomocnením
v zákone upravuje podrobnosti o výške poskytovanej podpory, ročnej úrokovej sadzbe úveru
a lehote splatnosti úveru, všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a obsahu žiadosti
o poskytnutie podpory a forme jej predkladania. Vyhláška obsahuje taxatívny výpočet všetkých
údajov a dokladov, na základe ktorých sa posudzuje žiadosť v súlade s podmienkami ustanovenými
v zákone. Ide predovšetkým o posúdenie účelu podpory, schopnosti splácania záväzku a jeho
zabezpečenia.
d) výnos MDVRR SR z 21. 12. 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo
štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku a bývania (ďalej len „výnos“);
Výnos určuje výšku dotácie určenú na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
bývania a postup výpočtu sumy tejto dotácie poskytovanej obciam.
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e)

zákon č. 17/2005 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v znení zákona č. 244/2017 Z. z.;
Tento právny predpis určuje osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie preneseného
výkonu štátnej správy na úseku bývania, obsah a rozsah odbornej prípravy zamestnanca, ktorý
bude zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania a postup pri overovaní
a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu.
5.3 Organizačné zabezpečenie
Do 31. 12. 2003 vykonávali činnosti vyplývajúce zo zákona o ŠFRB okresné úrady, ktoré boli
v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
V rámci procesu decentralizácie verejnej správy bol výkon štátnej správy na úseku bývania
prenesený na samosprávu (obce v sídle okresu) k 1. januára 2004 na základe zákona
č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva v súlade so zákonom obec, ktorá je
sídlom okresu, mestská časť v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice
a mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie.
V Bratislave a v Košiciach vykonávajú tieto činnosti tieto mestské časti:
1. Bratislava - mestská časť Staré Mesto pre okres Bratislava I,
2. Bratislava - mestská časť Ružinov pre okres Bratislava II,
3. Bratislava - mestská časť Nové Mesto pre okres Bratislava III,
4. Bratislava - mestská časť Karlova Ves pre okres Bratislava IV,
5. Bratislava - mestská časť Petržalka pre okres Bratislava V,
6. Košice - mestská časť Staré Mesto pre okres Košice I,
7. Košice - mestská časť Západ pre okres Košice II,
8. Košice - mestská časť Dargovských hrdinov pre okres Košice III,
9. Košice - mestská časť Juh pre okres Košice IV.
Zo zákona teda vyplýva, že činnosti na úseku bývania súvisiace s poskytovaním podpory zo ŠFRB
vykonávajú len okresné mestá. Posudzujú žiadosti všetkých žiadateľov, ktorí žiadajú o poskytnutie
podpory na výstavbu alebo kúpu bytu fyzickou osobou alebo obnovu bytovej budovy umiestnenej
v príslušnom okrese.
V súlade s platnými právnymi predpismi (zákon č. 608/2003 Z. z.) Ministerstvo dopravy a výstavby
SR vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v
oblasti štátnej podpory rozvoja bývania. To znamená, že môže vykonávať aj kontrolu činností
vykonávaných v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.
Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami určenými na výkon štátnej správy vykonáva
hlavný kontrolór obce, príp. hlavný kontrolór samosprávneho kraja a ostatné kontrolné orgány.
Ministerstvo môže vykonávať taktiež kontrolu hospodárenia a použitia poskytnutých dotácií zo
štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku
bývania.
ŠFRB vykonáva kontrolu dodržania postupu pri poskytovaní podpory, t. j. dodržanie termínu na
posúdenie žiadosti a overenie úplnosti náležitostí žiadosti, vyplnenie elektronického formulára
žiadosti a následné doručenie písomnej formy žiadosti fondu a vybavovanie podnetov na
preskúmanie postupu obce v sídle okresu pri posudzovaní žiadosti v súlade so zákonom.
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5.3.1 Personálne zabezpečenie
Počet zamestnancov obcí zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (v
členení podľa krajov) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Kraj

Počet zamestnancov na úseku bytovej politiky

Bratislavský

15

Trnavský

10

Trenčiansky

16

Nitriansky

12

Žilinský

20

Banskobystrický

21

Prešovský

23

Košický

18

Spolu

135

Zdroj: ŠFRB

Celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania je
135.
Zamestnanci zabezpečujúci prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania musia poznať platné
predpisy v oblasti bývania a súvisiace právne predpisy, aby vedeli správne posúdiť žiadosť
o poskytnutie podpory zo ŠFRB.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade so zákonom č. 17/2005 Z. z. každoročne pripravuje
cyklus školení na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. Odborná príprava sa
uskutočňuje do jedného roka od vzniku pracovného pomeru zamestnanca zabezpečujúceho
prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania alebo aj pre zamestnancov, ktorí sú poverení
zastupovaním zamestnanca zabezpečujúceho prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania.
Usmerňovanie a školenie zamestnancov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku
bývania vykonáva aj ŠFRB formou pracovných stretnutí a metodických usmernení, ktoré sú
dostupné na internetovej stránke ŠFRB.
5.4 Spôsob financovania
MDV SR podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo výnosom rozsah a ďalšie podmienky
poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na úseku bývania podľa § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o . o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania sa v súlade s výnosom
MDVRR SR z 21. 12. 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho
rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného
poriadku a bývania poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu. Suma na poskytnutie dotácie na
prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania sa určuje vo výške 0,214 eur na jedného
obyvateľa, t. j. suma dotácie na jedného obyvateľa sa vynásobí počtom obyvateľov s trvalým
pobytom na území okresu.
V rokoch 2017 až 2019 boli poskytnuté dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy na úseku bývania vo výške cca 1,16 mil. eur každoročne.
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Ich rozpis podľa krajov obsahuje á tabuľka (údaje sú v eurách):
Kraj

2017

2018

2019

Bratislavský

135 490,88

137 332,58

139 245,73

Trnavský

119 775,11

120 087,39

120 347,61

Trenčiansky

126 246,09

126 006,63

125 695,89

Nitriansky

146 060,78

145 686,71

145 240,08

Žilinský

147 752,86

147 826,49

147 878,93

Banskobystrický

139 726,38

139 415,43

139 047,36

Prešovský

175 629,14

175 974,35

176 298,76

Košický

170 483,10

170 794,01

171 032,44

1 161 164,34

1 163 123,59

1 164 786,80

SR
Zdroj: MDV SR

Obce, ktorým ministerstvo poskytlo dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy
na úseku bývania, sú povinné každoročne objem poskytnutých finančných prostriedkov zúčtovať.
Objemy poskytnutých a čerpaných dotácií v rokoch 2012 – 2018 obsahuje tabuľka (údaje sú v
eurách):
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Výška
poskytnutej
dotácie

1 163 148 1 156 525 1 157 919 1 158 956 1 160 113 1 161 164 1 163 124

Čerpanie
dotácie

1 137 794 1 131 927 1 139 909 1 141 233 1 160 113 1 147 255 1 154 146

Zdroj: MDV SR

Z tabuľky vyplýva, že skutočné čerpanie dotácie je nižšie (vo všetkých sledovaných rokoch okrem
roku 2016) alebo rovnaké (v roku 2016) ako výška poskytnutej dotácie na zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania. Na základe uvedeného možno konštatovať,
že dotácie poskytované na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania sú
určené v dostatočnej výške.
5.5 Parametre výkonnosti
V oblasti bývania vykonávajú obce v sídle okresu prenesený výkon štátnej správy, v rámci ktorého
v súlade s uvedenými všeobecne záväznými predpismi realizujú tieto činnosti:
a) prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB na účely: obstaranie bytu fyzickou
osobou (od 1. apríla do 31. októbra) a obnova bytovej budovy (od 15. januára do 30. septembra),
b) overovanie úplnosti náležitostí žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB,
c) spracovanie a zaslanie žiadostí o poskytnutie podpory na ŠFRB podľa platných legislatívnych
predpisov (elektronicky aj poštou),
d) vykonávanie kontroly dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy u žiadateľa,
e) vykonávanie kontroly čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej zaslaním ŠFRB a následne
úhradou bankou, t. j. overenie súladu fakturácie so zmluvou a s rozpočtom stavby,
f) vykonávanie fyzickej kontroly na podporených stavbách a overovanie súladu fakturácie so
skutočne zrealizovanými stavebnými prácami a obstaraným stavebným materiálom,
g) poskytovanie informácií klientom o možnostiach podpory z prostriedkov ŠFRB,
h) spolupráca s investormi a projektantmi pri príprave a výstavbe bytov, obnovy bytových domov
realizovaných pomocou podpory z prostriedkov ŠFRB,
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i) poskytovanie informácií a príprava podkladov o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť
(na ktorú bola poskytnutá podpora), ktorým sa po kolaudácii stavby zabezpečia pohľadávky
veriteľa voči dlžníkovi,
j) poskytovanie informácií vyplývajúcich zo zmluvných podmienok – odpustenie časti
poskytnutého úveru, predĺženie lehoty výstavby, zriadenie záložného práva v prospech iného
veriteľa, poistenie stavby atď.
Objemy poskytnutej podpory zo ŠFRB k žiadostiam posudzovaným v rámci preneseného výkonu
štátnej správy na úseku bývania obsahuje tabuľka:
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Spolu

10 768

6 076

1 673

2 451

1 585

1 651

40 013

Obstaranie bytu FO
Objem podpory
15 808
v tis. €
Počet zmlúv

387

258

138

33

49

34

30

929

Počet bytov

387

258

138

33

49

34

30

929

Objem podpory
89 769 106 168 112 933 109 393 194 034 128 976 140 743
v tis. €

882 015

Obnova bytovej budovy

Počet zmlúv

437

536

532

486

886

582

598

4 057

Počet bytov

21 586

25 612

25 280

22 830

41 150

27 466

29 191

193 115

Zdroj: ŠFRB

Z dlhodobého hľadiska možno uviesť, že postupne dochádza k zmene spracovávaných projektov.
Klesá počet žiadostí smerujúcich na obstarávanie bytov do vlastníctva fyzických osôb a vzrastá
počet žiadostí smerujúcich k obnove veľkých bytových domov. V prípade obnovy bytových domov
ide o väčšie projekty s náročnejšou požiadavkou na vykonávanie následnej finančnej kontroly.
Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že za obdobie rokov 2012 – 2018 bolo poskytnutých 929
úverov fyzickým osobám v objeme cca 40 012 tis. eur na obstaranie 929 bytov do vlastníctva
fyzických osôb a 4 057 úverov na obnovu 193 115 bytov v bytových domoch s objemom podpory
cca 882 015 tis. eur. Obce v sídle okresu posúdili viac predložených žiadostí o poskytnutie podpory
zo ŠFRB než uvedených 4 986 žiadostí, ku ktorým bola poskytnutá podpora. V evidencii sa
nenachádzajú žiadosti, ktoré nespĺňali podmienky na poskytnutie podpory zo ŠFRB a obec v sídle
okresu ich po posúdení vrátila späť žiadateľovi.
K danému počtu zmlúv obce v sídle okresu vykonávajú kontrolu. Pri čerpaní úveru sú povinné
vykonávať fyzickú kontrolu na podporenej stavbe, ak fakturovaná suma presiahne čiastku
10 tis. eur alebo vykonávajú kontrolu každé 3 mesiace počas realizácie stavby. Z uvedeného
vyplýva, že obce v sídle okresu v súčasnosti vykonajú ročne cca 13 000 kontrol na stavbách.
V priemere je to 177 kontrol na obec v sídle okresu.
Okrem kontrol súvisiacich s čerpaním podpory zo ŠFRB vykonávajú obce v sídle okresu aj kontrolu
dodržiavania podmienok poskytnutia podpory počas platnosti zmluvy.
5.6 Závery a odporúčania
Činnosti zamestnancov obcí v sídle okresu realizované v rámci preneseného výkonu štátnej správy
na úseku bývania týkajúce sa posudzovania žiadostí a kontroly pri čerpaní podpory je možné
hodnotiť pozitívne. V žiadostiach predkladaných na ŠFRB sú evidované iba formálne nedostatky
a pri odsúhlasovaní účtovných dokladov pri čerpaní kontroly neboli taktiež zistené vážne
pochybenia.
Prenesené pôsobnosti v oblasti bývania sú zabezpečené na požadovanej úrovni, a preto nie je
navrhnuté prijatie osobitných opatrení.
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Kapitola 6: Výkon a financovanie prenesených pôsobností na úseku matrík
6.1 Úvod
Matrika patrí medzi pomerne malé kompetencie, ktoré obce vykonávajú v rámci preneseného
výkonu štátnej správy, a to ako z hľadiska zverených právomocí, tak aj z hľadiska rozsahu
vykonávaných úkonov.
Táto agenda je upravená samostatným zákonom, ktorý určuje práva a povinnosti v súvislosti
s hlásením životných udalostí občanom, ako aj úlohy orgánom verejnej moci. Matričné úrady, ktoré
tieto úlohy vykonávajú, sa nachádzajú približne v tretine obcí na Slovensku.
Spôsob financovania zohľadňuje predovšetkým počet obyvateľov, ale v menšej miere aj počet
realizovaných úkonov. Ministerstvo vnútra, ktoré je gestorom tejto agendy, vedie podrobnú
štatistiku o úkonoch realizovaných jednotlivými matričnými úradmi.
Existuje veľká disproporcia v počte realizovaných úkonov medzi jednotlivými matrikami. Takmer
polovica matrík realizuje menej ako 100 úkonov ročne, kým niektoré matriky ročne vybavia viac
ako 10-tisíc podnetov. To vytvára priestor na optimalizáciu siete matričných úradov, ktorá by viedla
k vyššej efektivite vynakladania prostriedkov na túto agendu.
Údaje z centrálneho informačného systému matričnej agendy (CISMA), ktorý obce využívajú na
realizáciu zápisov matričných skutočností, sú ďalej využívané v registri fyzických osôb vedenom
ministerstvom vnútra. Ten je jedným z kľúčových registrov verejnej správy vzhľadom na jeho
dôležitosť pri elektronizácii služieb pre verejnosť.
6.2 Legislatívne ukotvenie
V novodobej histórii Československa po druhej svetovej vojne bola matričná činnosť
v Československu zakotvená v zákone č. 268/1949 Zb. o matrikách, ktorý schválilo Národné
zhromaždenie Československej republiky 7. decembra 1949. Tento zákon v povojnovom
Československu začal byť účinný od 1. januára 1950.
V súlade s týmto zákonom sa do matriky zapisovali narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia a iné
skutočnosti rozhodné na zistenie a overenie osobného stavu. Matrika a úradné výpisy z nej boli
verejnými listinami. Matrika obsahovala knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Za
vedenie matriky zodpovedali a úlohy s tým súvisiace obstarávali miestne národné výbory.
Príslušným národným výborom bol ten, v obvode ktorého sa osoba narodila alebo zomrela, alebo
bolo uzavreté manželstvo. V kompetencii Krajského národného výboru bolo združiť dva alebo viac
miestnych národných výborov na vedenie matrík, pričom v takom prípade jeden zo združených
miestnych národných výborov viedol matriku pre každú obec oddelene. Miestny národný výbor,
ktorý viedol dve a viac matrík, určoval krajský národný výbor. Dohľad na výkon pôsobnosti v odbore
matrík vykonávalo v najvyššej stolici Ministerstvo vnútra.
V zmysle všeobecných zásad na vedenie matriky sa matrika viedla v prvopise a odpise. Prvopis
matriky zostával v úschove miestneho národného výboru. Odpis matriky zasielal za bežný rok
miestny národný výbor bezprostredne nadriadenému národnému výboru. Listiny, ktoré výlučne
slúžili ako doklad pre zápis alebo zmenu zápisu narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia,
uschovával miestny národný výbor v zbierke listín. Úradný výpis z matriky vydával miestny národný
výbor, povoľoval v prítomnosti svojho orgánu nahliadnuť do matriky, ak o to požiadala osoba, ktorej
sa zápis týkal, alebo ktorá osvedčila odôvodnený záujem.
Z pohľadu poplatkových ustanovení boli žiadosť o výpis z matriky a prvý výpis z matriky oslobodené
od poplatkov a dávok. Poplatky za druhý a ďalší výpis, ako i oslobodenie od nich, určilo Ministerstvo
financií vyhláškou v Úradnom liste po dohode so Štátnym úradom plánovacím. Z dôvodu nesplnenia
si oznamovacích povinností alebo v prípade, že niekto úmyselne uviedol nesprávne alebo neúplné
oznámenie, bol okresný národný výbor oprávnený vyrubiť pokutu 10 000 Kčs. V prípade, že by
nebolo možné vyrubenú pokutu vymôcť, vymeral sa náhradný trest väzenia do jedného mesiaca
podľa miery zavinenia.
Všetky matriky, ktoré sa viedli podľa dovtedy platných predpisov, sa uzatvorili ku dňu účinnosti
zákona č. 268/1949 Zb. o matrikách. Výpisy z vojenských matrík vydával od 11. augusta 1950
Ústredný národný výbor hlavného mesta Prahy. Všetky cirkevné matriky sa stali majetkom štátu a
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prechádzali dňom začiatku účinnosti tohto zákona do správy národných výborov. Ministerstvo
vnútra vydalo vyhlášku č. 182/1959 Ú. I. v Úradnom liste, v ktorom bližšie určovalo predpisy o
vykonávaní matričnej pôsobnosti, o zakladaní, vedení, správe a obnovení matriky, o spôsobe a
obsahu matričných zápisov, o vydávaní výpisov z matriky, o vedení Zbierky listín, ako aj o iných
veciach súvisiacich s vedením a úpravou matriky.
V závere k tomuto zákonu, podľa ktorého sa riadila činnosť matriky v Československu po druhej
svetovej vojne, je zaujímavé poukázať na skutočnosť, že týmto zákonom boli zrušené všetky
predpisy, ktoré platili za existencie rakúsko–uhorskej monarchie a aj po vzniku prvej
Československej republiky v roku 1918.
Stručným právnym predpisom, ktorý zasahoval do činnosti matrík, bolo vládne nariadenie č.
93/1958, ktoré schválila vláda Československej republiky 22. decembra 1958. Toto nariadenie
bolo prijaté na zjednodušenie a zefektívnenie prác pri vedení matrík. Účel zefektívnenia práce
matrík podľa tohto nariadenia spočíval v tom, že sa pri vedení matrík prestal vyhotovovať odpis
matriky podľa § 7 zákona č. 268/1949 Zb. Namiesto odpisu matriky po uplynutí bežného roku
zaslal výkonný orgán miestneho národného výboru povereného vedením matrík výkonnému orgánu
bezprostredne nadriadeného národného výboru listiny, ktoré slúžili ako doklad pre zápis alebo
zmenu zápisu narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia v zmysle § 8 zák. č. 268/1949 Zb.
Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. januára 1959.
Ďalším právnym predpisom, ktorým sa vydávali bližšie predpisy k zákonu č. 268/1949 Zb.
o matrikách, bola vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb. z 10. marca 1977.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1. júla 1977. Tento právny predpis reflektoval na nové politickospoločenské zmeny v Československu, ktoré sa udiali po roku 1960, kedy vznikla Československá
socialistická republika a po roku 1969, kedy bola ČSSR transformovaná na federáciu a vznikli
Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika ako súčasť federácie.
V súlade s touto vyhláškou viedli matriky a úlohy s tým súvisiace plnili miestne (mestské) národné
výbory. Príslušným miestnym národným výborom pre zápis narodenia, úmrtia a uzavretia
manželstva bol ten miestny národný výbor, v obvode ktorého sa osoba narodila alebo zomrela,
alebo uzavrela manželstvo. V kompetencii okresného národného výboru bola možnosť poveriť
miestny národný výbor výkonom matričnej pôsobnosti aj pre obvod iného miestneho národného
výboru po vyjadrení všetkých zúčastnených miestnych národných výborov. Špecifikom pre matričný
obvod všetkých týchto miestnych národných výborov bola tá skutočnosť, že sa viedla spoločná
kniha manželstiev pre všetky obce, avšak knihu narodení a knihu úmrtí viedol poverený národný
výbor pre každú obec samostatne.
Touto vyhláškou bola zriadená nová funkcia matrikára a jeho zástupcu. Matrikára a jeho zástupcu
na vykonávanie matričnej činnosti ustanovoval miestny národný výbor, pričom matrikár aj jeho
zástupca skladali sľub do rúk predsedu miestneho národného výboru. Matrikár bol pri výkone
matričnej činnosti podriadený predsedovi miestneho národného výboru. Pri poverení miestneho
národného výboru viesť matriky pre obvod iných miestnych národných výborov bol podriadený
predsedovi miestneho národného výboru povereného vedením matrík. Matrikár mal postavenie
verejného činiteľa. Dozor nad vedením matrík vykonávali národné výbory vyšších stupňov.
Bezprostredne nadriadený národný výbor bol povinný podľa potreby, najmenej však raz do roka,
vykonať kontrolu vedenia a správy matriky podľa zbierok listín, pričom na základe vykonaných
kontrol bol oprávnený robiť vhodné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Na výkon
pôsobnosti v odbore matrík dohliadalo v súlade s touto vyhláškou Ministerstvo vnútra Českej
socialistickej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
Na vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993 reagoval zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 41/1993 Z. z. z 21. januára, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách. Táto
novela zákona upravovala zápisy týkajúce sa štátnych občanov Slovenskej republiky v cudzine.
V súlade s touto novelou sa narodenia, uzavretia manželstiev a úmrtia štátnych občanov
Slovenskej republiky na území cudzieho štátu zapisovali do osobitnej matriky, pričom osobitnú
matriku viedol Obvodný úrad Bratislava I. Zápisy sa vykonávali na základe úradných oznámení
zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, výpisov zasielaných cudzími štátmi v rámci výmeny
matrík alebo žiadostí na základe predložených cudzozemských verejných listín. Novela zákona
nadobudla účinnosť 15. februára 1993.
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Vznik Slovenskej republiky a s ním spojené ďalšie politicko-spoločenské, ekonomické a legislatívne
pomery si vyžiadali pripraviť a vydať úplne nový zákon na riadenie a činnosť matrík a ich úloh.
Z toho dôvodu Národná rada Slovenskej republiky schválila 27. mája 1994 zákon č. 154/1994 Z.
z. o matrikách. Týmto zákonom boli zrušené všetky dovtedy platné právne predpisy, ktoré riadili
matričnú činnosť. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách nadobudol účinnosť 1. júla 1994.
--Účelom zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách je úprava vedenia matrík obcami, práva a povinnosti
fyzických osôb súvisiace s ohlasovaním zákonom stanovených skutočností (najmä narodenie,
sobáš a úmrtie) a úlohy orgánov verejnej moci vo vzťahu k matrike (súdy, okresné úrady,
ministerstvo vnútra).
Zákon o matrikách bol uvedený do praxe od 1. januára 1995 a odvtedy bol novelizovaný celkom 9krát. Posledná novela z roku 2015 zaviedla tzv. elektronickú matriku.
Podľa § 4 zákona č. 154/1994 Z. z. je vedenie matriky jednoznačne preneseným výkonom štátnej
správy:
"Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a
v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len „matričný úrad“)."
Do matriky sa na základe § 2 ods. 1 zapisujú skutočnosti týkajúce sa fyzických osôb, ktoré sa
narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili,
uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Zápis, ktorý sa má vykonať na základe rozhodnutia
úradu alebo súdu cudzieho štátu, vykoná matričný úrad až po súhlase okresného úradu (§ 20).
Matričný úrad má viaceré zo zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách vyplývajúce úlohy:
- zapisuje narodenia, sobáše, úmrtia, rozvod manželstva, osvojenie, určenie rodičovstva 34 (§ 2
ods. 2),
- zapisuje skutočnosti ex officio 35 (§ 17 a 17a),
- zapisuje skutočnosti do osobitnej matriky 36 (§ 23),
- zapisuje zmenu mena a/alebo priezviska (§ 7 ods. 3 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a
priezvisku),
- sprístupňuje záznamy, vyhotovuje výpisy (§ 18).
Na základe ustanovenia § 24 majú súdy, iné štátne orgány, cirkev a lekári povinnosť poskytovať
matričným úradom súčinnosť, a to tak že im zasielajú oznámenia o skutočnostiach, ktoré majú
vplyv na osobný stav alebo meno a priezvisko osôb.
Matrika a v nej obsiahnuté dokumenty (rodný list, sobášny list a úmrtný list) sú verejnými listinami
(§ 3). Matričný úrad tak vedie zbierku listín (§ 9), ktorú tvoria okrem uvedených dokumentov aj
listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu
v matrike. Po skončení kalendárneho roka odovzdá matričný úrad príslušnú dokumentáciu
okresnému úradu, ktorý ju archivuje po dobu 100 rokov. Po uplynutí tejto lehoty sa zbierka listín
odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
Tvorba a prideľovanie rodných čísel je upravené zákonom č. 301/1995 o rodnom čísle. Rodné čísla
určuje Ministerstvo vnútra SR a oznamuje ich matričnému úradu ako podklad na zápis narodenia
osoby. Ďalším právnym predpisom, ktorý upravuje oblasť matriky je zákon č. 300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku. Tento zákon obsahuje ustanovenia týkajúce sa určenia mena a priezviska
fyzických osôb, prípadne ich následných zmien. V tomto procese hrajú matriky kľúčovú úlohu,
33F

34F

35F

Narodenia, sobáše a úmrtia sa zapisujú na základe podnetu (okrem narodenia písomného) od občanov. V prípade
uzavretia manželstva zabezpečujú matričné úrady aj civilný obrad. Rozvody, osvojenia, určenie rodičovstva sa zapisujú
na základe doručeného rozhodnutia súdu.
35 Ak sa narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nezapísalo v čase na to určenom, zapíše sa dodatočne. Matrikár po
doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis do matričnej knihy bez zbytočného odkladu; ak je potrebné zisťovať
údaje, ktoré majú byť zapísané, vykoná matrikár zápis najneskôr do dvoch mesiacov od oznámenia o narodení, uzavretia
manželstva alebo oznámenia o úmrtí.
36 § 23 ods. 1: Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na území
cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej
republiky, alebo území nepatriacom žiadnemu štátu, sa zapisujú do osobitnej matriky.
34
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nakoľko sú povinné tieto zmeny zapisovať. V závislosti od toho, či zákon vyžaduje súhlas na zmenu
mena a priezviska, môže matrika konať priamo na podnet občana alebo na základe súhlasu, ktorý
vydáva príslušný okresný úrad.
Financovanie činnosti matrík sa riadi výnosom MV SR z 3. novembra 2005 č. 207- 2005/04291
o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na úseku matrík, ktorý je popísaný v časti Spôsob financovania.
6.3 Organizačné zabezpečenie
Matriky na rozdiel od ohlasovní pobytu sa nenachádzajú v každej obci, ale len vo vybranej približne
1/3 zo všetkých obcí. Ich zoznam tvorí prílohu zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách a obmedzenie
výkonu tejto kompetencie len na vybrané obce vyplýva z § 4 tohto zákona.
„Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a
v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len „matričný úrad“). Územné
obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“
Na Slovensku je celkovo 971 je matričných úradov a k tomu je potrebné pripočítať aj 2 vojenské
obvody (Záhorie a Lešť), ktoré rovnako ako v prípade hlásenia pobytu vykonávajú prenesený výkon
štátnej správy na úseku matrík na svojom území. Obce na výkon tejto kompetencie nevytvárajú
spoločné obecné úrady. Okrem toho existuje aj osobitná matrika, do ktorej sa zapisujú životné
udalosti občanov SR, ktoré nastali v zahraničí. Osobitnú matriku vedie priamo ministerstvo vnútra.
Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, matriku tvorí kniha narodení, kniha
manželstiev a kniha úmrtí. Vedie sa papierovo (§ 6) aj elektronicky (§ 7). Elektronická matrika bola
do zákona o matrikách doplnená zatiaľ poslednou novelou zákona č. 124/2015 Z. z.
Údaje do elektronickej matriky obce zaznamenávajú prostredníctvom centrálneho informačného
systému matričnej agendy (CISMA). Jeho správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo vnútra.
Prístup do systému CISMA majú iba autorizovaní zamestnanci obce – matrikári (§ 8). Tí musia prejsť
pravidelným školením, aby mali zodpovedajúcu kvalifikáciu a musia zložiť sľub pred starostom
obce. Sľub obsahuje aj ustanovenie o zachovaní mlčanlivosti.
Údaje zo systému CISMA sú ďalej preberané Registrom fyzických osôb, ktorý je centrálnym
registrom verejnej správy a takisto ho spravuje ministerstvo vnútra. Údaje z CISMA pritom
nepodliehajú žiadnej dodatočnej kontrole 37.
Občania, ktorí disponujú občianskym preukazom s čipom (eID) a zároveň kvalifikovaným
elektronickým podpisom, si môžu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy
(slovensko.sk) vybaviť niektoré matričné záležitosti elektronicky. Ide však len o možnosť
elektronického podania žiadosti, t. j. konkrétny úkon vykonáva po overení všetkých potrebných
dokladov príslušná matrika. Možnosť elektronických podaní sa zatiaľ obmedzuje len na vybrané
úkony:
- podanie žiadostí súvisiacich so zmenou mena a priezviska,
- písomné súhlasy súvisiace so zmenou mena a priezviska,
- podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom,
- podanie žiadosti o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu,
- podanie žiadosti o vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe,
- splnomocnenia k matričným udalostiam.
Znamená to, že rovnako ako v prípade hlásenia pobytu, elektronizácia služieb verejnej správy na
úseku matrík zatiaľ nepriniesla úsporu nákladov pri spracovaní žiadostí občanov. Podľa
zamestnancov Ministerstva vnútra SR sa v dohľadnej budúcnosti nepočíta s centralizáciou
vybavovania elektronicky podaných žiadostí, ani ich prípadnou automatizáciou 38.
Ministerstvo vnútra má na svojom webovom sídle uvedené podrobné informácie týkajúce sa
36F

37F

Vyplynulo to z rozhovoru s pracovníkmi ministerstva vnútra, ktorí majú agendu matrík na starosti.
Plná automatizácia by bola v prípade matrík náročnejšia ako v prípade hlásenia pobytu, vzhľadom na množstvo
dokumentov, ktoré sú potrebné ako podklad pre jednotlivé úkony.
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postupu pri vybavovaní podnetov na matričné úrady, ako aj ich zoznam 39. Rovnako sa tu
nachádzajú vzory žiadostí na zmenu mena priezviska a iné písomné súhlasy.
Postup vybavenia podania na matriku ja znázornený na obrázku:
38F

Kontrolu činnosti matričných úradov vykonáva podľa § 31 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách
miestne príslušný okresný úrad. Ten by ju mal vykonávať minimálne raz za rok a výsledkom jeho
činnosti by mali byť aj opatrenia na odstránenie nedostatkov. Ministerstvo vnútra usmerňuje výkon
týchto kontrol.
6.4 Spôsob financovania
Financovanie matričných úradov je upravené výnosom MV SR z 3. novembra 2005 č. 2072005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy na úseku matrík 40. Na základe neho uvoľňuje ministerstvo vnútra dotácie
obciam, v ktorých je lokalizovaný matričný úrad.
Na rozdiel od jednoduchého mechanizmu výpočtu dotácie na hlásenie pobytu, v prípade matrík
dotácia MV SR pokrýva:
- plat matrikára a poistné,
- tovary a služby,
- príspevok na úhradu výdavkov na ošatenie.
Dotácia na osobné výdavky matrikára sa skladá z dvoch častí. Jedna závisí od veľkosti obce a druhá
od počtu úkonov, ktoré príslušná matrika vykonala v období N-2.
Pre obce s veľkosťou do 2 000 obyvateľov pripadá podľa výpočtu 0,1 pracovného úväzku. Pre obce
s veľkosťou od 2 000 do 20 000 obyvateľov sa k tomu pripočítava 0,1 pracovného úväzku za
každých začatých 1 000 obyvateľov nad 2 000. Pre obce nad 20 000 obyvateľov sa k tomu
pripočítava 0,1 pracovného úväzku na každých začatých 2 000 obyvateľov nad 20 000. Pri určení
počtu obyvateľov je rozhodujúci údaj ŠÚ SR v období N-2.
Počet úväzkov vypočítaných podľa počtu obyvateľov sa ďalej zvýši o:
- 0,2 pracovného úväzku za každých 100 údajov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí, ak
počet týchto údajov na jeden pracovný úväzok je vyšší ako 500,
- 0,5 pracovného úväzku za každých 5 000 údajov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí
a údajov o iných skutočnostiach (osvojenie, určenie rodičovstva a rozvod manželstva).
Na vypočítaný počet úväzkov je uplatnená tabuľková mzda zamestnancov verejnej správy, funkcia
matrikára je zaradená do najvyššieho stupňa 8. platovej triedy. V roku 2018 to predstavovalo
39F

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/matrika-zivotna-udalost/
Tento výnos bol novelizovaný v decembri 2006 výnosom MV SR č. 207 – 2006/03902 a v novembri 2008 výnosom
MV SR č. 550/2008. Text popisuje aktualizované znenie výnosu o poskytovaní dotácií.
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necelých 720 eur mesačne, osobné náklady vrátane odvodov zamestnávateľa na jeden pracovný
úväzok tak predstavujú 970 eur.
Dotácia na pokrytie nákladov na tovary a služby spojených s výkonom matričnej agendy sa
poskytuje vo výške 697,07 eur ročne na každý matričný úrad. Táto dotácia by mala pokrývať
materiálne náklady spojené s činnosťou matriky. V prípade, že na matričný úrad vychádza viac ako
jeden celý pracovný úväzok, zvyšuje sa táto dotácia o 10 % za každých 0,1 pracovného úväzku
prekračujúceho 1 pracovný úväzok.
Dotácia na ošatenie predstavuje 99,58 eur na obec a rok, ak počet pracovných úväzkov je
v rozmedzí od 0,1 do 1. Každý ďalší začatý úväzok znamená zvýšenie tejto dotácie o ďalších
99,58 eur. Touto dotáciou sa pokrývajú náklady na ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárov
a matrikárok najmä v súvislosti s vykonávaním civilných sobášov.
Dotácia na matričnú činnosť je na rozdiel od dotácie na hlásenie pobytu pravidelne valorizovaná
vzhľadom na skutočnosť, že sa vypočítava ako počet pracovných úväzkov vynásobený výškou mzdy
vo verejnej správe podľa tabuliek. Znamená to, že hneď ako sa zvýši mzda zamestnancov verejnej
správy, zvýši sa automaticky aj objem dotácie poskytovaný obciam na matričnú činnosť. Deje sa to
aj v priebehu kalendárneho roka, a to v nadväznosti na úpravu platových tabuliek zamestnancov
vo verejnej správe.
Dotáciu z MV SR spojenú s výkonom matričnej agendy obce nezúčtovávajú, avšak jej výška sa
každoročne upravuje v závislosti od toho, či obec spĺňa alebo nespĺňa nárok na zvýšenie počtu
úväzkov v závislosti od počtu realizovaných úkonov v zmysle dotačného výnosu MV SR.
Avšak nie celý objem dotácie je závislý od počtu pracovných úväzkov. Časť dotácie na tovary
a služby a časť dotácie na ošatenie sú určené pevnou sumou. Predstavujú síce iba menšiu zložku
dotácie (13 %), ale celkovo ide o 930-tis. eur. Táto suma nebola valorizovaná, rovnako ako ani
v prípade dotácií na výkon agendy hlásenia pobytu, od poslednej novelizácie dotačného výnosu
ministerstva vnútra v roku 2006.
Prehľad o vývoji výšky dotácie poskytnutej MV SR obciam na výkon matričnej agendy za obdobie
rokov 2007 až 2018 sa nachádza v nižšie uvedenej tabuľke. 41
Ak použijeme rovnaké indexy ako v prípade hlásenia pobytu (pozri odsek 7.4), t. j. kumulatívnu
infláciu 24 % (index 1,24) a kumulatívny nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve na
úrovni 68 % (index 1,68), potom môžeme konštatovať, že ročne obce absenciou valorizácie
prichádzajú o sumu 220 tis. eur až 630 tis. eur na tejto dotácii.
40 F

Výška celkovej dotácie obciam sa v priebehu roka môže upraviť oproti kalkulácii na základe parametrov,
predovšetkým v dôsledku valorizácie platových tried. Celková suma dotácie sa tak nemusí v jednotlivých rokoch rovnať
súčtom vypočítaných zložiek dotácie.
41
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Rok

Počet
obyvateľov

Úväzky
podľa počtu
obyvateľov

Počet
úkonov

Úväzky
spolu

Mzdy a
odvody (€)
3 866 889

Prevádzka
(€)
791 911

Ošatné (€)
116 112

Celková dotácia na
matriku (€)
4 774 912

2007

5 388 749

529 196

364,3

451,5

2008

5 393 621

583 920

364,7

476,3

2009

5 400 879

556 982

364,7

475,4

4 559 561

795 566

116 509

5 471 636

2010

5 412 092

661 785

366,7

493,3

4 630 114

806 719

118 301

5 618 342

2011

5 424 772

610 083

366,6

493,6

4 905 150

806 928

118 401

5 830 479

2012

5 435 130

548 299

367,8

489,3

4 871 715

803 164

117 604

5 792 484

2013

5 404 113

550 292

366,6

486,2

4 912 808

800 933

117 206

5 830 947

2014

5 410 570

511 178

367,8

489,5

4 921 148

802 397

117 704

5 841 249

2015

5 415 684

489 415

368,0

485,9

5 044 808

799 748

117 504

6 106 888

2016

5 421 090

470 316

368,2

485,6

4 946 193

799 400

117 405

6 266 956

2017

5 426 002

518 855

368,5

494,6

5 346 032

805 116

117 803

6 540 735

2018

5 435 157

577 036

369,4

502,0

5 841 523

809 507

118 699

7 069 011

5 290 930

Podľa zákona č. 145/1994 Z. z. o správnych poplatkoch sú obce oprávnené vyberať správne
poplatky. Ich výška sa riadi Sadzobníkom správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona. Z neho
vyplýva, že napríklad výpis z matričnej knihy je spoplatnený poplatkom 5 eur, vyhotovenie
matričného dokladu poplatkom 9,50 eur a nahliadnutie do matričnej evidencie poplatkom 2 eurá.
Obce tak okrem dotácie od ministerstva vnútra majú výkon tejto kompetencie finančne
zabezpečený aj touto formou.
6.5 Parametre výkonnosti
Ministerstvo vnútra SR vedie pomerne presnú štatistiku o počte úkonov vykonávaných jednotlivými
matričnými úradmi, a to aj v členení na rôzne typy úkonov. Na základe týchto parametrov sa počíta
aj výška dotácie pre jednotlivé matričné úrady (do vzorca vstupujú údaje za obdobie N-2).
Ako vyplýva z analýzy týchto údajov, existuje veľmi nerovnomerné zaťaženie matričných úradov
z hľadiska počtu realizovaných úkonov. Kým niektoré matričné úrady vybavia ročne viac ako 10tisíc úkonov (v roku 2016 ich bolo 11), sú aj také ktoré nevybavia ani 10 podnetov ročne (v roku
2016 ich bolo 10). Najväčší nápor na matričné úrady je v Prešove, Komárne, Žiline, Kežmarku,
Trnave a niektorých mestských častiach Bratislavy a Košíc.
Treba poznamenať, že iba malá časť dotácie
zohľadňuje reálnu záťaž úradov vyjadrenú počtom
úkonov. Väčšina peňazí sa matričným úradom
prideľuje na základe počtu trvalo bývajúcich
obyvateľov. Výpočet pracovných úväzkov je zo 60-80
do 1000
888
91,5 %
% tvorený počtom obyvateľov. Reálna záťaž úradníkov,
do 200
710
73,1 %
a teda aj potreba krytia finančných nákladov s tým
súvisiacich, pritom vyplýva iba z počtu realizovaných
do 100
440
45,3 %
úkonov.
do 50
182
18,7 %
Volatilita, čiže miera kolísania počtu realizovaných
úkonov konkrétneho matričného úradu z jedného roka na druhý je pomerne nízka. Preto nie je
jasné, prečo sa pri výpočte dotácie využíva ukazovateľ počtu obyvateľov.
Na súčasný spôsob financovania doplácajú najmä matričné úrady s dynamicky rastúcim počtom
úkonov, ktorý predbieha rast počtu obyvateľov. Tie dostávajú prostredníctvom vzorca menšiu
dotáciu, než by potrebovali na zvládnutie nárastu práce. Jeden príklad za všetky: kým v celej
Slovenskej republike vzrástol za sledované obdobie od roku 2005 do roku 2016 počet obyvateľov
o 0,9 % a počet matričných úkonov o 9 %, v Bratislave (súčet všetkých mestských častí) vzrástol
počet úkonov o 39,8 % pri iba 0,1 % náraste populácie.
Počet
úkonov
ročne

Počet
matričných
úradov

Podiel na
celkovom
počte

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

80

Na rozdiel od počtu úkonov sa správne poplatky spojené z výkonom agendy matričných úradov
centrálne neevidujú. Nie je tak možné priradiť výnosy z poplatkov k jednotlivým úkonom a realizovať
komplexnú analýzu nákladov a výnosov tejto agendy.
6.6 Závery a odporúčania
Ďalej uvádzame prehľad odporúčaní zostavený na základe analýzy z predchádzajúcich častí
materiálu.

6.6.1 Upraviť financovanie činnosti matričných úradov
Ako bolo už spomenuté , financovanie výkonu matričnej činnosti iba sčasti zohľadňuje prácnosť.
V súčasnosti je 60-80 % dotácie závislej od počtu obyvateľov, nie od počtu realizovaných úkonov.
Vzhľadom na to, že medziročne nedochádza k výraznejším výkyvom v nápore podaní na jednotlivé
matričné úrady, neexistuje reálny dôvod aby sa financovanie neupravilo tak, aby vo väčšej miere
zodpovedalo pracovnej náročnosti.
Sumy uvádzané vo výnose MV SR z 3. novembra 2005 č. 207- 2005/04291 o rozsahu a
podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na
úseku matrík neboli valorizované od roku 2006, čím došlo k zníženiu reálnej výšky dotácie
poskytovanej obciam. Novelizáciou výnosu by bolo vhodné aktualizovať výšku dotácie na tovary a
služby a dotácie na ošatenie, ktoré sú určené pevnou sumou. Obce vykonávajúce činnosť
matričného úradu by tak mohli ročne získať sumu 220 až 630- tis. eur.

6.6.2 Optimalizácia siete matrík
Sieť matričných úradov je podstatne menšia, ako je to v prípade ohlasovní pobytu, napriek tomu
existujú v geografickom rozložení matričných úradov určité rezervy, ktoré by mohli viesť
k zefektívneniu fungovania tejto kompetencie. Mnohé matričné úrady sú čo do rozsahu
vykonávanej činnosti príliš malé na to, aby boli nákladovo efektívne.
Takmer polovica matričných úradov realizuje do 200 úkonov ročne, pričom až viac ako 90 % ich
realizuje do 1 000 úkonov ročne. Ak vezmeme do úvahy, že niektoré matričné úrady realizujú viac
ako 10 000 úkonov ročne, vytvára to jednoznačne priestor na integráciu vybraných úradov.
Pritom treba brať do úvahy pokračujúcu elektronizáciu služieb verejnej správy, vplyvom ktorej si
občania budú postupne schopní vybaviť podania elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy úradu.
Rovnako však treba brať do úvahy určitú minimálnu dostupnosť tejto služby pre ľudí, ktorí
z nejakých dôvodov elektronické služby využívať nebudú. Ako príklad na optimalizáciu siete úradov
môže slúžiť postupné zlučovanie pracovísk katastra.

6.6.3 Elektronizácia vykonávania záznamov
Aj napriek zavedeniu možnosti podať podnet na matriku elektronicky, k vybaveniu konkrétneho
podania stále dochádza na jednotlivých matričných úradoch. Centralizácia vybavovania
elektronicky podaných podnetov na jedno miesto by priniesla matričným úradom úsporu práce.
Ďalším krokom môže byť postupná automatizácia vybavovania elektronicky podaných podnetov.
Znamenalo by to ich vybavenie bez nutnosti ľudskej kontroly, to je však v prípade matrík ďaleko
komplikovanejšie ako v prípade ohlasovní pobytu.

6.6.4 Správne poplatky
Obce za služby preneseného výkonu vyberajú od obyvateľov správne poplatky. Štátu však chýba
evidencia o vybranej sume poplatkov ich spárovaniu s poskytnutými službami. Ministerstvo vnútra,
ktoré agendu matrík riadi, tak nemá informáciu o tom, keďže správne poplatky pokrývajú
nákladovosť tejto agendy.
Riešením by bolo rozšírenie systému eKolok aj na úroveň samosprávy, čo by umožnilo spárovať
úkony a k nim prislúchajúce platby od občanov. Takto by jednak obce, ale aj štát získali prehľad
o tom, nakoľko sú náklady na príslušné služby pokryté zo správnych poplatkov hradených občanmi,
ktorí tieto služby využívajú.
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Kapitola 7: Výkon a financovanie prenesených pôsobností na úseku hlásenia pobytu
a registra obyvateľov
7.1 Úvod
Hlásenie pobytu je síce „malá“ kompetencia samosprávy, ale zároveň pomerne významná. Počet
obyvateľov je totiž smerodajným údajom na rozdelenie výnosu dane z príjmu fyzických osôb medzi
obce. Ten tvorí podstatnú časť ich celkových príjmov, t. j. na tejto prenesenej kompetencii a jej
správnom vykonávaní vo veľkej miere závisí korektnosť financovania samosprávnych kompetencií
obcí.
Štatistický úrad SR je momentálne zdrojom údajov o trvalom pobyte obyvateľov na rozdelenie
výnosu dane z príjmu fyzických osôb.. Čerpá svoje údaje primárne zo sčítania obyvateľov, domov
a bytov, ktoré sa realizuje v 10-ročných intervaloch. Zatiaľ posledné sčítanie sa uskutočnilo v roku
2011, ďalšie je plánované v roku 2021. Štatistický úrad si vedie vlastnú evidenciu zmeny počtu
obyvateľov v obciach, ktoré mu hlásia každoročne zmenu stavu (prírastky a úbytky na základe
narodení, úmrtí a sťahovaní).
Výkon agendy hlásenia pobytu obyvateľov a matriky zo strany obcí je viazaný na systém register
obyvateľov (REGOB). Tento systém je prevádzkovaný Ministerstvom vnútra SR a tiež aj tento
systém (resp. register fyzických osôb) je zdrojom evidencie počtu obyvateľov v jednotlivých obciach,
a to na základe evidencie ich trvalého pobytu.
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa plánujú využiť predovšetkým existujúce
administratívne databázy obsahujúce údaje o pobyte obyvateľov. Ide o štatistickú evidenciu
o počte obyvateľov, ktorú vedie Štatistický úrad SR a o register obyvateľov, resp. register fyzických
osôb, ktoré spravuje ministerstvo vnútra. Z predbežného skúmania spoľahlivosti administratívnych
údajov obsiahnutých v týchto databázach vyplynulo, že zahŕňajú určité nezrovnalosti.
V záujme využitia údajov z týchto databáz na sčítanie obyvateľstva musí Štatistický úrad SR, ktorý
je gestorom tejto úlohy, spolupracovať s obcami na odstránení spomínaných nezrovnalostí. Dobrá
spolupráca s obcami a zladenie administratívnych údajov obsiahnutých v týchto databázach sú
kľúčové z pohľadu financovania originálnych kompetencií samosprávy formou prerozdelenia
výnosu dane z príjmu fyzických osôb počas nasledujúcich 10 rokov (2022 - 2032).
7.2 Legislatívne ukotvenie
Oblasť hlásenia pobytu upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Tento zákon obsahuje ustanovenia týkajúce
sa hlásenia trvalého a prechodného pobytu občanmi, rieši odhlásenie pobytu pri vysťahovaní do
zahraničia, ako aj zrušenie pobytu pri naplnení predpokladov stanovených zákonom. Ďalej tento
zákon upravuje práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov, úlohy štátnych
orgánov a obcí súvisiace s vedením Registra obyvateľov (REGOB), Centrálnej ohlasovne (CO)
a Registra fyzických osôb (RFO).
Zákon bol uvedený do praxe v roku 1998 a odvtedy bol novelizovaný celkom 17-krát. Jeho základné
parametre, ktorých sa týka aj táto analýza, však ostali zachované.
Zákon v § 2 ods. 1 definuje povinnosť občanov hlásiť svoj pobyt ohlasovni. Tiež je tu definované,
že ohlasovňou je každá obec a v prípade Bratislavy a Košíc sú nimi mestské časti. Ohlasovňou sú
aj vojenské obvody.
„Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu
obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice hlási tieto údaje mestskej
časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu (ďalej len „ohlasovňa“).“
Zákon jasne definuje, že hlásenie pobytu je preneseným výkonom štátnej správy. Ide o ustanovenie
§ 26 ods. 1:
"Ministerstvo riadi výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra.
Činnosť obcí, mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mestských častí
mesta Košice na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra je preneseným výkonom
štátnej správy."
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Zákon tiež myslí na situáciu, keď obec nie je schopná zabezpečiť výkon tejto kompetencie.
V takýchto prípadoch ju vykonáva príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR podľa § 26a:
"Ak ohlasovňa alebo zariadenie sociálnych služieb nesplnia svoje povinnosti podľa § 3 ods. 9, § 7
ods. 1 alebo § 10, zabezpečí bezodkladne splnenie uvedených povinností okresné riaditeľstvo
Policajného zboru, v ktorého územnom obvode je ohlasovňa alebo sídlo zariadenia sociálnych
služieb."
Zákon definuje jednotlivé úlohy ohlasovní v súvislosti s úpravou záznamov o pobyte občanov.
Zároveň v § 10 zákon definuje povinnosti ohlasovne pri zápise pobytu. Ohlasovňa podľa zákona
vykonáva tieto úlohy:
- zapisuje prihlásenie na trvalý pobyt (§ 3 a 4),
- zapisuje prihlásenie na prechodný pobyt (§ 8),
- zapisuje ukončenie trvalého pobytu v SR (§ 6),
- zapisuje ukončenie prechodného pobytu (§ 8 ods. 6),
- zapisuje pobyt občana v zahraničí (§ 9),
- zapisuje zrušenie trvalého pobytu (§ 7 ods. 1),
- zapisuje iné skutočnosti 42 (§ 18 ods. 2),
- vyhotovuje oznámenie o mieste pobytu (§ 23 ods. 1).
Podľa § 5 v prípade, ak je občanovi zrušený trvalý pobyt a nemôže sa prihlásiť na trvalý pobyt na
inom mieste, môže sa prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V tomto
prípade sa ako miesto trvalého pobytu uvedie iba obec pobytu. Adresa obce sa takto pre daného
občana stáva adresou na doručovanie písomností od orgánov verejnej správy. Obec je povinná
(oznámením na úradnej tabuli) upozorniť takto prihláseného občana, že mu bola alebo má byť
doručená nejaká písomnosť.
Financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu je upravené výnosom
MV SR zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.
Obsah tohto predpisu je bližšie rozobraný v kapitole Spôsob financovania.
41F

7.3 Organizačné zabezpečenie
Výkon agendy hlásenia pobytu je dekoncentrovaný na jednotlivé obce. Vyplýva to z § 2 zákona č.
253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky. Ten ustanovuje, že: „Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto,
začiatok a skončenie svojho pobytu obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v
meste Košice hlási tieto údaje mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu (ďalej len
„ohlasovňa“).“
To znamená, že ohlasovňou pobytu je každá obec a v mestách Bratislava a Košice sú to mestské
časti. Ohlasovní je tak na území Slovenska podľa údajov MV SR 2 929 a okrem toho je možné pobyt
ohlásiť aj vo 2 vojenských obvodoch. Obce za účelom výkonu tejto kompetencie nevytvárajú
spoločné obecné úrady.
Nie všetky obce sú však z dôvodu absentujúceho pripojenia na internet schopné vykonávať
plnohodnotne úlohy týkajúce sa hlásenia pobytu. To si totiž vyžaduje prístup do tzv. centrálnej
ohlasovne, informačného systému verejnej správy, prostredníctvom ktorého obce spracovávajú
údaje o obyvateľoch prihlásených na pobyt. Správcom centrálnej ohlasovne je ministerstvo vnútra.
Prístup do systému centrálnej ohlasovne majú iba autorizovaní zamestnanci obce (ohlasovne), pre
ktorých MV SR realizuje pravidelné školenia na zabezpečenie ich kvalifikácie pri manipulácii s
údajmi. Údaje z centrálnej ohlasovne sú ďalej preberané systémom Register obyvateľstva 43, ktorý
slúži na centrálnu evidenciu ministerstvu vnútra a Policajnému zboru SR.
42F

42„Ohlasovňa

preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, o rozvode
manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, zákaze pobytu a o vyhlásení občana za mŕtveho.“
43 Ako vyplynulo z rozhovoru so zamestnancami ministerstva vnútra, preberanie údajov zo systému CO do systému
REGOB prebieha automatizovane, bez ďalšej kontroly údajov, ktoré do systému CO zadávajú ohlasovne.
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V prípadoch, keď obec nie je pripojená do centrálnej ohlasovne, vykonávajú úlohy súvisiace
s hlásením pobytu príslušné okresné riaditeľstvá Policajného zboru SR. Obce však vedú aj
manuálnu evidenciu občanov prihlásených na pobyt a v prípade, že ide o obec nepripojenú do
centrálnej ohlasovne, dochádza k nahlasovaniu zmien formou prihlasovacích a odhlasovacích
lístkov posielaných poštou. Bližšie sa tejto problematike venuje § 10a zákona č. 253/1998 Z. z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
Elektronizácia verejnej správy umožňuje občanom, ktorí sú držiteľmi občianskeho preukazu
s čipom (eID karta) a kvalifikovaného elektronického podpisu, využívať na hlásenie zmeny pobytu
aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk).
Tieto služby sú zatiaľ limitované na prípady, keď občan koná vo vlastnom mene a jeho hlásenie
pobytu sa týka nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.
Zaujímavým zistením je fakt, že miestne príslušná ohlasovňa zmenu vykonáva bez ohľadu na to, či
je žiadosť podaná osobne alebo elektronickou formou. Znamená to, že elektronizácia služieb
verejnej správy v tomto prípade nepriniesla úsporu nákladov automatizovaným vybavením žiadosti
občana 44, resp. centralizovaním vybavovania elektronicky podaných žiadostí na jedno miesto. Na
základe rozhovoru vykonaného na príslušnom odbore Ministerstva vnútra SR sa s podobnou
zmenou ani v najbližšom období nepočíta. Ministerstvo tiež nevedie osobitnú evidenciu o počte
žiadostí podaných osobne a elektronickou formou.
Ministerstvo vnútra má na svojom webovom sídle uvedené podrobné informácie týkajúce sa
postupu pri hlásení pobytu a všetkých zmien s tým spojených. Príkladom môže byť prihlásenie na
trvalý pobyt 45.
Proces vybavenia žiadosti o zmenu pobytu je znázornený na nižšie uvedenom obrázku. Ako z neho
vyplýva, obec ktorá je ohlasovňou, musí najprv overiť totožnosť žiadateľa a jeho vzťah
k nehnuteľnosti, kde si chce nahlásiť pobyt, až potom môže pristúpiť k zápisu zmeny trvalého
pobytu v systéme centrálnej ohlasovne.
43F

44F

Ministerstvo vnútra má voči ohlasovniam vykonávať aj kontrolnú funkciu, a to prostredníctvom
miestne príslušných okresných úradov 46. Podľa § 26b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky by sa mala kontrola na
ohlasovniach realizovať najmenej jedenkrát ročne, o čom príslušný okresný úrad podáva správu
ministerstvu vnútra.
45F

Myslí sa tým overenie skutočností uvádzaných v elektronickej žiadosti automatizovaným systémom z dostupných
databáz, bez nutnosti zásahu zo strany pracovníka ohlasovne.
45 https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/trvaly-pobyt-prihlasenie
46 Zákon spomína v tejto súvislosti obvodné úrady, tie však boli reformou ESO v roku 2013 zrušené a ich pôsobnosť
prešla na okresné úrady.
44
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7.4 Spôsob financovania
Keďže ide o prenesený výkon štátnej správy, náklady na hlásenie pobytu by mal financovať štát
prostredníctvom dotácie obciam. Ministerstvo vnútra upravilo financovanie tejto kompetencie vo
výnose MV SR zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 47.
Na základe tohto výnosu dostávajú obce financie na výkon agendy hlásenia pobytu na základe
počtu obyvateľov s trvalým pobytom v danej obci, a to vo výške 0,33 eur na obyvateľa. Pri určení
počtu obyvateľov je rozhodujúci údaj ŠÚ SR v období N-2. Obce nemajú povinnosť tieto dotácie
zúčtovávať, napriek tomu niektoré obce zasielajú ministerstvu vyúčtovanie.
4 6F

Výška finančných prostriedkov poskytovaná obciam vo forme dotácie z Ministerstva vnútra SR za
obdobie rokov 2007 až 2018 je uvedená v tabuľke:
Rok

Počet obyvateľov

Dotácia na ohlasovne

2007

5 388 749

1 788 737 €

2008

5 393 621

1 790 354 €

2009

5 400 879

1 782 290 €

2010

5 412 092

1 785 990 €

2011

5 424 772

1 790 175 €

2012

5 435 130

1 793 593 €

2013

5 404 113

1 783 357 €

2014

5 410 570

1 785 488 €

2015

5 415 684

1 787 176 €

2016

5 421 090

1 788 960 €

2017

5 426 002

1 790 581 €

2018

5 435 157

1 793 602 €

Čo sa týka výšky poskytovanej dotácie, od roku 2006 – t. j. odkedy je výnos MV SR v platnosti –
nedošlo k valorizácii sumy poskytovanej obciam na výkon tejto agendy. Od roku 2006 sme pritom
zaznamenali kumulatívnu infláciu 24 % (index 1,24) a kumulatívny nárast priemernej mzdy
v národnom hospodárstve na úrovni 68 % (index 1,68).
Ak by sme na výšku sumy dotácie poskytovanej obciam na výkon agendy hlásenia pobytu použili
tieto indexy, bola by suma na obyvateľa 0,41 eur resp. až 0,55 eur. Keďže celková výška dotácie
poskytovanej ministerstvom vnútra je takmer 1,8 mil. eur ročne, znamená to že obce takto
prichádzajú o 0,4-1,2 mil. eur ročne.
To, že vzorec nezohľadňuje skutočný počet úkonov, ale len počet obyvateľov, znevýhodňuje pri
rozdeľovaní dotácie MV SR obce, kde dochádza k častým zmenám pobytu. Ide predovšetkým
o veľké mestá, kde dochádza k pomerne veľkému pohybu obyvateľstva.
Obce ešte majú možnosť vyberať od občanov správne poplatky na základe zákona č. 145/1994
Z. z. o správnych poplatkoch. Prílohou tohto zákona je aj Sadzobník správnych poplatkov, ktorý
určuje výšku poplatkov za príslušné úkony. Zmena pobytu je však realizované bez poplatku, za
vydanie potvrdenia o pobyte si ohlasovňa môže účtovať poplatok vo výške 5 eur.

47 Tento výnos bol novelizovaný v novembri 2008 výnosom MV SR č. 549/2008, text popisuje aktualizované znenie
výnosu o poskytovaní dotácií.
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7.5 Parametre výkonnosti
Ministerstvo vnútra SR ako garant agendy hlásenia pobytu nesleduje ukazovatele, na základe
ktorých by sa dala vyhodnotiť vyťaženosť ohlasovní, resp. nákladovosť a efektivita nimi
vykonávaných úkonov. Vyplýva to z faktu, že financovanie je zabezpečené na základe počtu
obyvateľov a nezohľadňuje počet úkonov, preto ministerstvo nepovažuje za potrebné od obcí
zbierať údaje o počte úkonov v tejto agende.
Za účelom získania prehľadu o počte úkonov a ich personálnej a finančnej náročnosti ZMOS
realizoval reprezentatívny prieskum (pozri časť Úvod) na vzorke 270 obcí a miest, ktorých sme sa
pýtali tieto otázky:
1) Počet zamestnancov vykonávajúcich agendu preneseného výkonu štátnej správy na úseku
pobytu vo Vašom meste/obci;
2) Objem finančných prostriedkov (v eurách), ktorý sa čerpal na prenesený výkonu štátnej správy
na úseku hlásenia pobytu vo Vašom meste/obci;
3) Výška vybraných správnych poplatkov za úkony na úseku hlásenia pobytu;
4) Počet úkonov realizovaný na úseku hlásenia pobytu vo Vašom meste/obci.
Zozbierané údaje sa týkali roka 2018 a vzorka zahŕňala obce zo všetkých krajov a všetkých
veľkostných kategórii. Priemerné údaje z obcí, ktoré boli do prieskumu začlenené, obsahuje
tabuľka:
Počet
zamestnancov

Objem
finančných
prostriedkov
(v €)

Výška
vybraných
správnych
poplatkov

Počet úkonov

do 1999 obyv.

1,14

273,64

94,93

50,03

od 2 000 do 4 999 obyv.

1,19

1 171,63

308,57

500,23

od 5 000 do 9 999 obyv.

0,89

1 834,37

404,19

707,40

od 10 000 do 19 999 obyv.

1,00

9 292,90

313,33

981,00

od 20 000 do 49 999 obyv.

1,81

15 043,91

2 656,63

2 500,00

Priemer

1,15

1 051,94

227,73

212,24

Z prieskumu jednoznačne vyplýva, že počet realizovaných úkonov rastie s pribúdajúcim počtom
obyvateľov obce. Rovnako však rastie aj počet úkonov pripadajúcich na jedného zamestnanca,
ktorý túto agendu vykonáva.
Väčšie obce na zabezpečenie hlásenia pobytu využívajú väčší počet zamestnancov, avšak aj malé
obce do 5 000 obyvateľov zabezpečujú túto agendu väčším počtom zamestnancov. Keď sa
pozrieme na objem finančným prostriedkov na zamestnanca, zistíme že až v obciach nad 10 000
obyvateľov sa tejto agende venujú zamestnanci na plný úväzok. V menších obciach ju síce
zabezpečuje viac zamestnancov, ale títo ju vykonávajú len veľmi čiastočne popri iných pracovných
povinnostiach.
Priemerné náklady na úkon predstavujú cca 5 eur a sú kryté príjmami zo správnych poplatkov do
výšky približne 20 %. Keďže financovanie nezohľadňuje počet úkonov, môžeme povedať, že obce
s vyšším pomerom úkonov na obyvateľa na tento spôsob financovania doplácajú.
7.6 Závery a odporúčania
Ďalej uvádzame prehľad odporúčaní, ktorý je zostavený na základe analýzy z predchádzajúcich
častí materiálu.

7.6.1 Valorizovať objem dotačných prostriedkov
Vzhľadom na to, že od roku 2006 nebol objem finančných prostriedkov poskytovaných obciam vo
forme dotácie na výkon tejto agendy valorizovaný, bolo by vhodné pristúpiť k jednorazovej
valorizácii úpravou výnosu MV SR zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií
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na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR.
Z pôvodnej výšky dotácie na obyvateľa 0,33 eur by sa mala táto suma vplyvom inflácie, resp.
nárastu mzdového ohodnotenia zvýšiť na 0,41 eur až 0,55 eur na obyvateľa. Takéto zvýšenie by zo
strany štátu predstavovalo zvýšenie nákladov o 0,4 - 1,2 mil. eur ročne na výkon tejto agendy.

7.6.2 Financovanie prispôsobiť výkonom
Súčasný spôsob financovania hlásenia pobytu nezohľadňuje prácnosť a náročnosť tejto agendy, je
založený len na počte obyvateľov v príslušnej obci. Tento systém nie je možné zmeniť, pokiaľ štát
nebude od ohlasovní zbierať údaje o počte realizovaných úkonov.
Ak by sa tieto údaje začali zbierať, mohol by byť systém financovania upravený tak, aby zohľadňoval
náročnosť agendy. Z dát od obcí by ministerstvo mohlo vyhodnocovať vyťaženosť jednotlivých
ohlasovní, ich výkonnosť a prípadne optimalizovať ich sieť.
Čiastočnou inšpiráciou môže byť financovanie matrík, kde MV SR zbiera od obcí údaje o počte
realizovaných úkonov a tieto aj vstupujú – hoci len čiastočne – do vzorca na výpočet dotácie na
výkon tejto agendy.

7.6.3 Optimalizácia siete ohlasovní
Ohlasovňou pobytu je podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky každá obec. V prípade matrík je ich zoznam
určený prílohou zákona a počet obcí, ktoré vykonávajú túto kompetenciu je podstatne nižší,
približne tretinový.
Otázne je, či aj v prípade ohlasovní pobytu by nebolo účelnejšie znížiť ich počet a koncentrovať
výkon tejto agendy do tých obcí, ktoré majú jednak kvalitný prístup ku komunikačnej infraštruktúre
potrebnej na zapisovanie údajov do centrálnej ohlasovne, ako aj dostatočný počet prípadov
hlásenia zmeny pobytu ich obyvateľov.
V prípade zasielania finančných prostriedkov do obcí, ktoré v tejto agende nevykazujú žiadne úkony
alebo len minimálny počet úkonov, je možné predpokladať, že tieto prostriedky sa dajú využiť
efektívnejšie tam, kde je realizovaný vyšší počet úkonov.
Lokalizácia a financovanie ohlasovní by navyše mali reflektovať postupný prechod na elektronizáciu
služieb verejnej správy. Je možné predpokladať, že s rozšírením využívania elektronických
občianskych preukazov (eID) porastie aj počet elektronicky podaných podnetov. Centralizácia
vybavovania elektronických podaní na jedno miesto 48 by znamenala odbremenenie zamestnancov
ohlasovní od agendy, ktorá aj napriek elektronickému podaniu skončí na ich pracovnom stole.
47F

7.6.4 Elektronizácia vykonávania záznamov
Umožnenie podávania podnetov občanov elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.
neprinieslo ohlasovniam žiadnu úsporu práce. Aj elektronicky podané podnety sa totiž riešia na tej
istej ohlasovni ako fyzické návštevy občanov. Obce navyše musia samostatne hlásiť zmeny v počte
obyvateľov aj Štatistickému úradu SR.
Mnoho obcí stále nie je pripojených na centrálnu ohlasovňu, a teda musia viesť manuálnu
evidenciu a zasielať oznámenia o zmene pobytu poštou. Obce, ktoré sú napojené na centrálnu
ohlasovňu, si sťažujú na pomalé rozhranie, pomocou ktorého menia údaje zapísané v systéme.
Zlepšenie v tejto oblasti je možné modernizáciou programového vybavenia centrálnej ohlasovne,
zabezpečením 100 % konektivity aj pre najmenšie obce (resp. znížením počtu ohlasovní)
a prepojením registrov o počte obyvateľov spravovaných MV SR s registrom ŠÚ SR, aby
nedochádzalo k duplicitnému vykazovaniu zo strany obcí.

48 A výhľadovo aj automatizácia vybavovania elektronických podaní, bez nutnosti manuálneho zásahu zamestnancov
ohlasovne.
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7.6.5 Odstrániť bariéry pre hlásenie zmeny pobytu
Vzhľadom na to, že počet obyvateľov je jedným z kľúčových parametrov prideľovania finančných
prostriedkov samospráve (najmä daň z príjmu fyzických osôb), je žiaduce zo strany štátu zabezpečiť
čo možno najpresnejšiu a včasnú evidenciu o zmenách v počte obyvateľov jednotlivých obcí.
To sa dá mimo už spomínanej elektronizácie dosiahnuť aj odstránením bariér, ktoré obyvateľov
vedú k nenahláseniu zmeny pobytu, aj po jej faktickej realizácii. Najväčšími bariérami na
prehlásenie pobytu sú zákonom vyžadovaný súhlas vlastníka nehnuteľnosti na prihlásenie pobytu
a nutnosť výmeny občianskeho preukazu po zmene trvalého pobytu.
Vzhľadom na súhlas vlastníka nehnuteľnosti na prihlásenie trvalého alebo prechodného pobytu
vyžadovaný zákonom vznikajú trhové riešenia 49, ktoré obchádzajú absenciu tohto súhlasu. Nejde
však o systémové riešenie. Tým by bolo zrušenie povinnosti vyžadovať na zápis zmeny pobytu
súhlas vlastníka nehnuteľnosti, alebo tento súhlas obmedziť na vyjadrenie súhlasu s užívaním bytu,
napr. formou zmluvy o prenájme. Ak by občan priniesol na ohlasovňu platnú zmluvu o prenájme
nehnuteľnosti 50, na jej základe by mu ohlasovňa zapísala pobyt a nevyžadoval by sa explicitný
súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
V tejto súvislosti je nutné upozorniť aj na ustanovenia § 711 až 712c Občianskeho zákonníka a §
4 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými
náhradami. Tieto hovoria o tom, že keď je nájomná zmluva na byt uzavretá na dobu neurčitú
a prenajímateľ túto zmluvu vypovie, má nájomca za určitých okolností právo na zabezpečenie
bytovej náhrady. Aj toto je jedným z možných dôvodov, prečo sú prenajímatelia opatrní pri
poskytovaní súhlasu so zapísaním trvalého pobytu nájomcov, hoci to nezakladá žiadny právny
nárok na bytovú náhradu pri vypovedaní zmluvy o prenájme.
Nutnosť výmeny občianskeho preukazu po zmene adresy trvalého pobytu vyplýva zo skutočnosti,
že adresa pobytu je uvedená priamo na občianskom preukaze. Po jeho zmene tak občan musí
nahlasovať túto skutočnosť všetkým subjektom, s ktorými dochádza do úradného styku (sociálna
poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad atď.) alebo má s nimi obchodný vzťah
(zamestnávateľ, banka, iné finančné inštitúcie, energetické spoločnosti a pod.). Občiansky preukaz
sa totiž vo väčšine prípadov uvádza ako identifikačný doklad preukazujúci totožnosť osoby.
Dôvod na uvádzanie adresy trvalého pobytu priamo na občianskom preukaze nie je zrejmý 51.
Policajný zbor disponuje databázou REGOB, ktorá na základe mena osoby, čísla občianskeho
preukazu, prípadne rodného čísla dokáže spoľahlivo určiť aj adresu nahláseného pobytu, či
trvalého alebo prechodného (REGOB čerpá tieto údaje z centrálnej ohlasovne). Odstránením tohto
údaja z občianskeho preukazu by sa teda obyvateľom uľahčilo prehlasovanie adresy trvalého
pobytu, nakoľko by neboli nútení si po zmene pobytu meniť tento doklad a nahlasovať to príslušným
inštitúciám.
48F

49 F

50F

7.6.6 Správne poplatky
Obce za služby preneseného výkonu vyberajú od obyvateľov správne poplatky. Štátu však chýba
akákoľvek evidencia o počte úkonov a vybranej sume poplatkov, to znamená že nemá informáciu
o tom, nakoľko správne poplatky pokrývajú nákladovosť tej ktorej agendy.
Riešením by bolo rozšírenie systému eKolok aj na úroveň samosprávy, čo by umožnilo spárovať
úkony a k nim prislúchajúce platby od občanov. Takto by jednak obce, ale aj štát získali prehľad
o tom, nakoľko sú náklady na príslušné služby pokryté zo správnych poplatkov hradených občanmi,
ktoré tieto služby využívajú.

napríklad https://www.mojpobox.sk/ alebo https://trvalypobytvbratislave.sk/.
potrebné meniť zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky, mohli by byť realitné kancelárie informované o zakomponovaní súhlasu prenajímateľa so zapísaním
trvalého pobytu nájomcu priamo do zmluvy o prenájme nehnuteľnosti.
51 Bolo by zaujímavé z policajnej štatistiky zistiť, koľko percent výmeny občianskych preukazov je vynútených zmenou
trvalého pobytu žiadateľa.
49

50 Aby nebolo
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Kapitola 8: Výkon a financovanie prenesených pôsobností na úseku volieb
a referenda
8.1 Úvod
Zabezpečenie konania volieb a referenda je možné považovať za síce pravidelne sa opakujúcu, no
predsa jednorazovú aktivitu. Každé voľby sú v tomto ohľade osobitné a náklady na ich prípravu
a realizáciu sa dajú len ťažko vopred odhadnúť.
Zákon veľmi presne definuje úlohy jednotlivých aktérov zapojených do prípravy a realizácie volieb
vrátane obcí a starostov. Dopredu je teda jasné, čo sa od nich v procese prípravy a realizácie volieb
očakáva.
Tomuto jednorazovému charakteru zodpovedá aj spôsob financovania prípravy a realizácie volieb,
ktorý je značne odlišný od zabezpečenia výkonu iných prenesených kompetencií. Obce dostávajú
na výkon svojich úloh od Ministerstva vnútra SR preddavky, ktoré následne zúčtovávajú
a ministerstvo im prepláca všetky náklady spojené s úlohami definovanými v zákone v plnej výške.
8.2 Legislatívne ukotvenie
Oblasť zabezpečenia volieb je upravená zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje podmienky výkonu
volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho
parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta
Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda
vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky.
Zákon bol uvedený do praxe 1. 1. 2015 a od jeho schválenia bol novelizovaný celkom 11-krát.
Novelou z roku 2017 sa zjednotil termín konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a obcí,
táto novela nadobúda účinnosť od roku 2021. Naposledy bol zákon o podmienkach výkonu
volebného práva novelizovaný v roku 2019, keď sa upravili niektoré náležitosti volieb do
Európskeho parlamentu v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska z Európskej únie.
Zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa určujú kompetencie,
pôsobnosť a úlohy obcí pri výkone a organizácii volieb a referenda. Obec podľa tohto zákona
zabezpečuje v súvislosti s organizáciou volieb tieto úlohy:
- utvára volebné okrsky a určuje volebné miestnosti (§ 8),
- zostavuje, vedie a vykonáva zmeny v stálom zozname voličov (§ 9),
- vytvára zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky (§ 11),
- zabezpečuje informovanie voličov o skutočnostiach spojených s voľbami (§ 21),
- zabezpečuje vybavenie volebnej miestnosti (§ 22 ods. 6),
- po ukončení volieb preberá do úschovy volebné dokumenty, ktoré sa stávajú súčasťou
registratúry obce (§ 39 ods. 2),
- vydáva hlasovacie preukazy (§ 46),
- zapisuje občana iného členského štátu do zoznamu voličov (§ 75),
- zverejňuje zoznamy s kandidátmi na poslancov zastupiteľstva a predsedov samosprávnych
krajov (§ 141 ods. 3, § 146 ods. 3),
- zverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu
samosprávneho kraja (§ 158 ods. 2),
- zverejňuje počet obyvateľov obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov
a starostov (§ 171 ods. 2, § 173 ods. 2, § 178 ods. 2),
- vyhotoví hlasovacie lístky pre voľby so samosprávnych orgánov obcí (§ 175 ods. 1, § 180 ods.
1),
- predkladá Ministerstvu vnútra SR žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí, pri
zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva ak na toto miesto nie je náhradník alebo
zániku mandátu starostu obce (§ 181 ods. 5).

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

89

Starosta obce má takisto zo zákona vyplývajúce úlohy:
- vymenúva a odvoláva zapisovateľa okrskovej volebnej komisie (§ 19 ods. 4),
- vymenúva chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie, ak sa počet jej členov zníži pod päť
a nie je náhradník (§ 49, § 79, § 102, § 138, § 170, § 138, § 170 ods. 4),
- zvoláva prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie (§ 47, § 79, § 102, § 138, § 170, § 138,
§ 170 ods. 5),
- zabezpečuje doručenie hlasovacích lístkov okrskovým volebným komisiám (§ 55 ods. 6, § 85
ods. 6, § 105 ods. 5, § 122 ods. 5, § 143 ods. 5, § 175 ods. 5),
- vymenúva a odvoláva zapisovateľa miestnej volebnej komisie (§ 168)
- odovzdá náhradníkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva (§ 192
ods. 2).
Zákon jasne v § 218 ods. 2 definuje, že úlohy, ktoré samospráva zabezpečuje v súlade s týmto
zákonom sú preneseným výkonom štátnej správy:
„Úlohy, ktoré obec a samosprávny kraj plnia podľa tohto zákona, sú preneseným výkonom štátnej
správy.“
8.3 Organizačné zabezpečenie
Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je obec volebným orgánom. Z pohľadu implementácie zákona je možné
kompetencie a úlohy samosprávy rozčleniť na univerzálne (všeobecné), ktoré sa uplatňujú pri
všetkých druhoch volieb a špecifické, ktoré samospráva vykonáva v závislosti od toho, ktorý druh
volieb sa uskutočňuje. Voľby sa konajú v jeden deň v sobotu. Voľby sa konajú v určený deň od
siedmej do dvadsiatej druhej hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť
začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

8.3.1 Všeobecné úlohy obcí v súvislosti so zabezpečením volieb
Pre všetky druhy volieb samospráva utvára na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie
hlasov voličov volebné okrsky a určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o
vyhlásení volieb. Pri určovaní volebnej miestnosti obec prihliada, aby do volebnej miestnosti mali
čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči.
Obec zostavuje a vedie stály zoznam voličov, do ktorého zapisuje voličov s trvalým pobytom v obci.
Zo stáleho zoznamu obec vyčiarkne voliča, ktorý sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci, zomrel alebo
bol vyhlásený za mŕtveho, skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Zmenu v stálom
zozname voličov obec vykoná, ak volič zmenil meno, priezvisko alebo trvalý pobyt v obci.
Ďalšou úlohou obcí je priebežne zisťovať skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom
zozname voličov. Obec vykonáva zmeny na základe vlastných evidencií, oznámení orgánov verejnej
moci, výsledkov námietkového konania. Na to, aby obec mohla zaznamenať všetky zmeny, ktoré sa
týkajú stáleho zoznamu voličov, je nevyhnutná spolupráca s orgánmi verejnej moci. Z toho dôvodu
orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom stave voličov alebo vedú inú evidenciu o voličoch
ako výkon štátnej správy, sú povinné bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu
štátneho občianstva Slovenskej republiky, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu
mena alebo zmenu priezviska, dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
a zmenu trvalého pobytu, u cudzincov zmenu a skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej
republiky a štátnu príslušnosť.
Zo stáleho zoznamu voličov obec vyhotovuje pre jednotlivé volebné okrsky zoznam voličov, ktorý
odovzdáva obec okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.
Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva v dostatočnom časovom predstihu starosta
obce tak, aby mohol plniť úlohy stanovené zákonom. Do okrskovej volebnej komisie delegujú
politické strany alebo koalície jedného člena a jedného náhradníka. Ak okrsková volebná komisia
nie je utvorená delegovanými členmi alebo náhradníkmi politických strán alebo ak sa počet jej
členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. Prvé zasadanie
okrskovej volebnej komisie sa uskutoční v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a zvoláva
ho starosta obce.
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K úlohám obce pri zabezpečení výkonu volieb patrí informovanie voličov o tých skutočnostiach,
ktoré jej vyplývajú zo zákona. Najneskôr desať dní po vyhlásení volieb obec zverejní na svojej
úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva
voliť a práva byť volený. Túto informáciu obec zverejní podľa osobitného predpisu aj v jazyku
národnostnej menšiny. Vzor informácie zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra prostredníctvom
okresného úradu a zverejní ho na svojom webovom sídle.
V prípade volieb do Európskeho parlamentu obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zasiela
informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený voličom, ktorí sú občanmi iného členského
štátu Európskej únie. Vzor informácie zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra.
Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v
ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy
hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Ďalšou
úlohou pri organizovaní a zabezpečovaní volieb je to, aby obec vybavila volebnú miestnosť v zmysle
zákona. Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov a pozorovateľov vyslaných
medzinárodnými organizáciami osobitný priestor.
Po ukončení volieb preberá obec po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí do úschovy volebné
dokumenty, ktoré sa dňom prevzatia stávajú súčasťou registratúry obce.

8.3.2 Špecifické úlohy obcí pri zabezpečovaní jednotlivých typov volieb
Voľby do Národnej rady SR a voľba prezidenta
Pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a voľbe prezidenta vydáva obec voličský preukaz
tomu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Súčasne ho obec vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou, že mu bol vydaný hlasovací preukaz.
Obec vydáva voličský preukaz na základe žiadosti voliča. Volič môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných
hodinách obce. V tomto prípade obec vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne. Volič môže
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb alebo elektronicky
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Na tieto účely obec zverejňuje na svojom
webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní
elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Obec zašle hlasovací preukaz
voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr
tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje ministerstvo vnútra; doručí hlasovacie preukazy
obciam prostredníctvom okresných úradov. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej
pečiatky obce. O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Ministerstvo vnútra
doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom okresných úradov obciam najneskôr 40 dní predo dňom
konania volieb. Starostovia obcí zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň
konania volieb okrskovým volebným komisiám.
Voľby do Európskeho parlamentu
Vo voľbách do európskeho parlamentu je povinnosťou obce občana iného členského štátu zapísať
do zoznamu voličov obce, v ktorej má občan iného členského štátu trvalý pobyt, na základe jeho
žiadosti. Obec je povinná bezodkladne písomne informovať žiadateľa o jeho zapísaní alebo
nezapísaní do zoznamu voličov. Do troch dní po uplynutí lehoty na zapísanie do zoznamu voličov
obec zašle zoznam občanom iného členského štátu zapísaných v obci do zoznamu voličov
ministerstvu vnútra, ktoré ho doručí príslušnému členskému štátu Európskej únie. Ministerstvo
vnútra oznámi bezodkladne obci, v ktorej má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapísanie
takéhoto občana do zoznamu voličov iného členského štátu Európskej únie.
Obec trvalého pobytu na základe oznámenia ministerstva vnútra vyčiarkne zo zoznamu voličov
občana Slovenskej republiky, ktorý je zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej
únie. Na základe tohto oznámenia obec vyčiarkne zo zoznamu občana iného členského štátu
Európskej únie na základe jeho žiadosti, ktorá musí byť doručená obci v listinnej forme.
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Štátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam kandidátov podľa
politických strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpečí jeho tlač v potrebnom počte a
prostredníctvom okresných úradov ho doručí obciam najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb.
Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu tento zoznam s titulnou stranou aj v jazyku
národnostnej menšiny.
Obce zabezpečujú, aby najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb bol zoznam kandidátov
doručený do každej domácnosti. Ministerstvo vnútra doručuje hlasovacie lístky prostredníctvom
okresných úradov obciam najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb. Starostovia obcí
zabezpečia, aby boli hlasovacie lístky doručené najneskôr v deň konania volieb okrskovým
volebným komisiám.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov volebná komisia samosprávneho kraja zasiela
každej obci, ktorá patrí do územného obvodu samosprávneho kraja, najneskôr 35 dní predo dňom
konania volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov aj predsedov samosprávneho
kraja podľa volebných obvodov. Zoznamy s kandidátmi na poslancov zastupiteľstva a predsedov
samosprávnych krajov obec uverejní najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v
mieste obvyklým.
Ministerstvo vnútra prostredníctvom okresných úradov doručuje hlasovacie lístky obciam, ktoré
zabezpečujú, aby boli najneskôr v deň konania volieb doručené okrskovým volebným komisiám.
Samosprávny kraj zasiela obciam, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja,
výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu samosprávneho kraja, ktoré
obec uverejní spôsobom v mieste obvyklým.
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pri voľbách do orgánov samosprávy obcí sa vytvára miestna volebná komisia. Zapisovateľa
miestnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce. V obci, v ktorej je utvorený iba jeden
volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára a jej úlohy plní miestna volebná komisia.
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie plní aj úlohy zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.
Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a starostov najneskôr 25 dní
predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým. Pre voľby do obecného zastupiteľstva a
starostu sa pre každý volebný obvod vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých
zaregistrovaných kandidátov. Obec originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom úradnej pečiatky
obce.
Okresný úrad doručí hlasovacie lístky obciam, ktoré zabezpečujú, aby boli najneskôr v deň konania
volieb doručené okrskovým volebným komisiám. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb. Výsledky
volieb do obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu uverejní miestna volebná komisia
spôsobom v mieste obvyklým.
Ďalšou povinnosťou obce v prípade zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a na toto
miesto nie je náhradník, alebo zániku mandátu starostu obce je predložiť na Ministerstvo vnútra
SR žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí. V súvislosti s nástupom náhradníka
starosta obce oznámi túto skutočnosť do 15 dní po tom, čo zanikol mandát na úradnej tabuli obce
a odovzdá náhradníkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva.
Osvedčenie podpisuje starosta obce.
8.4 Spôsob financovania
Financovanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu,
volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej
republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného
podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. zo 4. novembra 2015 o výdavkoch spojených s voľbami.
Tento predpis definuje v 30 bodoch, čo všetko je považované za výdavky spojené s voľbami, takže
sa dá pomerne presne určiť, čo sú a čo nie sú oprávnené výdavky, ktoré by mali byť refundované
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zo štátneho rozpočtu. Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú z kapitoly MV SR a z kapitoly
Štatistického úradu SR, pričom z kapitoly MV SR sa uhrádzajú výdavky spojené s voľbami:
a) priamo,
b) prostredníctvom okresného úradu,
c) prostredníctvom samosprávneho kraja,
d) prostredníctvom obce.
Na úhradu výdavkov spojených s voľbami sa obciam poskytujú preddavky, ktoré následne obce
zúčtovávajú voči skutočne realizovaným oprávneným výdavkom. Výnimkou sú doplňujúce voľby do
orgánov samosprávy obcí, na ktoré sa preddavky neposkytujú, a obce si ich realizáciu zúčtujú až
následne.
Prostredníctvom obcí sú financované tieto výdavky:
- tlač a rozmnoženie zoznamov voličov a oznámení o čase a mieste konania volieb,
- doručovanie oznámenia o čase a mieste konania volieb a doručovanie zoznamu kandidátov
uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách,
- prevádzku motorových vozidiel vyčlenených pre potreby volebných orgánov a prepravné
vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
- nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné drobné úpravy volebných
miestností,
- vybavenie volebných miestností štátnou zástavou, štátnou vlajkou a štátnym znakom,
- energie,
- elektronické komunikačné spojenie pre potreby miestnej volebnej komisie a okrskových
volebných komisií,
- poštovné,
- školenia,
- materiálne zabezpečenie miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií,
- cestovné náhrady členov a zapisovateľa miestnej volebnej komisie, okrskových volebných
komisií a osôb zabezpečujúcich prípravu volieb a ich vykonanie,
- občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa miestnej volebnej komisie, okrskových
volebných komisií a osôb zabezpečujúcich prípravu volieb a ich vykonanie,
- odmeny alebo náhrady mzdy, alebo náhrady platu členov a zapisovateľa miestnej volebnej
komisie a okrskových volebných komisií, mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania a odmeny osôb zabezpečujúcich prípravu volieb a ich vykonanie, náhrady mzdy
alebo náhrady platu zamestnávateľom členov a zapisovateľa miestnej volebnej komisie,
okrskových volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré
vykonávali funkciu člena alebo zapisovateľa miestnej volebnej komisie alebo okrskovej
volebnej komisie vrátane úhrady poistného do poisťovní,
- odmeny z dohôd o výkone práce uzatvorených na zabezpečenie volieb,
- náhradu trov konania na súdoch vo veci registrácie kandidátov.
8.5 Parametre výkonnosti
V súvislosti so zabezpečením volieb sa nesledujú žiadne špecifické ukazovatele, na základe ktorých
by sa hodnotila výkonnosť alebo sa prideľovali financie na zabezpečenie preneseného výkonu
štátnej správy v tejto oblasti.
Zabezpečenie prípravy a vykonania volieb je špecifickým typom kompetencie, kde štát financuje
všetky výdavky spojené s jej výkonom a jej výstupom je realizácia volieb v riadnom alebo
mimoriadnom termíne, podľa zákonom presne stanovených postupov.
Volebné výsledky spracúva Štatistický úrad SR, ktorý má na výkon tejto činnosti zabezpečené
financovanie prostredníctvom svojej kapitoly v štátnom rozpočte. Výsledky volieb sa však nedajú
považovať za taký typ štatistického ukazovateľa, ktorý by mal vzťah k výkonnosti zabezpečenia tejto
kompetencie.
8.6 Závery a odporúčania
Prenesené pôsobnosti v oblasti referenda a volieb sú zabezpečené na požadovanej úrovni, a preto
nie je predbežne navrhnuté prijatie osobitných opatrení.
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Kapitola 9: Výkon a financovanie prenesených pôsobností v oblasti životného
prostredia
9.1 Úvod
„Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“
John Muir
Právo na priaznivé životné prostredie patrí podľa Ústavy Slovenskej republiky medzi základné práva
a slobody občanov. Správy a informácie upozorňujúce na klimatickú a environmentálnu krízu, ktorá
ovplyvňuje budúcnosť nás všetkých, prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Svetová klíma sa mení
enormne rýchlo a túto krízu máme na svedomí my ľudia. Náprava je možná, ale podmienkou je
pristupovať k jednotlivým oblastiam životného prostredia s maximálnou vážnosťou.
Predstavitelia územných samospráv majú možnosť byť súčasťou týchto zmien, ovplyvniť globálne
problémy lokálnymi riešeniami, ako orgány štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Táto
právomoc vyplýva územným samosprávam zo zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Územná samospráva
je nositeľom verejnej moci a zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie v rámci výkonu
samosprávy, ale aj v rámci výkonu prenesenej štátnej správy.
9.2 Legislatívne ukotvenie
V zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov z 5. novembra 2003, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004,
štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú obce v rozsahu ustanovenom
osobitnými predpismi – ide o predpisy týkajúce sa úsekov odpadového hospodárstva, štátnej
správy vodného hospodárstva, štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, ochrany
pred povodňami, rybárstva, verejných vodovodov a kanalizácií. Výkon prenesených kompetencií sa
dotýka úseku vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a ochrany pred
povodňami.

9.2.1 Úsek štátnej vodnej správy
Pôsobnosť obce na úseku štátnej vodnej správy určuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon). Vodný zákon
vstúpil do platnosti 1. júla 2004; prešiel mnohými legislatívnymi zmenami. Od roku 2004 do 2.
januára 2019 bol novelizovaný či už priamou alebo nepriamou novelou celkom 25-krát. Vodný
zákon svojimi ustanoveniami vytvára najmä podmienky na nakladanie s vodami, upravuje ochranu
pred povodňami a suchom, práva a úlohy fyzických a právnických osôb v súvislosti s nakladaním s
vodami. Vodný zákon definuje podmienky realizácie a užívania vodných stavieb, úlohy a povinnosti
orgánov štátnej vodnej správy.
Pôsobnosť obce upravuje § 63 zákona, v zmysle ktorého obec:
- vydáva povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby
jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré
súvisia s týmto odberom,
- rozhoduje vo veciach, v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných
vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,
- rozhoduje vo veciach pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných
vodných tokoch,
- rozhoduje vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej
kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia
nevyžadujú povolenie - teda môže tomu, kto poškodí vodnú stavbu alebo ohrozí jej prevádzku,
uložiť povinnosť vykonať opatrenia na odstránenie škodlivého stavu.
Tu je dôležité pripomenúť, že v prípadoch, ak ide o územia chránených vodohospodárskych oblastí
a územia ochranných pásiem vodárenských zdrojov, si môže príslušný okresný úrad vyhradiť
rozhodovaciu právomoc.
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Okrem toho obec:
- dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie,
a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy;
pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný
požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba
alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju
možno uskutočniť a užívať; takéto rozhodnutie nie je rozhodnutím v správnom konaní.
- vedie podľa § 29 evidenciu o vodách – na základe vydaných povolení, súhlasov a iných
rozhodnutí, z týchto informácií vedie poverená osoba SHMÚ Súhrnnú evidenciu o vodách,
- vykonáva podľa § 66 ods. 1 štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
- prerokováva priestupky (§ 77 ods. 3 písm. a)) na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných
stavieb v nadväznosti na:
- vysádzanie alebo odstránenie stromov a krov v korytách, na pobrežných pozemkoch a v
inundačných územiach alebo ťažbu riečneho materiálu koryta bez povolenia orgánu
štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním,
- umývanie motorových vozidiel a iných mechanizmov v povrchových vodách, v odkrytých
podzemných vodách,
- činnosť, ktorá mení smer koryta, poškodzuje brehy,
- činnosť, ktorá poškodzuje vodné stavby a ich funkcie – napr. ťažením zeminy z ochrannej
hrádze, vysádzaním drevín na nich, jazdením po nich motorovými vozidlami,
- poškodzovanie ciachov, vodočtov, vodomerov a iných meracích zariadení, ako aj
poškodzovanie výstražných tabúľ,
- porušenie povinností uloženým vo VZN obce,
- zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej
správy do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.
Rovnako tak môže obec všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať
všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch.
V praxi teda takýmto nariadením môže užívanie vôd bez náhrady obmedziť, zmeniť alebo zakázať,
ak takýto krok vyžaduje najmä ochrana zdravia a bezpečnosť osôb, ochrana vodných stavieb
a zariadení, ochrana rybárstva a ochrana prírody a krajiny a ak to vyžaduje zabezpečenie funkcie
vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v ňom.

9.2.2 Úsek ochrany ovzdušia
Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia upravuje zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej
,,zákon o ovzduší“), ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2010. Zatiaľ posledná novela, ktorá nadobudla
účinnosť 1. júla 2018, bola v poradí piatou novelou. Zákon o ovzduší stanovuje najmä ciele v oblasti
ochrany ovzdušia. Vymedzuje povinnosti a úlohy štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia a
definuje správne delikty na tomto úseku.
Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia je zadefinovaná v § 27, v zmysle ktorého obec pri
prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:
- podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu na zlepšenie kvality
ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia (vypracováva ho okresný úrad v sídle kraja) a
prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní,
- kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov – čiže v nadväznosti na §
16 zákona kontroluje, či prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO)
uvádzajú do prevádzky a prevádzkujú stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a v súlade
s podmienkami, ktoré obec pri povoľovacom procese určila,
- vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a) – vydáva rozhodnutie o umiestnení
stavieb, povolení stavieb, povolení užívania stavieb MZZO, – zmeny používaných palív
a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmeny ich užívania, a na
ich prevádzku po vykonaných zmenách - inštaláciu technologických celkov patriacich do
kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha
stavebnému konaniu,
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uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené
týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
- ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
- môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
- môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných
zdrojov,
- informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods. 11 - dotknutá obec je povinná informovať
verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od
doručenia informácie o smogovej situácii od poverenej organizácie; obec je povinná zverejniť
informáciu v nezmenenom znení na všetkých jej dostupných komunikačných zdrojoch, ktorými
sú najmä verejná oznamovacia tabuľa, miestny rozhlas a internetová stránka obce,
- určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
- nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez vydaného súhlasu,
- môže všeobecne záväzným nariadením podľa § 9 ods. 3 zriadiť, vymedziť alebo zrušiť
nízkoemisnú zónu; s cieľom obmedzenia znečistenia ovzdušia z dopravy môže obec všeobecne
záväzným nariadením zriadiť nízkoemisnú zónu, do ktorej je povolený vjazd len cestným
motorovým vozidlám na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,
určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou –
tu treba mať na zreteli prílohu č. 1 k zákonu č. 137/2010, kde je uvedený zoznam vozidiel,
ktoré majú povolený vjazd do nízkoemisnej zóny, ako aj zoznam vozidiel, ktorým môže obec
povoliť dočasný vjazd do nízkoemisnej zóny,
- povoľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných
motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,
- oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zóny.
Zriadením nízkoemisných zón by boli staršie vozidlá vytláčané na okrajové časti obcí, znížilo by sa
tak množstvo škodlivých látok s nepriaznivými vplyvmi na ovzdušie a na ľudské zdravie. Mesto
Žilina vypracovalo v roku 2017 Akčný plán nízkouhlíkovej mobility, kde je jednou z opatrení
stanovených v rámci 1. etapy projektu práve zavedenie nízkouhlíkovej zóny.
-

9.2.3 Úsek ochrany prírody a krajiny
Pôsobnosť obce na úseku ochrany prírody a krajiny upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny (ďalej ,,zákon o ochrane prírody a krajiny“), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára
2003 (s výnimkou § 27 ods. 10). Zákon o ochrane prírody a krajiny prešiel turbulentnými zmenami,
o čom svedčí doposiaľ 27 noviel za 17 rokov. Zákon upravuje najmä pôsobnosť orgánov štátnej
správy pri ochrane a tvorbe životného prostredia, definuje práva a povinnosti právnických osôb a
fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny a jednotlivými opatreniami zabezpečuje rovnováhu
všetkých zložiek v prírode.
Pôsobnosť obce na úseku ochrany prírody a krajiny definuje § 69, v zmysle ktorého obec pri
prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom,
- môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom rastie drevina, vykonať
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2 písm.
c); vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o
ňu starať, ošetrovať ju; pri poškodení dreviny alebo pri výskyte chorôb na drevine môže obec
ako orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie, alebo naopak môže rozhodnúť o jej vyrúbaní,
- dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. l) k vydaniu povolenia na výrub drevín podľa osobitných
predpisov, v tomto prípade je obec dotknutým orgánom, a dáva vyjadrenie v rámci konaní
o výrub v rôznych konaniach, napr. pri výstavbe ciest a diaľnic,
- dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie
za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady a
energetických porastov na poľnohospodárskej pôde a podľa § 47 ods. 3, podľa ktorého sa na
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-

-

-

výrub dreviny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; v odôvodnených prípadoch sa pred
vydaním súhlasu na výrub vykoná posúdenie ekologických a estetických funkcií dreviny a
vplyvov na zdravie človeka,
vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8; výrub dreviny je možné vykonať len po
vyznačení výrubu dreviny a po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody,
v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu
alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1, podľa ktorého obec uloží žiadateľovi v
súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu a starostlivosť
o ňu. V prípadoch, v ktorých nie je možné vykonať náhradnú výsadbu, uloží obec povinnosť
zaplatiť finančnú náhradu. Rovnako tak orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú
náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny;
finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje, a obec je povinná
tieto príjmy použiť výlučne na náklady spojené so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,
obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability, ktorý je
určený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni; okrem toho
tvorí podklady pre územný plán obce a pre projekty pozemkových úprav a dokument
starostlivosti o dreviny; ten poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom,
krajinotvornom a kultúrno–historickom význame drevín v katastrálnom území; tento
dokument je zároveň základným dokumentom a podkladom na zabezpečenie starostlivosti
o dreviny pri uplatňovaní náhradnej výsadby,
vykonáva štátny dozor v rozsahu, v akom vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody
a krajiny,
plní ďalšie úlohy podľa § 47 a § 48 ods. 3, podľa ktorých sú obce povinné viesť evidenciu
pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode; zaradenie pozemkov
do evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi,
vyhlasuje obecne chránené územie, mení a ruší jeho ochranu; obecné chránené územie je
spravidla lokalita s výmerou do 100 ha, je to lokalita s kultúrnym, estetickým alebo
krajinotvorným významom, obec ho vyhlasuje formou VZN,
obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane
drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,
ak je žiadateľom na výrub drevín obec, okresný úrad určí, ktorá obec vydá súhlas na výrub
dreviny; takéto riešenie je podstatou zachovania nestrannosti v konaní, súhlas na výrub drevín
môže teda vydať okresný úrad alebo okresný úrad určí inú obec zo svojho územného obvodu,
ktorá vykoná konanie.

9.2.4 Úsek ochrany pred povodňami
Pôsobnosť obce na úseku ochrany pred povodňami upravuje zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2010. Nadobudnutím účinnosti zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami bol zrušený zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred
povodňami. Predmetný zákon bol novelizovaný štyrikrát. Zatiaľ posledná novela nadobudla
účinnosť 1. januára 2018.
Zákon definuje najmä opatrenia na ochranu pred povodňami, povinnosti a úlohy fyzických osôb,
právnických osôb ako aj orgánov štátnej správy pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami.
Pôsobnosť obce na úseku ochrany pred povodňami je zadefinovaná v § 26 zákona, v zmysle
ktorého obec:
- riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce,
- spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s okresným úradom, s okresným
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných
vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce,
- vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami tieto
činnosti:
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a) v oblasti prevencie
1. usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,
2. spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom
drobných vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a
aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika,
3. spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných
vodných tokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich
prehodnocovaní a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami situovaných v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z
povodia do vodných tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie
pred zaplavením počas povodne,
4. spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré
spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia
alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú
maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým
odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi,
5. spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho
ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke, predkladá ho na schválenie okresnému úradu,
6. ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi,
ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou, a prikladá ich k povodňovému plánu obce,
7. vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov podľa šiesteho bodu,
8. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce a
vypracúva jej štatút,
9. zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred
povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie
a udržiavanie,
10. oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom
stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku,
stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území
ohraničenom záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo
v území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami,
11. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez
katastrálne územie obce.
b) počas povodňovej situácie
1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre
územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo
správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom
bezodkladne okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného
systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných
vodných tokov a ústav,
2. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
3. zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej
aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať,
spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov
a prípadne so správcom drobného vodného toku,
4. dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území
obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami
podľa povodňového plánu záchranných prác,
5. vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami,
pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov,
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6.

ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej
situácie,
7. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy
o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu,
8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred
povodňami.
c) po povodni
1. zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť
na povodňou zaplavenom území,
2. vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v
katastrálnom území obce,
3. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
ktorú predkladá okresnému úradu.
Obec okrem citovaných povinností vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného
výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku tieto
činnosti:
- poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe
informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu
prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia
povodňového rizika,
- poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe
podklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,
- koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny s opatreniami na
ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manažmentu povodňového
rizika,
- zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového
ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní
schváleného územného plánu, v prípade ak obec nemá spracovaný územný plán obce využíva
mapy povodňového ohrozenia v činnosti stavebného úradu,
- žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu
inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie
územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku,
jeho zmeny alebo doplnku,
- spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými
osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní a aktualizácii plánu manažmentu povodňového
rizika, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných
na území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia územie
obce pred zaplavením povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, chránia
územie obce pred zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia územie obce pred
zaplavením vnútornými vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území
obce,
- vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia,
majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje
okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky významných
vodných tokov a ústav,
- zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými
prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác,
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-

poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej
povodňou.

9.3 Organizačné zabezpečenie
Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je na samosprávnej úrovni
organizačne zabezpečený prostredníctvom:
- obcí,
- spoločných obecných úradov.
Spoločné obecné úrady spolupracujú na základe zmluvného vzťahu medzi dvomi a viacerými
obcami s cieľom vytvorenia spolupráce. Spoločný obecný úrad vzniká na základe dobrovoľnosti
a obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
Na Slovensku sa nachádza 2 929 obcí. Podľa údajov Ministerstva vnútra SR je k 30. 9. 2018
vytvorených 221 spoločných obecných úradov. V rámci úloh vyplývajúcich z prenesených
kompetencií v rôznych oblastiach životného prostredia formou spoločných obecných úradov pracuje
necelá polovica obcí t. j. 1268.
Spoločné obecné úrady sú najpočetnejšie zastúpené v Košickom a Prešovskom kraji. Naopak
najmenej spoločných obecných úradov je v Bratislavskom kraji. Daná skutočnosť vyplýva
pravdepodobne z ekonomickej kondície malých obcí.
V Bratislavskom kraji sa podľa údajov Ministerstva vnútra SR k 30. 9. 2018 nachádza celkovo 14
spoločných obecných úradov. Z celkového počtu spoločných obecných úradov v Bratislavskom kraji
vykonávajú prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie čiastočne 4 spoločné
obecné úrady a poskytujú služby pre 37 686 obyvateľov. Tri spoločné obecné úrady vykonávajú
kompetencie v oblasti ochrany prírody a štátnej vodnej správy. Jeden spoločný obecný úrad
zastrešuje oblasť ochrany prírody.
V Trnavskom kraji z celkového počtu 22 spoločných obecných úradov vykonáva pôsobnosti v oblasti
životného prostredia 8 úradov, čím je zastrešených 106 obcí a 230 147 obyvateľov. Iba jeden so
spoločných obecných úradov, ktorého sídlo sa nachádza v Leopoldove, pracuje vo všetkých
oblastiach preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.
V Trenčianskom kraji z 24 spoločných obecných úradov vykonáva prenesený výkon štátnej správy
v oblasti životného prostredia iba 5 spoločných obecných úradov. Z nich len jeden sa venuje
všetkým oblastiam životného prostredia, a to ochrane ovzdušia, ochrane prírody a krajiny, ochrane
pred povodňami a štátnej vodnej správe. Celkový počet obcí, ktoré zastrešujú spoločné obecné
úrady v oblasti životného prostredia, je 42 a počet obyvateľov, ktorým spoločné úrady poskytujú
svoje služby v oblasti životného prostredia, je 30 756.
V Nitrianskom kraji sa nachádza 29 spoločných obecných úradov. Z nich iba 8 vykonáva prenesený
výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia, z nich presná polovica zabezpečuje pre obce
úsek ochrany prírody a úsek štátnej vodnej správy. Celkový počet obcí, v ktorých sa rieši
problematika životného prostredia prostredníctvom spoločných obecných úradov, je 127 a počet
obyvateľov žijúcich v týchto obciach je 175 619.
V Žilinskom kraji pôsobí 35 spoločných úradov a z nich 6 vykonáva prenesený výkon štátnej správy
v oblasti životného prostredia. Najčastejšie vykonávané pôsobnosti sú v oblasti štátnej vodnej
správy a v oblasti ochrany prírody. Tieto dve pôsobnosti sú vykonávané v 4 spoločných obecných
úradoch. Spoločné obecné úrady zastrešuje pre oblasť životného prostredia 58 obcí a poskytujú
služby pre 71 751 obyvateľov.
V Banskobystrickom kraji sa nachádza celkovo 36 spoločných obecných úradov. V tomto kraji až v
13 spoločných obecných úradoch môže pre 267 165 obyvateľov z 211 obcí samospráva poskytnúť
odborné riešenie podaní v najmä v oblasti ochrany prírody a štátnej vodnej správy a ochrany
ovzdušia.
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V Prešovskom kraji je vytvorených 31 spoločných obecných úradov, z nich vykonáva prenesený
výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 16 úradov. Až polovica zo spoločných obecných
úradov, ktoré vykonávajú pôsobnosti v oblasti životného prostredia, má zastúpenie v oblasti štátnej
vodnej správy, v oblasti ochrany pred povodňami, v oblasti ochrany prírody a v oblasti štátnej vodnej
správy. V spoločných obecných úradoch Prešovského kraja, ktoré sa venujú životnému prostrediu,
je aj najväčšia početnosť obcí v rámci
jednotlivých krajov, a to až 456.
Celkový počet SOÚ v jednotlivých krajoch a
V Košickom kraji sa nachádza 30
počet SOÚ pôsobiacich aj v oblasti ŽP
spoločných obecných úradov, z toho
36
40
35
vykonáva prenesený výkon štátnej správy
31
35
30
29
v oblasti životného prostredia 16 úradov.
30
24
22
25
Vykonávané pôsobnosti sú zastúpené
16
16 rôznorodo, prevažuje hlavne oblasť
20 14
13
15
8
8
ochrany prírody a krajiny a štátnej vodnej
6
10
5
4
správy. Počet obcí, ktoré tvoria spoločné
5
0
obecné úrady v Košickom kraji, je 251.
Tieto obce majú spolu 242 768
obyvateľov.
Z celkového
počtu
spoločných obecných úradov vykonáva
prenesený výkon štátnej správy aj
v oblasti životného prostredia len niečo
Počet SOÚ
Oblasť ŽP
vyše 34 % spoločných obecných úradov.
Súhrnné údaje o činnosti spoločných obecných úradov podľa jednotlivých úsekov oblasti životného
prostredia obsahujú tieto tabuľky:
úsek štátnej vodnej správy
Kraj

Celkový
počet
SOÚ

Počet
obcí v
SOÚ

Počet
SOÚ

Počet
obyvateľov
obcí v SOÚ

úsek ochrany ovzdušia
Počet
obcí v
SOÚ

Počet
SOÚ

Počet
obyvateľov
obcí v SOÚ

Bratislava

14

3

13

28 843

0

0

0

Trnava

22

5

99

149 561

4

91

121 111

Trenčín

24

3

24

15 557

0

0

0

Nitra

29

8

133

175 619

3

30

42 288

Žilina

35

4

48

55 955

1

26

15 970

Banská
Bystrica

36

14

206

269 955

7

88

146 461

Prešov

31

12

410

351 501

11

396

343 023

Košice

30

12

146

157 081

9

116

153 176

Spolu

221

61

1 079

1 204 072

35

747

822 029
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úsek ochrany prírody a krajiny
Kraj

Celkový
počet
SOÚ

Počet
SOÚ

Počet
obcí v
SOÚ

Počet
obyvateľov
obcí v SOÚ

úsek ochrany pred povodňami
Počet
SOÚ

Počet
obcí v
SOÚ

Počet
obyvateľov
obcí v SOÚ

Bratislava

14

3

11

22 627

0

0

0

Trnava

22

7

97

200 283

1

25

29 495

Trenčín

24

5

42

35 367

1

7

8 646

Nitra

29

8

127

163 650

1

22

24 706

Žilina

35

5

51

65 622

1

26

15 970

Banská
Bystrica

36

16

226

277 250

1

36

22 299

Prešov

31

16

464

396 036

9

304

313 413

Košice

30

15

251

242 768

4

36

34 115

Spolu

221

75

1 269

1 403 603

18

456

448 644

9.4 Spôsob financovania
Financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je
zabezpečené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Ministerstvo životného prostredia SR poskytovalo s účinnosťou od 1. januára 2006 obciam dotáciu
na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa výnosu zo 16. novembra
2005 - č. 5/2005 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie. Výnos bol vyhlásený oznámením Ministerstva životného
prostredia č. 535/2005 Z. z. je uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia SR, ročník
XIII, rok 2005, čiastka 6.
Aktuálne sa od 1. mája 2008 poskytuje obciam dotácia podľa výnosu Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Výnos bol
vyhlásený oznámením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2008 Z. z.,
ktoré nadobudlo účinnosť 17. 4. 2008. Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky z roku 2008, ročník XVI., čiastka 3. Obce sú povinné dotácie
zúčtovať.
Podľa uvedeného výnosu sa dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie môže poskytnúť z rozpočtovej kapitoly ministerstva obci:
- ktorá zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa
osobitných predpisov 52 alebo
- v ktorej je sídlo spoločného obecného úradu.
Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sa určuje podľa
počtu obyvateľov obce. Celková suma finančných prostriedkov vyčlenená v štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok na financovanie preneseného výkonu, schválená zákonom o štátnom
rozpočte za príslušný rozpočtový rok, sa vydelí počtom obyvateľov v Slovenskej republike a vynásobí
sa počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce.
Počet obyvateľov sa stanovuje na základe údajov Štatistického úradu SR zistených
k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa zostavuje štátny rozpočet, na základe
ktorého sa poskytuje dotácia na prenesený výkon.
51F

52)

Zákon č. 416/2001 Z. z.
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V praxi môžu nastať aj také prípady, keď dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku
ochrany prírody nie je možné obci poskytnúť. Takáto situácia nastáva vtedy, ak si príslušný okresný
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe rozhodnutia vyhradí pôsobnosť obce.
Môže to byť na celom území obce alebo iba na jeho pomernej časti. V takomto prípade patrí obci
iba pomerná časť dotácie na prenesený výkon v oblasti ochrany prírody. Okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie si môže vyhradiť pôsobnosť obce najmä v prípadoch, ak sú na to
vážne dôvody. Ide najmä o územia s druhým alebo tretím stupňom ochrany, ak by sa povoľovaná
činnosť v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny mala vykonávať na pozemkoch, ktoré vlastní
obec.
Rok

Výška dotácie na prenesený výkon
štátnej správy v oblasti životného
prostredia (v €)

2009

783 376

2010

618 571

2011

618 571

2012

587 650

2013

553 896

2014

507 082

2015

507 082

2016

507 082

2017

507 082

2018

508 078

2019

508 805

Rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon
štátnej správy v oblasti životného prostredia má
napriek nárastu kompetencií za posledných
desať rokov klesajúcu tendenciu.
Dotácia poskytnutá obciam na prenesený výkon
štátnej správy v oblasti životného prostredia
v roku 2014, 2015, 2016 a 2017 predstavuje
pre všetky štyri zložky (úsek ochrany ovzdušia,
úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany
prírody a krajiny a úsek štátnej vodnej správy)
rovnakú sumu 507 082 eur. V roku 2018 sa
suma mierne navýšila a predstavuje čiastku
508 078 eur. V roku 2019 prestavuje
vyčlenená čiastka pre obce sumu 508 805 eur.
Vývoj objemu dotácie od roku 2009 do roku
2019 je v uvedený v tabuľke. Vyplýva z nej, že
zatiaľ čo dotácia v roku 2009 predstavovala
sumu 783 376 eur, v roku 2019 je dotácia na
úrovni 508 805 eur, to znamená, že poklesla
o viac ako 35 %, pričom rozsah úloh v oblasti
životného prostredia neustále rastie.

9.4.1 Vyhodnotenie financovania prenesených kompetencií v obciach a mestách na základe
vykonaného prieskumu
V rámci vyhodnotenia financovania prenesených kompetencií v obciach bol vykonaný prieskum
(pozri časť Úvod), ktorý sa zameriaval aj na úseky v oblasti životného prostredia. Do prieskumu
bolo zapojených 270 subjektov: 248 obcí, 18 miest a 4 mestské časti. V rámci prieskumu boli
okrem uvedeného členenia vyhodnocované závery aj v súvislosti s veľkostnou skupinou obce, ako
aj porovnanie skúmaných údajov v rámci jednotlivých krajov.
Objem finančných prostriedkov čerpaných na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného
prostredia v rámci prieskumu ukázal na významné štatistické rozdiely v porovnaní miest a obcí,
jednotlivých krajov aj v rozdelení podľa počtu obyvateľov.
Najviac sa v priemere čerpalo v mestách, konkrétne 5 339,93 eur, z jednotlivých krajov bol
najväčší priemerný objem finančných prostriedkov čerpaný v Trnavskom kraji – 1 739,20 eur
a v rámci krajov sa v priemere najmenej prostriedkov čerpalo v Žilinskom kraji - 140,78 eur.
Najväčšie mestá (od 20 000 do 49 999 obyvateľov) čerpali v priemere aj najviac finančných
prostriedkov – 9 003,45 eur, ale v tejto kategórii je zaujímavé, že obce s počtom obyvateľov od
5 000 do 9 999 obyvateľov čerpali v priemere rádovo o 1 070,74 eur viac ako dva razy také veľké
mestá (od 10 000 do 19 999 obyvateľov). Priemerné čerpanie podľa krajov zobrazujem graf:
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Priemerné objemy finančných prostriedkov čerpaných na prenesený výkon v oblasti ŽP
v rámci jednotlivých krajov
2 000,00 €
1 800,00 €
1 600,00 €
1 400,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
800,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00 €
0,00 €

1 739,20 €

926,92 €
524,04 €

351,75 €

552,05 €

724,66 €

352,51 €

140,78 €

Najviac správnych poplatkov vybrali v priemere mestské časti, najmenej obce, v porovnaní krajov
bola výška vybraných poplatkov v priemere najvyššia v Bratislavskom kraji, konkrétne 823,13 eur
a najmenej v Prešovskom kraji 70,29 eur. V priemere za všetky skupiny predstavovala výška
vybraných správnych poplatkov 139,34 eur.
9.5 Parametre výkonnosti
Prieskum ukázal, že rozdiel v priemernom počte zamestnancov, ktorí vykonávajú agendu
preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia, je štatisticky významný medzi
mestami a obcami. Štatisticky významné sú v tomto ukazovateli aj rozdiely medzi jednotlivými
veľkostnými skupinami obcí. Je logické, že najviac zamestnancov majú obce s počtom obyvateľov
od 20 000 do 49 999 a najmenej zamestnancov majú obce s počtom obyvateľov do 1 999.
Zaujímavé je však porovnanie veľkostnej kategórie od 10 000 do 19 999 a kategórie od 5 000 do
9 999, kde tá prvá spomínaná kategória má v priemere o 0,18 človeka menej. V porovnaní
jednotlivých krajov sú rozdiely štatistiky menej významné. Celkovo možno konštatovať, že
prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia v celoslovenskom meradle vykonáva
v priemere 1 zamestnanec. Uvedené údaje sú zachytené v grafoch:
Priemerný počet pracovníkov v oblasti ŽP
podľa štatútu
2
1,5

1,44

2
1,5

1,54
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1

Priemerný počet pracovníkov v oblasti
ŽP podľa veľkostnej skupiny obce

1

1

1,24

1,43
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0,5
0

0,5
0

Mesto

Mestská časť

Obec

Rozdiel počtu podaní prijatých na úseku ochrany prírody a krajiny týkajúcich sa výrubu drevín bol
vyhodnotený v rámci prieskumu vo všetkých troch skupinách – podľa štatútu, veľkostnej skupiny
obce a administratívnej oblasti (kraja) ako štatisticky významný. Kým v obciach dostali v priemere
3,28 podaní, v mestách bol počet podaní v priemere na úrovni 42,47. Najviac podaní na výrub
drevín prišlo v Bratislavskom kraji, najmenej v Prešovskom kraji. Tento rozdiel predstavoval takmer
štvornásobok. Pri analýze priemerných hodnôt vo veľkostných skupinách je evidentné, že najviac
podaní prišlo v najväčších obciach. Nasledujúci graf zachytáva priemerné počty prijatých
a vybavených podaní podľa krajov:
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na výrub drevín v jednolivých krajoch

0

Počet prijatých podaní

Počet vybavených podaní

Ovzdušie

2,3

6,0
5,4

7,3
5,1

2,6

3,0
4,8
1,4

7,9

11,1

14,3

Ochrana prírody

0,4

3,0

6,1
6,3

8,7
7,8

7,4

Priemerné počty podaní v rámci
jednotlivých úsekov oblasti ŽP

0,2

5,0
6,0

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

18,7
17,0

Na úseku ochrany ovzdušia boli zaznamenané, v nadväznosti na vydanie súhlasu na
prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, vo všetkých troch skupinách prieskumu
štatisticky významné rozdiely v počte podaní. Pri analýze priemerných počtov podaní vo veľkostných
skupinách obcí je to identické ako v prípade súhlasov na výrub drevín, najviac podaní prišlo v
najväčších obciach. V rámci krajov bolo najmenej podaní v Prešovskom kraji a najviac podaní
v Trenčianskom kraji. Pri porovnaní počtu prijatých a vybavených žiadostí na úseku ochrany
ovzdušia v Bratislavskom, Prešovskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji boli všetky podané
žiadosti vybavené, rovnako tak v obciach patriacich do veľkostných skupín od 2 000 do 4 999
obyvateľov, od 5 000 do 9 999 obyvateľov a od 10 000 do 19 999 obyvateľov. V tomto prípade ide
teda o 100 % priemernú úspešnosť. Zvyšné údaje sú taktiež vyhovujúce, porovnateľné s počtom
podaných a vybavených žiadostí na úseku ochrany prírody v nadväznosti na výrub drevín. V tejto
súvislosti by sme však radi uviedli, že v rámci prieskumu sa nevyhodnocovala kvalitatívna stránka.
V nadväznosti na počet podaných žiadostí na vydanie povolenia na odber vody alebo vypúšťanie
dažďových vôd boli v porovnaní jednotlivých riešených skupín zaznamenané významné štatistické
rozdiely. V rozdelení podľa štatútu prijali v priemere 12 podaní na mestskej časti, v meste to bolo
na úrovni 1,69 a v obci na úrovni 1,13 podaní. V porovnaní v rámci krajov mal v priemere najviac
podaní 12,83 Bratislavský kraj a žiadne podanie neevidoval Banskobystrický kraj. V skupine podľa
veľkostných skupín evidovali v priemere najviac podaní obce od 2 000 do 4 999 obyvateľov
a najmenej paradoxne obce s počtom obyvateľov od 10 000 do 19 999.
V grafe sme vyhodnotili priemerné počty podaní na sledovaných úsekoch podľa krajov.

Vodné hospodárstvo

V priemere najviac prijatých podaní bolo v Trnavskom kraji na úseku ochrany prírody a úseku
vodného hospodárstva, čo sa týka ochrany ovzdušia tu bolo podaných v priemere najviac žiadostí
v Banskobystrickom kraji.
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9.6 Závery a odporúčania
Súčasná legislatíva priznáva všetkým obciam rovnaké práva a povinnosti pri výkone prenesených
kompetencií. Neprihliada sa však na kvalifikačné predpoklady jednotlivých obcí a ich schopnosť
realizovať výkon týchto kompetencií. V mnohých prípadoch vykonávajú prenesený výkon štátnej
správy samotní starostovia, ktorí nemajú požadované vzdelanie ani prax v oblasti životného
prostredia.
Niektoré obce aktívne využívajú možnosť výkonu prenesených kompetencií prostredníctvom
spoločných obecných úradov, avšak z celkového počtu spoločných obecných úradov vykonáva
prenesený výkon štátnej správy aj v oblasti životného prostredia len niečo vyše 34 % spoločných
obecných úradov. A to aj napriek skutočnosti, že MŽP SR vo svojich správach o činnosti obcí
a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy (r. 2003, r. 2004, r. 2005)
viackrát uviedlo, že dobrá úroveň rozhodovacieho procesu je vtedy, ak ho zabezpečuje spoločný
obecný úrad. V záujme zvýšenia efektívnosti a skvalitnenia samotného preneseného výkonu
štátnej správy by bolo potrebné zvýšiť počet spoločných obecných úradov, ktoré budú riešiť všetky
oblasti agendy životného prostredia. Prvým krokom je zistiť, prečo obce túto možnosť nevyužívajú
vo väčšej miere. Ak obce nevyužívajú takúto možnosť, dá sa predpokladať, že chýba dostatočná
informovanosť o tejto možnosti spolupráce, resp. existujú bariéry, ktoré treba jednoznačne
identifikovať a a usporiadať ich.
Oblasť starostlivosti o životné prostredie je kľúčovou oblasťou k zabezpečeniu priaznivého stavu
životného prostredia, na ktoré máme ako občania právo. Zabezpečenie efektívneho
rozhodovacieho procesu však samosprávam komplikujú časté zmeny zákonov, s čím, samozrejme,
súvisia aj požiadavky na priebežné vzdelávanie zamestnancov. Nevyhnutným atribútom správneho
fungovania preneseného výkonu je systematické odborné vzdelávanie zamestnancov. Neustále
vzdelávanie je nekončiaci proces, z nášho pohľadu Slovensko ešte stále nemá environmentálne
povedomie na požadovanej úrovni, ktorá musí byť u zamestnancov vykonávajúcich prenesený
výkon v oblasti životného prostredia úplnou samozrejmosťou. Absentuje hlavne trvalé vzdelávanie
orientované na ľudské zdroje a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.
Čo sa týka samotného financovania preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného
prostredia, dotácie majú napriek nárastu kompetencií za posledných desať rokov klesajúcu
tendenciu. Kým dotácia v roku 2009 predstavovala sumu 783 376 eur, v roku 2019 je už len na
úrovni 508 805 eur. Má to za následok, že obce si prenesený výkon štátnej správy musia
dofinancovať zo svojich vlastných rozpočtov. V prípade malých obcí to môže byť veľký problém,
keďže väčšinu ich výdavkov tvorí práve samotná správa, čo zapríčiňuje, že nie sú schopné
investovať do svojho rozvoja. Význam spoločných obecných úradov by sa jednoznačne mal odraziť
jednak v znížení nákladov na správu, ako aj v samotnej racionalizácii preneseného výkonu
kompetencií.
Záverom poznamenávame, že uvedené odporúčania vychádzajú najmä z poznatkov získaných v
rámci vyhodnotenia prieskumu, preto ich pokladáme za predbežné. Po komparácii s krajinami V4
bude možné komplexne odporučiť návrhy na zlepšenie výkonu miestnej územnej samosprávy
v našich podmienkach.
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Kapitola 10: Pôsobnosti obcí na úseku sociálnych služieb
Okrem úsekov, v ktorých obce vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, sme pokladali za
vhodné pracovať súčasne aj na úseku sociálnych služieb. Z hľadiska legislatívy ide o úsek so
samosprávnou pôsobnosťou, ktorý je veľmi dôležitý, komplikovaný a rozsiahly, a jeho špecifikom je
aj to, že podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je jedným zo zdrojov financovania
týchto služieb aj štátny rozpočet.
S odstupom času musíme konštatovať, že práve oblasť sociálnej pomoci bola jednou
z najproblematickejších oblastí. Zákon č. 416/2001 Z. z. totiž pripustil vo všeobecnosti
nejednotnosť pri presune jednotlivých kompetencií z krajských a okresných úradov na obce.
Niektoré systémy boli preneseným výkonom štátnej správy, niektoré kompetencie boli automaticky
zaradené do originálnej pôsobnosti. Oblasť sociálnych vecí, hoci sa stala oblasťou originálnych
kompetencií, bola sprevádzaná aj len dočasným presunom finančných prostriedkov. Toto svojím
spôsobom vyvolalo dojem, a mnohé obce si ho skutočne aj osvojili, že ide o prenesený výkon štátnej
správy. Ďalším problematickým faktorom, ktorý ovplyvnil a do istej miery hneď v úvode
skomplikoval presun kompetencií v oblasti sociálnej pomoci, bolo delenie presunu kompetencií
medzi obomi úrovňami samosprávy - samosprávne kraje a obce, na ktoré boli prenesené identické
kompetencie. Takouto identickou kompetenciou bola opatrovateľská služba.
V neposlednom rade k presunu kompetencií zo štátu na obce prichádzalo v čase účinnosti zákona
o sociálnych službách, v ktorom mali obce už od roku 1998 vymedzené svoje kompetencie. Tie
kompetencie obce, ktoré realizovala, sa týkali najmä rozhodovacej činnosti v súvislosti
s opatrovateľskou službou, ale aj rozhodovacej činnosti v súvislosti s poskytovaním starostlivosti
v zariadeniach sociálnych služieb v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Išlo o obecné zariadenia
sociálnych služieb, ktoré mohli byť v tom čase rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami
obce. Zákonom č. 416/2001 Z. z. v časti sociálnych služieb sa presúvala tak len časť kompetencií
zo širokej oblasti sociálnej pomoci.
Ako už bolo spomenuté, zákonom č. 416/2001 Z. z. došlo k presunu kompetencií v oblasti
sociálnej pomoci, a to pôsobnosť ku krízovým strediskám, resocializačným strediskám, domovom
sociálnych služieb pre deti s denným pobytom, domovov sociálnych služieb pre deti s celoročným
pobytom a rehabilitačným strediskám. Následne bola presunutá na samosprávne kraje aj
zriaďovateľská pôsobnosť k detským domovom; táto kompetencia bola daná obciam ako možnosť.
Dnes ale môžeme konštatovať, že kompetencia bola prenesená len formálne, lebo žiadna obec ani
mesto sa nikdy nestali zriaďovateľom žiadneho detského domova, a teda túto kompetenciu nikdy
nevyužili. Takto upravená kompetencia pre obce bola zbytočná, resp. len formálna. Medzi inými
kompetenciami, ktoré prešli v tom čase na obce, je možné ešte uviesť aj pôsobnosť okresného
úradu v oblasti sociálnej prevencie vykonávanej pre plnoletého občana.
Aby sme si vedeli predstaviť rozsah kompetencie čo do počtu zariadení sociálnych služieb, podľa
zákona č. 416/2001 Z. z. prešlo k 1. júlu 2002 pod obce celkovo 103 zariadení sociálnych služieb,
z toho 48 domovov dôchodcov a penziónov pre dôchodcov a 55 zariadení opatrovateľskej služby. Na
porovnanie počtu a druhu zariadení, ktoré prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych
krajov: k 1. júlu 2002 to bolo 127 domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb – išlo o
kombinované zariadenia vzniknuté rozhodnutím zriaďovateľa o spojení domova dôchodcov a
domova sociálnych služieb, 42 domovov sociálnych služieb, 16 zariadení opatrovateľskej služby,
34 útulkov, 15 domovov pre osamelých rodičov, 18 zariadení pestúnskej starostlivosti(zdroj:
MPSVR SR).
Súčasťou presunu kompetencií zo štátu na obce a samosprávne kraje v oblasti sociálnej pomoci
na úseku sociálnych služieb bol mechanizmus prechodného financovania týchto kompetencií. Išlo
o systém decentralizačných dotácií zo štátneho rozpočtu na výkon tejto pôsobnosti obcí a vyšších
územných celkov. Do času keď začali byť sociálne služby financované z výnosu podielu dane
fyzických osôb a ďalšími príspevkami štátu, predstavovali často jediný zdroj ich financovania.
Samozrejme, dialo sa tak dovtedy, pokiaľ si obce úplne neosvojili financovanie sociálnych služieb
z vlastných zdrojov prostredníctvom vlastných obecných rozpočtov.
Decentralizačná dotácia vychádzala z úrovne a rozsahu nákladovosti zabezpečenia dotácie zo
štátneho rozpočtu na výkon tejto pôsobnosti obcami a samosprávnymi krajmi, a to ku dňom
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prechodu jednotlivých kompetencií z pôsobnosti štátnej správy a do výšky limitu schváleného
v štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
S účinnosťou od 1. januára 2004, po vytvorení špecializovanej štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti (zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
bolo poskytovanie decentralizačnej dotácie zo strany štátu jednotlivým obciam na zabezpečenie
poskytovania opatrovateľskej služby realizované cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
prostredníctvom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Na základe uskutočnenia fiškálnej decentralizácie s účinnosťou od 1. januára 2005 je, či skôr má
byť poskytovanie sociálnych služieb ako výkonu samosprávnej pôsobnosti samosprávnych krajov
aj obcí financované z vlastných príjmov týchto orgánov. Realita života a aplikačná prax zákona však
ukázala, že financovanie sociálnych služieb bude problematickejšie, ako sa dalo odhadovať.
V roku 2005 prišlo k presunu ďalších kompetencií, ktoré pôvodne zastrešoval zákon
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele, ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 2005, sa zariadeniami
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately stali detský domov (vrátene detského domova pre
maloletých bez sprievodu), krízové stredisko a resocializačné stredisko.
Aj v zákone č. 305/2005 Z. z.sa nanovo vyšpecifikovala pôsobnosť samosprávnych krajov a obcí,
pritom táto právna úprava mala vychádzať z plnenie základnej úlohy samosprávy, t. j. starostlivosť
o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov obce alebo vyššieho územného celku. Tu je
potrebné vysvetliť, že zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
nadväzoval na novú právnu úpravu zákona o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.), kde sa okrem iného
nanovo upravil aj výkon opatrovníctva a poručníctva, ale aj povinnosti obce pri vykonávaní súdom
zverených funkcií opatrovníka a poručníka dieťaťa, osobitne v prípadoch, ak je dieťa umiestnené v
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Zákon o sociálnych službách úplne nanovo upravil právne vzťahy a podmienky poskytovania
sociálnych služieb, ktorých cieľom bola a stále ostáva podpora sociálneho začlenenia občanov
a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Týmto sa
rozumie stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny, komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina,
komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, pre svoje životné
návyky, pre spôsob svojho života, pre ťažké zdravotné postihnutie, pre dovŕšenie dôchodkového
veku, pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie
správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.
Zákon o sociálnych službách zrovnoprávnil poskytovateľov sociálnych služieb pri registrácii, a to
bez ohľadu na to, či sú to verejní alebo neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, pretože aj
verejní poskytovatelia budú môcť poskytovať sociálne služby, len ak budú zapísaní do registra
poskytovateľov sociálnych služieb. Poznanie procesu prechodu kompetencií, poznanie genézy
legislatívneho vymedzenia sociálnych služieb a systému ich financovania utvorilo kompetenčné
zázemie samosprávy v oblasti sociálnych služieb a nastavilo aj finančné mechanizmy so všetkými
ich nedokonalosťami a problémami, ktorým musia samosprávy dnes čeliť. Samotná decentralizácia
sociálnych služieb, v princípe realizovaná ako posilnenie samosprávnych (kompetencií) pôsobností
samosprávnych orgánov, v priebehu rokov nastavila systém financovania a mechanizmy, ktoré je
dnes ťažké zmeniť, hoci prax by si to vyžadovala. Na jednej strane sa riešila a vyriešila požiadavka
zabezpečenia efektívnosti a dostupnosti sociálnych služieb občanom, ako aj otázky rešpektovania
princípov subsidiarity. Na druhej strane však nebolo vyriešené zabezpečenie
efektívnosti, hospodárnosti, ktoré sa s odstupom rokov ukazuje stále ako problematické.
Otvorenou ostávajú otázky posilnenia zodpovednosti a samostatnosti samospráv, ktoré svoje
lokálne (či regionálne) sociálne politiky aplikujú v praxi, čo je v prípade najmä malých obcí vážny
problém, či skôr málo diskutovaná téma. Otázky efektívnosti a hospodárnosti nie je možné oddeliť
od financovania, pričom práve zabezpečenie financovania sociálnych služieb je dnes možné
považovať za najväčšiu prekážku ich dostupnosti pre občana.
Ak zhodnotíme prechod kompetencií zo štátu na samosprávu z pohľadu posilnenia - získania či
posilnenia autonómnosti samosprávy môžeme konštatovať, že na obce boli postupne prenesené
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kompetencie a ich osamostatnenie sa od štátneho riadenia bolo zavŕšené. Napríklad vláda už
neriadi oblasť sociálnych služieb, zostala jej kontrolná a metodická kompetencia. V oblasti
financovania sociálnych služieb však vidno trvalé zásahy štátu najmä do spôsobu ich financovania.
Obce na jednej strane financujú časť kompetencií aj z podielu dane fyzických osôb (fiškálna
decentralizácia), ale v súčasnosti ide zväčša o zanedbateľné položky v rozpočte obcí. Náklady na
opatrovateľskú službu dlhodobo presahujú príjmy, ktoré z nej obec (alebo akýkoľvek jej
poskytovateľ) získa. Pritom ide len o jeden druh sociálnej služby. Celkový pokles ukazovateľov
v opatrovateľskej službe, bez ohľadu na to, či ide o počet jej prijímateľov, či počet zamestnancov,
ktorí ju vykonávajú, je spojený ešte s jednou skutočnosťou. Tým je trvalé dofinancovanie sociálnych
služieb, resp. ich poskytovateľov zo strany štátu, a to formou dotácií a príspevkov.
Štát si naďalej zachoval a udržiava rozsiahlu dotačnú schému, ktorou sú financované investičné
aj neinvestičné opatrenia v rôznych typoch sociálnych služieb.
Od januára 2018 sa systém financovania sociálnych služieb novelou zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách upravil, v konečnom dôsledku ale do dnešného dňa žiadna samospráva
nevie s určitosťou povedať, čo jej novela zákona o sociálnych službách priniesla do financovania
zariadení sociálnych služieb v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Zriaďovanie a prevádzkovanie
zariadení sociálnych služieb patrí taktiež do kategórie originálnych kompetencií samosprávy,
obdobne ako aj zabezpečenie opatrovateľskej služby. Problém s ich financovaním je podobne ako
pri opatrovateľskej službe dlhodobý a pretrvávajúci. Napriek dlhodobo zavedenému systému
viaczdrojového financovania sociálnych služieb obecné zariadenia neustále zápasia o svoju
existenciu. Deje sa tak bez ohľadu na skutočnosť či sú, alebo do akej miery sú nadviazané na
rozpočty svojich zriaďovateľov – obce. Problém ich financovania pretrváva bez ohľadu na
skutočnosť, či sa im podarí získať dotáciu MPSVR SR. O systéme financovania sociálnych služieb
na úrovni miestnej územnej samosprávy budeme podrobnejšie rozoberať z pohľadu analýzy jej
originálnych kompetencií.
Poznať však celý, aj keď len symbolicky nazvaný „skrytý“ systém financovania sociálnych služieb,
ktorý nesie v sebe pozostatok financovania sociálnych služieb prostredníctvom decentralizačnej
dotácie (z minulosti), či súčasný systém príspevkov a dotačnej schémy MPSVR SR nám v prípade
analýzy originálnych kompetencií uľahčí zorientovanie sa v tomto komplikovanom, neustále sa
meniacom systéme financovania a dofinancovania sociálnych služieb na úrovni miestnej územnej
samosprávy.
Práve pri úprave oblasti sociálnej pomoci je potrebné jej venovať náležitú pozornosť, a to z dôvodu,
že časť kompetencií sociálnych služieb bola v roku 2001 už originálnou kompetenciou obcí.
Sociálna pomoc bola upravená zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Od tohto zákona sa
o niekoľko rokov začali oddeľovať jeho jednotlivé časti do samostatných právnych úprav –
samostatná právna úprava oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, štátnych
sociálnych dávok, oblasti kompenzácii ťažkého zdravotného poistenia, ale aj samotných sociálnych
služieb.
Oblasť sociálnych služieb bola upravená novým právnym predpisom týkajúcim sa výlučne
problematiky sociálnych služieb, a to zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Týmto
právnym predpisom bol prakticky zavŕšený aj celý proces decentralizácie sociálnej oblasti na
samosprávu. Obce a samosprávne kraje ako orgány samosprávy poskytujú sociálne služby ako
výkon svojej samosprávnej pôsobnosti na základe delených pôsobností ustanovených zákonom
o sociálnej pomoci (§ 71 a § 71a zákona o sociálnej pomoci). Treba poznamenať, že obce v celej
oblasti sociálnej pomoci postupne získali aj viaceré iné kompetencie, ktoré boli dovtedy v
kompetencii štátnych orgánov, ale aj také, ktoré dovtedy neboli ani nikde upravené či definované
v zákonnej úprave, resp. len vo všeobecnosti pod pojmom „plní úlohy na úseku sociálnej pomoci“.
Na základe týchto a mnohých ďalších faktov musíme konštatovať, že v rámci projektovej aktivity
bola spracovaná podrobná analýza týkajúca sa tohto úseku, ktorá však vzhľadom na
komplikovanosť systému, a teda aj nemožnosť spracovania do vymedzenej štruktúry, bude
východiskom a podkladom pre ďalšie nelegislatívne materiály v rámci projektu.
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Kapitola 11: Záver
V predloženom materiáli sme v rámci stanoveného rozsahu čo najpodrobnejšie popísali rôzne
aspekty preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch školstva, stavebného poriadku, miestnych
a účelových komunikácií a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,
bývania, matrík, hlásenia pobytu a registra obyvateľov, volieb a referenda, štátnej vodnej správy,
ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a ochrany pred povodňami. Zvyšné dva malé úseky, na
ktorých sa tiež realizuje prenesený výkon – hospodárska mobilizácia a ochrana pred požiarmi, budú
po dohode uvedené v ďalších nelegislatívnych materiáloch v rámci projektu.
Pre každý z týchto úsekov sme podrobne popísali legislatívne ukotvenie preneseného výkonu
pôsobností, ich organizačné zabezpečenie a financovanie. Uviedli sme aj predbežné vyjadrenie
k parametrom výkonnosti a k záverom a odporúčaniam s tým, že v súlade s opisom projektu bude
celkové vyjadrenie k efektivite a k návrhu systémových zmien v oblasti kompetencií samospráv
vrátane prenesených obsahovať až záverečný nelegislatívny materiál „Kompetenčné zázemie
samospráv“ vypracovaný v druhej polovici roku 2020, a to aj na základe zohľadnenia riešení
a skúseností z ostatných krajín V4, ktorých analýza a porovnanie so situáciou na Slovensku je
predmetom tretej fázy projektu.
Okrem úsekov, v ktorých obce vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, sme pokladali za
vhodné pracovať súčasne aj na úseku sociálnych služieb. Z hľadiska legislatívy ide o úsek so
samosprávnou pôsobnosťou, ktorý je veľmi dôležitý, komplikovaný a rozsiahly, a jeho špecifikom je
to, že podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je jedným zo zdrojov financovania
týchto služieb aj štátny rozpočet.
Už na základe doteraz vykonaných analýz možno vysloviť viacero jednoznačných záverov.
Najvýraznejším a pravdepodobne aj najzávažnejším zistením materiálu je, že predstava o tom, že
štát uhrádza náklady na prenesený výkon, je fikcia. Štát prakticky na žiadnom z úsekov nemá ani
vytvorené mechanizmy na to, aby vedel, koľko tie náklady predstavujú. A navyše na viacerých
úsekoch sa tvári tak, že sa náklady od decentralizácie (teda za cca 15 rokov) nemenili. Takže v
tomto kľúčovom prvku - financovaní - stojí celý systém na vode. Navyše takýto systém núti obce
nepretržite porušovať zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v duchu ktorého obec
nemôže svoje prostriedky vynakladať na výkon činností, ktoré nie sú činnosťou konkrétnej
samosprávy.
Druhým závažným zistením je, že, osobitne v najdrahšej oblasti, akou je jednoznačne školstvo,
existuje celý rad činností, ktoré obciam vznikli v dôsledku prenesenia zriaďovateľskej funkcie
základných škôl na obce, ktoré štát nefinancuje vôbec. V tomto smere sú viditeľné aj nedostatky
v príslušnej legislatíve, pretože viaceré činnosti, ktoré obciam jednoznačne vznikli v dôsledku
prenesenia pôsobností štátnej správy, nie sú v legislatíve označené ako výkon štátnej správy
a v zmysle platných pravidiel sa teda pokladajú za samosprávnu pôsobnosť.
V súvislosti s oblasťou školstva pokladáme za potrebné aj na tomto mieste zdôrazniť, že, ako sme
uviedli v odseku 2.6, mala zmena vyplývajúca z reformy verejnej správy ESO na túto oblasť
jednoznačne negatívne dôsledky. Spôsobila zníženie efektívnosti riadenia, ako aj financovania
regionálneho školstva.
Tretím zistením je, že univerzálne prenesenie pôsobností na všetky obce (okrem špeciálnych
prípadov, akými sú napríklad úsek matrík alebo úsek bývania) bez rozdielu ich veľkosti alebo
pripravenosti na výkon pôsobnosti z hľadiska iných aspektov vnáša do systému automaticky zdroj
porúch. Ak znovu spomenieme najdrahší úsek školstvo, legislatíva nedáva odpoveď na otázku, či
každá obec má povinnosť zriadiť základnú školu (čo je nezmyselné), alebo je to len jej právo.
V súvislosti so školstvom sa zároveň ukazuje, že niektoré problémy preneseného výkonu nebude
možné riešiť izolovane, pretože sú len prejavom podstatne hlbších problémov v celom systéme.
Okrem uvedených zistení sme v materiáli identifikovali viaceré ďalšie problémy súčasného stavu
v oblasti preneseného výkonu.
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Záver: Ako uvádzame v kapitole 1, v roku 2001, v čase, keď vrcholili legislatívne práce na procese
decentralizácie, sa predpokladalo, že výkon decentralizovaných kompetencií bude sledovaný
a hodnotený a následne upravovaný tak, aby čo najlepšie fungoval. Nestalo sa tak, a každodenná
realita ukazuje, že je to na škodu. Systém namiesto jeho ďalšieho rozvoja ustrnul.
Vláda na podnet NR SR uskutočnila audit decentralizovaných kompetencií na územnú samosprávu
až v roku 2013. Kvalita jeho výstupov však bola značne problematická, diskutabilná a navyše na
základe tohto auditu sa nič neudialo. Všetko zostalo pri starom – systémový prístup nenašiel svoje
miesto a veci sa riešia ad hoc. Zostáva veriť, že výstupy národného projektu, medzi ktoré patrí aj
tento materiál, nebudú mať po jeho skončení rovnaký osud.
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Príloha: Prehľad prenesených pôsobností na jednotlivých úsekoch
Číslo
riadku

Úsek štátnej
správy

Úloha

úsek školstva

vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia
§ 6 ods. 19 z. č.
povinnej školskej dochádzky a vedie evidenciu, v
596/2003 Z. z.
ktorých školách ju plnia

2

úsek školstva

vykonáva štátnu správu v prvom stupni (vo
forme priestupkového konania) vo veciach
ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého
alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú
školskú dochádzku žiaka

§ 5 ods. 11, § 6
ods. 4, § 37 a 37a
z. č. 596/2003 Z.
z.

3

úsek školstva

určuje termín a miesto konania zápisu na
plnenie povinnej školskej dochádzky

§ 20 ods. 3 písm.
a) z. č. 245/2008
Z. z.

4

úsek školstva

spracúva a poskytuje informácie v oblasti
výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
orgánom štátnej správy a verejnosti

§ 6 ods. 10 z. č.
596/2003 Z. z.

5

úsek školstva

určuje školské obvody ZŠ, ktorých je
zriaďovateľom

§ 8 z. č. 596/2003
Z. z.

úsek školstva

vybavuje sťažnosti a petície občanov týkajúcich
sa ZŠ, ktorých je zriaďovateľom, okrem sťažností § 6 ods. 17 z. č.
a petícií, ktorých vybavovanie je v pôsobnosti
596/2003 Z. z.
Štátnej školskej inšpekcie

7

úsek školstva

vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej
§ 6 ods. 3 písm. b)
dochádzky v ZŠ, ktorej je zriaďovateľom, a to aj
z. č. 596/2003 Z.
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
z.
potrebami

8

úsek školstva

zriaďuje, zrušuje a spája ZŠ

§ 6 ods. 1, § 19, §
22 a § 25 ods. 1 z.
č. 596/2003 Z. z.

úsek školstva

vymenúva, hodnotí a plní ďalšie úlohy
zriaďovateľa vo vzťahu k riaditeľovi ZŠ, ktorej je
zriaďovateľom

§ 3, § 4, § 6 ods. 8
písm. e) a g) a 23 z.
č. 596/2003 Z. z. §
32 ods. 3; § 35
ods. 8; § 47a ods.
5 a 10; § 50 ods. 2
písm. l) zákona č.
317/2009 Z. z.

úsek školstva

predkladá zákonom určené dokumenty týkajúce
sa zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho
procesu a jeho výsledkov a hospodárenia ZŠ,
ktorej je zriaďovateľom a návrhu na zriadenie
alebo zrušenie ZŠ na vyjadrenie obecnej
školskej rade

§ 6 ods. 8 písm. h)
body 1-8

1

6

9

10
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Kde je úloha
definovaná

úsek školstva

zabezpečuje materiálno-technické a priestorové
podmienky na uskutočňovanie výchovnovzdelávacieho procesu pre ZŠ, ktorých je obec
zriaďovateľom

§ 6 ods. 13 písm.
a) a ods. 14

12

úsek školstva

zabezpečuje finančné prostriedky, vrátane
investičných, na uskutočňovanie výchovnovzdelávacieho procesu pre ZŠ, ktorej je
zriaďovateľom, a kontroluje ich využívanie

§ 6 ods. 13 písm.
c) a ods. 14

13

úsek školstva

prerokúva zákonom určené témy týkajúce sa
činnosti školy, jej rozvoja a výsledkov s radou
školy a s riaditeľom ZŠ, ktorej je zriaďovateľom

§ 6 ods. 18 písm.
a) až e)

úsek školstva

vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo
veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
riaditeľ ZŠ, ktorej je obec zriaďovateľom

§ 6 ods. 5 z. č.
596/2003 Z. z. §
19, 24 a 25 z. č.
245/2008 Z. z.

15

úsek školstva

kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti výchovy a
vzdelávania s výnimkou kontroly prislúchajúcej
Štátnej školskej inšpekcii v ZŠ, ktorých je
zriaďovateľom.

§ 6 ods. 8 písm. a)
z. č. 596/2003 Z.
z.

16

úsek školstva

vydáva organizačné pokyny, najmä organizačné
pokyny na príslušný školský rok, pre riaditeľov
ZŠ, ktorých je zriaďovateľom

§ 6 ods. 8 písm. c)
z. č. 596/2003 Z.
z.

17

úsek školstva

poskytuje odbornú a poradenskú činnosť v
§ 6 ods. 8 písm. d)
oblasti organizácie výchovy a vzdelávania pre ZŠ, z. č. 596/2003 Z.
ktorých je zriaďovateľom
z.

18

úsek
stavebného
poriadku

vykonáva územné konanie (okrem územia
§§ 32 - 42 z. č.
vojenských obvodov a okrem stavieb diaľnic a
50/19765 Zb.
rýchlostných ciest) a vydáva územné rozhodnutia

19

úsek
stavebného
poriadku

povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy,
udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné
stavby na základe ohlásenia

§ 55 ods. 2 a § 57
z. č. 50/19765 Zb.

20

úsek
stavebného
poriadku

vykonáva stavebné konanie a vydáva stavebné
povolenie na stavby a ich zmeny

§ 54 - 70 z. č.
50/19765 Zb.

21

úsek
stavebného
poriadku

povoľuje zmeny stavby ešte pred jej dokončením

§ 68 z. č.
50/19765 Zb.

22

úsek
stavebného
poriadku

povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné § 71 - 73 z. č.
a propagačné zariadenia
50/19765 Zb.

23

úsek
stavebného
poriadku

vykonáva kolaudačné konanie a vydáva
kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré
vydal stavebné povolenie

11

14

§ 76 - 82 z. č.
50/19765 Zb.
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24

úsek
stavebného
poriadku

vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby

§ 83 z. č.
50/19765 Zb.

25

úsek
stavebného
poriadku

rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na
skúšobnú prevádzku

§ 84 z. č.
50/19765 Zb.

26

úsek
stavebného
poriadku

rozhoduje o zmene v užívaní stavby

§ 85 z. č.
50/19765 Zb.

27

úsek
stavebného
poriadku

nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a
zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na
stavbe alebo na stavebnom pozemku

§ 86, § 87 z. č.
50/19765 Zb.

28

úsek
stavebného
poriadku

povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb
a ich zmien, terénnych úprav a informačných,
reklamných a propagačných zariadení

§ 88 - 93 z. č.
50/19765 Zb.

29

úsek
stavebného
poriadku

rozhoduje o dodatočnom povolení stavieb a ich
zmien, terénnych úprav a informačných,
reklamných a propagačných zariadení

§ 88a - § 93 z. č.
50/19765 Zb.

30

úsek
stavebného
poriadku

nariaďuje vykonanie neodkladných
zabezpečovacích prác

§ 94 z. č.
50/19765 Zb.

31

úsek
stavebného
poriadku

rozhoduje o vyprataní stavby

§ 96 z. č.
50/19765 Zb.

32

úsek
stavebného
poriadku

rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o
zrušení stavebného povolenia

§ 102 z. č.
50/19765 Zb.

33

úsek
stavebného
poriadku

nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného
§ 104 z. č.
realizovania stavby alebo zjednodušenej
50/19765 Zb.
dokumentácie (pasportu stavby)

34

úsek
stavebného
poriadku

prerokúva priestupky fyzických osôb a správne
delikty právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie a vydáva
rozhodnutie o pokute

§ 105 - 107 z. č.
50/19765 Zb.

35

úsek
stavebného
poriadku

vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva
rozhodnutie o vyvlastnení (okrem vyvlastnenia
pre výstavbu diaľnic, ciest a miestnych
komunikácií a stavieb, ktoré sú významnou
investíciou)

§ 108 - 116 z. č.
50/19765 Zb.

36

úsek
stavebného
poriadku

vydáva záväzné stanovisko k povoleniu stavby
špeciálnym stavebným úradom

§ 120 z. č.
50/19765 Zb.

37

úsek
stavebného
poriadku

rozhoduje o rozsahu oprávnenia vstupovať na
cudzie pozemky a stavby

§ 134 z. č.
50/19765 Zb.
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38

úsek
stavebného
poriadku

rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku § 135 z. č.
alebo stavbe
50/19765 Zb.

39

úsek
stavebného
poriadku

výkon štátneho stavebného dohľadu

40

úsek
stavebného
poriadku

orgán štátneho stavebného dohľadu nariaďuje
skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a § 101 z. č.
prizvanie znalcov na posúdenie technicky
50/19765 Zb.
náročných alebo neobvyklých stavieb

41

úsek
stavebného
poriadku

orgán štátneho stavebného dohľadu vydáva
výzvu na urobenie nápravy

42

úsek
stavebného
poriadku

zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania § 130 ods. 5 z. č.
informácií do informačného systému o výstavbe 50/19765 Zb.

43

úsek
stavebného
poriadku

vedie evidenciu a do informačného systému o
výstavbe ukladá rozhodnutia vrátane všetkých
písomností a iných opatrení vyplývajúcich z
činnosti stavebného úradu

§ 131 a 132 z. č.
50/19765 Zb.

44

úsek
stavebného
poriadku

prešetrovanie petícií a sťažností

petičný zákon,
zákon o
sťažnostiach

45

úsek
stavebného
poriadku

zabezpečenie výkonu rozhodnutí

§ 71 a nasl. z. č.
71/1967 Zb.

46

úsek
stavebného
poriadku

poskytovanie informácií - všeobecná úloha na
základe tzv. infozákona

z. č. 211/2000 Z.
z.

47

úsek
stavebného
poriadku

spravodajská činnosť v oblasti štatistiky

z. č. 540/2001 Z.
z.

48

úsek
stavebného
poriadku

rozhodovanie o opravných prostriedkoch v
správnom konaní - autoremedúra, obnova
konania, protest prokurátora

z. č. 71/1967 Zb.

49

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

určuje použitie dopravných značiek, dopravných
zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská

§ 3 ods. 2 z. č.
135/1961 Zb.

50

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

povoľuje pripojenia, vjazdy a výjazdy z miestnej
komunikácie a zrušuje pripojenia

§ 3b z. č.
135/1961 Zb.

51

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony na
miestnych komunikáciách

§ 7 z. č. 135/1961
Zb.

§ 98 - 100 a § 102
ods. 1 a 5 z. č.
50/19765 Zb.

§ 102 ods. 1 a 5 z.
č. 50/19765 Zb.
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52

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

povoľuje zvláštne užívanie miestnych
komunikácií

§ 8 z. č. 135/1961
Zb.

53

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

povoľuje výnimky zo zákazu činnosti v
ochrannom pásme miestnej komunikácie

§11 ods. 2, z. č.
135/1961 Zb.

54

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi
komunikáciám a účelovými komunikáciami

§ 3c, z. č.
135/1961 Zb.

55

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

povoľuje umiestnenie a výrub cestnej zelene na
miestnych komunikáciách

§14 z. č.
135/1961 Zb.

56

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

udržiava miestne komunikácie v stave
zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené

§ 3d ods. 6, z. č.
135/1961 Zb.

57

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

vedie technickú evidenciu o miestnych
komunikáciách

§ 3d ods. 8, z. č.
135/1961 Zb.

58

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

zaraďuje miestne komunikácie, prípadne
účelové komunikácie do cestnej siete; vyraďuje
cesty z cestnej siete a zaraďuje ich do siete
miestnych komunikácií alebo preraďuje medzi
účelové komunikácie alebo ruší

§ 4a ods. 2, z. č.
135/1961 Zb.

59

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

prevádza vlastnícke právo k pozemnej
komunikácii na obec

§ 4a ods. 1 až 5,z.
č. 135/1961 Zb.

60

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

ustanovuje úseky miestnych komunikácií na
dočasné parkovanie motorových vozidiel
všeobecne záväzným nariadením

§ 6a ods. 1, z. č.
135/1961 Zb.

61

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

uzatvára premávku na miestnych
komunikáciách

§ 7 ods. 1, z. č.
135/1961 Zb.

62

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

povoľuje zvláštne užívanie, nadrozmernú
dopravu a nadmernú dopravu a kontroluje
rozmery a hmotnosti na miestnych
komunikáciách

§ 8, § 8a, § 8b, z.
č. 135/1961 Zb.

63

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

vydáva povolenia cestného správneho orgánu na
užívanie miestnych komunikácií iným než
§ 8 ods. 1, z. č.
zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na 135/1961 Zb.
ktoré sú určené

64

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

odstraňuje nedostatky v zjazdnosti miestnych
komunikácií
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§ 9 ods. 1, z. č.
135/1961 Zb.

65

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

zodpovedá za škody, ktoré vznikli užívateľom
miestnych komunikácií a ktorých príčinou boli
nedostatky v zjazdnosti alebo schodnosti
miestnych komunikácií určených pre chodcov
alebo v schodnosti chodníkov

§ 9a ods. 2 a 3, z.
č. 135/1961 Zb.

66

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

uskutočňuje priestupkové konanie

§ 22c z. č.
135/1961 Zb.

67

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

uskutočňuje konanie o pokute

§ 22a z. č.
135/1961 Zb.

68

úsek miestnych
a účelových
komunikácií

vydáva stavebné povolenie špeciálnym
stavebným úradom na začatie stavby miestnej
komunikácie a na jej zmeny (§ 3a ods.4,
z.č.135/1961Zb.)

§16 ods. 1, z. č.
135/1961 Zb.

69

úsek špeciálne-ho stavebného odstraňuje stavby
úradu

§ 88 z. č. 50/1976
Zb.

70

úsek špeciálne-vykonáva konanie o dodatočnom povolení
ho stavebného
stavby
úradu

§ 88 z. č. 50/1976
Zb.

71

úsek špeciálne-ho stavebného vykonáva kolaudáciu stavieb
úradu

§§ 76 - 83 z. č.
50/1976 Zb.

72

úsek špeciálne-ho stavebného vykonáva štátny stavebný dohľad
úradu

§ 98 z. č. 50/1976
Zb.

73

úsek špeciálne-ho stavebného rieši správne delikty
úradu

§ 106 z. č.
50/1976 Zb.

74

úsek bývania

overuje úplnosť náležitostí žiadosti o poskytnutie § 15 ods. 7 z. č.
úveru zo ŠFRB
150/2013 Z. z.

úsek bývania

zasiela úplnú a overenú žiadosť ŠFRB v poradí
podľa doručenia žiadosti a vypĺňa a odosiela
elektronickú žiadosť

§ 15 ods. 8 z. č.
150/2013 Z. z.

76

úsek bývania

realizuje vrátenie neúplnej žiadosti alebo
žiadosti, ktorá nespĺňa podmienky zákona č.
150/2013 Z. z. žiadateľovi

§ 15 ods. 9 z. č.
150/2013 Z. z.

77

úsek bývania

zasiela podnet žiadateľa na preskúmanie
postupu obce v sídle okresu pri overovaní
žiadosti ŠFRB

§ 15 ods. 10 z. č.
150/2013 Z. z.

78

úsek bývania

§ 17 ods. 3 písm.
kontroluje dodržiavanie podmienok vyplývajúcich
b) z. č. 150/2013
zo zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB
Z. z.

75
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79

úsek bývania

kontroluje podklady k čerpaniu úveru
poskytnutého z fondu pred ich zaslaním fondu

§ 17 ods. 3 písm.
b) z. č. 150/2013
Z. z.

80

úsek bývania

uskutočňuje kontrolu na podporených stavbách

§ 17 ods. 3 písm.
b) z. č. 150/2013
Z. z.

81

úsek matriky

zapisuje narodenia

§ 2 ods. 2 z. č.
154/1994 Z. z.

82

úsek matriky

zapisuje sobáše

§ 2 ods. 2 z. č.
154/1994 Z. z.

83

úsek matriky

zapisuje úmrtia

§ 2 ods. 2 z. č.
154/1994 Z. z.

84

úsek matriky

zapisuje rozvod manželstva, osvojenie, určenie
rodičovstva

§ 2 ods. 2 z. č.
154/1994 Z. z.

85

úsek matriky

zapisuje skutočnosti ex officio

§ 17 a 17a z. č.
154/1994 Z. z.

86

úsek matriky

zapisuje skutočnosti do osobitnej matriky

§ 23 z. č.
154/1994 Z. z.

87

úsek matriky

zapisuje zmenu mena a/alebo priezviska

§ 7 ods. 3 z. č.
300/1993 Z.z.

88

úsek matriky

sprístupňuje záznamy, vyhotovuje výpisy

§ 18 z. č.
154/1994 Z. z.

89

úsek hlásenia
pobytu

zapisuje prihlásenie na trvalý pobyt

§ 3 z. č. 253/1998
Z. z.

90

úsek hlásenia
pobytu

zapisuje prihlásenie na prechodný pobyt

§ 8 z. č. 253/1998
Z. z.

91

úsek hlásenia
pobytu

zapisuje zrušenie trvalého pobytu

§ 7 ods. 1 z. č.
253/1998 Z. z.

92

úsek hlásenia
pobytu

zapisuje ukončenie prechodného pobytu

§ 8 ods. 6 z. č.
253/1998 Z. z.

93

úsek hlásenia
pobytu

zapisuje ukončenie trvalého pobytu v SR

§ 6 z. č. 253/1998
Z. z.

94

úsek hlásenia
pobytu

zapisuje pobyt občana v zahraničí

§ 9 z. č. 253/1998
Z. z.

95

úsek hlásenia
pobytu

zapisuje iné skutočnosti

§ 18 ods. 2 z. č.
253/1998 Z. z.

96

úsek hlásenia
pobytu

vyhotovuje oznámenie o mieste pobytu

§ 23 ods. 1 z. č.
253/1998 Z. z.

97

úsek volieb a
referenda

utvára volebné okrsky a určuje volebné
miestnosti

§ 8 ods. 1 z. č.
180/2014 Z. z.

98

úsek volieb a
referenda

zostavuje a vedie stály zoznam voličov

§ 9 ods. 1 z. č.
180/2014 Z. z.
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99

úsek volieb a
referenda

vykonáva zákonom predpísanú agendu
okrskovej volebnej komisie starostom

§ 19 ods. 4 z. č.
180/2014 Z. z. §
49; § 79; §102;
§138; §170; §138;
§170 ods. 4 z. č.
180/2014; § 47; §
79; §102; §138;
§170; §138; §170
ods. 5 z. č.
180/2014 Z. z.

100

úsek volieb a
referenda

zabezpečuje oznámenia v súvislosti s voľbami

§ 21 ods. 1 z. č.
180/2014 Z. z.

101

úsek volieb a
referenda

zabezpečuje volebné miestnosti a doručenie
hlasovacích lístkov do nich

§ 22 ods. 6 z. č.
180/2014 Z. z.

102

úsek volieb a
referenda

po ukončení volieb preberá do úschovy volebné
dokumentov, ktoré sa dňom prevzatia stávajú
súčasťou registratúry obce

§ 39 ods. 2 z. č.
180/2014 Z. z.

103

úsek volieb a
referenda

vydáva voličské preukazy voličom za podmienok
ustanovených zákonom

§ 46 ods. 1 z. č.
180/2014 Z. z.

104

úsek volieb a
referenda

zapisuje resp. vyškrtáva občana iného členského
§ 75 ods. 1, 5, 6 a
štátu do zoznamu voličov obce, v ktorej má trvalý
9 z. č. 180/2014 Z.
pobyt, na základe jeho žiadosti a plní z toho
z.
vyplývajúce povinnosti

105

úsek volieb a
referenda

uskutočňuje vyčiarknutie zo zoznamu voličov
občana Slovenskej republiky, ktorý je zapísaný v
zozname voličov iného členského štátu
Európskej únie na základe oznámenia
ministerstva vnútra

106

úsek volieb a
referenda

zverejňuje zoznamov s kandidátmi na poslancov § 141ods. 3; § 146
zastupiteľstva a predsedov samosprávnych
ods. 3 z. č.
krajov za podmienok určených zákonom
180/2014 Z. z.

107

úsek volieb a
referenda

zverejňuje výsledky volieb do zastupiteľstva VÚC § 158 ods. 2 z. č.
a výsledky volieb predsedu VÚC
180/2014 Z. z.

108

úsek volieb a
referenda

uskutočňuje vymenovanie, resp. odvolanie
zapisovateľa miestnej volebnej komisie
starostom

109

úsek volieb a
referenda

vytvára miestnu alebo mestskú volebnú komisiu § 169 ods. 2 z. č.
pri voľbách do orgánov samosprávy obcí
180/2014 Z. z.

110

úsek volieb a
referenda

zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb

§ 171 ods. 2 z. č.
180/2014 Z. z.

111

úsek volieb a
referenda

zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov
na poslancov a starostov

§ 173 ods. 2; §
178 ods. 2 z. č.
180/2014 Z. z.

112

úsek volieb a
referenda

vyhotovuje hlasovacie lístky pre voľby do
obecného zastupiteľstva a starostu obce

§ 175 ods. 1 a §
180 ods. 1 z. č.
180/2014 Z. z.

§ 75 ods. 8 z. č.
180/2014 Z. z.

§ 168 z. č.
180/2014 Z. z.
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113

úsek volieb a
referenda

predkladá žiadosť o vyhlásenie volieb do
orgánov samosprávy obcí na Ministerstvo vnútra
SR v prípade zániku mandátu poslanca
§ 181 ods. 5 z. č.
obecného zastupiteľstva, na miesto ktorého nie 180/2014 Z. z.
je náhradník alebo zániku mandátu starostu
obce

114

úsek volieb a
referenda

zverejňuje výsledky volieb do obecného
zastupiteľstva a výsledky volieb starostu
miestnou volebnou komisiou

§ 190 z. č.
180/2014 Z. z.

115

úsek volieb a
referenda

vykonáva agendu spojenú s nástupom
náhradníka do funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva starostom

§ 192 z. č.
180/2014 Z. z.

116

úsek štátnej
vodnej správy

rozhoduje vo veciach povolenia na odber
povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné
§ 63 ods. 1 písm.
užívanie na potreby jednotlivých občanov
a) z. č. 364/2004
(domácností), uskutočnenie, zmenu a
Z. z.
odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s
týmto odberom (§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26)

117

úsek štátnej
vodnej správy

rozhoduje vo veciach, v ktorých je príslušná
povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných
vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto
vodnej stavby

§ 63 ods. 1 písm.
b) z. č. 364/2004
Z. z.

118

úsek štátnej
vodnej správy

rozhoduje vo veciach pochybností o určenie
hranice pobrežného pozemku pri drobných
vodných tokoch (§ 50 ods. 5)

§ 63 ods. 1 písm.
c) z. č. 364/2004
Z. z.

úsek štátnej
vodnej správy

rozhoduje vo veciach uloženia opatrení na
odstránenie škodlivého stavu pri poškodení
verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu,
prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto
opatrenia nevyžadujú povolenie (§ 55 ods. 3)

§ 63 ods. 1 písm.
d) z. č. 364/2004
Z. z.

120

úsek štátnej
vodnej správy

dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v
prípadoch, v ktorých je príslušná vydať
povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného
domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na
domové žumpy

§ 63 ods. 3 písm.
a) z. č. 364/2004
Z. z.

121

úsek štátnej
vodnej správy

vedie evidenciu o vodách (§ 29)

§ 63 ods. 3 písm.
b) z. č. 364/2004
Z. z.

122

úsek štátnej
vodnej správy

vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci
§ 63 ods. 3 písm.
svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na
c) z. č. 364/2004
odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1), Z. z.

123

úsek štátnej
vodnej správy

prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd,
vodných tokov a vodných stavieb [§ 77 ods. 3
písm. a)]

§ 63 ods. 3 písm.
d) z. č. 364/2004
Z. z.

124

úsek štátnej
vodnej správy

zasiela údaje o povolenom množstve odberov
podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy
do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti
povolenia

§ 63 ods. 3 písm.
e) z. č. 364/2004
Z. z.
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úsek štátnej
vodnej správy

obec môže všeobecne záväzným nariadením
upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné
užívanie povrchových vôd na drobných vodných
tokoch a iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 6)

126

úsek ochrany
ovzdušia

podieľa sa na vypracovaní a realizácii národného
§ 27 ods. 1 písm.
programu znižovania emisií a integrovaného
a) z. č. 137/2010
programu a zahŕňa prijaté opatrenia do
Z. z.
územného plánovania

127

úsek ochrany
ovzdušia

kontroluje dodržiavanie povinností
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia

§ 27 ods. 1 písm.
b) z. č. 137/2010
Z. z.

úsek ochrany
ovzdušia

vydáva súhlas pre malé zdroje znečisťovania
ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm.:
a) - o umiestnení, užívaní,
c) - zmeny používaných palív a surovín a
f) - inštaláciu technologických celkov, ak
nepodliehajú stavebnému konaniu

§ 27 ods. 1 písm.
c) z. č. 137/2010
Z. z.

129

úsek ochrany
ovzdušia

uloží prevádzkovateľovi malého zdroja
znečisťovania ovzdušia opatrenia na nápravu, ak § 27 ods. 1 písm.
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a d) z. č. 137/2010
všeobecne záväznými právnymi predpismi v
Z. z.
oblasti ochrany ovzdušia

130

úsek ochrany
ovzdušia

ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia pokuty

131

úsek ochrany
ovzdušia

§ 27 ods. 1 písm. f)
môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie
z. č. 137/2010 Z.
prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
z.

132

úsek ochrany
ovzdušia

môže ustanoviť všeobecne záväzným
nariadením zóny s obmedzením prevádzky
mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia

§ 27 ods. 1 písm.
g) z. č. 137/2010
Z. z.

133

úsek ochrany
ovzdušia

informuje o smogovej situácii podľa § 12 ods.
11

§ 27 ods. 1 písm.
h) z. č. 137/2010
Z. z.

134

úsek ochrany
ovzdušia

určuje rozsah a požiadavky vedenia
prevádzkovej evidencie malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia

§ 27 ods. 1 písm. i)
z. č. 137/2010 Z.
z.

135

úsek ochrany
ovzdušia

nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja
znečistenia ovzdušia, ak sa prevádzkuje bez
súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f),

§ 27 ods. 1 písm. j)
z. č. 137/2010 Z.
z.

136

úsek ochrany
ovzdušia

môže všeobecne záväzným nariadením podľa §
9 ods. 3 zriadiť, vymedziť alebo zrušiť
nízkoemisnú zónu

§ 27 ods. 1 písm.
k) z. č. 137/2010
Z. z.

137

úsek ochrany
ovzdušia

povoľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa
vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných
motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,

§ 27 ods. 1 písm. l)
z. č. 137/2010 Z.
z.
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§ 63 ods. 4 z. č.
364/2004 Z. z.

§ 27 ods. 1 písm.
e) z. č. 137/2010
Z. z.
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138

úsek ochrany
ovzdušia

oznamuje ministerstvu zriadenie, vymedzenie a
zrušenie nízkoemisnej zóny

§ 27 ods. 1 písm.
m) z. č. 137/2010
Z. z.

139

úsek ochrany
ovzdušia

v súhlasoch na povolenie malých zdrojov
znečistenia ovzdušia môže určiť podmienky
prevádzkovania malých zdrojov znečistenia
ovzdušia

§ 27 ods. 2 z. č.
137/2010 Z. z.

140

úsek ochrany
prírody a krajiny

obec môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo
§ 69 ods. 1 písm.
nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie,
b) z. č. 543/2002
vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie
Z. z.
alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2

141

úsek ochrany
prírody a krajiny

obec dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. l) vydanie povolenia na výrub drevín podľa
osobitných predpisov

§ 69 ods. 1 písm.
c) z. č. 543/2002
Z. z.

142

úsek ochrany
prírody a krajiny

dáva súhlas na výsadbu, resp. výrub drevín

§ 69 ods. 1 písm.
d) z. č. 543/2002
Z. z.

143

úsek ochrany
prírody a krajiny

vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47
ods. 8

§ 69 ods. 1 písm.
e) z. č. 543/2002
Z. z.

144

úsek ochrany
prírody a krajiny

obstaráva a schvaľuje dokument miestneho
územného systému ekologickej stability a
dokument starostlivosti o dreviny

§ 69 ods. 1 písm.
g) z. č. 543/2002
Z. z.

145

úsek ochrany
prírody a krajiny

vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých
§ 69 ods. 1 písm.
vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom h) z. č. 543/2002
týmto zákonom
Z. z.

146

úsek ochrany
prírody a krajiny

plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59

§ 69 ods. 1 písm. i)
z. č. 543/2002 Z.
z.

147

úsek ochrany
prírody a krajiny

vyhlasuje obecne chránené územie a mení a
zrušuje jeho ochranu

§ 69 ods. 1 písm. j)
z. č. 543/2002 Z.
z.

148

úsek ochrany
prírody a krajiny

obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie,
§ 25a z. č.
ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín,
543/2002 Z. z.
ktoré sú súčasťou verejnej zelene

149

v oblasti prevencie usmerňuje a kontroluje
úsek ochrany
činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany
pred povodňami
pred povodňami

150

v oblasti prevencie spolupracuje so správcom
vodohospodársky významných vodných tokov,
§ 26 ods. 3 písm.
úsek ochrany
správcom drobných vodných tokov a poverenými
a) bod 2 z. č.
pred povodňami osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a
7/2010 Z. z.
aktualizáciách predbežného hodnotenia
povodňového rizika
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§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 1 z. č.
7/2010 Z. z.

151

v oblasti prevencie spolupracuje s poverenými
úsek ochrany
osobami a so správcom vodohospodársky
pred povodňami významných vodných tokov na témach
stanovených zákonom

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 3 z. č.
7/2010 Z. z.

152

spolupracuje v rámci svojich možností na
úsek ochrany
vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami
pred povodňami v katastrálnom území obce

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 4 z. č.
7/2010 Z. z.

153

v oblasti prevencie spracúva povodňový plán
zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok
úsek ochrany
alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo
pred povodňami
výpožičke a tento predkladá na schválenie
okresnému úradu

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 5 z. č.
7/2010 Z. z.

154

v oblasti prevencie ukladá všeobecne záväzným
nariadením obce povinnosť vypracovať a
aktualizovať povodňový plán záchranných prác
úsek ochrany
právnickej osobe a fyzickej osobe –
pred povodňami
podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý
povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu
obce

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 6 z. č.
7/2010 Z. z.

155

úsek ochrany
v oblasti prevencie vypracúva povodňový plán
pred povodňami záchranných prác obce

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 7 z. č.
7/2010 Z. z.

156

v oblasti prevencie zriaďuje na plnenie úloh na
úsek ochrany
úseku ochrany pred povodňami povodňovú
pred povodňami
komisiu obce a vypracúva jej štatút

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 8 z. č.
7/2010 Z. z.

157

v oblasti prevencie zabezpečuje v rámci
možností pracovné sily a vecné prostriedky na
úsek ochrany
ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis
pred povodňami
vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne
uskladnenie a udržiavanie

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 9 z. č.
7/2010 Z. z.

158

v oblasti prevencie oznamuje termín konania
úsek ochrany
povodňovej prehliadky zákonom stanoveným
pred povodňami
osobám

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 10 z. č.
7/2010 Z. z.

159

v oblasti prevencie sa zúčastňuje povodňových
úsek ochrany
prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú
pred povodňami
cez katastrálne územie obce

§ 26 ods. 3 písm.
a) bod 11 z. č.
7/2010 Z. z.

160

počas povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva
úsek ochrany
za zákonom stanovených podmienok II. stupeň
pred povodňami povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej
aktivity pre územie obce

§ 26 ods. 3 písm.
b) bod 1 z. č.
7/2010 Z. z.

161

počas povodňovej aktivity upozorňuje na
úsek ochrany
nebezpečenstvo povodne obce smerom po
pred povodňami
prúde vodného toku

§ 26 ods. 3 písm.
b) bod 2 z. č.
7/2010 Z. z.

162

zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú
§ 26 ods. 3 písm.
službu počas III. stupňa povodňovej aktivity a
úsek ochrany
b) bod 3 z. č.
počas
mimoriadnej
situácie,
ak
ju
nie
je
schopná
pred povodňami
7/2010 Z. z.
samostatne vykonávať, spolupracuje pri jej
organizácii so správcom vodohospodársky
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významných vodných tokov a prípadne so
správcom drobného vodného toku

163

počas povodňovej aktivity dohliada, aby
vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb,
úsek ochrany
objektov a zariadení na území obce, ktoré môžu
pred povodňami byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na
ochranu pred povodňami podľa povodňového
plánu záchranných prác

164

počas povodňovej aktivity vyžaduje od fyzických
§ 26 ods. 3 písm.
úsek ochrany
osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane
b) bod 5 z. č.
pred povodňami pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby
7/2010 Z. z.
oslobodené od osobných úkonov

165

počas povodňovej aktivity ukladá povinnosť
úsek ochrany
osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie
pred povodňami
úloh počas povodňovej situácie

166

počas povodňovej aktivity vypracúva v čase III.
§ 26 ods. 3 písm.
úsek ochrany
stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej
b) bod 7 z. č.
pred povodňami situácie priebežné správy o povodňovej situácii a
7/2010 Z. z.
predkladá ich okresnému úradu

167

počas povodňovej aktivity operatívne rieši
úsek ochrany
problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení
pred povodňami
na ochranu pred povodňami

§ 26 ods. 3 písm.
b) bod 8 z. č.
7/2010 Z. z.

168

po povodni zabezpečuje obnovenie základných
úsek ochrany
podmienok pre život ľudí a pre hospodársku
pred povodňami
činnosť na povodňou zaplavenom území

§ 26 ods. 3 písm.
c) bod 1 z. č.
7/2010 Z. z.

169

po povodni vyhodnocuje povodňové škody na
úsek ochrany
majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v
pred povodňami
katastrálnom území obce,

§ 26 ods. 3 písm.
c) bod 2 z. č.
7/2010 Z. z.

170

po povodni vypracúva súhrnnú správu o
úsek ochrany
priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
pred povodňami
opatreniach a predkladá ju okresnému úradu

§ 26 ods. 3 písm.
c) bod 3 z. č.
7/2010 Z. z.

171

poskytuje správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov alebo poverenej
osobe informácie z územnoplánovacej
úsek ochrany
dokumentácie a prípadne ďalšie informácie,
pred povodňami
ktoré môžu prispieť k vypracovaniu,
prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného
hodnotenia povodňového rizika

§ 26 ods. 4 písm.
a) z. č. 7/2010 Z. z.

172

poskytuje správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov alebo poverenej
úsek ochrany
osobe podklady potrebné na vyhotovenie,
pred povodňami
prehodnotenie a aktualizáciu mapy
povodňového rizika

§ 26 ods. 4 písm.
b) z. č. 7/2010 Z. z.
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§ 26 ods. 3 písm.
b) bod 4 z. č.
7/2010 Z. z.

§ 26 ods. 3 písm.
b) bod 6 z. č.
7/2010 Z. z.

173

koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie
regulatívov priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia v územnom
úsek ochrany
pláne obce alebo v územnom pláne zóny s
pred povodňami
opatreniami na ochranu pred povodňami, ktoré
sú uvedené v schválenom pláne manažmentu
povodňového rizika

§ 26 ods. 4 písm.
c) z. č. 7/2010 Z. z.

174

zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových
čiar zobrazených na mapách povodňového
úsek ochrany
ohrozenia do územného plánu obce alebo
pred povodňami územného plánu zóny pri najbližšom
preskúmavaní schváleného územného plánu
podľa osobitného predpisu;

§ 26 ods. 4 písm.
d) z. č. 7/2010 Z. z.

175

žiada správcu vodohospodársky významného
vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu
úsek ochrany
inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny § 26 ods. 4 písm.
pred povodňami rozsahu inundačného územia na obstaranie
e) z. č. 7/2010 Z. z.
územného plánu obce alebo územného plánu
zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku,
jeho zmeny alebo doplnku

176

spolupracuje so správcom vodohospodársky
významných vodných tokov a s poverenými
úsek ochrany
osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní a
pred povodňami
aktualizácii plánu manažmentu povodňového
rizika

§ 26 ods. 4 písm. f)
z. č. 7/2010 Z. z.

177

vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak
hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia,
úsek ochrany
majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného
pred povodňami
prostredia povodňou a ihneď o tom informuje
príslušné orgány

§ 26 ods. 5 písm.
a) z. č. 7/2010 Z. z.

178

zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie
obecného hasičského zboru potrebnými
úsek ochrany
prostriedkami a výstrojom na výkon
pred povodňami
povodňových záchranných prác podľa
osobitného predpisu

§ 26 ods. 5 písm.
b) z. č. 7/2010 Z. z.

179

poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú
úsek ochrany
okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej
pred povodňami
povodňou podľa osobitného predpisu

§ 26 ods. 5 písm.
c) z. č. 7/2010 Z. z.
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