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Celý tento dokument, jeho obsah, forma a to vrátane grafickej úpravy je chránený autorským právom. Jeho DNpNRĐYHN upravovanie, kopírovanie,
]YHUHMĖRYDQLH a DNpNRĐYHN šírenie (reprodukovanie, ]DSRåLþDQLH darovanie, prenajatie a pod.) bez predchádzajúceho písomného súhlasu VSRORþQRVWL SOTAC,
s.r.o. Košice nie je povolené. 9\GDYDWHĐ si vyhradzuje právo na rozmnožovanie, šírenie a reprodukovanie DNêFKNRĐYHN þDVWt textu. Žiadna þDVĢ tohto diela
nesmie E\Ģ DNRXNRĐYHN formou /najmä WODþRX elektronicky alebo iným spôsobom/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Y\GDYDWHĐD reprodukovaná
alebo ukladaná s použitím elektronických médií do pamäte, následne spracovávaná, resp. ćDOHM šírená.
Je zakázané použitie tohto odborného dokumentu neoprávnenými osobami. K DNpPXNRĐYHN NRPHUþQpPX použitiu a využitiu je potrebné písomné povolenie
a súhlas obchodnej VSRORþQRVWL SOTAC, s.r.o. Košice. 6SRORþQRVĢ dáva týmto súhlas legálnemu GUåLWHĐRYL tejto kópie na využívanie tu obsiahnutých informácií
a údajov YêOXþQH pre vlastnú potrebu. Produkt nesmie Y\XåtYDĢ a SRXåtYDĢ tretia osoba.
Klient sa zaväzuje, že neposkytne a neumožní poskytnutie tohto súboru neoprávneným osobám, vrátane iných obcí a miest.

ÄýOiQRN 46 ods. 1 ústavy je potrebné Y\NODGDĢ v spojitosti s þO. 51 a þO. 2 ods. 2
ústavy.
3LVDWHĐ podnetu preto musí pri domáhaní sa svojho práva
UHãSHNWRYDĢ ustanovenie zákona, ktorý upravuje postup pri realizácii práva na
súdnu a inú právnu ochranu ...
Rámec povinností štátnych orgánov, YRþL ktorým smeruje právo na
súdnu alebo inú právnu ochranu, upravuje þO. 2 ods. 2 Ústavy SR, SRGĐD
ktorého: Štátne orgány môžu NRQDĢ iba na základe ústavy, v jej medziach u v
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Právo na inú právnu ochranu poskytuje ústava každému právu,
ktoré je v právnom poriadku Slovenskej republiky upravené a ktorého sa
možno zákonom ustanoveným postupom GRPiKDĢ na inom orgáne Slovenskej
republiky“
(Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 26/1994, obdobne sp. zn. II. ÚS 143/02)
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Vývojom a legislatívnym procesom sa postupne kreovali tzv. „špecifické
podania“ a následne sa dotvorila aj právna úprava:

1./ petície - ]iNþ=E
VĢDåQRVWL- ]iNþ=]
3./ oznámenia a podnety - ]iNþ=]

9RYãHWNêFKWURFKSUtSDGRFKMHQHY\KQXWQpY\FKiG]DĢ]RYãHREHFQHDNFHSWRYDWHĐQHMSUiYQHM
]iVDG\SRGĐDNWRUHMVDNDåGpSRGDQLHSRVXG]XMHSRGĐDMHKRREVDKXDQLHSRGĐDQi]YX

6ġ$ä126ġ
(§ 1 ods. 2 písm. a/ a b./)

VYBAVOVANIE
- prijímanie
- evidencia
- prešetrovanie
- vybavenie

VYBAVENIE
- vrátenie VĢDåQRVWL
- odloženie VĢDåQRVWL
- oznámenie výsledku prešetrenia VĢDåQRVWL
- oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti
vybavenia predchádzajúcej VĢDåQRVWL
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'58+<6ġ$ä1267Ë
(v závislosti od toho sú upravené postupy pri ich vybavovaní)

a) VĢDåQRVĢ (§ 3)
b) anonymná VĢDåQRVĢ (§ 5 ods. 3)
c) VĢDåQRVĢ s utajením totožnosti /anonymne vybavovaná/ (§ 8)
d) opakovaná VĢDåQRVĢ (§ 21 ods. 1)
e) ćDOãLD opakovaná VĢDåQRVĢ (§ 21 ods. 6)
f) totožná VĢDåQRVĢ (§ 21 ods. 4)
g) VĢDåQRVĢ proti vybaveniu VĢDåQRVWL (§ 22 ods. 1)

6ġ$ä126ġ
(vymedzenie)

pozitívne

negatívne

(1) 6ĢDåQRVĢ je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených
záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené þLQQRVĢRX alebo
QHþLQQRVĢRX orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych
predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej
správy.
(§ 3 ods. 1 zákona)
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6ġ$ä126ġ
(negatívne vymedzenie)
6ĢDåQRVĢRXSRGĐDWRKWR]iNRQDQLHMHSRGDQLH ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v þLQQRVWL orgánu verejnej správy, ktorých
odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
c) je VĢDåQRVĢRX SRGĐD osobitného predpisu,
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní SRGĐD osobitného
predpisu,
e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, GRKĐDGX dozoru alebo inšpekcie SRGĐD
osobitného predpisu
f) obsahuje utajované VNXWRþQRVWL alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako
VĢDåQRVWL SRGĐD tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných VNXWRþQRVWt SRGĐD
osobitného predpisu.
a tiež podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom XSR]RUĖXMH na nedostatky v þLQQRVWL iného orgánu
verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.
c) z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné

6ġ$ä126ġ SRVWXS\
3ULQFLSLiOQHVDXSODWĖXM~ãW\UL]iNODGQpSRVWXS\
a./ odloženie podania (nahradenie doterajšieho vrátenia podania) - § 6
6~þDVĢRXSUiYQHKRSRVWXSXRGORåHQLDSRGDQLDMH
tzv. LQIRUPDþQiSRYLQQRVĢ - XSRYHGRPHQLHSRGiYDWHĐDR odložení
tzv. SRYLQQRVĢRG{YRGQHQLD – právne a skutkové odôvodnenie takéhoto postupu orgánu verejnej správy
tzv. StVRPQiSRYLQQRVĢ - XSRYHGRPHQLHSRGiYDWHĐDStVRPQRXIRUPRX YUiWDQHSUHXNi]DQLDGRUXþHQLD 

b./ postúpenie podania príslušnému orgánu verejnej správy
Podanie postúpi orgán verejnej správy tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný SRGĐD osobitného predpisu a
V~þDVQH to oznámi tomu, kto ho podal.
1DSRVW~SHQLHWDNHMWRVĢDåQRVWLVDY]ĢDKXMHOHKRWDSRGĐD§ 9 zákona o VĢDåQRVWLDFK– do 10 pracovných dní od
GRUXþHQLDRUJiQXYHUHMQHMVSUiY\

c./ vybavenie veci SRGĐD osobitného právneho predpisu, ak je príslušný podanie
Y\EDYLĢ SRGĐD osobitného právneho predpisu
Na rozdiel oproti doterajšej úprave orgán verejnej správy podanie R]QDþHQp ako VĢDåQRVĢ ktoré nie je VĢDåQRVĢRX
z niektorého z dôvodov uvedených v tomto ustanovení nemôže YUiWLĢ v prípade, ak je na jeho vybavenie príslušný SRGĐD iného
právneho predpisu.
To znamená, že kompetencia na vybavenie zostáva na tom istom orgáne verejnej správy – len za využitia iného
právneho predpisu.

d./ vrátenie podania - § 8
VĢDåQRVĢ v ktorej VĢDåRYDWHĐ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej správy nie je
príslušný, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej GRUXþHQLD vráti VĢDåRYDWHĐRYL s uvedením dôvodu.
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6ġ$ä126ġ SUHGPHW
.YDOLILNRYDQiVĢDåQRVĢPXVtVSĎĖDĢQDVOHGRYQpNULWpULi:
$VĢDåQRVĢQHPiSRåDGRYDQpQiOHåLWRVWL
%VĢDåQRVĢQLHMH]UR]XPLWHĐQiDþLWDWHĐQi
&VĢDåQRVĢWUHEDGRSOQLĢR zákonom požadované - potrebné údaje,
'VĢDåQRVĢQLHMHDXWRUL]RYDQi
(YLD]DQRVĢHOHNWURQLFNRXSRGRERX– obsahom.
6ĢDåQRVĢNWRUineobsahuje povinné náležitosti sa považuje za DQRQ\PQ~VĢDåQRVĢ
a SRGĐDXVWDQRYHQLD§ 6 ods. 1 písm. a) tohto zákona sa nevybavuje - odloží.
$QRQ\PQHMVĢDåQRVWLWHGDFKêEDMHGQD]SRGVWDWQêFKQiOHåLWRVWtQLHMH]UHMPpNWRMX
podáva.

6ġ$ä126ġ OHKRW\- I.)
$ =iNRQRVĢDåQRVWLDFK- zákonné lehoty:
•SRYLQQRVĢSRVW~SLĢSRGDQLHY lehote 10 pracovných dní tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný
SRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVX(§ 4 ods. 4 zákona)
•SRYLQQRVĢSRVW~SLĢSRGDQLH]NWRUpKRMH]UHMPpåHVPHUXMHSURWLUR]KRGQXWLXNWRUpQLHMH
právoplatné, do 5 pracovných dní orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal (§ 4 ods. 5 zákona)
•RGORåtVĢDåQRVĢDNRGXGDORVWLNWRUHMVDSUHGPHWVĢDåQRVWLWêNDXSO\QXORYGHĖMHMGRUXþHQLD
YLDFQHåSlĢURNRY(§ 6 ods. 1 písm. d/ zákona)
•DNVĢDåQRVWLQHPiSRåDGRYDQp~GDMHDOHERDNFKêEDM~LQIRUPiFLHSRWUHEQpQDMHMSUHãHWUHQLH
RUJiQYHUHMQHMVSUiY\XUþtOHKRWXSUDFRYQêFKGQtRGGRUXþHQLDStVRPQHMYê]Y\QDRGVWUiQHQLH
(§ 6 ods. 2 zákona)
•SRYLQQRVĢVĢDåQRVĢYNWRUHMVĢDåRYDWHĐSRåLDGDORXWDMHQLHVYRMHMWRWRåQRVWLQDNWRUHMY\EDYHQLH
RUJiQYHUHMQHMVSUiY\QLHMHSUtVOXãQêYUiWLĢVĢDåRYDWHĐRYLQDMQHVN{UGRSUDFRYQêFKGQtRG
MHMGRUXþHQLD(§ 8 ods. 3 zákona)
•SRYLQQRVĢVĢDåQRVĢSRVW~SLĢQDMQHVN{UGRSUDFRYQêFKGQtRGGRUXþHQLDRUJiQXYHUHMQHM
správy príslušnému na jej vybavenie (§ 9 zákona)
•spory o SUtVOXãQRVĢ- najneskôr do 10 pracovných dní od vzniku sporu (§ 11 ods. 3 zákona)
•SRYLQQRVĢVĢDåQRVĢY\EDYLĢGRSUDFRYQêFKGQt(§ 13 ods. 1 zákona)
•PRåQRVĢSUHGOåHQLDOHKRW\RSUDFRYQêFKGQtDNMHVĢDåQRVĢQiURþQiQDSUHãHWUHQLH(§ 13 ods.
2 zákona)
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6ġ$ä126ġ OHKRW\– II.)
•SRYLQQRVĢEH]RGNODGQHRER]QiPLĢWRKRSURWLNRPXVĢDåQRVĢVPHUXMHVMHMREVDKRP(§ 15)
•SUHUXãHQLHSO\QXWLDOHKRW\QDY\EDYHQLHVĢDåQRVWLY prípadoch, kedy orgán verejnej správy vyzve
VĢDåRYDWHĐDQDVSROXSUiFXSULY\EDYRYDQtVĢDåQRVWL(§ 16 zákona)
•SRYLQQRVĢV~þLQQRVWLRUJiQXYHUHMQHMVSUiY\GRSUDFRYQêFKGQt(§ 17 zákona)
•RSDNRYDQ~VĢDåQRVĢMHRUJiQYHUHMQHMVSUiY\SRYLQQêY\EDYLĢYOHKRWHGRSUDFRYQêFKGQtV
PRåQRVĢSUHGOåHQLDOHKRW\RSUDFRYQêFKGQtDNMHRSDNRYDQiVĢDåQRVĢQiURþQiQD
prešetrenie (§ 21 ods. 5 zákona)
•VĢDåQRVĢSURWLY\EDYRYDQLXVĢDåQRVWLMHRUJiQYHUHMQHMVSUiY\SRYLQQêY\EDYLĢYOHKRWHGR
SUDFRYQêFKGQtVPRåQRVĢSUHGOåHQLDOHKRW\RSUDFRYQêFKGQtDNMHRSDNRYDQiVĢDåQRVĢ
QiURþQiQDSUHãHWUHQLH(§ 22 ods. 4 zákona)
•NRQDQLHRXORåHQtSRULDGNRYHMSRNXW\PRåQR]DþDĢGRWURFKPHVLDFRYRGRGĖD]LVWHQLDSRUXãHQLD
povinnosti, najneskôr do jedného roka od porušenia povinnosti (§ 24 ods. 3 zákona).
B.) zákonodarca používa IRUPXOiFLXÄYLQHMXUþHQHMOHKRWH³– to znamená, že popri zákonných
OHKRWiFKH[LVWXM~DMOHKRW\XUþHQpRUJiQRPYHUHMQHMVSUiY\
C.) tzv. základná lehota – ÄEH]RGNODGQH³DOHERÄEH]]E\WRþQpKRRGNODGX³
„Bez ]E\WRþQpKR odkladu“ - ide o stav, NHć je možné zo strany orgánu verejnej správy
NRQãWDWRYDĢ že zistil úplne VNXWRþQê stav a pritom rešpektoval platnú právnu úpravu. Tento
pojem je nevyhnutné Y\NODGDĢ v kontexte konkrétneho prípadu a konkrétnej VĢDåQRVWL.

,3UHãHWURYDQLHDY\EDYRYDQLHVĢDåQRVWt
proti

1. zamestnanec obce

prešetruje a vybavuje
a) vedúci zamestnanec (ak je)
b) SUHGQRVWDREHFQpKR~UDGX DNH[LVWXMHD~UDGVDQHþOHQt– nemá
vedúcich zamestnancov)
c) starosta obce (ak neexistuje prednosta úradu ani vedúci zamestnanec)
d) ]DPHVWQDQHFREFH VSRORþQêREHFQê~UDG – vždy tá obec, ktorá je
]DPHVWQiYDWHĐRP

2. vedúci zamestnanec
obce

a) prednosta obecného úradu (ak existuje)

3. prednosta úradu

starosta obce

b) starosta obce (ak neexistuje prednosta úradu)

NRQWURODY\EDYRYDQLDVĢDåQRVWt- § 18d ods. 1 – hlavný kontrolór obce + § RGV]iNþ
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proti

prešetruje a vybavuje

4. starostovi obce

a) prenesený výkon štátnej správy

najbližší orgán štátnej správy (spravidla
odvolací
orgán)
s
kontrolnou
právomocou
ak nie je – ústredný orgán štátnej
správy pre kontrolu vybavovania
VĢDåQRVWt – Úrad vlády SR

b) samospráva

NRPLVLDREHFQpKR]DVWXSLWHĐVWYD
(§ ]iNþ=E
XUþtYQ~WRUQêSUHGSLVSRGĐD§ 11 ods. 5
a § RGV]iNþ=]

proti

prešetruje a vybavuje

5. príslušník obecnej polície
(zamestnanec obce)

QiþHOQtNREHFQHMSROtFLH

QiþHOQtNREHFQHMSROtFLH
]iNþ=E

starosta obce

(§ ]iNþ=E

GRSOQLħGR9=1 ]KRUDXYHGHQ«
R]ULDGHQ¯REHFQHMSRO¯FLH
RUJDQL]DÏQ¿SRULDGRN

8

Školstvo
(bez právnej subjektivity / s právnou subjektivitou)
(§ RGV]iNþ=]

proti

prešetruje a vybavuje
a) starosta obce (§ 6 ods. 17)

7. Zamestnancovi obce v školstve /
riaditeĐovi školy (ZŠ, MŠ) alebo
školského zariadenia

+ pomoc - štátna školská inšpekcia
- okresný úrad v sídle kraja
len pri prešetrovaní

b) štátna školská inšpekcia
(§ RGV]iNþ=]
~URYHĖ
- pedagogického riadenia
- výchovy a vzdelávania
- materiálno-technických podmienok
- SHGDJRJLFNpKRY\XþRYDQLD

YQ¼WRUQ¿SUHGSLVREFHPXV¯ULHģLħ

5R]SRþWRYiDSUtVSHYNRYiRUJDQL]iFLDREFH
prešetruje a vybavuje

proti

a) vedúci zamestnanec (ak existuje)

8. zamestnanec organizácie

b) ULDGLWHĐ DNQHH[LVWXMHYHG~FL

9. vedúci zamestnanec organizácie

ULDGLWHĐRUJDQL]iFLH

10. riaditeĐ (štatutárny zástupca)
organizácie

starosta obce
(§ RGVStVPG ]iNþ=E
REHFQp]DVWXSLWHĐVWYROHQY\PHQ~YDDOHER
odvoláva – ostatné veci starosta

PXVtE\ĢYQ~WRUQêSUHGSLV
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proti

prešetruje a vybavuje

NRPLVLDREHFQpKR]DVWXSLWHĐVWYD§ ]iNþ=E
DNMX]ULDGLREHFQpKR]DVWXSLWHĐVWYRYQ~WRUQêPSUHGSLVRP

11. hlavný kontrolór obce
(nie je vedúci orgán – je vedúci
zamestnanec obce)

proti

prešetruje a vybavuje

12. poslanec obecného zastupiteĐstva

13. obecné zastupiteĐstvo

NRPLVLDREHFQpKR]DVWXSLWHĐVWYD
/§ ]iNþ=E
(ak ju zriadil - musí)

a) prenesený výkon štátnej správy
- najbližší orgán štátnej správy s kontrolnou právomocou
(územný plán obce – prenesený výkon)
- ak nie je – ústredný orgán štátnej správy – Úrad vlády SR

b) samospráva
- NRPLVLDREHFQpKR]DVWXSLWHĐVWYD
- vnútorný predpis
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,,.RQWURODY\EDYRYDQLDVĢDåQRVWt

a) hlavný kontrolór obce (§ GRGV]iNþ=E
(obligatórne – celý proces)
b) VXEMHNWNWRUêVĢDåQRVĢY\EDYLO
(kontrola opatrení)
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MAJETOK OBCE
NRPSOH[QêSRKĐDGDULHãHQLD
spôsoby usporiadania)
XUþHQpSUHSRWUHE\~þDVWQtNRYNRQ]XOWiFLt
© SOTAC s.r.o., Košice
© Doc. JUDr. Jozef SotoláĜ, PhD.

jún 2017
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MAJETOK OBCE
(obec - KĐDGLVNR

ako subjekt
verejného práva

ako subjekt
súkromného práva
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MAJETOK OBCE

majetok
- QHKQXWHĐQRVWL
- KQXWHĐQpYHFL
- ILQDQþQpSURVWULHGN\

majetkové práva

súvisiace:
(tzv. verejné užívanie)
- verejné priestranstvo
- YHUHMQi]HOHĖ
- miestne komunikácie
- verejné cintoríny
- športové zariadenia
- ...

VO~åLQDXVSRNRMHQLHSRWULHERE\YDWHĐRY
SUiYRRE\YDWHĐRYXåtYDĢPDMHWRNREFH- § ]iNþ=E

MAJETOK OBCE
(komunálny majetok)

verejný majetok

verejné služby

rozhodovanie

(nakladanie)

obligatórne

priamo
(obec sama)

verejné úlohy
(verejné ciele)

referendum
(lokálne o majetku)

fakultatívne

nepriamo

podnikanie

správca
(na plnenie úloh obce)

REFKRGQiVSRORþQRVĢ
SRGQLNDWHĐVNiþLQQRVĢ
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KOMUNÁLNY MAJETOK
verejný
ý majetok

verejné
erejn
né sl
služby
žb

obligatórne
atórne

rozhodovanie
ro hodo
o anie

referendum
referen

fakulta
fakultatívne

XUþXM~VD
hranice a limity
- zákony
- príkazy
- obmedzenia -

KRVSRGiUQRVĢ
HIHNWtYQRVĢ
~þLQQRVĢ
~þHOQRVĢ

kritéria
- obligatórne nakladanie
- orientácia na verejné
potreby
- zákaz podnikania v
XUþLWêFKSUtSDGRFK

Kontrola

-

regulatívy
- nariadenia EÚ
- štátna pomoc
- KRVSRGiUVNDV~ĢDå

ILQDQþQi
dozor
ombudsman

MAJETOK OBCE
(základné hĐDGLVNi
právne
vnútorné
regulatívy
-

ekonomické
NRQFHSþQp

HYLGHQþQp

~þWRYQp
]QDORVĢPDMHWNX
~þWRYQpNDUW\

RFHĖRYDQLH
majetku

zhodnotenie
právne predpisy
~þWRYQpGRNODG\
majetku
Štatút obce
GDĖRYp
zásady
územný
inventarizácia
VZN – dotácie
plán
UR]SRþHWREFH
Y\UDćRYDQLH
koncepcie
- 369/1990
oslobodenie
majetku
rozvoja
- 138/1991
obce
obce
- ...
GDĖRYp
povinnosti
obmedzenie dispozície
XPRåĖXM~FHQDNODGDĢ
- ozdravný režim
(kompetencie orgánov)
zánik
- nútená správa
iné spôsoby
- verejné obstarávanie (343/2015)
- KRVSRGiUVNDV~ĢDå(136/2001)
- štátna pomoc (358/2015)
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OBEC
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NWRY\MDGUXMHQDYRQRNY{ĐXSUiYQLFNHMRVRE\

dispozícia a nakladanie s prostriedkami
kto ju navonok prezentuje (realizuje)
štatút
obce

UR]SRĀHW
obce

zákonná
kompetencia
orgánu

regulatívna
kompetencia
orgánu

(starosta alebo OZ)

(starosta alebo OZ)

ostatné
postupy

- sem vnútorné zásady
- vyhradená kompetencia OZ
- zásady nakladania s
- v platnej právnej úprave
majetkom
- v judikatúre súdov
- LQWHUSUHWDþQpSUDYLGOiSUH
- zásady nakladania s
rozdelenie kompetencie
fin. prostriedkami
- ...

- uznesenia
OZ

výber produktu, tovaru, služby - je regulovaný normami verejného práva
- proces
verejného obstarávania
zákona o majetku obcí
]iNRQRYRUR]SRþWRYêFKSUDYLGOiFK
...
© Sotac ,s.r.o. Košice

obyvatelia (pôvodca moci)

OBEC
2EHFQp]DVWXSLWHĐVWYR

starosta obce

Hlavný
kontrolór

zástupca starostu
Komisia – konflikt záujmov
Komisia – VĢDåQRVWL

Útvar HK

Poslanci OZ
XYRĐQHQtSRVODQFL2=

Sekretariát starostu
Obecná rada
]DNODGDWHĐ
]ULDćRYDWHĐ

Komisie OZ

Obchodné
VSRORþQRVWL
5R]SRþWRYp
organizácie Príspevkové
organizácie

Obecný úrad

Obecná polícia

prednosta úradu

QiþHOQtN

oddelenie oddelenie

obyvatelia

oddelenie

.....

(adresáti, klienti – F.O., P.O.)
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FUNGOVANIE OBCE
Európska únia

štát

SRGQLNDWHĕVNpVXEMHNW\

obyvatelia

ZDROJE / PRÍJMY / OBCE

H[WHUQp

dotácie SRGLHORYp
dane

dary

LQWHUQp

...

miestne dane
(poplatky)

správne
poplatky

ostatná
ĀLQQRVĨ

podnikanie

...

© Sotac ,s.r.o. Košice

1. Koncepcie obce
(§ 11 ods. 4
+ ostatné zákony)

5R]SRĀHWREFH

3. Podnikanie obce 4. Regulatívy obce

UR]SRĀWRYp]iNRQ\
(523/2004 a 583/2004)

(§ 8 + 138/1991)

]iNODGQp

SURJUDPRYpKĕDGLVNR

obec samotná

obligatórne

~ĀWRYQpKĕDGLVNR

fakultatívne

GDěRYpKĕDGLVNR

SUtVSHYNRYp
organizácie obce
REFKRGQi
VSRORĀQRVĨREFH
s.r.o.
a.s.

(dispozícia so zdrojmi)

- zákon o obecnom
zriadení
- ]iNRQRPDMHWNX
obcí
- ...
- ...
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MAJETOK OBCE
8UþRYDQLH ]LVĢRYDQLH 
vlastníctva
/NADOBÚDANIE/

prechod

prevod

(záznamová
listina)

(vklad)

EVIDENCIA
(inventarizácia)

NAKLADANIE

nadobúdanie predaj vyradenie

regulatívy

systém regulatívov
- ver. obstarávanie,
...

regulatívy

MAJETOK OBCE
majetok obce
(majetkové práva)

]RKĐDGQHQLH
kritéria

štátna
pomoc

KRVSRGiUQRVĢ

zo zákona
(prechod)

majetok - správca

HIHNWtYQRVĢ

~þLQQRVĢ

nadobúdanie majetku
(vlastný majetok)
138/1991
135/1961
zákon

cestný zákon

GHOLPLWDþQêSURWRNRO

66/2009

SUHE\WRþQê
majetok štátu
vkladové konania

zákonné vecné
bremeno

hospodárska
V~ĢDå

~þHOQRVĢ
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PREVODY MAJETKU OBCE
KRVSRGiUQRVĢHIHNWtYQRVĢ~þLQQRVĢD~þHOQRVĢ
QHKQXWHĐQRVWL
(OZ)

spôsob
prevodu
priamy
predaj

KQXWHĐQpYHFL

vklady majetku

majetkové práva

YêOXþQH2=

VFKYDĐXMH2=
(nad hodnotu v
Zásadách)

VFKYDĐXMH2=
(nad hodnotu
XUþHQ~2=

VFKYDĐXMHVWDURVWD
(pod hodnotu)

VFKYDĐXMHVWDURVWD
(pod hodnotu v
Zásadách)

základané

podmienky
VOS

existujúce

PREVODY MAJETKU OBCE

ŠPECIFICKÉ
(mimo § 9a ods. 1-7)

ZÁKLADNÉ

osobitný zákon
(182/1993)

verejná
obchodná
V~ĢDå
GREURYRĐQi
dražba

priamy predaj

OSOBITNÉ
(mimo § 9a ods. 1-7)

KQXWHĐQiYHF
(do 3.500 €)

právo na prednostný
prevod
- predkupné právo

zákonné predkupné
právo
(obec spoluvlastník)

pozemok +
SULĐDKOêSR]HPRN
zastavaný stavbou
vo vlastníctve
åLDGDWHĐD
dôvod hodný
osobitného
]UHWHĐD

18

© Sotac ,s.r.o. Košice

 2  R
VEREJNÉ PRÁVO
POJEM

SÚKROMNÉ PRÁVO

ÚZEMNÝ
PLÁN
základný
regulatív

Ah
PRE
~2 

VLASTNÍCTVO
~A 

 h

 

bezdôvodné
obohatenie

dreviny

- alkohol
- verejný poriadok
- ....

parkoviská
OBCE

VEREJNÉ
~A 
obmedzenie
VP

l,h
POZEMKU

 z 
OSÔB

 h
 h

cesty
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MIESTNE KOMUNIKÁCIE V OBCI
(obec ako vlastník a správca komunikácií)
OēïGG GĀēóG¡çóPG
© SOTAC s.r.o., Košice

jún 2017

© Doc. JUDr. Jozef SotoláĜ, PhD.

Celý tento dokument, jeho obsah, forma a to vrátane grafickej úpravy je chránený autorským právom. Jeho DNpNRĐYHN upravovanie,
kopírovanie, ]YHUHMĖRYDQLH a DNpNRĐYHN šírenie (reprodukovanie, ]DSRåLþDQLH darovanie, prenajatie a pod.) bez predchádzajúceho
písomného súhlasu VSRORþQRVWL SOTAC, s.r.o. Košice nie je povolené. 9\GDYDWHĐ si vyhradzuje právo na rozmnožovanie, šírenie
a reprodukovanie DNêFKNRĐYHN þDVWt textu. Žiadna þDVĢ tohto diela nesmie E\Ģ DNRXNRĐYHN formou /najmä WODþRX elektronicky alebo
iným spôsobom/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Y\GDYDWHĐD reprodukovaná alebo ukladaná s použitím elektronických médií
do pamäte, následne spracovávaná, resp. ćDOHM šírená.
Je zakázané použitie tohto odborného dokumentu neoprávnenými osobami. K DNpPXNRĐYHN NRPHUþQpPX použitiu a využitiu je
potrebné písomné povolenie a súhlas obchodnej VSRORþQRVWL SOTAC, s.r.o. Košice. 6SRORþQRVĢ dáva týmto súhlas legálnemu GUåLWHĐRYL
tejto kópie na využívanie tu obsiahnutých informácií a údajov YêOXþQH pre vlastnú potrebu. Produkt nesmie Y\XåtYDĢ a SRXåtYDĢ
tretia osoba.
Klient sa zaväzuje, že neposkytne a neumožní poskytnutie tohto súboru neoprávneným osobám, vrátane iných obcí a miest.
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Miestne komunikácie

ÚZEMNÝ PLÁN

(OBEC)
/špecifické postavenie/

VEREJNÉ
PRÁVO

SÚKROMNÉ
PRÁVO
VLASTNÍK

SPRÁVCA

(OZ)

(majetok)

teleso
komunikácie

nakladanie s
majetkom obce
(138/1991)

SPRÁVCA
(správny
orgán)

SPRÁVA
DANÍ
(582/2004)

výkon verejnej
správy
(135/1961)

verejné
priestranstvo
cestná
]HOHě

zákonné vecné
bremeno
(66/2009)

SPRÁVNE
POPLATKY
(145/1995)

STAVEBNÝ
ÚRAD
(50/1976)
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KOMUNIKÁCIE - ROZLIŠOVANIE

XçtYDQLHNRPXQLNiFLH

všeobecné – technická evidencia MK (pasportizácia)
povolenie
RVRELWQpXçtYDQLH
správny poplatok
prekopávky
]MD]GQRVĨDVFKRGQRVĨNRPXQLNiFLH
ĀLVWRWDPLHVWQHMNRPXQLNiFLH
stavba

napojenie na stavbu komunikácie

správny poplatok

]iNRQQpYODVWQtFWYR
- neeviduje sa samostatne
V~ERUSRSLVQìFKLQIRUPiFLt

- stavba
evidencia
zákonné vecné bremeno

- pozemok

- eviduje sa samostatne

GRSUDYQp]QDĀHQLHYREFL
]iSLVYODVWQtFWYDPLHVWQHMNRPXQLNiFLH– çLDGRVĨR]i]QDP ]i]QDPRYiOLVWLQD
- titul nadobudnutia – ]iNĀ
- geometrický plán
© Sotac ,s.r.o. Košice

KOMUNIKÁCIE
- pojem
- miestna komunikácia – V~ĀDVWL

- charakter miestnej komunikácie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

teleso komunikácie
parkoviská + odstavné plochy
FKRGQtN\YREFL
GDçĊRYpYSXVW\
SR]HPN\PHG]LFHVWRXDQHKQXWHĕQRVĨDPL
FHVWQi]HOHě YHUHMQi]HOHě
verejné priestranstvá
ochranné pásmo miestnej komunikácie
osvetlenie miestnej komunikácie
napojenia na MK – súhlasy
- správne poplatky

verejná
neverejná
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OBEC A MIESTNE KOMUNIKÁCIE
VLASTNÍK

SPRÁVCA

(súkromné právo)

(verejné právo)

 rovnocenné postavenie
 koncepcie obce a plánovanie

RIEŠENIE
KONFLIKTOV
YODVWQtNVWDYE\
DYODVWQtNSR]HPNX
(66/2009)

územný plán obce
projekt dopravného
]QDĀHQLD
HYLGHQFLDPDMHWNX

 QHPRçQR]QHXçtYDĨ– diskriminácia
 QHPRçQR]YìKRGěRYDĨ– ochrana hosp.
V~ĨDçH
 SRYLQQRVĨVWDURVWOLYRVWLRPDMHWRNREFH

 nerovnocenné postavenie
 MHGQRVWUDQQpDGLUHNWtYQHUR]KRGRYDQLH
 individuálne kompetencie (správa ako
celok)
 UHJXODĀQpRSUiYQHQLDREFH

~GUçED
VWDURVWOLYRVĨ

je to výkon samosprávy obce - VZN

 ]RGSRYHGQRVĨ]DQDNODGDQLHVPDMHWNRP
obce (náhrada škody – FHVW\DFKRGQtN\

© Sotac ,s.r.o. Košice

obec ako vlastník miestnej komunikácie
RGSRU~ĀDQpSRVWXS\

SUHXND]QRVĨ

A @ výĖDWRN]R]iNRQD ]iNĀ
B @ zisĢovanie miestnej komunikácie

SRWYUGHQLHREFHRWRPçH
je vlastníkom

1. Y\çLDGDQLHSDVSRUWL]iFLH0. VSUHGURNX– MNV + ONV)
obsahuje miestne kom.
2. GHOLPLWDĀQìSURWRNRORSUHFKRGHPDMHWNX
neobsahuje miestne kom.
3. geometrické plány a zameranie MK
4. çLDGRVĨRY\NRQDQLH]i]QDPRYYRSHUiWRFKNDWDVWUD
kúpna zmluva
nájomná zmluva
5. URNRYDQLHRY\VSRULDGDQtSR]HPNRYSRGVWDYERX
]POXYDRYìSRçLĀNH
darovacia zmluva
....
6. Y\]QDĀHQLH]iNRQQpKRYHFQpKREUHPHQD DNQLHMHLQiGRKRGD
7. Y\GUçDQLHYODVWQtFWYDSR]HPNRYSRGPLHVWQRXNRPXQLNiFLRX
RVYHGĀHQLH QRWiU
ROEP
V~GQHNRQDQLH XUĀRYDFLDçDORED
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C @ evidencia miestnej komunikácie

územný plán obce – koncepcia MK

sem:

technická evidencia MK (zákonná povinnosĢ
SURMHNWGRSUDYQpKR]QDĀHQLDREFH
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OBEC AKO SPRÁVCA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
(verejnoprávny rozmer)

A/ CESTNÝ SPRÁVNY ORGÁN
B/ FIŠKÁLNY ORGÁN
C/ STAVEBNÝ ÚRAD
D/ DOZORNÝ A KONTROLNÝ ORGÁN
E/ 6$1.ÿ1ë25*É1
F/ 5(*8/$ÿ1ë25*É1

RVWDWQpĀLQQRVWL - parkovanie v obci
- RGVWUDěRYDQLHYUDNRYPRWRURYìFKYR]LGLHO
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$CESTNÝ SPRÁVNY ORGÁN
- VHPUR]KRGRYDQLHYRYHFLDFK
-

XUĀHQLH0.– za neverejnú
zaradenie MK – do siete MK
povolenie podujatia na MK
rozhodnutie – vjazd na MK
opatrenia na nápravu
SUHGEHçQpRSDWUHQLD
...

%FIŠKÁLNY ORGÁN
- REHFY\EHUi
-

RVRELWQpXçtYDQLH0.
SRYROHQLHX]iYLHUN\UHVSREFKiG]N\QD0.
pripojenie na MK

D

VSUiYQHSRSODWN\

E

miestne dane – daĖ ]DXçtYDQLHYHUHMQpKRSULHVWUDQVWYD

© Sotac ,s.r.o. Košice

&STAVEBNÝ ÚRAD
-

povolenia
V~KODV\
Y\MDGUHQLD
VHP

-

RVRELWQpXçtYDQLH0.
UR]NRSiYN\DSUHNRSiYN\0.
X]iYLHUN\0.
rozšírenie pozemku MK

'DOZORNÝ A KONTROLNÝ ORGÁN
-

]DEH]SHĀRYDQLH]MD]GQRVWL0.
]DEH]SHĀRYDQLHVFKRGQRVWL0.
ĀLVWRWD0.
kosenie MK a cestnej zelene
~SUDY\FHVWQHM]HOHQH RGVWUDĖRYDQLHYìKĐDG]QDĀN\
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(6$1.ÿ1ë25*É1
-

REHFVDQNFLRQXMHSRUXåHQLDSUiYQHM~SUDY\QD~VHNX0.
VHP - SULHVWXSN\
ukladanie pokút
- VSUiYQHGHOLNW\
MHWRNRQDQLH SURFHVQìSRVWXS 
- RGR]QiPHQLDDçSRUR]KRGQXWLH
- UHåSHNWRYDQLHHXUySVNHMMXGLNDW~U\

)5(*8/$ÿ1ë25*É1
-

Koncepcie obce - územný plán obce
- V\VWpPSDUNRYDQLDYREFL

-

schvaĐovanie VZN 
- RPLHVWQ\FKNRPXQLNiFLiFK
- RYìNRQHWD[LVOXçE\DSUHYiG]NRYRPSRULDGNXVWDQRYtåĢ WD[LVOXçE\
- o parkovaní
- ...

