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ZADANIE
Na 29. Sneme Únie miest Slovenska (2018) schválili jej členovia desať základných téz/
priorít, ktoré chce Únia miest dlhodobo presadzovať:
1. presun vybraných súčasných kompetencií vyšších územných celkov na mestá a mestské
regióny,
2. uprednostňovať spoluprácu miest a obcí v rámci mestských regiónov, alebo vo forme účelových obcí, pred násilným zlučovaním obcí, pri zohľadnení regionálnych rozdielov štruktúry osídlenia
3. zvýšenú podporu miest – centier mestských regiónov,
4. zmenu systému financovania miest, posilnením vlastných príjmov
5. zmenu finančného vyrovnávania zdrojov a záťaží,
6. podporu integrovaného plánovania a integrovaného manažmentu rozvoja regiónov s využitím ich endogénneho potenciálu,
7. vytváranie strategických útvarov v mestách,
8. integráciu koncepčných a strategických dokumentov celoštátneho a regionálneho významu,
9. zmenu regionálnej politiky,
10. zrušenie organizácií štátu, ktoré pôsobia v území, najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
Na 30. Sneme Únie miest Slovenska (jún 2019) sa jej členovia zhodli, že budú pokračovať
v presadzovaní zmien, ktoré schválil na predchádzajúcom Sneme a pre ich realizáciu sa budú
snažiť získať parlamentné strany a ostatných relevantných partnerov.
V rámci mimoriadneho Snemu Únie miest členské mestá schválili dokument „Dozrel čas
na zmeny“, ktorý obsahuje tézy vypracované na základe prvého znenia štúdie a sú súčasťou
tejto publikácie.
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PRIEBEH PRÍPRAVY MATERIÁLU
A ODPORÚČANIE ĎALŠIEHO POSTUPU
V súlade so zmluvou pripravilo Komunálne výskumné a poradenské centrum n. o. (KOM),
v spolupráci s prizvanými odborníkmi, návrh zásad riešenia priorít Únie miest Slovenska,
ktoré majú slúžiť predstaviteľom Únie miest na ďalšie rokovania a presadzovanie zmien.
1. etapa, 07-12/ 2019
príprava dokumentu
výstup : dokument „dozrel čas na zmenu“
ďalšie aktivity:
• realizácia 5 pracovných stretnutí za účasti 20 odborníkov a zástupcov miest,
• prerokovanie zásad v rámci rokovaní prezídia Únie miest (09,10,11/2019),
• rokovania s rôznymi partnermi o podpore zásad navrhovaných zmien,
• predbežné konzultácie so zástupcami niektorých politických strán o ochote riešiť tému
v nasledujúcom volebnom období
2. etapa 2020 - ...
prerokovanie návrhov na pracovnom stretnutí Únie miest Slovenska (01/2020),
schválenie zhrnutia dokumentu prezídiom a Snemom Únie miest Slovenska (01/2020),
presadzovanie zmeny, aktivity (02/2020 - ....) do programového vyhlásenia vlády, najmä :
• presadzovanie vytvorenia vládnej/parlamentnej komisie pre prípravu pokračovania reformy vo väzbe na reformu zdravotníctva, vzdelávania, daní, sociálneho zabezpečenia
• presadzovanie silného manažmentu zmien na centrálnej úrovni (napr. podpredseda vlády
zodpovedný za realizáciu zmien)
• presadzovanie vytvorenie inštitúcie na podporu zlučovania obcí / odboru na ministerstve
• presadzovanie vzniku inštitúcie, ktorá bude zodpovedná sa monitorovanie a vyhodnocovanie fungovania verejnej správy a bude prekladať správy NR SR minimálne raz za 4 roky
dopracovanie dokumentu
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Poznámka
V apríli 2020 prerokovala NR SR programové vyhlásenie novej vlády. Ako z neho
vyplýva väčšina odporúčaní Únie miest Slovenska, schválených na ostatných Snemoch,
boli do neho zahrnuté.
Celkové zhrnutie kompatibility návrhu ÚMS a PVV
• kľúčová požiadavka, t.j. vytvorenie komisie pre komplexnú reformu verejnej správy pod gesciou predsedu, resp. podpredsedu vlády bol akceptovaná. Výsledkom jej
práce bude rozhodnutie o prerozdelení úloh a formách ich zabezpečovania a tým aj
o štruktúre verejnej správy, modeli,....
• do PVV je rovnako zakomponovaná požiadavka na posúdenie zmeny územnosprávneho usporiadania
• v oblasti financovania je zahrnutá požiadavka na posúdenie dostatku financií pre
územnú samosprávu, ako aj posúdenie zmeny financovania. S konkrétnosťami
v PVV sa vieme v zásade stotožniť ostatné bude potrebné rokovať na MF
• je akceptovaná naša požiadavka na zmenu financovania sociálnych služieb
• tézy PVV umožňujú diskusiu o nami navrhovaných zmenách v rámci regionálneho
školstva
• pre zmenu volebného systému a počtu volebných obvodov je navrhnuté ustanoviť
odbornú komisiu
• tézy v oblasti regionálnej politiky je možné riešiť v rámci vzniku nového ministerstva a v súčinnosti s podpredsedom vlády pre strategické plánovanie
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MOŽNÉ PROBLÉMY POLITICKÉHO
PRESADENIA
Navrhované zmeny určite neprejdú cez stranícke a politické štruktúry bez problémov a tak
rýchlo, ako si odborníci predstavujú. Dôvodom sú záujmy a ciele jednotlivých aktérov, s ktorými sa dlhodobo a denne politika stretáva. Ako najväčšie problémy pri diskusiách o navrhovaných zmenách sa dajú očakávať:

Neistoty ekonómie blahobytu
Otázkou je, či môžu zmeny dosiahnuť spravodlivosť a rovnosť šancí. Z ekonomického hľadiska sa dá povedať, že môžu a v najlepšom prípade prispejú k vyrovnávaniu rozdielov medzi
obcami a regiónmi. Ale ako sa tie dôsledky prejavia? Dá sa povedať a všeobecne platí, že prerozdeľovanie zdrojov medzi regiónmi a obcami prinesie chudobnejším profit. Sú mnohí, čo
tomu neveria a preto presadzujú opatrenia, ktoré majú individuálny rozmer. Sú zamerané
na osoby, napr. sociálne transfery, podporu osôb, zariadení, jednotlivých obcí, ale nie na systémovú podporu skupín obcí alebo skupín obyvateľov, na regióny ako celok. Preto budú oponovať systémovým opatreniam.
Výnimkou, kde by sa mohla nájsť zhoda, je finančné vyrovnávanie, ale len v prípade, že
obce a regióny preukážu svoju životaschopnosť. Z čisto ekonomického pohľadu by sa dalo
povedať, že malé obce, regióny by sa mali zlúčiť, aby boli životaschopnejšie. Nedá sa to vylúčiť,
ale neexistuje jasný dôkaz, že väčšie územné celky sú jednoznačne efektívnejšie, ako tie menšie. Pri tom je potrebné mať na zreteli veľké rozdiely v štruktúre osídlenia našich regiónov.
Obyvatelia malej obce na západe Slovenska majú diametrálne odlišnú situáciu ako obyvatelia
malých obcí na juhu a východe.
K tomu je ešte potrebné pripomenúť, že akékoľvek spájanie narazí na odpor, vzniknú
nové hranice, ktoré však môžu byť z pohľadu efektivity za čas rovnako nevyhovujúce pre
poskytovanie služieb, ako tie súčasné. Preto sa javí ako lepšie riešenie nesnažiť sa zlučovať
politické jednotky, ale vytvárať funkčné regióny, flexibilne reagujúce na prebiehajúce a očakávané zmeny, prípadne vytvárať pre jednotlivé úlohy tzv. účelové obce, t.j. jednoúčelové
združenia obcí,.

Dilema hospodársky rast vs. trvalo udržateľný rozvoj
Po roku 1989 sa dlhý čas sa hovorilo o slabom hospodárskom raste, neskôr o rýchlom hospodárskom raste a teraz opäť o očakávanom spomalení rastu. Je to v poriadku pokiaľ na to
pozeráme z pohľadu nezamestnanosti, demografického vývoja, cenového rastu,...a je zrejmé,
že rastúci hrubý domáci produkt (HDP), zdravšia ekonomika, umožňuje lepšie zvládnutie
problémov. Ako však ukazujú analýzy a prieskumy, priamy vzťah medzi rastom HDP vyššími
príjmami obyvateľstva a spokojnosťou obyvateľstva existuje iba v „chudobnejších“ ekonomi-
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kách. Po priblížení sa bohatým štátom tento efekt zmizne a aj bohaté štátu sa musia zaoberať
chudobou, nerovnosťami.
S rastom ekonomiky rastie aj konflikt medzi ekonómiou a ekológiou a preto sa dá očakávať
diskusia o trvalej udržateľnosti, na ktorú už dnes apelujú viacerí odborníci, ale stále je v tieni očakávaní občanov z rastu ekonomiky. Trvalá udržateľnosť sa skladá z troch komponentov: ekonomického, ekologického a sociálneho. Ekonomická udržateľnosť je merateľná rastom hospodárstva
v rámci medzinárodnej konkurencieschopnosti. Ekologická udržateľnosť znamená ochranu životného prostredia, zdrojov a pôdy. Ťažšie je definovateľná sociálna udržateľnosť. Najlepšie sa dá opísať ako kohézia, homogenita, rovnosť medzi skupinami a spoločenská stabilita.
Uvedené tri komponenty je možné premietnuť aj do problematiky regionálnych disparít,
i keď s veľmi rôznou formou vyjadrenia:
• ekonomická udržateľnosť sa môže premietnuť do novej regionálnej politiky zdôraznením
rastu a inovácií,
• ekologická udržateľnosť, ak má byť braná vážne, sa nemôže obmedziť iba na pasívnu sanáciu, ale má aktívne brániť nadmernému využívaniu plôch a území v prospech budúcich
generácií,
• sociálnu udržateľnosť je potrebné zabezpečovať finančnými prostriedkami, pomocou ktorých sú zmierňované napätia, ktoré sa prejavujú napríklad emigráciou (nielen do zahraničia, ale aj v rámci Slovenska).
Vyváženosť, resp. preferencia niektorého z komponentov budúcej vlády, ktorá by mala
predstaviť vlastnú víziu, bude mať vplyv aj na realizáciu opatrení, ktoré odporúča Únia miest.

Politicko-ekonomické problémy
Ktorú z alternatív trvalo udržateľného rozvoja, resp. aká kombinácia jeho komponentov
bude realizovaná, je otázka, na ktorú by mali v demokracii odpovedať občania. Ide o hodnotové rozhodnutia a politické ciele, ktoré nemusia zodpovedať odborným názorom a ani nie sú
iba úlohou odborníkov.
Problémom je, že jednotlivé záujmy sa dajú v politickom procese dobre organizovať a presadiť napriek tomu, že tí čo chcú vyťažiť z prerozdeľovania a majú v zásade homogénne (skupinové) záujmy, sú proti tým čo to zaplatia (daňovníci), vždy v menšine. Jednotliví občania
(daňovníci) majú priveľmi rôznorodé záujmy a často sú rozhodnutiami málo dotknutí a preto
sa im neoplatí proti tým, čo majú skupinový záujem razantne vystúpiť. Ten, kto má malý záujem, potom presúva rozhodovanie na iných.
O čo dlhšia je reťaz medzi občanom – vládou – parlamentom – výkonnými orgánmi (ktoré
de facto rozpracovávajú politické rozhodnutia a realizujú ich) dlhšia o to menej sa môžu občania, voliči a tí čo to platia, presadiť voči politikom, úradníkom a záujmovým skupinám. Preto
je realizácia stratégie decentralizácie pre občana veľmi dôležitá, napriek tomu, že väčšina tieto
súvislosti nechápe. A je dôležitá aj pre centrálnu vládu, pretože bez jej spolupráce so „silnou“
územnou samosprávou sa jej vízie nepodarí naplniť.
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Naopak, pre záujmové skupiny (a sem patria aj celoštátne odbory a iné lobistické združenia, ktorých nárast možno na Slovensku pozorovať decentralizácia žiadaná nie je a preferujú
koncentráciu moci, centralizáciu. Aby sa vyvážil tento problém (organizovanosť záujmových
skupín versus roztrieštenosť názorov občanov) je extrémne dôležitá spolupráca priamo volených zástupcov občanov na miestnej a regionálnej úrovni.
Dá sa očakávať, že napríklad zásadná zmena regionálnej politiky a odchod od vyrovnávania rozdielov/disparít k podpore rastu a inovácií narazí na odpor najmä vo vidieckom prostredí. Dôvodom bude nepochopenie potrebnosti zmeny, nepochopenie toho, že práve spoluprácou miest a obcí, koordináciou ich politík napr. v rámci mikroregiónov, mestských regiónov je
možné výrazne prispieť k uchovaniu a rozvoju vidieckeho osídlenia.

Čo s tým?
Je potrebné úvahy o zmenách spraviť zrozumiteľnými, hľadať nové riešenia, komunikovať
a stále opakovať čo je dôležité, pokiaľ väčšina nepochopí a zámery nepodporí. Tak ako sa to
dialo napríklad v rokoch 1992 – 2000 pri príprave vládnej stratégie a neskôr koncepcie decentralizácie štátu.
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ČASŤ 1

ZHRNUTIE
Pokračovanie reformy verejnej správy
z pohľadu Únie miest Slovenska
Návrh téz pre rokovania Únie miest Slovenska s partnermi

Zhrnutie schválila a zverejnila Únia miest Slovenska pod názvom
„Dozrel čas na zmeny“
na mimoriadnom Sneme Únie miest Slovenska v januári 2020
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Prečo je zmena nevyhnutná
Štát je ako „prázdna nádoba“, ak na jeho fungovaní neparticipujú ľudia
Slovensko patrí k poslednej tretine krajín Európskej únie v porovnaní efektívnosti spravovania štátu a spokojnosti s kvalitou života občanov. Z prieskumov verejnej mienky1 vyplýva, že
65 % občanov požaduje posilnenie priamej demokracie a 57 % presun viac kompetencií a zdrojov
do rúk samosprávy. Od roku 2016 prišlo k 7 % nárastu týchto požiadaviek. Inými slovami, občania Slovenska požadujú, aby sa rozhodovanie posunulo bližšie k nim. Jedným zo spôsobov ako
to dosiahnuť, je prevzatie viac právomocí a zodpovednosti, teda úloh, miestnou a regionálnou
úrovňou s priamo volenými zástupcami občanov, ktorých rozhodovanie môžu občania podstatne lepšie ovplyvniť a kontrolovať, ako na úrovni centrálnej vlády. Svojim názorom tiež, podľa
nás, povedali, že si želajú, aby sa centrálna vláda sústreďovala najmä na tie na oblasti, ktoré nie
je možné a vhodné, v súlade s princípom subsidiarity, zabezpečovať v jednotlivých obciach, mestách a regiónoch. Aby si plnila úlohy najmä v oblasti dodržiavania práva, bezpečnosti občanov
a vytvárania predpokladov, podmienok, pre zvyšovanie kvality života v štáte ako celku.

Mestá a obce sú naším domovom, nestačí im prepožičiavať práva
V mestách a obciach sa človek narodí, chodí do školy, pracuje, užíva voľný čas, zomiera. Čo
najväčšia nezávislosť miest a obcí znamená duchovnú slobodu, slobodu vo vzdelávaní, vytvorenie podmienok pre adaptáciu sa na nové podmienky a trendy, pre inovatívne riešenia. Kultúrnym
prínosom „slobodných“ miest a obcí je emancipácia človeka – posilnenie nezávislosti osobnosti.
Nestačí mestám a obciam prepožičiavať práva, ako to robí na Slovensku desaťročia centrálna
moc. Aby napríklad mestá mohli plniť úlohu, ktorá sa im pripisuje („motor budúcnosti Slovenska, Európy“) musia mať administratívnu, právnu, finančnú, personálnu a mzdovú suverenitu.
Musí byť naplno uplatnený princíp subsidiarity, ktorý zahŕňajú prakticky všetky medzinárodné
dohovory Slovenska s Európskou úniou. Výsledkom bude nielen výrazné posilnenie demokracie,
ale aj efektívnejšie poskytovanie verejných služieb, vytvorenie podmienok pre využitie ľudského
a prírodného potenciálu a trvalo udržateľný rozvoj miest obcí, miest, regiónov. Je však logické,
že s rastom podielu na moci rastie aj podiel zodpovednosti voči občanom.

Základom predchádzania krízam nie je centralizácia
Krízy sú nevyhnutnou súčasťou vývoja spoločnosti. Základom pre ich lepšie zvládnutie je
decentralizácia právomocí, ale aj zodpovednosti. Pre príklad nemusíme ísť ďaleko. Centralizmus
a neschopnosť reagovať na nové trendy urobili do roku 1989 z občanov Slovenska v Európskej
únii občanov druhej kategórie. O pretrvávajúcom centralizme, o tom, že sa stále nepodarilo naplniť princíp subsidiarity, svedčí aj podiel výdavkov územnej samosprávy na celkových výdav-
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koch verejnej správy. Slovensko je, napriek pozitívnym zmenám v rokoch 2002 – 20062, stále
pod priemerom štátov Európskej únie. Nie je to iba politický problém, ale má to priamy dopad
na ekonomiku štátu.3 Ak nebudú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ochotní presadzovať systémové zmeny, ktorých súčasťou je spravodlivá deľba moci v štáte, je veľký predpoklad,
že bude pokračovať erózia demokracie, rast extrémizmu, ale aj pokračovanie živorenia miest.

Decentralizácia po roku 1989 výrazne prispela k rastu kvality
životnej úrovne na Slovensku
Decentralizácia má viacero podôb: presun z verejného do súkromné sektora, dekoncentrácia úloh na nižšie stupne štátnej správy, presun úloh na štátne agentúry, ale aj presun úloh
na nižšie úrovne samosprávy v štát, t. j. obce, mestá, regióny. Jej realizácia po roku 1989, spolu so stratégiou liberalizácie, umožnila výrazné priblíženie sa k ekonomikám vtedy podstatne
vyspelejších štátov Európy. Zastavenie procesu a centralizačné tendencie v posledných 15 rokoch spôsobili aj stagnáciu v približovaní. Výsledkom je nelichotivé postavenie Slovenska pri
porovnávaní efektívnosti spravovania štátu a jeho konkurencieschopnosti.

Decentralizácia je nástroj, ktorý môže prispieť k obnoveniu dôvery v štáte
Slovensko patrí k štátom s najnižšou mierou dôvery, aj voči verejnému sektoru. Miestna samospráva vždy patrila k tým dôveryhodnejším inštitúciám aj po tom, čo prevzala na seba mnoho úloh, ktoré štátna správa dlhodobo nedokázala riešiť. Spravodlivou deľbou zodpovednosti
a právomocí je možné prispieť k obnoveniu dôvery na miestnej úrovni, ale aj v štáte ako celku. V štátoch, kde je spokojnosť a dôvera občanov podstatne vyššia (severské štáty, Holandsko,
Švajčiarsko) a o väčšine služieb verejného sektora rozhodujú ľudia a nimi priamo volení predstavitelia na miestnej, prípadne regionálnej úrovni, patrí miera korupcie k najnižším v Európe4.

Cieľom zmeny by nemali byť iba peniaze, ale aj vytvorenie podmienok
pre dobré vzťahy a naplnenie hodnôt, ktoré zjednocujú občanov žijúcich
na území štátu
Podľa dostupných prieskumov verejnej mienky občania Slovenska preferujú hodnoty ako
sú nevšednosť, dôstojnosť, bezpečie, vzdelanie. Aby sme ich mohli napĺňať a dodržiavať, je
nevyhnutná vertikálna deľba moci, s cieľom posilniť mestá a regióny. Presunom zodpovednosti, ale aj právomocí, umožníme, aby občania, nimi zvolení zástupcovia, miestni podnikatelia a predstavitelia mimovládneho sektora mohli vytvárať silné komunity, schopné fungovať
nielen v dobrých časoch, ale aj v čase kríz a problémov.

2
3
4

prakticky trojnásobný nárast podielu výdavkov územnej samosprávy oproti rokom predtým
Slovensko je, v prípade pokračovania decentralizácie, štátom s najvyšším potenciálom rastu HDP (+ 10 %)
v prípade často citovaného Dánska tvorí podiel výdavkov územnej samosprávy cca 66% výdavkov verejnej
správy
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Mali by sme sa zbaviť stereotypov, pretrvávajúcich od čias socializmu
Mali by sme podporovať diferenciáciu (nie fragmentáciu), rozšíriť počet centier rozhodovania, vrátiť regiónom identitu5, presadzovať spoluprácu v regiónoch a zmeniť pravidlá tak,
aby umožnili zrod nových regionálnych lídrov a silné regionálne inštitúcie, ktoré prispejú
k transformácii spoločnosti. Úspešné štáty nepotrebujú, aby centrálna vláda prerozdeľovala
väčšinu verejných zdrojov, príkladom sú často za vzor dávané severské štáty alebo Švajčiarsko.
Mali by sme si uvedomiť, že napríklad boj s chudobou je možné vyhrať iba na miestnej úrovni,
ako o tom svedčia úspešné príklady viacerých miestnych iniciatív. Neexistuje jedno centrálne
riešenie, najmä v takej diferencovanom štáte ako je Slovensko a život sa skladá z maličkostí.

Zmena úloh centrálnej vlády, silnejšie mestá a regióny
sú nevyhnutnosťou
Globalizácia, technologické, demografické trendy, ale aj toľko diskutovaná klimatická zmena vyvolávajú otázku, aké úlohy má plniť centrálna vláda. Je zrejmé, že musí prísť k novému
definovaniu jej výlučných kompetencií. Nie je možné reagovať na rýchlo sa meniacu spoločnosť, spravovať veci verejné v 21. storočí, mechanizmami z 19. a 20. storočia. S diskusiou o výlučných úlohách centrálnej vlády, aj vo väzbe na medzinárodný vývoj a o rastúcom význame
miest a regiónov je potrebné začať už teraz. Nie až keď sa naplno prejavia dôsledky zmien
a vrátia Slovensko z dobre nastúpenej cesty.

Nádej, že zmenou vlády, bez zmeny systému, sa zlepší život
na Slovensku, že voľby vygenerujú ideálnych politikov, je ilúziou
Vôľa centrálnej vlády zmeniť systém je nevyhnutným predpokladom, tak ako strany a politici,
ktorý chápu, že silné mestá a obce sú poistkou demokracie a základom ekonomického rozvoja štátu. Chápu, že stotožnenie sa občanov so štátom, ale aj uspokojovanie služieb pre občanov, musí byť
procesom zdola nahor, od ľudí, cez obce, mestá, regióny do parlamentu. Slovensko by nemalo byť
komplexne podriadené dohodám straníckych lídrov a presadzovaniu „ich pravdy“. Väčšina politických strán za posledné desaťročia nedokázala reagovať na spoločenské zmeny, nedokázala napĺňať
potreby a požiadavky občanov, ktorí ich volia a zároveň financujú chod štátu a aj preto strácajú pre
občana na význame, klesá ich dôveryhodnosť, čo je v parlamentnej demokracii rizikom.

Našimi odporúčaniami podporujeme existenciu silného štátu
Očakávame, že bude efektívne a kvalitne vykonávať svoje výlučné kompetencie. Bude občanom miest a obcí garantovať spravodlivosť, bezpečnosť a vnútroštátny poriadok. Sme však
presvedčení, že základom predchádzania zlyhania štátu je spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a právomocí. Ide o vytvorenie prostredia, v ktorom sa ľudia môžu slobodne a v mnohých
oblastiach aj bez zasahovania centrálnej vlády, rozhodovať o záležitostiach, ktoré považujú
oni vo svojej obci, regióne, za podstatné.
5
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regionálna identita by však nemala byť založená na etnicite.
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Súčasné problémy a očakávané trendy nie je možné
riešiť čiastkovými a rezortnými opatreniami
Nestačia kozmetické úpravy súčasného stavu
Napriek dôležitým zmenám po roku 1989, posilnením postavenia územnej samosprávy,
čím sa výrazne obmedzila možnosť návratu autoritárskeho režimu, napriek viditeľnému pokroku, neboli ani zďaleka naplnené princípy pôvodných strategických dokumentov. Svedčia
o tom aj spomínané prieskumy verejnej mienky. Pritom je potrebné mať na mysli, že Slovensko sa dnes nachádza v úplne iných rámcových podmienkach, ako to bolo pred 30 rokmi, keď
sa tézy týchto dokumentov tvorili.

Nespravodlivá deľba právomocí, nepochopenie a nenaplnenie
princípu subsidiarity6
Pretrváva nespravodlivá deľba právomocí medzi centrálnou vládou, vyššími územnými
celkami a obcami. Do plnenia výlučne miestnych úloh, v súlade s princípmi subsidiarity, nedelenia úloh a politickej a fiskálnej ekvivalencie, zasahujú vyššie územné celky, ale aj centrálna
vláda. Tvrdenie, že príčinou zasahovania je veľké množstvo malých obcí a ich neschopnosť
zabezpečovať množstvo úloh, je falošné. V našej legislatíve existuje dostatok možností na to,
aby sa úlohy v oblasti regionálneho školstva, sociálnych vecí, kultúre, športe, ale aj prepravy
a verejnej dopravy dali zabezpečovať inak, ako príkazmi centrálnej vlády alebo presunom úloh
na vyššie územné celky. Súčasné rozdelenie úloh vnáša do systému iba chaos, prehadzovanie
si zodpovednosti za nedostatky, neefektívnosť. Namiesto toho, aby centrálna vláda riešila to,
čo najviac trápi občanov (spravodlivosť, bezpečnosť, rovnosť šancí, regulácia), zaoberá sa vecami, ktoré nemajú plošné riešenia a o ktorých nemá dostatok informácií. Rovnako vyššie
územné celky.
Snahy o jednoduché riešenia v časovej tiesni (2001), nedôvera v samosprávu, ale aj nepremyslené zásahy legislatívy do pôvodných zámerov strategických dokumentov spôsobili, že
sme dospeli k zbytočnému deleniu úloh medzi tri (v prípade Bratislavy a Košíc až štyri) úrovne
verejnej správy. Roztrieštenie právomocí, rozhodovania a nástrojov výrazne znižuje efektívnosť spravovania štátu ako celku. s negatívnym dopadom na kvalitu poskytovaných služieb.

6

Subsidiarita je princíp, podľa ktorého to, čo môže urobiť nižšia úroveň verejnej správy, nemá mať v kompetencii vyššia úroveň. Je to protichodný princíp voči všetkým formám kolektivizmu, socializmu a štátnej
centralizácii. Tento princíp je aj princípom spravovania Európskej únie, bol súčasťou Maastrichtskej zmluvy (1992), ale aj Lisabonskej zmluvy. Klasická definícia je spájaná s encyklikou Quadragesimo Anno pápeža Pia XI., kde sa uvádzajú hranice práva štátu zasahovať do nižších sociálnych útvarov. Aj pápež Ján Pavol
II. píše v encyklike Centessimus Annus v roku 1991: „Nadradená spoločnosť nemá zasahovať do vnútorného
života podradenej spoločnosti a pozbaviť ju vlastnej kompetencie, ale ju má skôr v prípade potreby podporovať
a pomáhať jej, aby svoju činnosť koordinovala s činnosťou iných zložiek spoločnosti v záujme spoločného dobra.“
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Volení predstavitelia miest, obcí, ale aj vyšších územných celkov,
sú dnes v podstate štátnymi „zamestnancami“ nižšej kategórie
Najlepším spôsobom, ako ovládať mestá a obce centrálnou vládou, ale aj regióny, je kontrolovať čo najviac finančných tokov. Čiastočné odpolitizovanie systému financovania obcí sa podarilo
v roku 2005 zmenou pravidiel pri prerozdeľovaní dane z príjmu fyzických osôb, ale aj školským
normatívom, čo však zďaleka nestačí. Skutočné vlastné príjmy územnej samosprávy na Slovensku
sú hlboko pod priemerom miestnej samosprávy štátov Európskej únie a vyššie územné celky sú
takmer celkom závislé od transferov zo štátneho rozpočtu. Centrálne riadené toky financií vytvárajú závislosť a nebezpečnú rivalitu obcí, čo iba posilňuje centralizovanú moc. Spôsobujú „bitku“
o dotácie, ponižujú volených predstaviteľov miest a obcí, sú zdrojom klientelizmu a korupcie.

Mestá a obce sú „špecialisti na jednorazové intervencie“
Miestni politici nemôžu plniť to, čo občania za svoje dane a poplatky očakávajú, sú najmä „údržbármi“ spravovaného územia. Pritom sú často atakovaní názormi občanov, že platia
dane a teda majú nárok na kvalitné služby7, čo nezodpovedá realite. Miestni politici schytávajú následky finančných, ekologických a sociálnych rozhodnutí na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni, sú prijímatelia príkazov, nariadení vládnej exekutívy, voluntarizmu skupín poslancov, musia akceptovať zmeny zákonov z podnetu rôznych lobistických skupín. Zle nastavený
a zlyhávajúci systém, často sa meniace pravidlá, nepripravená aplikácia zákonov, spôsobujú
mestám a obciam vážne problémy

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky neustále zaťažujú mestá
a obce novými úlohami a spôsobujú rast obligatórnych výdavkov
Slovensko patrí k európskej špičke počtu zamestnancov vo verejnom sektore. Aj to je výsledok prijímanej legislatívy a podzákonných noriem. Od roku 2005 vzrástol počet rôznych
povinných úloh miest a obcí takmer dvojnásobne s dopadom na rast bežných výdavkov. To je
tiež príčinou najväčších problémov malých obcí. Nie ich malosť, ale nadmerné byrokratické
zaťažovanie, „zozákoňovanie“ samosprávy, spôsobuje napätie. Súčasný stav odčerpáva zdroje
potrebné na zabezpečovanie služieb, na rozvoj a modernizáciu nielen malým obciam, ale aj
mestám a regiónom. Slovensko patrí k tým štátom OECD a EU, kde od roku 2008 klesá podiel
investícií obcí a regiónov na celkových výdavkoch. A to pri dočasnej možnosti čerpania z fondov Európskej únie, ktoré tvoria 95 % všetkých investícií.

Nedodržané princípy regionalizácie
Rozdelenia Slovenska na osem nezmyselných vyšších územných celkov, pôvodne určených pre administratívu štátu a nie pre samospravovanie, spôsobuje oslabovanie regionálnej
7
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Z celkového objemu daní, čo mesačne občan zaplatí zo svojej mzdy iba cca 10% ide do rozpočtov obcí a cca
3 % do rozpočtov vyšších územných celkov. Zostatok je príjmom štátneho rozpočtu
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a miestnej identity a neustále otvára otázky o ich význame. Tieto nehomogénne územné celky vôbec nerešpektujú socio-priestorovú organizáciu spoločnosti, neumožňujú porovnávanie
kvality života v nich8. Mnohé záležitosti si občania dávno zabezpečujú mimo ich hraníc. Majú
nedostatočné kompetencie, negenerujú takmer žiadne vlastné finančné zdroje. Sú úplne závislé od transferov zo štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie a prerozdeľovania jedinej
dane – z príjmu fyzických osôb. Majú duplicitné úlohy so štátom, ale aj s obcami a svojimi
rozhodnutiami narúšajú prirodzený výkon správy miest a obcí. Nízka legitimita zvolených
orgánov, ale aj slabá väzba medzi nimi a občanmi, sú ďalšími dôvodmi diskusií o ich potrebe.
Ich vymedzenie spôsobuje obrovské komplikácie aj dvom najväčším mestám Slovenska, Bratislave a Košiciam. Ak majú vyššie územné celky existovať, musia mať úplne iné úlohy (kompetencie), iný spôsob financovania a finančného vyrovnávania, ale aj úplne iné vymedzenie.

Nízka úroveň spolupráce, ktorá by mala byť jednou z najhlavnejších
verejných politík, je zlyhaním centrálnych vlád
Vláda a ani parlament nevenovali dostatočnú pozornosť vytvoreniu predpokladov a motivačných mechanizmov pre spoluprácu. Ani na centrálnej úrovni, ani na úrovni miest, obcí
a regiónov. Práve naopak. Vo väčšine prípadov svojím selektívnym (rezortným) prístupom,
zbavovaním sa zodpovednosti za komplexný rozvoj územia, podporujú rozdrobenosť, fragmentáciu. Pravdou však je, že aj pred mestami stojí dôležitá úloha – pripraviť sa na zásadné
zmeny rámcových podmienok a výrazne zintenzívniť komunikáciu s obcami v ich okolí.
Hlavnými problémami dnešnej nespolupráce je, podľa našich zistení:9
• politické a rozhodovacie štruktúry na centrálnej a regionálnej úrovni nie sú prispôsobené
očakávaným trendom a súčasné administratívne – správne štruktúry sa nekryjú s funkčným priestorom, v ktorom prebiehajú aktivity, a už vôbec nie sú prispôsobené novým trendom a výzvam;
• centrálna vláda nevenuje dostatok pozornosti odstraňovaniu bariér spolupráce, „netlačí“
na podporu nových vzťahov mesta a okolia, nevysvetľuje dostatočne význam spolupráce
obcí v mestskom regióne, neinformuje o výhodách spolupráce, nemotivuje k spolupráci,
neodstraňuje nedôveru v efekty spolupráce, a pod.
Zo zistení Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru vyplynuli ďalšie nedostatky,
napríklad:
• nedostatočná komunikácia medzi aktérmi,
• nespolupráca verejných orgánov so súkromným a akademickým sektorom,
• mestá, obce a regióny sa najprv obracajú na Európsku úniu, aby získali finančnú podporu
a prehliadajú možnosť prediskutovať politické opatrenia v štáte,
8
9

Pre súčasné vymedzenie okresov platí to isté
Komunálne výskumné a poradenské centrum n.o. sa s podporou Únie miest od roku 2015 zaoberá problematikou spolupráce obcí v mestských regiónoch (www.komunal.eu, mestské regióny)

POKRAČOVANIE DECENTRALIZÁCIE SLOVENSKA

21

•
•
•

na národnej úrovni nie je zrejmé, či sa má realizovať prístup zhora nadol alebo naopak,
napätie medzi mestským a vidieckym priestorom,
štáty a mestá sa často zameriavajú na svoje každodenné fungovanie, a nie sú veľmi otvorené integrovaným stratégiám alebo dlhodobým cieľom.

Dôvodov pre spoluprácu slovenských miest a obcí je mnoho :
• rozvoj osídlenia, urbanizácia, oddelenie bývania a práce a s tým súvisiaca rastúca doprava,
• absencia silných centier vo veľkej časti juhovýchodného Slovenska spôsobujúca vnútroštátnu
migráciu z menej rozvinutých regiónov do viac rozvinutých, ale aj z malých obcí do väčších,
• pokles trvalo bývajúceho počtu obyvateľov v mestách (v rokoch 2001 – 2011 sa to týkalo
až 70 % miest), rast prechodne bývajúcich obyvateľov v mestách, ale aj v obciach okolo
miest, denne prítomné obyvateľstvo v centrách osídlenia presahuje počet trvalo bývajúcich (+ 20 – 30 %),
• požiadavky na efektívnejšie vládnutie,
• fiskálny tlak na zvyšovanie efektivity zabezpečovaných úloh, z dôvodu obmedzených verejných zdrojov a parametrov fungovania miest (napríklad miera zadlženia),
• nové úlohy na miestnej a regionálnej úrovni a ďalšie.
Nositeľom stratégie odstraňovania bariér má byť centrálna vláda, ktorá je zodpovedná
za efektivitu a kvalitu verejnej správy ako celku. V tejto súvislosti považujeme za dôležité
pripomenúť, že akékoľvek tlaky na zlučovanie obcí, z dôvodu efektivity ich správy, zo strany centrálnej vlády považujeme za nesprávne do momentu, kým centrálna vláda nepreukáže
efektivitu vlastnej činnosti. Inými slovami, kým sa nezrealizuje reforma ústredných orgánov
a ich podriadených organizácií. „Strata“ spôsobená ich neefektívnou činnosťou je násobne
vyššia ako tzv. neefektívne výdavky malých obcí.

Nekonečná diskusia o regionálnych nerovnostiach,
bez viditeľných zmien
Regionálne disparity existovali vždy a existovať budú. Z porovnania v štátoch OECD vyplynulo, že:
• priemerný rast výkonnosti regiónov s hlavným mestom vzrástol v rokoch 2008 – 2016
o 12 % a bolo v nich vytvorených o 60 % viac pracovných miest a založených firiem viac,
ako v iných regiónoch,
• rast ekonomiky na sa vidieku udial najmä v obciach, ktoré sú v kontakte s mestom, čo výrazne podporuje cieľ podpory mestských regiónov okolo centier osídlenia
Slovensko sa radí k štátom s najväčšími regionálnymi rozdielmi. Z krajín OECD je na tom
horšie už iba Mexiko. Aj to je dôkazom neúčinnosti doteraz uplatňovaných opatrení. Od vzniku
samostatného štátu nemá Slovenská republika efektívnu regionálnu politiku. Najlepšie o tom
svedčí vyľudňovanie slovenského vidieka, de facto celých regiónov. Mestá a vyššie územné
celky nemajú takmer žiadne nástroje na regionálny rozvoj, ale musia znášať zlé rozhodnutia centrálnych vlád. Dôkazom o nevyhnutnosti zmeny sú konštatovania v správe k Národnej
stratégii regionálneho a územného rozvoja, ktorú potvrdzujú zlyhanie doterajších politík.
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Predtým, ako chceme kvantitatívne uchopiť riešenie regionálnych disparít, je potrebné
uskutočniť viaceré kroky. Ide najmä o vymedzenie regiónov, ich veľkosť a použité techniky
prerozdeľovania financií. Ak to neurobíme, môžu nastať problémy pri medziregionálnom
a medzinárodnom porovnávaní a voľbe účinných opatrení10.
Cieľom regionálnej politiky by mala byť podpora rastu a inovácií, nie záchrana existujúceho, ale hľadanie nových perspektív. Je potrebné sústrediť sa na riešenie príčin a nie symptómov. Preto nemá byť regionálna politika zameraná na vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
Na to má slúžiť mechanizmus vyrovnávania zdrojov a záťaží miest, obcí a regiónov pri spoluúčasti miestnej, regionálnej a centrálnej úrovne.

Trendy ovplyvňujú miestne politiky, preto potrebujeme
flexibilné štruktúry
Zmena životného štýlu obyvateľov (nové typy rodín, oddelenie práce a bývania, zdravotný
štýl, rýchle tempo), demografické zmeny, ekonomické a finančné krízy s dopadom na zamestnanosť a spotrebu, príjmová polarizácia, samotný rast miest, ale aj suburbanizácia, technické
a technologické zmeny, klimatická zmena majú dopad prakticky na všetky miestne politiky.
Bez nástrojov (rozhodovacích, finančných) nie je možné včas reagovať na zmeny s poznaním
miestnych podmienok

Komplexné prehodnotenie financovania územnej samosprávy
V porovnaní s inými štátmi EÚ je slovenská územná samospráva podfinancovaná. Pretrvávajúca centralizácia vo financovaní znižuje motiváciu na využívanie potenciálu spravovaného
územia a zodpovednosť za verejné výdavky. Je oddelená zodpovednosť za výšku a výber daní
a rozhodovanie o ich použití, neexistuje prepojenie medzi poskytovaním služieb a platením
dani. Transfery zo štátneho rozpočtu nekryjú objektívne náklady a ich výška závisí od ústretovosti centrálnej vlády. Racionalizačné opatrenia samosprávy sa jej môžu negatívne vrátiť
tým, že dostane menej finančných zdrojov.
Problémami súčasného financovania správy a rozvoja miest a regiónov sú napr. :
• roztrieštené väzby a toky financií medzi centrálnou vládou a obcami a z toho vyplývajúce
duplicity,
• neprehľadnosť finančných tokov a chýbajúca koordinácia,
• veľký dôraz na transfery, ktoré znižujú zodpovednosť hospodárenia s verejnými zdrojmi,
• neadresnosť, t.j. finančné zdroje často smerujú tam, kde nepatria, resp. neprinášajú očakávaný efekt,
10 Slovensko je jediný členský štát EÚ, ktorý neurobil od roku 2008 revíziu svojich funkčných mestských regiónov a zotrvalo pri formálnom definovaní mestských regiónov v rámci administratívnych hraníc okresov krajských miest, resp. v hraniciach VÚC v prípade Bratislavy.
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nedostatočné zohľadnenie záťaží centier osídlenia,
rast regionálnych disparít,
lepšie podmienky pre korupčné a klientelistické praktiky, ktoré sú sprievodným javom dotačných schém,
• často sa meniace nástroje, ktoré vstupujú do riešenia problematiky regionálneho rozvoja
a regionálnych disparít – napríklad zákon o investičných stimuloch alebo zákon o podpore znevýhodnených okresov, rôzne rezortné fondy, priama podpora podnikov, organizácií
a inštitúcií, podnikov s účasťou štátu.
Nové výzvy pre mestá a obce, a spomínané súčasné problémy sú dôvodmi, pre ktoré sme
dospeli k názoru, že po rokoch existencie súčasného systému financovania prišiel čas na jeho
posúdenie a prispôsobenie zmeneným rámcovým podmienkam. Sme presvedčení, že spravodlivé posúdenie dostatočnosti súčasných zdrojov, ale aj pokračovanie presunu kompetencií
zo štátnej správy na územnú samosprávu, si vyžiada zvýšenie príjmov rozpočtov územnej
samosprávy. Je politickým rozhodnutím, či to bude formou transferov/dotácií, alebo formou
zvýšenia vlastných príjmov. Prikláňame sa, s odvolávkou na princípy efektívneho rozdelenia
politickej moci, k alternatíve zvýšenia vlastných príjmov a zavedenia lepšieho systému finančného vyrovnávania.

24

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

Zmena rozdelenia a zabezpečovania úloh, mestá
a obce sú schopné a ochotné prevziať súčasné úlohy
vyšších územných celkov
Súčasné úlohy vyšších územných celkov je možné riešiť aj inak
ako „regionálnym modelom“
Nevýhodou regionálneho modelu je ťažkopádnosť a neobľúbenosť. Ak k tomu pripočítame minimum dôležitých kompetencií a tým aj zodpovednosti za správu a rozvoj územia a aj
zdrojov financovania súčasných vyšších územných celkov, je potreba prehodnotenia modelu
zrejmá. Súčasné úlohy vyšších územných celkov je možné plniť aj inak, napríklad zosieťovaním obcí, zmluvnými vzťahmi, združeniami obcí, pričleňovaním a zlučovaním obcí, prípadne
tzv. účelovými obcami, ale aj presunom úloh na vyššiu úroveň (v našom prípade, vzhľadom
na veľkosť Slovenska a očakávané trendy, aj na centrálnu vládu),

Zákon o obecnom zriadení neprikazuje obciam, aby každú úlohu,
ktorá jej vyplýva zo zákona, plnili samostatne
Vo väčšine úloh ponecháva zákon na rozhodnutí obce, či bude samosprávnu úlohu plniť, či
bude poskytovať službu samostatne, alebo v spolupráci a rôznymi formami s inými obcami, či
to prenechá na súkromný sektor11. Je to na rozhodnutí volených zástupcov obyvateľov. Čiže
téza o tom, ako malé obce nemôžu plniť všetky úlohy samostatne je síce pravdivá, ale nie je dôvodom na zmenu systému, zákona. Obce majú už dnes možnosť spoločne riešiť úlohy, často aj
riešia, ako to presahuje ich finančné a organizačné možnosti a schopnosti. Zároveň je úlohou
centrálnej vlády, aby odstraňovala bariéry nespolupráce, rôznymi formami.

Je zrejmé, že neexistuje optimálna veľkosť obce pre efektívne plnenie
všetkých úloh. Existuje iba optimálne zabezpečovanie zverených úloh
z dôvodu efektivity plnenia úloh je preto nevyhnutné vytvorenie flexibilného prostredia
a nesnažiť sa násilne spájať obce, či bez zváženia presúvať úlohy na vyššiu úroveň.

Odporúčame, aby Únia miest Slovenska bude v rámci reorganizácie
úloh presadzovala:
•

rešpektovanie princípu subsidiarity, politickej a fiskálnej ekvivalencie, nedelenia zodpovednosti za úlohy a kompenzáciu externalít,

11 Jedným z nedostatkov predchádzajúcich krokov bol napríklad predaj podielov v SAD a teplárňach štátom,
pričom zodpovednosť prevzala územná samospráva, prípadný predaj časti alebo celku mal ostať v právomoci v VUC, resp. miest
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presun úloh súčasných vyšších územných celkov na úsekoch regionálneho školstva s výnimkou odborných škôl, sociálnych služieb, kultúry, športu na mestá a obce, v súlade
s princípom subsidiarity12,
prehodnotenie rozsahu povinných úloh miest a obcí s cieľom obmedziť zozákoňovanie samosprávy a môcť jasnejšie definovať potrebný rozsah zdrojov na plnenie povinných úloh,
uzákonenie možnosti uloženia povinnej spolupráce obcí v oblastiach dôležitých pre štát
ako celok zákonom o mestskom/metropolitnom regióne, pričom uloženiu povinnosti spolupracovať bude predchádzať čas na zavedenie dobrovoľnej spolupráce,
vrátenie časti administratívnych/regulačných úloh, ktoré doteraz plnila územná samospráva miestnej štátnej správe, t. j. výrazne obmedzenie preneseného výkonu pôsobnosti
štátnej správy,
integráciu škôl do školských obvodov so stanovením minimálneho počtu žiakov s posilnením právomocí školských obvodov (napríklad: školská politika, určovanie siete škôl, financovanie škôl v hraniciach obvodu, platové pomery, metodika, výber učebníc, databázy,
informácie) s možnosťou vytvárania školských obvodov s iným vyučovacím jazykom,
spoločné plnenie vybraných úloh štátnou správou a miestnou samosprávou, najmä v úlohách, na ktorých financovaní sa bude podieľať centrálna vláda, napríklad regionálne školstvo, kvalita životného prostredia, správa a údržba ciest...
úpravu úloh centrálnej vlády ústrednými orgánmi a v prípade potreby miestnou štátnou
správu13, v súlade s princípmi spravodlivej deľby moci 14

Prínosmi navrhovaných opatrení budú:
• zjednotenie úloh v oblasti regionálneho školstva, sociálnych služieb, kultúry, športu, cestnej dopravy, cestnej siete, ktoré doteraz vykonávali tri úrovne, a tým jasnejšia deľba úloh,
12 v prípade rozhodnutia o zachovaní vyšších územných celkov, ale pri dodržaní princípov uvedených v časti
„regionalizácia štátu“, ponechať na úrovni vyšších územných celkov úlohy na úseku v odbornom školstve,
správy, údržby a výstavby ciest II. a III. triedy, prímestskej dopravy, zdravotníctva, ochrany pred povodňami a civilnej ochrany, ak budú vyššie územné celky zrušené bez náhrady, presunúť aj úlohy aj s nástrojmi na mestá a mestské regióny, ktoré ich budú zabezpečovať rôznymi formami spolupráce, alternatívne
na štátnu správu.
13 Na základe uplatnenia princípu subsidiarity považujeme za výlučné úlohy centrálnej vlády: obranu štátu,
vrátane vydržiavania ozbrojených síl a ozbrojených zborov, zahraničnú politiku a medzištátne vzťahy, zabezpečovanie vnútroštátneho poriadku (legislatíva, polícia, záchranný systém, vzdelanie), veci týkajúce sa
štátneho občianstva, pobytu cudzincov, sobáše, rozvody, osvojenie si detí..., ochrana práv a slobôd občana
(vrátane napríklad katastra nehnuteľností), sociálne zákonodarstvo, stavebný poriadok, štátne evidencie
(obyvateľstvo, matrika, evidencia zbraní a streliva, motorových vozidiel), vydávanie štátnych dokladov
(cestovné doklady, identifikační karty, vodičské preukazy...), výkon štátnej kontroly (napr.: inšpekcia práce, štátny stavebný dohľad, štátny zdravotný dozor, školská inšpekcia, štátny veterinárny dozor, štátny
požiarny dozor, štátny dozor v životnom prostredí, štátna obchodná inšpekcia, farmaceutický dozor, dozor v oblasti potravinárstva, ochrana pamiatok, a pod....), ako aj úlohy celoštátneho významu (vybrané
zdravotnícke zariadenia, financovanie verejných univerzít a vysokých škôl, podpora výskumných ústavov,
diaľnice, rýchlostné komunikácie, železničné trate, prístavy, pošty, vybrané letiská...) a s tým súvisiaca
správa majetku a financií.
14 princípy: politická ekvivalencia, finančná ekvivalencia, subsidiarita, nedeliteľnosť úloh a kompenzácia
externalít
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zodpovednosti, právomocí a prepojenie zodpovednosti, právomocí a rozhodovania (inštitucionálna zhoda),
racionálnejšie zabezpečovanie úloh, možnosť regionálne diferencovaného prístupu,
vyšší vplyv občana na poskytované služby, zväčšenie priestoru pre rozhodovanie v prospech konkrétnych požiadaviek obyvateľov obcí, miest,
výzva na čo najefektívnejšie plnenie úloh, zvýšenie povedomia o verejných výdavkoch,
spoločné definovanie cieľov na miestnej úrovni namiesto ukladania úloh zhora, orientácia
na výsledky a účinky, eliminácia nevhodných foriem podpory,
férový vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom služby, koncentrácia síl na vlastné/výlučné úlohy, lepšia dostupnosť služieb,
vytvorenie kvalitného odborného manažmentu na strednej úrovni,
súlad s cieľmi politiky súdržnosti Európskej komisie, ktorá kladie väčší dôraz na regionálnu dimenziu,
zníženie závislosti obcí od centrálnej vlády, posilnenie pozície pri vyjednávaní.
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Spolupráca na miestnej úrovni je nevyhnutná
Okrem lepšej efektivity, kvality a dostupnosti v prípade poskytovania vybraných služieb
(napríklad regionálne školstvo alebo sociálne služby) má byť spolupráca hlavnou miestnou
politikou. Spolupráca je prínosom pre mestá aj obce, a tým aj pre regióny a štát ako celok. Ak
doteraz dostatočne nefunguje, je potrebné odstraňovať bariéry, prečo to tak nie. Iba vtedy
budú miestni politici a občania cítiť, že sa spolupráca oplatí, prináša efekty a budú ju podporovať. Nenahraditeľnú úlohu tu má centrálna vláda, ktorá okrem legislatívnych podmienok
môže aplikovať aj viaceré motivačné prvky.
Únia miest Slovenska by mala presadzovať:
1. odstraňovanie bariér spolupráce, ktorých súčasťou je aj súčasné rozdelenie kompetencií
a financovanie, politikami v rámci jednotlivých miest, ale aj požiadavkami na centrálnu
vládu, aby vytvorila vhodnejšie podmienky,
2. aplikáciu rôznych možnosti spoločného zabezpečovania služieb, podľa miestnych podmienok a v súlade s platnou legislatívou, t. j.: spoluprácou obcí na úrovni mikroregiónov,
spoluprácou v rámci mestských/metropolitných regiónov, spoluprácou mestských/metropolitných regiónov, vytvorením školských obvodov, prípadne tzv. „účelovou obcou“, 15
3. pre zabezpečenie kvality, efektivity a dostupnosti služieb, ako aj z dôvodu zabezpečenia
rozvoja v jednotlivých regiónoch Slovenska dve formy spolupráce: dobrovoľnú a povinnú:
a. časť úloh bude zabezpečovaná, tak ako v súčasnosti, dobrovoľnou spoluprácou obcí (§
20 zákona 369/90 Zb.), na základe zmlúv, dohôd dvoch a viac obcí, združeniami v rámci mikroregiónu, mestského/metropolitného regiónu, spoločného obecného úradu, pri
rešpektovaní maximálnej efektivity a dostupnosti služby pre občana. Štruktúra úloh,
v ktorých budú obce spolupracovať môže byť podľa regionálnych potrieb, rozličná. Rovnako aj rozhodnutie o tom, koľko obcí bude spolupracovať;16
b. v niektorých úlohách, dôležitých z hľadiska štátu, ale aj z hľadiska efektivity, kvality
a dostupnosti služieb, z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja, odporúčame vytvorenie
zákonných predpokladov pre možnosť uloženia povinnej spolupráce. Povinná spolupráca obcí nie je v slovenskom právnou poriadku novinkou. Bola uplatnená napríklad
pri úlohe zásobovania vodou a odkanalizovania.17 Povinnosť spolupracovať bude za15 dlhoročná spolupráca obcí nie je na Slovensku novinkou. Existujú desiatky pozitívnych príkladov. Jedným
z nich je združenie 81 obcí z troch okresov regiónu Nitra, ktoré spoločne hospodária s odpadom. Vyžili
existujúci zákon o obecnom zriadení, dohodli sa na cieľoch, manažmente, financovaní a fungujú od roku
2005. To isté je možné aplikovať prakticky vo všetkých súčasných úlohách obcí, ale aj v úlohách, ktoré
prevezmú od vyšších územných celkov
16 dobrovoľnú spolupráca odporúčame najmä v oblastiach: stratégia rozvoja, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ekonomický rozvoj územia, podpora podnikania, turizmus, propagácia, bytová politika,
stratégia mobility, nemotorová doprava, odpadové hospodárstvo, podpora zariadenia a podpora športu,
voľného času a rekreácie nadobecného významu, podpora kultúrnych zariadení a podpora kultúry nadobecného významu, sociálna politika, opatrovateľská služba, základné umelecké školy, jazykové školy,
obecná polícia, ochrana pred požiarmi, verejné obstarávanie...
17 uloženie povinnosti nastane iba v prípade, ak obce nepristúpia k dobrovoľnej spolupráci a spolupráca
je dôležitá pre štát ako celok. Do úvahy prichádzajú najmä oblasti: územné plánovanie, ochrana krajiny
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komponovaná do zákona o mestskom/metropolitnom regióne, ako aj do nového zákona o finančnom vyrovnávaní.
4. podporu dobrovoľného zlučovania obcí zo strany centrálnej vlády.18
Prínosmi budú napríklad:
• vytvorenie podmienok pre naplnenie subsidiarity a priblíženie právomocí a zodpovednosti k občanovi,
• pre občanov sa zvýši šanca vyššej kvality služieb, zlepšením ich dostupnosti, profesionalizáciou personálu, čo u občanov prevyšuje nad čiastočným demokratickým deficitom,
• rôzne formy združenia obcí a zosieťovania obcí,
• nie je potrebná politická diskusia o násilnom zlučovaní obcí,
• vytvoria sa podmienky pre rozvoj území Slovenska ako celku,
• naplnia sa tézy Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
• mestské/metropolitné regióny budú omnoho viac zodpovedať socio-priestorovej organizácii spoločnosti a väzieb medzi centrom osídlenia a jeho zázemím, napĺňať princíp nodality, rešpektovať prírodné pomery, ale aj rešpektovať doterajší vývoj,
• efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšie využitie kapacít, redukcia výdavkov na technickú infraštruktúru, využitie synergických efektov, úspory z rozsahu, deľba rizika, zvýšenie
konkurencieschopnosti,
• spoločné politiky v mestskom regióne budú riešiť rastúce problémy suburbanizácie, vytvoria sa lepšie predpoklady na zvládnutie demografických, technologických výziev a klimatickej zmeny, spoluprácou v rámci prirodzených regiónov sa vytvoria predpoklady na riešenie regionálnych nerovností,
• podpora rozvoja mestských regiónov bude v súlade s cieľmi politiky súdržnosti Európskej
komisie, umožní sa vyššia variabilita pri vytváraní regiónov NUTS II, bude možné plniť
európske dohovory o krajine, dohovor primátorov a starostov o energetike,
• ušetrenie výdavkov v súvislosti s prevádzkou (zníženie počtu volených predstaviteľov, zlúčenie podriadených organizácií...),
• vytvorenie kvalitného odborného manažmentu na strednej úrovni.

a kvalita životného prostredia, mestská a prímestská verejná doprava, správa, výstavba a údržba ciest,
regionálne školstvo, zdravotníctvo, ochrana pred povodňami, civilná ochrana.
18 Je možné využiť zahraničné skúsenosti zo štátov s obdobnými podmienkami pre zlúčenie obcí, ako má Slovensko (súhlas obyvateľov). Jedným z príkladov je príručka kantónu Luzern, ktorá vychádza z praktických
skúseností a obsahuje odporúčania v oblasti rozhodujúcich prvkov v procese: organizácia, plánovanie, kontrola, personálne otázky, komunikácia. Príručku vypracovalo ministerstvo zodpovedné za správu obcí.
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Tézy zákona o mestskom/metropolitnom regióne
Zákon definuje všeobecne platné usmernenie a ponechá možnosť detailného riešenia spolupráce na štatút príslušného združenia.
Všeobecné ustanovenia zákona:
• definovanie úloh, pre ktoré je vhodná spolupráca, z dôvodu dostupnosti, kvality a efektívnosti, pričom nie je potrebné vo všetkých regiónoch takto zabezpečovať všetky úlohy,
• definovanie územia mestského regiónu,
• organizačná forma je na rozhodnutí jednotlivých regiónov,
• Národná rada SR môže zákonom určiť povinnú spoluprácu v prípade nevyhnutnosti zabezpečiť konkrétnu úlohu, ak nebude zo strany obcí mestského regiónu snaha problém
riešiť, pričom v prípade prijatia zákona prechádzajú majetok, zdroje, práva, záväzky
na mestský región,
• záverečné ustanovenia a zmeny súvisiacich zákonov, účinnosť.
Štatút upraví:
• popis, právne postavenie, možnosť vstupu do mestského regiónu, úlohy, orgány, voľby,
právne postavenie zástupcov, spôsob a priebeh rokovaní, kontrol.
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Regionalizácia štátu je podmienená odovzdaním
nových úloh a právomocí regiónom
Regionálna samospráva má zmysel iba v prípade odovzdania ďalších
úloh územnej samospráve
Vytvorenie regionálnej samosprávy má význam iba vtedy, ak sa tým vytvoria predpoklady pre realizáciu diferencovanej hospodárskej politiky založenej na endogénnom potenciály
a s tým súvisiacu regionálne diferencovanú daňovú a odvodovú politiku.
Vo vládnej koncepcii decentralizácie z roku 2000 sa počítalo s „odovzdaním veľkej časti
zodpovednosti územnej samosprávy za hospodársky rozvoj územia, za riešenie problémov
nezamestnanosti...“ Vyšší územný celok mal plniť najmä úlohy v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja územia, vyrovnávať rozdiely vo vybavenosti spravovaného územia a zabezpečovať
spoločné služby pre všetky obce a ich obyvateľov, ktoré nie je možné plniť obcami. Uvedená
predstava sa dostatočne nepremietla do následných legislatívnych úprav.

Regionálna samospráva mať jasne vymedzený okruh úloh, za ktoré
budú zodpovedať19
Podľa ústavy SR neexistuje nadradenosť vyšších územných celkov nad obcami, práve naopak, vyššie územné celky sa odvíjajú od obci20 a preto existencia regionálnej samosprávy nemá
ovplyvňovať organizáciu, úlohy a financovanie miestnej úrovne samosprávy a ani navrhovanú
spoluprácu miest a obcí. Je potrebné zabrániť duplicitnému výkonu úloh s miestnou samosprávou a musí existovať oddelený systém s relevantným podielom vlastných zdrojov.
Vznik regionálnej samosprávy považujeme za zmysluplný iba vtedy, ak:
1. do ich pôsobnosti budú zaradené úlohy21:
a. hospodársky rozvoj, vrátane politiky zamestnanosti a odborného školstva,
b. špecifické vzdelávanie (dospelí, zdravotne znevýhodnení),
c. daňová politika,
d. regionálna doprava, vrátane stanovenia úhrady výkonov vo verejnom záujme a udeľovania licencií,
e. regionálne cesty (cesty II. a III. triedy),
f. regionálne železnice,

19 V súčasnosti ústava neobsahuje jasné vymedzenie úloh vyšších územných celkov, dokonca im ponecháva
rovnako ako obciam možnosť konať v oblastiach, ktoré nie sú dôsledne upravené zákonmi, čo spôsobuje
v praxi problémy.
20 Ústava Slovenskej republiky: Čl. 2 Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ku vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. ... Čl. 64 Základom územnej samosprávy je obec.
21 Niektoré úlohy majú aj súčasné vyššie územné celky. Pre stabilitu systému by mali byť hlavné úlohy zahrnuté do ústavy, čím by sa tiež zabránilo prelínaniu duplicitám úloh regionálnej a miestnej samosprávy
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g. ochrana životného prostredia, krajinné plánovanie,
h. zdravotníctvo (nad rámec minimálnej verejnej siete, ambulantní lekári...);
2. niektoré úlohy bude spoločne vykonávať centrálna vláda a vyšší územný celok (zdravotníctvo, ochrana životného prostredia), v iných spolupracovať s mestami/mestskými regiónmi, napríklad regionálna doprava;
3. vzhľadom na uvedený význam druhej úrovne samosprávy budú mať jej predstavitelia možnosť zákonodarnej iniciatívy;
4. vzhľadom na úlohy budú zdrojmi ich financovania:
a. transfery zo štátneho rozpočtu (odborné školstvo a špecifické vzdelávanie, cestná a regionálna doprava),
b. výnosy z daní, napríklad daň z motorových vozidiel (cestná a regionálna doprava), daň
z príjmu právnických osôb, v prípade zavedenia environmentálna daň (životné prostredie),
c. fondy (regionálny rozvoj, regionálna doprava);
5. bude zavedený mechanizmus finančného vyrovnávania navrhovaný v prípade miestnej
úrovne, t. j. vyrovnávanie zdrojov (horizontálne medzi regiónmi), vyrovnávanie záťaží
(vertikálne zo štátneho rozpočtu),
6. kreovanie orgánov vyšších územných celkov bude v súlade s Ústavou SR;
7. zmena počtu a vymedzenia hraníc vyšších územných celkov bude zodpovedať rozsahu
úloh, ktoré im budú zverené, zohľadní homogénnosť regiónov, dopravnú regionalizáciu
Slovenska a špecifickosť hlavného mesta SR, Bratislavy;22
8. súčasťou regionalizácie Slovenska bude následná zásadná reorganizácia ústredných orgánov štátnej správy a ich podriadených organizácií, kde sú skryté najväčšie rezervy fungovania štátu;
9. vymedzenie vyšších územných celkov bude zohľadnené pri zmene volebných obvodov
s cieľom prepojiť zodpovednosť volených predstaviteľov s rozvojom regiónov a poskytovaním služieb v nich,
10. súčasťou zmien bude aj zmena terminológie

V prípade nenaplnenia uvedených navrhovaných zmien považujeme
regionálnu samosprávu za zbytočnú a odporúčame zmenu Ústavy SR,
s vypustením tejto úrovne verejnej správy z nej.

22 Z dôvodu očakávaných trendov, návrhu prerozdelenia úloh, ale aj z praktických dôvodov odporúčame, aby
nové regióny vznikli spájaním/rozdelením existujúcich vyšších územných celkov.
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Viac zdrojov pre mestá a regióny je nevyhnutnosť
Zmenu financovania miest a obcí je potrebné presadzovať bez ohľadu
na rozhodnutie o existencii regionálnej samosprávy
Slovenská územná samospráva je podfinancovaná a založená najmä na transferoch
Vyhlásenia o dostatku zdrojov pre plnenie zákonmi upravených úloh miest a obcí nie sú
pravdou23. Napriek rastu výnosov dane z príjmu fyzických osôb a zvyšovaniu sadzieb miestnych daní, mestá a obce nedokážu pokryť modernizačný dlh úloh, ktoré na seba v rokoch 2002
– 2004 prevzali, plniť záväzky prístupovej dohody s EÚ, realizovať požiadavky prijímaných
zákonov a zároveň zabezpečovať rozvoj spravovaného územia. Výdavky územnej samosprávy
na Slovensku sú, napriek porovnateľnému rozsahu úloh, hlboko pod priemerom štátov EÚ
a OECD, Ak by sme si za cieľ vytýčili dosiahnuť aspoň priemer EÚ, t. j. 23,1 % podiel výdavkov
územnej samosprávy na výdavkoch verejnej správy, objem zdrojov by sa mal zvýšiť o cca 2,0
mld. €24. Slovenský model financovania miestnej a regionálne úrovne je založený na transferoch (viac ako 74%), vlastné daňové príjmy tvoria iba cca 7% podiel. Táto skutočnosť prispieva
k nízkej efektivite využívania zdrojov.
Možných zdrojov pre zvýšenie príjmov na úrovni obcí je viacero, napríklad: úhrada sociodemograficých a geografickotopografických záťaží a nadmerných záťaží vybraných centier osídlenia zo štátneho rozpočtu, vytvorenie podmienok pre vyšší výnos miestnych daní, vytvorenie navrhovaných fondov na odstraňovanie modernizačného dlhu, pre rozvoj, pre regionálnu
dopravu, a pod. Uvedené opatrenia nemusia znamenať zvýšenie celkových výdavkov štátu.25
Odporúčame, aby Únia miest presadzovala:
1. zvýšenie zdrojov zo štátneho rozpočtu, ktoré budú slúžiť na:
a. vyrovnávanie sociálnoekonomických, geografickotopografických záťaží a záťaží centier
osídlenia,
b. vytvorenie fondov na odstraňovanie modernizačného dlhu, na podporu regionálnej
dopravy, na životné prostredie, ktorých zdrojmi budú rôzne súčasné transfery a dotačné schémy;

23 V tejto súvislosti znejú aj vyhlásenia ministrov financií a odborníkov o tom ako územná samospráva zvyšuje dlh nedôveryhodne, pretože ak neexistuje súlad medzi presunom úloh a zabezpečím ich financovania
(v súlade s európskou chartou miestnej samosprávy), ak neustále zaťažujú bežné výdavky nezmyslenou
legislatívou čí obmedzujú možnosť úspor na investície, neostáva mestám a obciam riešiť oprávnené požiadavky občanov a zákonom uložené úlohy aj formou úverov
24 V prípade porovnania s Českou republikou sú tieto nižšie o cca 4,5 mld. €.
25 Rezerv zdrojov vo verejných rozpočtov je určite viacero: zníženie miery strát v dôsledku korupcie a klientelizmu, lepší výber daní, efektívnejšie vynakladanie zdrojov pri štátnych zákazkách, reorganizácia
ústredných orgánov štátnej správy a ich podriadených organizácií, ale aj nahradenie rôznych dotačných
schém prehľadnými fondmi... Je zrejmé, že časť z prostriedkov je potrebné využiť na znižovanie dlhu štátu (viac ako 95 % dlhu spôsobuje centrálna vláda), ale existuje dostatok priestoru aj pre možnosti zvýšenia
výdavkov územnej samosprávy, ktoré slúžia nielen mestám a obciam, ale aj štátu ako celku.
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2. zmenu legislatívy, ktorá umožní vyššie výnosy miestnych daní a poplatkov (napríklad daň
z nehnuteľnosti, daň z ubytovania, poplatok za miestny rozvoj);
3. posudzovanie finančných dopadov legislatívy na rozpočty miest a obcí nezávislou inštitúciou a ich zohľadnenie v objeme zdrojov;
4. zmenu financovania sociálnych služieb tak, aby sa prijímateľom štátneho príspevku stal
klient a nie zariadenie;
5. úpravu normatívu financovania regionálneho školstva a nahradenie rôznych úľav, zvýhodnení, kompenzácií zavedením tzv. sociálneho indexu, ktorí zohľadní rozdiely v zastúpení
detí napr. s iným ako materským jazykom, detí s rodičmi poberajúcimi sociálnu pomoc,
deti rodičov poberajúcich minimálnu mzdu, ako aj deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami;
6. vytvorenie fondov pre modernizáciu, rozvoj a pre dopravnú infraštruktúru;
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Finančné vyrovnávanie – nástroj
na riešenie disparít
Súčasný systém vyrovnávania daňovej sily obcí a rôznych záťaží
považujeme za nespravodlivý, vzhľadom na meniace sa podmienky
nevhodný a nemotivujúci k lepšiemu využívaniu potenciálu miest a obcí.
Cieľom zmeny je :
• väčšia spravodlivosť systému:
o solidarita miest a obcí by sa mala týkať iba vyrovnávania zdrojov (daňovej sily),
o vyrovnávanie nadmerných záťaží socio-ekonomického charakteru, geograficko-topografických záťaží a záťaží centier osídlenia na seba prevezme štátny rozpočet, pretože za horšiu socio-ekonomickú situáciu v niektorých regiónoch nemôžu mestá a obce
z ekonomicky silnejších regiónov, a rovnako mestá a obce z nižšie položených oblastí
nemôžu za sťažené podmienky v horských oblastiach. Vyrovnávanie týchto záťaží je
úlohou štátu, obdobne ako je to v prípade regionálneho školstva,
• obmedziť napätie medzi zámermi centrálnej vlády a územnou samosprávou v prípade dôsledkov daňových zmien,
• posilnenie finančnej autonómie obcí,
• lepšie zhodnotenie potenciálu obcí,
• garancia minimálnej daňovej sily obcí štátom,
• znižovanie rozdielov finančnej sily obcí,
• znižovanie nadmernej záťaže centier osídlenia,
• umožnenie daňovej konkurencie v regionálnej a medzinárodnej dimenzii.
Odporúčame, aby Únia miest presadzovala prijatie nového zákona o finančnom vyrovnávaní, pri rešpektovaní nasledovných zásad:
1. oddelenie vyrovnávania zdrojov a záťaží;
2. vyrovnávanie zdrojov pozostávajúce z dvoch opatrení:
a. vyrovnávanie rozdielov daňovej sily obcí (silnejšie obce prispejú do určitej výšky daňovo slabším obciam),
b. stanovenie minimálnej daňovej sily a jej garancia zo strany štátu;
3. vyrovnávania záťaží zo štátneho rozpočtu (vertikálne finančné vyrovnávanie – financované zo štátneho rozpočtu):
a. geograficko-topografické (poloha obce, štruktúra osídlenia, malé obce),
b. sociálno-ekonomické (chudoba, vek, štruktúra obyvateľstva);
4. vyrovnávanie nadmerných záťaží vybraných centier osídlenia na základe ich preukázania;
5. uzákonenie väzby medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním;
6. prechodné dorovnávanie dôsledkov zmeny;
7. automatické posúdenie systému aspoň raz za volebné obdobie.
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Očakávané prínosy (na rozdiel od súčasného stavu):
• príde k zníženiu účelovo viazaných transferov zo štátneho rozpočtu obciam a ich nahradeniu neúčelovými zdrojmi vloženými do mechanizmu vyrovnávania záťaží,
• príde k previazaniu miestnych a štátnych daní tým, že sa finančnom vyrovnávaní budú
podieľa obce aj centrálna vláda,
• zákonom sa určí pomer podielu štátu (vertikálne finančné vyrovnávanie) a podielu obcí
(horizontálne finančné vyrovnávanie) na finančnom vyrovnávaní,
• bude existovať garancia minimálnej daňovej sily obce,
• garancia podielu medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním bude
ukotvená v ústave.

Návrh téz zákona o finančnom vyrovnávaní
Zákon rieši:
• vyrovnávanie daňovej sily daňovo slabších daňovo silnejšími obcami a príspevok štátu
daňovo slabším obce (medziobecná solidarita),
• financovanie geografickotopografickej a sociálnodemografickej záťaže zo štátneho rozpočtu.
Cieľom je:
• posilnenie finančnej autonómie obcí,
• zmiernenie rozdielov finančnej schopnosti plniť úlohy a daňového zaťaženia,
• zachovanie daňovej konkurencieschopnosti v národnom aj medzinárodnom ponímaní,
• zabezpečenie minimálnej daňovej sily každej obce,
• zmiernenie nadmernej záťaže obcí vyplývajúce z ich geograficko-topografických a socio-demografických podmienok,
• vytvoriť primerané vyrovnávanie záťaže centier osídlenia medziobecnou solidaritou,
• previazanie miestnych dani so štátnymi daňami (daňový mix).
Vyrovnávanie zdrojov (daňovej sily) obcami a štátom
Potenciál zdrojov (daňová sila):
• daňová sila obce sa vypočíta ako súčet výnosov miestnych daní (nie poplatkov) a výnosov
dane z príjmu fyzických osôb,
• v spolupráci s obcami štát ročne spočíta daňovú silu na obyvateľa obce na základe výnosov
za posledné tri roky a stanoví každoročne priemernú daňovú silu na 1 obyvateľa,
• obce s vyššou ako priemernou daňovou silou prispejú obciam s nižšou ako priemernou
daňovou silou.
Financovanie vyrovnávania daňovej sily:
• štát a daňovo nadpriemerné obce poskytnú zdroje pre vyrovnávanie,
• celkový ročný objem zdrojov poskytnutých daňovo silnejšími obcami tvorí minimálne
XX %, maximálne XX % príspevku štátu.
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Zabezpečenie prostriedkov:
• Národná rad SR určí na 4 roky základný príspevok daňovo silnejších obcí a štátu, pričom
každé 4 roky prerokuje správu o dopadov opatrenia a zohľadňuje medzinárodnú konkurencieschopnosť daňovej záťaže,
• Vláda SR upraví druhý, tretí a štvrtý rok príspevky podľa vývoja daňových výnosov,
• daňovo silnejšie obce stanovia svoj podiel na vyrovnávaní ako % medzi ich daňovou silou
a priemerom na Slovensku.
Rozdelenie zdrojov vyrovnávania:
• štát každý rok rozdelí zdroje finančného vyrovnávania podľa daňovej sily obcí s podpriemernou daňovou silou a v prepočte na 1 obyvateľa. Príspevok rastie progresívne s rastúcim
rozdielom medzi vlastnými zdrojmi a priemerom na Slovensku. Poradie obcí sa príspevkom
nesmie zmeniť,
• prostriedky sú poskytnuté bez definovania účelu,
• cieľom je zabezpečenie minimálnej daňovej sily obcí na obyvateľa (napríklad 80 – 90 %
priemeru na Slovensku.
Vyrovnávanie záťaží štátom
Geograficko topografické záťaže:
• štát poskytne vyrovnanie nadmerne zaťažením obciam,
• kritériami sú najmä nadpriemerné hodnoty zvolených ukazovateľov
Sociodemografické záťaže:
• štát poskytne nadmerne zaťažením obciam vyrovnanie,
• kritériami sú najmä nadpriemerné podiely zvolených ukazovateľov
Štát prispieva aj nadmernému zaťaženiu vybraných centier regiónov/aglomerácií na základe jeho preukázania.
Zabezpečenie zdrojov a rozdelenie
• Národná rad SR stanoví na 4 roky základný príspevok na vyrovnávanie záťaží, pričom
zohľadňuje celkový vývoj v štáte,
• Vláda SR každý rok prispôsobuje objem prostriedkov v rámci schvaľovania štátneho rozpočtu,
• vláda stanoví kritériá prerozdeľovania na základe dohody s obcami (združeniami obcí),
• prostriedky budú poskytnú bez určenia účelu.
Vláda upraví prerozdelenie zdrojov medzi obcami ak:
• boli zadané chybné údaje,
• ak sa pre minimálne XX % obcí zmenou podmienok premietnu dopady vyrovnávania negatívne.
Medizobecná solidarita
Povinnosť spolupráce:
• štát môže prostredníctvom zákona prinútiť obce k spolupráci vo väzbe na vyrovnávanie záťaží,
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•
•

povinnosť môže mať formu všeobecného usmernenia alebo pre konkrétne úlohy,
povinná spolupráca môže byť zabezpečená formou združenia obcí ako právnických osôb alebo zmluvnými vzťahmi,
• štát môže povinnosť spolupráce určiť maximálne na 20 rokov a môže hocikedy, vzhľadom
na zmenu podmienok, povinnosť zrušiť, pričom obce môžu požiadať o zrušenie povinnosti
najskôr po 4 rokoch
Cieľom je:
1. zabezpečenie minimálnej dostupnosti verejných služieb,
2. hospodárne zabezpečovanie úloh obcí v spolupráci s inými obcami,
1. podpora zlučovania obcí.
Správa o účinnosti
2. Vláda predloží každé 4 roky NR SR správu a účinnosti a efektívnosti zákona.
3. Správa preukáže naplnenie cieľov a účinnosť zákona a navrhne prípadné opatrenia na nasledujúce obdobie.
4. Účinnosť opatrení povinnej spolupráce bude osobitnou súčasťou správy.
Prechodné ustanovenia
Dorovnanie dopadov zmeny:
• štát a obce poskytnú finančné prostriedky obciam s nadmerným dopadom zmeny systému,
• do „tvrdosti“ opatrení sa nezapočítavajú prostriedky na vyrovnávanie záťaží,
• štát uhradí ...% a obce % potrebných zdrojov,
• NR SR stanoví mieru vyrovnania tvrdosti, ktorá bude stanovená na 8 rokov a bude sa každý
rok znižovať napr. o 5 %. Príspevok obcí sa prepočíta na 1 obyvateľa,
• NR SR môže určiť ukončenie vyrovnávania tvrdosti na základe celkového vývoja v štáte,
• vláda prerozdelí zdroje obciam v určenom prechodnom období, pričom to vopred prerokuje
s obcami,
• obec príde o príspevok ak jej daňová sila presiahne priemernú daňovú silu na Slovensku,
• príspevok nebude účelovo viazaný.
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Prioritou regionálnej politiky má byť podpora
rastu a inovácií
Doterajšia regionálna politika v rukách štátu zlyháva
Svedčí o tom správa k Národnej stratégii regionálneho a územného rozvoja (ÚV SR, 2017),
v ktorej sa o. i. konštatuje:
• pozitívny vývoj národného hospodárstva sa nepremieta do vyrovnávania regionálnych
disparít, neprináša rast kvality občanov;
• dominantná pozornosť sa venuje makroekonomike a nedostatočný dôraz je kladený na endogénny rozvoj regiónov, pretrváva nízke využitie vnútorných zdrojov regiónov;
• verejné investície sú z 95 % kryté eurofondmi, ktoré mali byť iba doplnkovým zdrojom;
• problémom sú disproporcie medzi rozdelením zodpovednosti a disponibilitou nástrojov;
• regióny a mestá nie sú vybavené právomocami;
• regiónom a obciam chýba podpora rozvoja vedomostne založenej spoločnosti;
• malé a stredné podniky netvoria protiváhu nadnárodným spoločnostiam;
• ekonomická dimenzia regiónov je dlhodobo podceňovaná;
• regióny a mestá trpia nedostatkom kvalitných ľudských zdrojov pre strategické rozhodovanie v kontexte zahltenia operatívou;
• priestorová organizácia regionálnej politiky vrátane riadiacich štruktúr nevychádza z priamych väzieb na prirodzené funkčné regióny, čim sa znižuje adresnosť regionálnej politiky,
schopnosť intervencie vrátane alokácie finančných zdrojov;
• priestorová organizácia verejnej správy a vecná príslušnosť nereflektuje priestorové rozloženie a rozsah problémov;
• pretrváva nedostatočná priestorová koordinácia odvetvových politík;
• organizácia mnohých služieb nerešpektuje priestorovú štruktúru a nekryje sa s prirodzenými spádovými oblasťami;
• roztrieštenosť zodpovednosti medzi ústrednými orgánmi znižuje akčnosť a pružnosť manažmentu;
• zodpovednosť a nástroje sú zle definované, politika je nesystémovo rozdrobená;
• regióny a obce skôr pasívne spravujú ako manažérsky usmerňujú regionálny a územný rozvoj;
• politika regionálneho a územného rozvoja je chybne chápaná ako politika štátnej správy
a samosprávy bez kľúčových aktérov lokálnej a regionálnej a ekonomiky.

Pri rozvoji regiónov zlyhal aj súčasný regionálny model
Zákonom bola vymedzená pôsobnosť vyšších územných celkov. Ich hlavnou úlohou malo
byť zabezpečenie všestranného rozvoja spravovaného územie cestou tvorby a plnenie programu rozvoja spravovaného územia, účelného využitie miestnych, ľudských, prírodných a iných
zdrojov, utvárania predpokladov na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných
útvarov (napríklad aj spolupráca obcí, alebo motivácia k zlučovaniu), reguláciou miery za-
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stavania územia kraja cestou územného plánu, t. j. aj problematiky suburbanizácie, zábery
pôdy, zmeny funkčného využitia, vytváraním podmienok pre sektorové politiky v spolupráci
s obcami a so štátnou správou. Sme presvedčení, že súčasné samosprávne kraje hrajú pri regionálnom rozvoji, pri riešení disparít v regiónoch marginálnu úlohu, čo je nevyhnutné zmeniť,
ak má mať táto úroveň samosprávy, pre štát ako celok, ale aj pre mestá a obce, význam.

Únia miest by mala, vo väzbe na zmeny kompetencií, financovania
a územnosprávneho usporiadania, presadzovať:
1. aby regionálna politika neriešila prioritne vyrovnávanie regionálnych disparít, ktorú by
na seba mal prevziať nový systém finančného vyrovnávania,26
2. hlavným cieľom regionálnej politiky má byť rast konkurencieschopnosti regiónov prostredníctvom inovácií, orientáciou na pridanú hodnotu,
3. nositeľmi regionálnej politiky majú byť homogénne regióny,
4. za regióny považuje Únia miest Slovenska spojenia obcí, pri tvorbe regiónov je geografická
väzba, ekonomická funkčnosť a cieľ spoločne riešiť úlohy nadradená inštitucionálnym hraniciam, existujúce regionálne štruktúry nie sú dotknuté, je na rozhodnutí regiónov, akú
organizačnú formu zvolia pri plnení svojich úloh,
5. hodnotenie regionálnej úrovne sa bude uskutočňovať na báze homogénnych regiónov,
6. regionálna politika sa bude týkať celého územia SR a nielen zaostávajúcich regiónov,
7. uprednostňovať podporu centier rastu a jadrových území regiónov,
8. aby sa centrálna úroveň sústredíila na vytváranie rámcových podmienok, t.j. posilnenie regionálne diferencovaného daňového systému, na nový mechanizmus finančného vyrovnávania a na umiestňovanie investícií celoštátneho významu, všetko ostatné má byť úlohou
regiónov,
9. podporu napojenia vidieckych oblastí na globálnu ekonomiku,
10. podporu exportne orientovaných výrobných systémov,
11. rešpektovanie zákonov trhu,
12. previazanie regionálnej politiky s priestorovými politikami v regióne (rozvoj miest a mestských regiónov, poľnohospodárska politika, politika životného prostredia a dopravy).

26 Táto zmena otvorí otázku o opodstatnenosti regionálnej politiky na Slovensku ako takej. Buď sa stane nadbytočnou, alebo dostane nové úlohy.
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Návrh téz zákona o regionálnom rozvoji
Všeobecné
Účel zákona:
• posilniť konkurencieschopnosť regiónov,
• využitie ich endogénneho potenciálu, čím sa vytvoria a uchovajú pracovné miesta v regiónoch,
• zachovať decentralizované osídlenie,
• prispieť k vytvoreniu podmienok pre zmierňovanie regionálnych disparít.
Zásady:
• rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja,
• regióny vyvíjajú vlastnú iniciatívu na zlepšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie využitia
endogénneho potenciálu,
• centrá regiónov sú nositeľmi rozvoja,
• regióny sú hlavným partnerom centrálnej vlády a garantujú spoluprácu regiónov s vládou,
• ústredné orgány úzko spolupracujú navzájom, s domácimi aj zahraničnými inštitúciami.
Regióny:
• za regióny sa považujú spojenia obcí,
• pri tvorbe regiónov je geografická väzba, ekonomická funkčnosť a cieľ spoločne riešiť úlohy
nadradená inštitucionálnym hraniciam,
• existujúce regionálne štruktúry nie sú dotknuté týmto zákonom,
• je na rozhodnutí regiónov, akú organizačnú formu zvolia pri plnení svojich úloh.
Návrh opatrení
Podpora iniciatív, programov a projektov:
Finančná pomoc môže byť poskytnutá na prípravu, realizáciu a evaluáciu iniciatívy, programu,
projektu ak:
• podporuje podnikateľské myslenie a konanie,
• posilňuje iniciatívnu schopnosť regiónu,
• umožňuje lepšie využiť endogénny potenciál,
• podporuje spoluprácu verejného a súkromné sektora, spoluprácu medzi regiónmi, aglomeráciami.
Finančná pomoc bude poskytnutá iba vtedy ak:
• majú iniciatívy, programy, projekty inovačný charakter,
• ak sa podporované iniciatívy, programy a projekty realizované v regiónoch so špecifickými
problémami a obmedzenými možnosťami rozvoja v horských oblastiach, vidieckom priestore.
Podpora nositeľov rozvoja, regionálnych pracovísk a regionálnych aktérov:
• finančnú pomoc môžu získať nositeľa rozvoja, regionálne pracoviská a regionálni aktéri
na vypracovanie a realizáciu viacročných stratégií podpory,
• na koordináciu, poradenstvo iniciatív, programov a projektov v regióne.
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Podpora cezhraničnej spolupráce:
S finančnou podporou môžu byť slovenskou stranou podporené programy, projekty a inovačné
aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce, ak sa tým zvýši využitie potenciálu prihraničných regiónov, ak ide o strategický význam z celoštátneho hľadiska, spoluúčasť musí byť koordinovaná
s centrálnou vládou:
• finančná pomoc sa neposkytne na stavebnú činnosť,
• musí by zohľadnená cezhraničná pomoc podporovaná európskou úniou aj z časového
hľadiska.
Pôžička na infraštruktúrne projekty:
• Vláda môže poskytnúť zvýhodnenú alebo bezúročnú pôžičku na infraštruktúrne
projekty, ak:
• sú v priamej súvislosti s vyššie uvedenými iniciatívami, programami a projektmi,
• prispejú k pridanej hodnote,
• priamo podporia následnú investície v hospodárskej oblasti.
Pôžičky na infraštruktúrne projekty môžu by poskytnuté, ak:
• ich využitie prispeje najmä regiónom, ktoré majú problémy s rozvojom, obmedzené
možnosti rozvoja, ide teda o horské oblasti a vidiecky priestor,
• ak sa na nich podieľa rovným dielom aj územná samospráva,
• neboli iným spôsobom podporené zo strany centrálnej vlády.
Úročenie, vrátenie pôžičky a straty pôžičky:
• pri úročení pôžičky sa prihliada k možnostiam toho, čo si pôžičku berie,
• pôžička musí byť vrátené najmenej do X rokov, pričom pri určovaní lehoty sa
prihliada na životnosť infraštruktúrneho objektu.
Všeobecné podmienky:
• prijímateľ pôžičky sa musí na realizácii podieľať vlastnými prostriedkami,
• príjemca preberá na seba zodpovednosť za kontrolu realizácie a evaluácie opatrenia,
• opatrenie musí zodpovedať záväzným častiam územného a priestorového plánovania
štátu a regiónu,
• pre investície môžu byť stanovené aj osobitné podmienky.
Horské oblasti a ostatný vidiecky priestor
• Národná rada v spolupráci s regiónmi stanoví, ktoré územie patrí do horského územia
a ktoré je ostatné vidiecke územie so špecifickými problémami a špecifickými podmienkami
pre rozvoj.
Poskytnutie pôžičky
• finančná pomoc bude poskytnutá na základe dohody na programe ako
paušálna/neúčelová,
• výška pomoci sa bude odvíjať celkového dopadu programu a opatrenia (hodnota za peniaze).
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Daňové úľavy:
• Vláda môže na poskytnúť daňovú úľavu na priamej dani patriacej do štátneho rozpočtu,
daňová úľava sa využije v prípade:
• priemyselný podnik alebo hodnotu tvoriace služby vytvoria nové pracovné miesta alebo
existujúce budú na vyššej úrovni,
• projekt zodpovedá požiadavkám na rozvoj regionálnej ekonomiky.
• Vláda určí v spolupráci s regiónmi územia, kde je možné poskytnúť úľavu, dohodne sa
na spôsobe finančného dozoru, najmä na zodpovednosti za dôsledky úľavy,
Sprievodné opatrenia:
• Vláda môže prijať opatrenia:
• smerujúce k posilneniu kooperácie a využitia synergických efektov, medzi regionálnou politikou a ostatnými sektorovými politikami,
• podporu regiónov s osobitnými problémami (horské oblasti)
• smerujúce k požiadavkám na kvalifikáciu vedúcich pracovníkov iných aktérov a zodpovedných za prípravu a realizáciu iniciatív, programov a projektov.
Realizácia
Viacročný program:
Národná rada schváli vo viacročnom programe:
• priority podpory obsah podpory regionálnej politiky,
• sprievodné opatrenia.
Viacročný program sa pripravuje na 8 rokov, regióny prispievajú do viacročného programu svojimi strategickými zámermi a týmto prispôsobujú svoj rozpočet.
Úlohy regiónu:
• regióny pripravia svoje viacročné programy spolu s ich nositeľmi v území (s regionálnymi
spoločnosťami a inými aktérmi) a tieto periodicky aktualizujú,
• stanovia koordinátorov pre jednotlivé oblasti viacročného programu,
• v rámci svojho rozpočtu určia, ktoré opatrenia budú financovať, a ktoré budú financované
pôžičkami.
Dohoda na programe a finančná spoluúčasť:
• vláda uzatvorí viacročnú dohodu s regiónmi, opierajúc sa o viacročný program, táto dohoda
definuje paušálny príspevok vlády vyšším územným celkom,
• regióny a obce sa budú podieľať na realizácii rovným dielom,
• región zodpovedá za dohľad nad realizáciou podporených iniciatív, programov a projektov,
• vláda kontroluje plnenie viacročného programu.
Evaluácia viacročného programu
• vláda zabezpečuje odborné vyhodnocovane viacročného programu a predkladá NR SR správu.
Žiadosti na daňové úľavy :
• vláda (alt. región) rozhoduje o daňovej úľave z hľadiska hospodárskych dopadov, o výške úľavy,
• vláda musí prerokovať úľavy v daniach na ktorých výnose sa podieľa aj územná samospráva.
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Financovanie
Fond regionálneho rozvoja (fond modernizácie a rozvoja):
• vláda vytvorí na podporu opatrení podľa tohto zákona fond regionálneho rozvoja.
Poskytnutie prostriedkov:
• NR SR definuje svojím uznesením na 8 rokov finančné rámce,
• pri určení finančného rámca sa zohľadnia požiadavky viacročného programu, ako aj finančná situácia štát
Návrh tézy viacročného programu podpory regionálneho rozvoja
Východiská:
• ciele a zásady novej regionálne politiky,
• priestorové dopady,
• zdôvodnenie a kritériá inovačnej a hodnotovo orientovanej regionálnej politiky.
Regionálny viacročný program (aspoň dve volebné obdobia):
• všeobecné východiská a kritériá (generálne rámce, nosné myšlienky, pravidlá výberu),
• tematické okruhy podpory (napríklad priemysel, turizmus, vzdelávanie, energetika, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo),
• obsah vertikálnej priamej podpory (konkurencieschopnosť, nadpodniková podpora, infraštruktúra prinášajúca pridanú hodnotu, medziobecné a medziregionálne zosieťovanie, inštitucionálne reformy),
• podpora horizontálne spolupráce v regióne, výber sektorov podľa dispozícií regiónov...,
• podpora vedomostnej spoločnosti (prepájanie, kvalifikácia, infraštruktúra),
• financovanie (fondy, indikátory),
• spôsob a pravidlá získania podpory (vecne, metodicky, priestorovo),
• programy na úrovni mestských regiónov,
• prepojenie s priestorovým a územným plánovaním,
• udržateľnosť,
• kontrola.
Dopady
• na štát, mestské regióny, obce,
• na hospodárstvo,
• na udržateľnosť,
• legislatívne dopady.
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Úprava volebného systému pri voľbách
do Národnej rady SR
Zmena volebného systému do Národnej rady Slovenskej republiky je
úzko previazaná s navrhovanými princípmi spravodlivej deľby moci
v štáte a posilnením miestnej a regionálnej úrovne pri správe štátu
Výhodou súčasného volebného systému je jeho férovosť a jednoduchosť. Nevýhodami sú
nevyváženosť a slabý vplyv prednostných hlasov. Cieľom navrhovaného riešenia je zachovať
všetky výhody súčasného volebného systému, napraviť jeho nevýhody, a to všetko s minimálnym dosahom na voličov.
Podstata myšlienky spočíva v zachovaní celoštátneho obvodu, avšak iba pre účely spočítania hlasov a rozdelenia mandátov medzi politické strany. Vo všetkých ďalších ohľadoch už
systém pracuje s viacerými obvodmi, čo znamená, že politické strany by tu na rozdiel od dneška zostavovali niekoľko, a nie iba jedinú kandidátnu listinu. Súčasný volebný systém pracuje
v dvoch krokoch. V prvom spočíta hlasy a pridelí mandáty stranám a v druhom vyhodnotí výsledky prednostného hlasovania a stanoví, ktorí kandidáti sa stanú poslancami. Návrh zmeny
do tejto štruktúry vkladá potrebný medzikrok v podobe rozdelenia mandátov do jednotlivých
regiónov. Výsledkom je vysoká proporcionalita, garancia zastúpenia regiónov, zachovanie jednoduchosti, nízka nákladnosť a posilnený vplyv voličov na personálne zloženie parlamentu.
Zmena počtu mandátov na príklade súčasných vyšších územných celkov (voľby 2016)
Kraj

BA

TT

TN

ŽI

NI

BB

PO

KE

Súčasný systém

55

14

12

14

14

18

10

13

Navrhovaný systém

23

14

18

22

19

17

20

17

Navrhovaný systém zachováva výhody existujúceho systému a odstraňuje jeho slabiny:
1. zachovaním celoštátneho obvodu pre určenie mandátov politickým stranám je plne zachovaná súčasná férovosť systému;
2. zavedením jednoduchého výpočtového kroku rozdeľujúceho mandáty strán do regiónov je
do systému zakotvená garancia adekvátneho zastúpenia regiónov v NR SR,
3. tým, že politické strany by nevytvárali jednu 150-mennú listinu, ale jednu listinu do každého obvodu (kraja), dochádza k zmenšeniu rozsahu listín na cca 20 mien, a tým sa značne
posilňuje účinok prednostného hlasovania;
4. daná zmena nevyžaduje od voličov žiadne náklady na učenie sa novému systému, pretože podoba hlasovania je identická ako v súčasnom systéme.
Návrh zachováva silne férový pomerný volebný systém, zaisťuje silnejšiu pozíciu regiónov v parlamente, posilňuje postavenie voličov a vďaka silnejšiemu prednostnému hlasovaniu (a menšiemu
počtu mandátov za každú stranu v jednotlivých regiónoch) obmedzuje možnosť, aby sa do parlamentu dostávali „neviditeľní“ kandidáti skrytí medzi ostatnými nominantmi na straníckej listine.
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Manažment zmeny
Zmeny by sa mali uskutočniť pod gesciou vlády SR
So zmenami súvisí úprava veľkého množstva zákonov, podzákonných noriem, presunu majetku a financií, doriešenie záväzkov a preto je nevyhnutná aj adekvátna príprava na zmenu.
Mal by byť jednoznačne stanovený nositeľ a koordinátor celého procesu (minimálne na úrovni
podpredsedu vlády). Únia miest Slovenska navrhuje vytvorenie odbornej komisie, ktorá pripraví návrh pre politické rokovania.

Ideálne je, ak by bola ochota prípravy a realizácie súčasťou
vládneho programu
aby už pri kreovaní koaličnej vlády počítali nové vládne strany s vytvorením inštitucionálneho a finančného prostredia pre prípravu a realizáciu zmien.

Rýchlosť zmeny, resp. jej jednotlivých komponentov, je politické
rozhodnutie budúcej vládnej koalície
V zásade sa jedná o štyri reformy v jednej: úprava rozdelenia kompetencií a s tým súvisiaca
zmena územnosprávneho usporiadania, zmena financovania územnej samosprávy, nová regionálna politika a zmena volebného systému, ktoré spolu súvisia a preto musí existovať zhoda
na časovom priebehu realizácie

Udržateľnosť procesu by mala zabezpečovať nadrezortná inštitúcia
Manažment „nekonečného príbehu“ zmien v spravovaní štátu sa doteraz pod gesciou ministerstva vnútra ukázal ako neúčinný. Podľa nás, je nevyhnutný nadrezortný prístup. Považujeme za dôležité, aby inštitúcia, ktorá bude zodpovedná za pokračovanie reformy, mala aj
úlohu/povinnosť neustále problematiku správy štátu analyzovať a predkladať vláde a zákonodarnému zboru návrhy na úpravy. Mala by pripravovať minimálne raz za štyri roky správu
o stave a dopadoch prijatých opatrení. Zároveň by sa mala záväzne vyjadrovať k návrhom
zákonov, ktoré navrhujú zmeny v kompetenciách medzi jednotlivými úrovňami (prípadne posudzovať aj zmeny kompetencií voči Európskej únii), resp. majú zásadné dôsledky na systém
financovania miest, obcí, regiónov, štátu. Iba tak bude možné udržať kontinuitu nastaveného
modelu a minimalizovať negatívne dopady rôznorodých rezortných a poslaneckých návrhov
zákonov, ale aj opatrení prijímaných na európskej úrovni.
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Aký úžitok, podľa nás, navrhovaná zmena prinesie?
Podstatné sú práva jednotlivcov. Títo majú mať rovnakú možnosť voľby a rovnakú motiváciu
spolurozhodovať o svojej budúcnosti.
Zmena súčasného stavu prinesie viaceré výhody:
• lepšie plnenie princípu subsidiarity (aj princípu ultra vires), priblíženie právomoci a zodpovednosti k občanovi,
• z pohľadu občana jasnejšia deľbu úloh, zodpovednosti, právomocí, zvýšenie šance na vyššiu kvality služieb, zlepšením ich dostupnosti, profesionalizáciou personálu vyšší vplyv
občana na poskytované služby,
• posilnenie identity regiónov, zvýšenie dôvery a dôstojnosti života obyvateľov v nich,
• posilnenie miestnej demokracie, samosprávnosti obcí pri plnení jej úloh,
• väčšie prepojenie zodpovednosti, právomocí a rozhodovania (inštitucionálna zhoda),
• posilnenie vyjednávacej pozície obcí voči centrálnej vláde,
• posilnenie väzby medzi obcou a regiónom,
• spolupráca obcí v mikroregiónoch, mestských regiónov bude omnoho viac zodpovedať sociopriestorovej organizácii spoločnosti a väzieb medzi centrom osídlenia a jeho zázemím,
• nie je potrebná diskusia o násilnom a celoplošnom zlučovaní obcí,
• zjednotenie úloh v oblasti regionálneho školstva, sociálnych služieb, kultúry, športu, cestnej dopravy, cestnej siete,......ktoré doteraz vykonávali viaceré úrovne a inštitúcie,
• efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšie využitie kapacít, redukcia výdavkov na infraštruktúru, využitie synergických efektov, úspory z rozsahu, deľba rizika,....zvýšenie konkurencieschopnosti
• ušetrenie výdavkov v súvislosti s prevádzkou
• lepšie predpoklady pre riešenie rastúcich problémov suburbanizácie, vytvoria sa lepšie
predpoklady na zvládnutie demografických, technologických výziev a klimatickej zmeny,
spoluprácou v rámci prirodzených regiónov a vytvoria sa predpoklady pre riešenie regionálnych nerovností
• podpora rozvoja mestských regiónov v súlade s cieľmi politiky súdržnosťou Európskej komisie,
• predpoklad pre vytvorenie kvalitného odborného manažmentu na strednej úrovni,
• vytvorenie pracovných miest v mestských regiónoch, aj vo verejnom sektore, podľa priorít
jednotlivých regiónov,
• lepšia spolupráca verejného a súkromného sektoru, vytvorenie podmienok pre rozvoj,
podľa podmienok regiónov,
• obmedzenie konfliktu medzi záujmami centrálnej vlády a mestami pri nastavovaní parametrov daňového systému (zníženie zdaňovania práce a vyššie zdaňovanie majetku, hybridné dane, finančné vyrovnávanie), prepojenie miestnych daní a výnosov daní z iných
jurisdikcií,
• lepšia organizácia a financovanie regionálneho školstva,
• lepšie uplatnenie ekonomických a plánovacích nástrojov,
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zvýšenie celkových zdrojov územnej samosprávy,
posilnenie finančnej autonómie miest a obcí/vlastné príjmy,
posilnenie finančnej suverenity miest vytvorením možnosti rastu skutočných vlastných
príjmov obcí a užšie prepojenie s ich ekonomickou aktivitou,
rozšírenie daňovej právomoci a zváženie dodatočného zdaňovania nad rámec štátnych
(hybridných) daní,
lepší predpoklad pre financovanie, kapitalizáciu potenciálu,
lepšia koordinácia zdrojov,
lepšie využitie eurofondov a prepojenie s slovenskými verejnými rozpočtami,
posilnenie daňovej konkurencie (miestne dane, daň z príjmov fyzických osôb),
zabezpečenie minimálnej daňovej sily,
zníženie záťaží nezavinených obcami,
zmena, zjednodušenie systému finančného vyrovnávania,
zvýšenie motivácie miest a obcí na využívanie endogénneho potenciálu spravovaného územia,
zvýšenie zodpovednosti za verejné výdavky,
odstraňovanie skrytých deficitov decentralizácie,
obmedzenie úhrady nepovinných úloh inými jurisdikciami,
vytvorenie podmienok pre zmenu regionálnej politiky, ktorej prioritou má byť podpora
rastu a inovácií, pričom úlohu vyrovnávania regionálnych disparít by mal na seba prevziať
nový systém finančného vyrovnávania, orientáciu na podporu centier regiónov,
transparentnejšie financovanie regionálneho rozvoja,
podpora centier osídlenia a jadrových území mestských regiónov, ktoré budú v dostupnosti pre všetkých obyvateľov prispeje k odstraňovaniu regionálnych disparít, zvýši sa počet
inovačných pólov rastu a podporí napĺňanie polycentrického rozvoja štátu na báze malých
a stredných miest,
zavedenie transparentného mechanizmu na vyčíslenie dopadov presunu kompetencií
(analýza finančných dopadov by mala byť vypracovaná nezávislou inštitúciou) a doriešenie
dopadov opatrení na mestá,
lepšie uplatnenie kontrolnej úlohy štátu.
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ČASŤ 2

ODPORÚČANIA
Súčasný rozsah úloh územnej samosprávy
je možné riešiť aj inak ako regionálnym modelom
Model založený na spolupráci obcí
Regionálny model
Nová regionálna politika
Úprava volebných systémov
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Súčasný rozsah úloh územnej samosprávy je možné
riešiť aj inak ako regionálnym modelom
Vplyvom vonkajších faktorov sa dostávajú základné územné jednotku štátu, obce, pod tlak
a vďaka interným, ale najmä externým výzvam, sa dostávajú do štrukturálnych a finančných
problémov27. V tejto súvislosti sa čoraz častejšie hovorí o negatívnych externalitách. Za problém sa považuje nielen vysoká fragmentácia štruktúry obcí, ale aj nespravodlivé rozdelenie
právomocí a zodpovednosti, duplicity pri zabezpečovaní služieb pre občana, nedostatočná
spolupráca v oblastiach, kde je možné dosiahnuť „úspory z rozsahu“ a vyššiu kvalitu.
Dôsledkom dlhodobo neriešených problémov je obmedzená schopnosť územnej samosprávy konať, neefektívnosť správy, rastúci deficit demokracie, nízka miera transparentnosti,
strata významu a konkurencieschopnosti obcí vo vidieckom prostredí, spojená s jeho postupnou devastáciou a vyľudňovaním.
Existujú rôzne prístupy, spôsoby, riešenia, pričom všetky by mali:
• zvýšiť schopnosť miest a obcí konať dovnútra aj navonok, čo je možné dosiahnuť jasnou
deľbou kompetencií, zvyšovaním vlastnej zodpovednosti, rastom podielu vlastných financií na úkor prerozdeľovania, efektívnym využívaním majetku, kapitalizáciou spravovaného územia, ale aj efektívnou komunikačnou štruktúrou,
• umožniť optimalizáciu výkonu v rámci flexibilnej štruktúry (snahy a neustále diskusie
o definovaní optimálnej veľkosti obce, alebo regiónu tomu bránia),
• zabezpečiť optimálne prekrytie rozhodovacej právomoci, užívateľa a nositeľa nákladov,
• zlepšiť participáciu a zvýšiť politickú legitimitu zvolených predstaviteľov.

Prístupy k riešeniu sa dajú rozdeliť na integračné a dezintegračný:
Integračné modely, ktoré hľadajú inštitucionálne riešenia a riešenie problémov v rámci definovanej územnosprávnej štruktúry, kedy „najsilnejšími“ modelmi sú zlučovanie obcí, alebo
regionálny model.
Dezintegračný prístup vedúci k odbúraniu existujúcich nadobecných štruktúr (v našom
ponímaní vyšších územných celkov) a na ich mieste odporúča dohody medzi obcami v rámci
jednotlivých úloh.

27 časť problémov spôsobujú aj samotné obce nedostatočnou spoluprácou, nesprávnymi rozhodnutiami, neefektívnou výstavbou s dopadom na rast bežných výdavkov, preferovaním nepovinných úloh pred povinnými,.....
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integračné

dezintegračný

model

typické vlastnosti

zlúčenie obcí, pričlenenie obce,

• zlúčenie politických a administratívnych inštitúcií
• rozdelenie kompetencií medzi celkom a mestskými časťami

opatrenia nadradenej úrovne

• podnety na zlučovanie a spoluprácu
• vertikálna spolupráca

regionálny model

•
•
•
•
•

združenia obcí

• plnia jasne stanovené úlohy
• štruktúra s čiastočným demokratickým deficitom
• fragmentácia obcí ostáva zachovaná

zmluvné vzťahy

• podľa súkromného alebo verejného práva

zosieťovanie

• voľné, nie právne, formy spolupráce
• zosieťovanie napr. pre podporu hospodárstva

FOCJ29

•
•
•
•

územnosprávna jednotka má rôzne kompetencie
priamo volené orgány
jasné zastúpenie navonok
vlastné financie, alt. daňová právomoc
obce, ktoré dokážu plniť úlohy ostávajú zachované

orientované na funkcie alebo na konkrétne úlohy
občania sú súčasťou rôznych územnosprávnych jednotiek
vzájomná konkurencia
jurisdikcie (s daňovou právomocou, tlak na členstvo)

Doterajšie slovenské vlády pristúpili k zabezpečovaniu úloh územnej samosprávy kombináciou viacerých integračných modelov: regionálny model (vytvorenie vyšších územných celkov), vytváranie združení, zmluvné vzťahy, zosieťovanie miest, obcí, ale aj rôznymi
zákonnými opatreniami nadradenej úrovni (príkladom je prenesený výkon pôsobnosti štátnej
správy).

Každý z integračných modelov má pozitíva, ale aj nedostatky, napríklad:
model

problém

vytváranie združení

corporate governance

zákonom stanovená spolupráca / zlučovanie

rozpor s požiadavkami a potrebami občanov

územná reforma, vopred daný počet obcí
a veľkosť

neobľúbenosť, nízka flexibilnosť voči novým podmienkam pre rozvoj

nové rozdelenie kompetencií medzi štátom
a obcami

krátkodobosť, hranice

zozákonenie (nepriama centralizácia)

corporate governance

ďalšia úroveň (región)

neobľúbenosť, ťažkopádnosť

Ak sa po 18 rokoch fungovanie oboch úrovní územnej samosprávy kombináciou viacerých
prístupov ukazuje ako nevhodné, je potrebné zvážiť komplexnú zmenu modelu. Podľa nás

28 FOCJ (Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions), viac v časti 3 „účelová obec“
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existujú dve možnosti, pričom obe závisia od vôle centrálnej vlády presunúť ďalšie úlohy zo
štátnej správy na územnú samosprávu29:
1. ak takáto vôľa nebude, odporúčame zrušiť súčasné vyššie územné celky,
2. ak takáto vôľa bude, odporúčame zachovať regionálny model spojený so zmenou vymedzenia vyšších územných celkov a spôsobu ich financovania.
1. Pri zachovaní súčasného rozsahu úloh územnej samosprávy je, podľa nás, možné ich zabezpečovanie aj bez vyšších územných celkov. Realizácia si vyžiada:
• zrušenie súčasnej štruktúry vyšších územných celkov a s tým súvisiace opatrenia (technické, majetkové, finančné,....)
• presun väčšiny úloh súčasných VUC na miestnu úroveň, vrátane majetku a financií,
• vrátenie niektorých úloh do právomocí štátnej správy,
• zmenu územnosprávneho usporiadania,
• vyššiu mieru medziobecnej spolupráce, spolupráce v mestských/metropolitných regiónoch (integračný model, t. j. spolupráca obcí v rámci hraníc mestských regiónov),
v rámci „účelových obcí“,
• zmenu financovania miestnej úrovne a finančného vyrovnávania,
Riešenie bez vyšších územných celkov si vyžiada zmenu ústavy. Nastal by totiž stav, kedy
by zákonodarca z vlastnej vôle zmaril to, čo mu ukladá ústava, a síce ustanoviť podrobnosti
o samospráve vyšších územných celkov. Ústava pozná ich rámcové postavenie, spôsob financovania, orgány a ich voľbu. Zmenu ústavy by vyžadovalo najmä definovanie štruktúry
orgánov a ich kreovanie.
2. zachovania regionálneho modelu si vyžaduje rozšírenie právomocí a zodpovednosti
vyšších územných celkov a rozšíriť ich finančné a rozhodovacie nástroje. Ústava SR nedefinuje počet a územné vymedzenie vyšších územných celkov a neupravuje spôsob ich
financovania, preto pri prípadnej zmene počtu vyšších územných celkov a ich financovania
nie je potrebná zmena Ústavy SR.
Riešenie si vyžiada:
• odovzdanie nových úloh centrálnej vlády regiónom,
• presun časti súčasných úloh vyšších územných celkov na mestá a obce,
• návrh financovania a finančného vyrovnávania,
• zmenu územnosprávneho usporiadania, so zohľadnením prevzatých úloh od centrálnej vlády
29 V prípade každej zmeny súčasnej druhej úrovne územnej samosprávy (zrušenie, iný počet) je potrebné vyriešiť:
• ako naložiť s majetkom dnešných samosprávnych krajov,
• ako naložiť so zamestnancami samosprávnych krajov,
• rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré dnes plynú do samosprávnych krajov,
• určenie právnych nástupcov zo zmluvných vzťahov, ktoré majú uzavreté samosprávne kraje,
• výkon práv, právomocí, kompetencií, pôsobností a povinností, ktoré dnes vykonávajú samosprávne
kraje (ako ich budú vykonávať nástupcovia, resp. kto a ako v prechodnom období),
• platnosť a vymáhateľnosť právnych predpisov, vydaných samosprávnymi krajmi, atď.....

52

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

Vo výslednom stave by nemalo prichádzať k delenie úloh medzi miestnou a regionálnou
úrovňou a každá úroveň bude mať iné zdroje financovania.
Vzhľadom na komplexnosť riešenia odporúčame vytvorenie vládnej/parlamentnej
komisie, ktorá preverí potrebu existencie vyšších územných celkov (regionálneho modelu) vo väzbe na meniace sa rámcové podmienky, ale aj vo väzbe
na postoj budúcej vládnej koalície k odovzdaniu navrhovaných úloh regiónom.
Konečným výstupom by malo byť odporúčanie :
• regionálneho model, alebo
• modelu založený na spolupráci miest a obcí, spojený s novelizáciou Ústavy SR.
V nadväznosti na navrhované zmeny, ako aj súvislosti, odporúčame
• upraviť volebné systémy,
• zásady novej regionálnej politiky, ktorá úzko súvisí s navrhovaným pokračovaním
decentralizácie31.

30 Nad rámec zadania ponúkame v ďalšej časti , ako príspevok do diskusie, náš názor na riešenie regionálneho modelu
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Model založený na spolupráci obcí,
bez vyšších územných celkov
Návrh v zásade rešpektuje súčasný rozsah úloh, ktoré zabezpečujú obe úrovne územnej samosprávy. Odporúčame presun väčšiny súčasných úloh vyšších územných celkov na miestnu
úroveň a navrhujeme spôsob ich zabezpečovania a financovania. Pri zmene plnenia niektorých
úloh, ktoré prevezmú obce od vyšších územných celkov, ponúkame alternatívne riešenia. Pri
novom rozdelení úloh a ich financovaní sme uplatnili princípy spravodlivej deľby moci (politická
a fiskálna ekvivalencia, subsidiarita, nedelenie úloh, odstraňovanie negatívnych externalít).
Návrh pozostáva zo štyroch opatrení:
1. reorganizácia úloh,
2. zmena územnosprávneho usporiadania,
3. zmena financovania miestnej samosprávy,
4. nový systém finančného vyrovnávanie.
Opatrenie 1

Reorganizácia úloh
Dôvodom reorganizácie je, okrem presunu úloh z vyšších územných celkov na mestá a obce:
odstránenie duplicít v pôsobnosti štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí, čo
vedie k nezodpovednosti a neefektivite, pričom spory medzi inštitúciami, nejasnosť
v zodpovednosti, nedostatky financovania majú negatívny dopad na kvalitu a dostupnosť služieb,
• obmedzenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, ktorý považujeme za nevhodné riešenie, pretože robí z územnej samosprávy de facto štátnu správu,
• roztrieštenosť zabezpečovania úloh, ktorá zvyšuje závislosť územnej samosprávy na centrálnej vláde,
• roztrieštenosť financovania, ktorá znižuje efektivitu vynakladaných verejných financií.
Cieľom reorganizácie úloh je zavedenie poriadku pomocou troch nástrojov:
1. rozdelenie kompetencií tak, aby bola, v maximálne možnej miere, za konkrétnu úlohu zodpovedná iba jedna úroveň verejnej správy (prienik rozhodovania, nositeľa nákladov a nositeľa úžitku), pričom plnenie úlohy vyššou úrovňou bude možné iba vtedy, ak neexistuje
žiadna možnosť plnenia úlohy nižšou úrovňou (princíp subsidiarity),
2. spolupráca medzi obcami s návrhom zavedenia inštitútu možnosti povinnej spolupráce,
ak je plnenie danej úlohy dôležité z celoštátneho hľadiska (princíp odstraňovania negatívnych externalít) a obce nepristúpia do určitého času k dobrovoľnej spolupráci. Príkladom
je vzdelávanie ako priorita Slovenska a vytvorenie školských obvodov,
3. spolupráca pri spoločne zabezpečovaných úlohách medzi štátnou správou a obcami ktorá nahradí súčasný systém tzv. preneseného výkonu štátnej správy obcami a bude podmienená dohodou medzi centrálnou vládou a obcami, najmä v oblasti finančného zabezpečenia.
•
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Opatrenie 2

Zmena územnosprávneho usporiadania
Dôvodom je, okrem zohľadnenia kritérií regionalizácie, zmena rozdelenia úloh.
Cieľom je navrhnúť model fungovania miestnej samosprávy, pri zachovaný súčasného rozsahu úloh územnej samosprávy, bez potreby existencie súčasných vyšších územných celkov.
Pri návrhu vychádzame z toho, že:
• Slovenská republika je a ostane unitárnym štátom,
• nespochybniteľnou územnosprávnou jednotkou sú obce,
• súčasné vymedzenie, právomoci a financovanie vyšších územných celkov nenaplnilo princípy koncepcie decentralizácie, najmä princíp subsidiarity a politickej a fiskálnej ekvivalencie.
Opatrenie 3

Zmena financovanie miestnej samosprávy
•
•
•
•
•
•
•
•

Opatrenie obsahuje:
návrh na zvýšenie celkového objemu finančných zdrojov obcí,
prehodnotenie príjmovej stránky obcí s dôrazom na rast podielu vlastných príjmov,
zmenu účelového určenia dane z príjmy fyzických osôb,
zmeny v rámci miestnych daní,
návrh na vytvorenie fondov pre špecifické kapitálové výdavky,
odporúčanie na zmenu financovania sociálnych služieb,
návrh na úpravu financovania regionálneho školstva,
návrh na financovanie mestských regiónov a účelových obcí.

Opatrenie 4

Nový systém finančného vyrovnávania
Opatrením sledujeme dva hlavné ciele: zníženie regionálnych rozdielov daňovej sily obcí
a vytvorenie podmienok pre zvýšenie schopnosti plniť úlohy územnou samosprávou.
Doterajší spôsob (prerozdeľovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb) odporúčame nahradiť dvomi mechanizmami: vyrovnávanie zdrojov a vyrovnávanie záťaží:
vyrovnávanie zdrojov (daňovej sily)
• umožní vyrovnávanie medzi daňovo silnejšími a daňovo slabšími obcami a regiónmi, t.j.
chudobné obce dostanú pomocou jasného mechanizmu finančné prostriedky od bohatších
obcí (horizontálne finančné vyrovnávanie)
• každá obec bude mať zákonom garantovanú minimálnu úroveň daňovej sily (vertikálne
finančné vyrovnávanie)
vyrovnávanie záťaží
• obce postihujú špeciálne záťaže, ktoré nedokážu samé ovplyvniť (geograficko-topografické, sociodemografické) a preto by ich vyrovnávanie mal zabezpečiť štát na základe jasne
merateľných kritérií (vertikálne finančné vyrovnávanie)
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•

poskytovanie služieb centrami osídlenia v značnej miere uhrádzajú iba občania s trvalým
pobytom v meste – centre osídlenia. Túto záťaž je potrebné kompenzovať. (vertikálne finančné vyrovnávanie
Súčasťou systému finančného vyrovnávanie je aj normatívne financovanie regionálneho
školstva, v ktorom navrhujeme, vo väzbe na spôsob zabezpečovania tejto úlohy cestou povinnej spolupráce v povinnom pred primárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní a presunom zodpovednosti za sieť škôl na miestnu úroveň (školský obvod):
• úpravu normatívu
• náhrady rôznych výnimiek tzv. sociálnym indexom
• zodpovednosť za financovanie preniesť na školský obvod, ktorý bude zodpovedný za regionálnu školskú politiku
Nový systém bude upravený osobitným zákonom a previaže miestny daňový systém s celoštátnymi daňami. Finančné vyrovnávanie bude hlavným nástrojom na zmierňovanie regionálnych rozdielov čím dostane regionálna politika novú dimenziu. Bude sa sústreďovať najmä
na rozvoj regiónov, podporu konkurencieschopnosti regiónov a podporu inovácií.
Zmena systému prinesie rôzne dopady na jednotlivé mestá a obce a preto odporúčame
zaviesť prechodné vyrovnanie tvrdosti zmien. Pri tom odporúčame krokovú úpravu, t.j. každý
rok zmenšiť objem zdrojov vyrovnávania tvrdosti, ktoré budú poskytovať štát aj mestá a obce.
Opatrenie 1

Reorganizácia úloh
Neexistuje optimálna veľkosť obce, existuje optimálne zabezpečovanie konkrétnej úlohy, preto je nevyhnutná väčšia flexibilita správy.

Odporúčame uplatniť tri nástroje
Nástroj 1
• presun úloh vyšších územných celkov na mestá a obce v súlade s princípom subsidiarity,
• časť administratívnych /regulačných úloh, ktoré doteraz plnila územná samospráva, vrátiť
späť štátnej správe, alebo presunúť na inú inštitúciu (spôsob a forma ich zabezpečovanie
je na rozhodnutí centrálnej vlády),
• prehodnotiť rozsah povinných a nepovinných úloh územnej samosprávy31.
Nástroj 2
• vybrané úlohy vykonávať spoločne štátnou správou a miestnou samosprávou.

31 Takéto vymedzenie, ktoré si vyžaduje posúdenie súčasne planých zákonov, prispeje k diskusii o dostatku
finančných prostriedkov, ktorými disponujú obce, ako aj k naplneniu čl.9. obmedzenie rozsahu spoločne
vykonávaných úloh obcami a miestnou štátnou správou a európskej charty miestnej samosprávy, ktorú
Slovenská republika ratifikovala.
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Nástroj 3
• zachovať dobrovoľnú spoluprácu obcí na báze efektívnosti plnenia úloh s využitím § 20 zákona 369/90 v rámci mikroregiónov, cestou mestských regiónov, spoluprácou mestských
regiónov,
• uzákoniť možnosť uloženia povinnej spolupráce obcí v oblastiach dôležitých pre štát ako
celok (napr. vzdelávanie).
Efekty opatrení
nástroj
1

2.

3

opatrenie

efekt

Prenesenie úloh súčasných VÚC na obce a úprava rozdelenia úloh medzi centrálnou vládou
a obcami.
Uplatnenie princípu subsidiarity, t.j. centrálna
vláda prevezme zodpovednosť iba vtedy, ak ju
obce nedokážu zabezpečiť samostatne alebo
rôznymi formami spolupráce

odstránenie duplicít

Na výkon úloh, ktoré budú spoločne zabezpečovať centrálna vláda a obce dostanú obce neúčelové, paušálne, dotácie, namiesto jednotlivých
účelových dotácií
Zmenou systému budú obce rozhodovať o prioritách, vytvoria sa podmienky pre viacročné
programy, ale odpadne aj diskusia v prípade nedofinancovania preneseného výkonu pôsobnosti
štátnej správy.
Plnenie spoločných cieľov, spôsob financovania budú predmetom diskusie centrálnej vlády
a predstaviteľov územnej samosprávy

zväčšenie priestoru pre rozhodovanie
v prospech požiadaviek konkrétnych miest,
obcí, regiónov

Dobrovoľná spolupráca obcí v rámci mikroregiónov, mestských regiónov alebo účelovej obce
Národná rada SR môže v prípade potreby uložiť
zákonom povinnosť spolupráce.

Férový vzťah medzi poskytovateľom služby
a užívateľom

jasnejšia zodpovednosť
výkon bude zabezpečený racionálnejšie
(centralizácia úlohy) alebo regionálne
diferencovane
zníženie závislosti obcí na centrálnej vláde

výzva pre obe plniť úlohy čo najefektívnejšie, zvýšenie povedomia o verejných
výdavkov
spoločné definovanie cieľov na miestnej úrovni namiesto plnenia ukladania úloh zvrchu
orientácia na výsledky a účinky namiesto
detailného vyúčtovávania výdavkov
eliminácia nevhodných foriem podpory,
odstránením čo najviac transferov

Odstránenie duplicít, koncentrácia síl
Lepšia dostupnosť a vyššia efektivita poskytovaných služieb

Pozitívami reorganizácie úloh sú:
• zjednotenie úloh v oblasti regionálneho školstva, sociálnych služieb, kultúry, športu, cestnej dopravy, cestnej siete,......ktoré doteraz vykonávali tri úrovne, a tým jasnejšia deľbu
úloh, zodpovednosti, právomocí a prepojenie zodpovednosti, právomocí a rozhodovania
(inštitucionálna zhoda),
• vyšší vplyv občana na poskytované služby,
• jasnejšie definovanie povinných a dobrovoľných úloh obcí, určenie povinnej spolupráce,
• vyššia efektivita, kvalita a dostupnosť služieb spoluprácou obcí,
• odstraňovanie nerovností v dostupnosti a kvalite služieb,
• vytvorenie predpokladov pre efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšie využitie kapacít,
spoluprácou v rámci prirodzených regiónov,
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•

•
•
•
•
•

redukcia výdavkov v súvislosti s prevádzkou územnosprávnych jednotiek (zníženie počtu
volených predstaviteľov, zlúčenie podriadených organizácií,.........) a výdavkov na technickú infraštruktúru, využitie synergických efektov, úspory z rozsahu,
vytvorenie kvalitného odborného manažmentu na strednej úrovni,
riešenie problémov suburbanizácie spoločnými politikami spoluprácou obcí,
lepšie predpoklady na zvládnutie demografických, technologických výziev a klimatickej zmeny,
posilnenie pozície obcí voči centrálnej vláde pri hľadaní dohody.
súlad s cieľmi politiky súdržnosťou Európskej komisie, ktorá kladie väčší dôraz na regionálnu dimenziu,

Výlučné úlohy štátnej správy
1.
2.

3.

4.
5.

Cieľom je „silný štát“, medzi ktorého hlavné úlohy, podľa nás, patrí:
zachovanie nezávislosti navonok, pod čím rozumieme najmä zahraničnú politiku a obranu
štátu ako celku,
udržiavanie vnútroštátneho pokoja a poriadku, čo predstavuje:
a. výchova a vyrovnané sociálne pomery,
b. zabezpečenie právneho poriadku ústavou a zákonmi (ochrana pre zlovôľou silných,
ochrana pred zlovôľou štátu, slobodná voľba a hlasovanie, nezasahovanie do súkromného života, nezávislá voľba povolania, sloboda tlače, prejavu, presvedčenia, rovnosť
pred zákonom a súdom, možnosť obhajoby, bezplatná právna ochrana pre odkázaných,
dobrý systém právnych prostriedkov
c. dobre vybudovaná policajná organizácia
i. miestna, regionálna, štátna
ii. špecializovaná (napr.: dopravná, cudzinecká, požiarna, trhová, zdravotná, stavebná, živnostenská, hospodárska/finančná, lesná, poľovnícka,...
d. armáda (profesionálna),
zabezpečovanie „všeobecného blaha“ pomocou sociálnej politiky a sociálneho zákonodarstva (ochrana zamestnanca, ochrana zdravia ľudu, sociálne zabezpečenie cestou poistenia,
sociálna starostlivosť , pričom ale platí, že priveľmi rozsiahle sociálne opatrenia prinášajú
väčšie daňové zaťaženie s dopadom na vývoj ekonomiky),
ochrana práv občana (ľudské, štátnoobčianske, politické),
ukladanie povinností občanom (povinná školská dochádza, daňová a odvodová povinnosť,
záväznosť voči rozhodnutiam úradu, ..)

Celý rozsah plnenia hlavných úloh (plánovanie, rozhodovanie, výkon, financovanie)
je na vláde a príslušnom ústrednom orgáne štátnej správy. Úloha môže byť vykonávaná centrálne, ak nie je rozhodujúci kontakt s občanmi a je potrebné celoštátne vecné
rozhodovanie, alebo ak je to ekonomicky výhodnejšie. Úlohy, ktoré si vyžadujú kontakt
s občanmi, s územím, je vhodné vykonávať miestnou štátnou správou, dekoncentrovane. O forme zabezpečenia, sieti úradov a inštitúcií, kompetenciách pracovísk rozhoduje
centrálna vláda.
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Aby mohla centrálna vláda dôsledne plniť svoje výlučné úlohy, garantovať občanovi jeho
práva a dohliadať na povinnosti, ktoré občan má, je potrebné, aby realizovala najmä svoje
výlučné úlohy a nezasahovala (pod tým rozumieme nielen administratívne, ale najmä selektívnymi formami podpory, okrem výnimočných situácií) do úloh, ktoré majú, v súlade s princípom subsidiarity, riešiť mestá, obce, prípadne regióny.
V stratégii a neskôr v koncepcii verejnej správy (1999, 2000) bol rámcový návrh výlučných
kompetencií štátu vymedzený nasledovne:
• obrana štátu, vrátane vydržiavania ozbrojených síl a ozbrojených zborov,
• zahraničná politika a medzištátne vzťahy,
• zabezpečovanie vnútroštátneho poriadku (legislatíva, polícia, záchranný systém, vzdelanie),
• veci týkajúce sa štátneho občianstva, pobytu cudzincov, sobáše, rozvody, osvojenie si detí,..,
• ochrana práv a slobôd občana (vrátane napr. katastra nehnuteľností),
• sociálne zákonodarstvo,
• štátne evidencie (obyvateľstvo, matrika, evidencia zbraní a streliva, motorových vozidiel),
• vydávanie štátnych dokladov (cestovné doklady, identifikační karty, vodičské preukazy,.),
• výkon štátnej kontroly (napr.: inšpekcia práce, štátny stavebný dohľad, štátny zdravotný
dozor, školská inšpekcia, štátny veterinárny dozor, fyto (rastlinný) dozor, štátny požiarny
dozor, štátny dozor v životnom prostredí, štátna obchodná inšpekcia, farmaceutický dozor,
dozor v oblasti potravinárstva, ochrana pamiatok, polícia, živnostenský dozor, štátny dozor
vo vzťahu k sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce, dôchodkovému poisteniu,....)
ako aj úlohy celoštátneho významu (vybrané zdravotnícke zariadenia, financovanie verejných univerzít a vysoké školy, výskumné ústavy, medzinárodné a štátne cesty: diaľnice,
rýchlostné komunikácie, železničné trate, prístavy, pošty, letiská, ...) a s tým súvisiaca správa
majetku a financií32.

Zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti
štátnej správy
Cieľom je zjednotiť výkon úloh, odstrániť nedostatky súčasného stavu: právnej neistoty,
ale aj nedostatky financovania. Jedná sa najmä o úlohy doteraz definované ako prenesený
výkon pôsobnosti štátnej správy na obce, t.j. o regulačné/administratívne úlohy, pri ktorých
je potrebné garantovať jednotnú metodiku a postupy na území celého štátu. Ich vykonávanie
spôsobuje spory medzi obcami a vládou, ktorá má tieto úlohy koordinovať a riadiť, má negatívny dopad na kvalitu, spôsobuje nejednoznačnosť,.... (viac v časti 3). Viaceré z prenesených
úloh zbytočne zaťažujú najmä malé obce a sú dôvodom diskusie o ich zlučovaní.
V súčasnosti zaťažuje štát územnú samosprávu cca 180 úlohami v tomto režime. Ako
vyplynulo zo stanovísk stavovských organizácií miest a obcí (ZMOS, Únia miest Slovenska,
32 oproti vtedajšiemu odporúčaniu navrhujeme zvážiť, po viac ako 15 ročných skúsenostiach, aby sa stavebný poriadok, stal kompetenciou štátnej správy, čím sa umožní aplikovať jednotné pravidlá na území
celého Slovenska.
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SK8), ale ako aj vyplýva z nálezov Najvyššieho kontrolného úradu, súčasný systém je nevhodný najmä z dôvodu:
• nedostatočnej úhrady výkonu, inými slovami štátna správa neplatí za výkony ktoré si „objednala“ u územnej samosprávy, ktorá výkon dopĺňa vlastnými zdrojmi, čo považujeme
za protiústavné
• niektoré úlohy parlament jednoducho preniesol na územnú samosprávu bez akýchkoľvek
financií, čo nie je možné odbiť argumentom rastu výnosov dane z príjmu fyzických osôb
• celoplošné prenesenie úloh a ich financovanie napr. cestou počtu obyvateľov obce vôbec
nerešpektuje skutočné výdavky na prenesený výkon jednotlivými obcami a obcami.
V uplynulom období sa najviac diskutuje o plnení úloh súvisiacich so stavebným konaním
a v regionálnom školstve. V prípade stavebného poriadku odporúčame vrátiť túto kompetenciu štátnej správe.
V niektorých prípadoch navrhujeme spoločné riešenie úloh (napr. regionálne školstvo)
centrálnou vládou a územnou samosprávou, ale v inom režime ako bol zavedený prenesený
výkon pôsobnosti štátnej správy.
Vzhľadom na našu snahu aplikovať pri rozdelení úloh princípy spravodlivej deľby moci,
ale aj z dôvodu definovania výlučných kompetencií úloh a jasného rozdelenie zodpovednosti,
odporúčame vrátenie úloh miestnej štátnej správe33. Na diskusiu odporúčame najmä:
orgán

úsek/ oblasť

poznámka

Ministerstvo dopravy
a výstavby

cestnej dopravy z. 56/2012

presun na dopravnú autoritu, okrem
úloh týkajúcich sa miestnych kom,
alt. druhá úroveň územnej samosprávy

Ministerstvo práce,
soc. vecí a rodiny

dráh z. 514/2009
dráh z. 513/2009

štátny úrad

bývania

štátny úrad

špeciálny stavebný úrad

štátny úrad

stavebný poriadok

štátny úrad / inšpekcia

správa, údržba a výstavba ciest II. a III.
triedy

ministerstvo dopravy
alt. druhá úroveň územnej samosprávy

sociálne služby

vydávanie posudkov a rozhodnutí
o odkázanosti
uzatváranie zmlúv a uhrádzanie
nákladov neverejným poskytovateľov
evidencie posudkov, úhrada zdravotných výkonov

Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo hospodárstva

sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

presun na štátnu správu

ochrana ovzdušia

štátny úrad

rybárstvo

Štátny úrad

vodná správa

štátny úrad

hospodárska mobilizácia

štátny úrad

33 resp. ak budú existovať vyššie územné celky, tak niektoré úlohy presunúť do ich pôsobnosti
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orgán

úsek/ oblasť

Ministerstvo školstva

Základné školy, predškolské zariadenia, presun do režimu samosprávnej úlohy
stredné školy
s kofinancovaním zo strany štátu

Ministerstvo zdravotníctva/ VÚC

úsek zdravotníctva
úsek humánnej farmácie

poznámka

Ministerstvo zdravotníctva
alt. druhá úroveň územnej samosprávy

nemocnice

Úlohy obcí
Obce budú plniť svoje súčasné úlohy, ako aj úlohy prevzaté od samosprávy vyšších územných celkov.
V rámci navrhovaných výlučných (samosprávnych) úloh obcí bude potrebné posúdiť „mieru zozákonenia“ t.j. mieru zasahovania štátu do ich výkonu a túto mieru minimalizovať, čím
sa vytvoria predpoklady pre rozhodovanie samosprávy podľa miestnych podmienok a požiadaviek obyvateľov.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za výlučné úlohy obcí považujeme:
administratíva, vlastné financie, správa vlastného majetku, finančná kontrola, osvedčovanie podpisov, ochrana spotrebiteľa,
daňový úrad pre miestne dane a poplatky,
ekonomický rozvoj, turizmus, propagácia,
odpadové hospodárstvo,
územné plánovanie,
bývanie,
statická doprava,
nemotorová doprava,
čistenie ciest, chodníkov a verejných priestorov,
jasle (zariadenia pre deti do 4 rokov),
školstvo (zriaďovanie a správa: základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové
školy, školy v prírode, školské strediská záujmovej činnosti),
zdravotné strediská, zariadenia (lokálne nemocnice)
sociálne služby (zriaďovanie a správa),
opatrovateľská služba,
jednorazová sociálna pomoc,
knižnice, múzeá a galérie, osveta, divadlá a podpora regionálnej kultúry,
šport a podpora regionálneho športu,
verejné priestory, mestská zeleň,
civilná ochrana
dobrovoľní hasiči,
obecná polícia (R, S),
zásobovanie vodou a odkanalizovanie,
zásobovanie energiami (elektrika, plyn, alt. zdroje), osvetlenie.
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•

sťažnosti, priestupky, ochrana nefajčiarov, ochrana prírodných a liečivých vôd, pohrebníctvo, prírodné kúpaliská, hluk).
Výlučné úlohy budú obce zabezpečovať samostatne alebo rôznymi formami vzájomnej
spolupráce, spoluprácou so súkromným sektorom34, alebo rozhodnutím príslušnej obce o presune úlohy na súkromný sektor.
V súvislosti s výkonom samosprávnej pôsobnosti slovenské právo35:
• prikazuje štátnym orgánom, osobitne orgánom štátnej správy, nezasahovať do činnosti
orgánov územnej samosprávy, iba ak nie je rozhodnutie obce v súlade so zákonom,
• dovoľuje zasahovať štátnym orgánom do oprávnení obce ukladať obce povinnosti len zákonom,
• zakazuje územnej samospráve plniť úlohy štátnej správy ak im to neuložil zákon, resp. ak
jej štátne orgány neposkytli finančné a materiálne podmienky,
• prikazuje obci robiť všetky zákonné opatrenia proti neoprávneným zásahom orgánu štátu,
najmä orgánov štátnej správy do výlučnej pôsobnosti obce a jej orgánov,
• dovoľuje prijať obci aj nariadenia, ktoré nie sú v súlade s vykonávacími právnymi predpismi vlády a orgánov štátnej správy ako obec usúdi, že tieto predpisy sú v rozpore s ústavou.
Z uvedených dôvodov zvýrazňujeme potrebu prehodnotenie miery regulácie plnenia samosprávnych úloh.
Z dôvodu stability systému odporúčame garanciu pôsobností obcí, prípadne vyšších územných celkov, v Ústave SR.

Spolupráca obcí
Neexistuje optimálna veľkosť obce pre plnenie všetkých úloh, ale iba efektívne plnenie
konkrétnej úlohy. Hlavným cieľom jej poskytovania má byť efektivita, kvalita a dostupnosť
služby (napr. regionálne školstvo alebo sociálne služby).
Odporúčame aplikovať rôzne možnosti zabezpečovania služieb, pri zohľadnení miestnych/
regionálnych podmienok pri každej úlohe osobitne:
• mestami a obcami samostatne,
• spoluprácou obcí v rámci mikroregiónov,
• spoluprácou v rámci mestských/metropolitných regiónov,
• spoluprácou mestských/metropolitných regiónov,
• tzv. „účelovou obcou“.
Pre zabezpečenie kvality, efektivity a dostupnosti služieb, ako aj z dôvodu zabezpečenia rozvoja
v jednotlivých regiónoch Slovenska navrhujeme dve formy spolupráce: dobrovoľnú a povinnú.
Dobrovoľná spolupráca
Časť úloh môže byť spoločne zabezpečovaná, tak ako v súčasnosti, dobrovoľnou spoluprácou obcí (§20 zákona 369/90 Zb.), na základe zmlúv, dohôd,.... dvoch a viac obcí, združeniami v rámci mikroregiónu (SOU), mestského/metropolitného regiónu, spoločného obecného úradu, pri rešpektovaní maximálnej efektivity a dostupnosti služby pre občana.
34 o možnosti vstupu súkromného sektora viac v časti 2
35 In.: Prof, Judr. Jozef Prusák, Optimalizácia uplatnenia verejnej moci v miestnych podmienkach, 1997
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Štruktúra úloh, v ktorých budú obce spolupracovať môže byť podľa regionálnych potrieb, rôzna.
Odporúčame spolupracovať najmä v oblastiach:
• stratégia rozvoja, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ekonomický rozvoj územia, podpora podnikania, turizmus, propagácia,
• bytová politika,
• stratégia mobility, nemotorová doprava,
• odpadové hospodárstvo,
• podpora zariadenia a podpora športu, voľného času a rekreácie nadobecného významu,
• podpora kultúrnych zariadení a podpora kultúry nadobecného významu,
• sociálna politika, opatrovateľská služba,
• základné umelecké školy, jazykové školy,
• obecná polícia, ochrana pred požiarmi,
• verejné obstarávanie.
čiže v úlohách, v ktorých už aj dnes niektoré obce spolupracujú.
Je na obciach konkrétneho územia/regiónu, aby sa rozhodli v čom budú spolupracovať
a efektívne využívali dostupné verejné a súkromné zdroje. Zdrojom financovania úloh budú
najmä príjmy rozpočtov spolupracujúcich obcí, prípadne cudzie zdroje.
Povinná spolupráca
V niektorých úlohách, z hľadiska štátu, ale aj z hľadiska efektivity, kvality a dostupnosti
služieb, z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja, dôležitých, odporúčame vytvorenie zákonných predpokladov pre možnosť uloženia povinnej spolupráce (zákon o mestskom/metropolitnom regióne).
Povinná spolupráca obcí nie je v slovenskom právnou poriadku novinkou. Bola napríklad
uplatnená napríklad pri úlohe: zásobovanie vodou a odkanalizovanie. Uloženie povinnosti nastane iba v prípade ak obce nepristúpia k dobrovoľnej spolupráci. Je na zváženie v oblastiach,
kde môžu vznikať rozhodnutiami obcí negatívne dopady na susediace obce, mestá:
• územné plánovanie, udržateľný rozvoj osídlenia,
• ochrana krajiny, kvalita životného prostredia,
• mestská a prímestská verejná doprava,
• správa, výstavba a údržba ciest,
• regionálne školstvo,
• zdravotníctvo,
• ochrana pred povodňami,
• civilná ochrana.
Odporúčame aby uvedené úlohy boli zabezpečované, z dôvody dostupnosti a efektivity,
nasledovne:
• na úrovni mikroregiónu/školského obvodu: predprimárne a primárne vzdelávanie,
• na úrovni mestského/metropolitného regiónu : územné plánovanie, udržateľný rozvoj
osídlenia, ochrana krajiny, kvalita životného prostredia, mestská a prímestská doprava,
stredné školy, zdravotníctvo (ambulantné), ochrana pred povodňami a civilná ochrana.
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Odporúčania pre zabezpečenie hlavných úloh
súčasných vyšších územných celkov obcami
Školstvo
O vzdelaní a jeho kvalite sa hovorí ako o jednej z rozhodujúcej možnosti budúceho rozvoja Slovenska. Pre naplnenie tohto zámeru považujeme za potrebné nastaviť systém riadenia a správy regionálneho školstva čo najefektívnejšie. V súčasnosti absentuje stredný stupeň riadenia školstva.
Vo väzbe na princípy subsidiarity a decentralizácie, ukotvené o.i. aj v programe „Učiace sa Slovensko“, nepovažujeme za vhodné, aby stredný stupeň riadenia plnili štátne úrady. Za lepšie riešenie
považujeme integráciu škôl a školských zariadení do školských obvodov, s vytvorením nového manažmentu na tejto úrovni. Takéto riešenie umožňuje aj súčasná legislatíva. Nakoľko ide o plnenie
celoštátne dôležitej a významnej úlohy odporúčame zaviesť povinnú spoluprácu obcí pri jej plnení.
Na zváženie dávame aj alternatívu vzniku školskej samosprávy ako „účelovej obce“, ktorá
by prevzala celú agendu regionálneho školstva (mimo odborného).
Samosprávny kraj v rámci svojich samosprávnych pôsobností zriaďuje a zrušuje podľa siete základné umelecké školy, jazykové školy, školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské hospodárstva strediská odbornej praxe, strediská služieb školy, školy v prírode,
centrá voľného času a školské strediská záujmovej. Tieto úlohy, vrátane majetku a zdrojov,
odporúčame presunúť na miestnu samosprávu.
V rámci preneseného výkonu pôsobností pôsobnosti štátnej správy zriaďuje a zrušuje
stredné školy a strediská praktického vyučovania. Gymnázia odporúčame presunúť, vrátane
majetku, na obce, v ktorých sídlia. Odborné školstvo, vrátane stredísk praktického vyučovania, odporúčame ponechať vo väzbe na úlohy zodpovednosti za ekonomický rozvoj územia.
Ak nebude realizovaný plnohodnotný regionálny model odporúčame zaradiť odborné školstvo vrátiť do pôsobnosti štátu.
Viac v časti 3.

Správa, údržba a výstavba ciest II. a III. triedy
cesty II. a III. triedy v dĺžke cca 14 tisíc km (z toho cesty II. triedy 26%) vlastnia a spravujú
vyššie územné celky. Rovnako sú zodpovedné za ich výstavbu, údržbu a modernizáciu. Približne 30% ciest je v nevyhovujúcom a havarijnom stave, pričom existujú rozdiely medzi jednotlivými VÚC. Najväčší podiel nevyhovujúcich komunikácií je v Banskobystrickom kraji a (39%)
a Prešovskom kraji (26%)36. Najvyšší podiel ciest v havarijnom stave je v Trnavskom kraji
(cca 7%) a v Banskobystrickom kraji (cca 5%). Pri rozhodovaní o presunú právomocí a zodpovednosti je potrebné zvážiť, okrem uvedených potrieb finančných zdrojov, aj efektívnosť
budúceho usporiadania vlastníckych vzťahov z pohľadu budúcej správy, údržby a výstavby a
nevysporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemkom pod cestami.

36 Údaje Slovenskej správy ciest, 2019
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Alternatíva 1
Cesty II. a III. triedy a objekty s nimi súvisiace objekty vrátiť do vlastníctva a správy
štátu37. Ústredný orgán (napr. MDaV) decentralizuje úlohu výstavby, údržby a modernizácie
na podriadenú organizáciu (napr. Slovenska správa ciest nadobecného významu)38
Alternatíva 2
Vytvorenie „účelovej obce“ pre správu, údržbu a výstavbu na báze logických celkov,
s presunom majetku na účelovú obec. Členom účelovej obce budú obce, cez ktorých kataster
vedú cesty II. a III. triedy.
Alternatíva 3
Ostane to úlohou druhej úrovne územnej samosprávy (VÚC), v prípade, že vznikne plnohodnotný regionálny model.

Prímestská hromadná doprava
súčasná deľba právomocí a zodpovednosti jasne preukazuje nesúlad medzi povinnosťami,
právami a nástrojmi. Po čiastočnej privatizácii dopravcov (SAD) si štát (MH SR) ponechal 40%
podiel v nich, pričom zároveň zákonom vstupuje do určovania výkonov vo verejnom záujme, zasahuje do cenotvorby, ako aj do podmienok pre udelenie licencií dopravcov. Vyšší územný celok
udeľuje dopravné licencie, objednáva služby a uzatvára zmluvy, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja. Viaceré mestá riešia vlastnú MHD. Vyťaženosť autobusovej dopravy klesá, pričom
podiel dotácií vyšších územných celkov rastie (obdobne je to v mnohých prípadoch MHD). Je
potrebná zásadná systémová zmena a prepojenie právomocí, zodpovednosti a nástrojov
Alternatíva 1
Mestský/metropolitný región prevezme úlohy vyšších územných celkov: zostavovanie plánu
dopravnej obslužnosti, uzatváranie zmlúv o službách s dopravcami, poskytovanie príspevkov
na dopravné služby, vykonávanie odborného dozoru, schvaľovanie cestovných poriadkov... Dopravné licencie bude vydávať dopravná autorita. Financovanie bude zo spoločného rozpočtu.
Výsledkom bude výraznejšie prepojenie mestskej a prímestskej regionálnej dopravy, s tým,
že v rámci každého z mestských regiónov vznikne nový koncept mobility. Z dôvodu dosiahnutia väčšej efektivity, dostupnosti ale aj kvality poskytovanej služby je možná dohoda viacerých
mestských regiónov na spolupráci pri príprave a realizácii koncepcie mobility. Odporúčame
uzákoniť povinnosť spolupráce obce.
37 V prípade vzniku mestských regiónov je alternatívou zveriť do správy, údržby a modernizácie cesty mestským regiónom. Financovanie:
• správa a údržba: združením prostriedkov v rámci mestských regiónov
• výstavba, modernizácia : vlastné zdroje obcí, fond, granty EU,....
38 Táto alternatíva vôbec nie je v rozpore s deklarovanými princípmi spravodlivej deľby moci, najmä princípu subsidiarity a ultra vires, ak je správu, údržbu a výstavbu nových ciest výhodnejšie zabezpečovať
centrálne, s navrhovanou dekoncentráciou. Príkladom môže byť spolková krajina Bavorsko, kde existuje
bavorská správa ciest, ktorá spravuje 25 500 km ciest, 14 900 mostov, 62 tunelov investuje ročne 2,0 mld.
€ a ročne investuje do komunálnych ciest viac ako 200 mil. €
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Alternatíva 2
Ponechanie v kompetencií vyšších územných celkov, ak vznikne plnohodnotná regionálna
samospráva

Sociálne služby
Súčasné kompetencie vyšších územných celkov: tvorba koncepcie rozvoja, poskytovanie
a zabezpečovanie sociálnych služieb, uzatváranie zmlúv, zriaďovanie, zakladanie a kontrola
zariadení, ....navrhujeme presunúť na obce, ktoré ich budú zabezpečovať samostatne, alebo
rôznymi formami spolupráce. Nehnuteľný a hnuteľný súvisiaci majetok presunúť na obce,
v ktorých katastrálnom území leží.
Odporúčame zmenu financovania na klienta čím príde k odstráneniu sporov medzi zriaďovateľmi a obce sa stanú jedným zo zriaďovateľov a ku kombinácii štátneho príspevku s vlastnými zdrojmi klienta a prípadnou podporou zo strany obcí
Posudkovú činnosť odporúčame presunúť na štátnu správu, resp. na nezávislú inštitúciu.
Úlohy v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odporúčame vrátiť štátnej
správe.

Zdravotníctvo
Alternatíva 1
odporúčame nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia vo vlastníctve vyšších územných
celkov odovzdať obciam, v ktorých stoja. Tie, ktoré sú súčasťou verejnej minimálnej siete
budú finančne zabezpečené poisťovňami a pri ostatných je na rozhodnutí miest, prípadne
v spolupráci s obcami v rámci mestského regiónu, ako s nimi naložia (ponechanie, reprofilácia,
zmena funkčného využitia).
Právomoci vyššieho územného celku v oblasti zdravotníctva (vrátane siete ambulantných
lekárov) a humánnej farmácie vrátiť späť štátnej správe.
Alternatíva 2
v prípade existencie druhej úrovne územnej samosprávy prevzatie úloh touto úrovňou.

Kultúra
Úlohy presunúť na obce a zariadenia do majetku obcí, na ktorých území ležia. Zvýšené
náklady miest a obcí pri nadobecných zariadeniach sú zohľadnené vo finančnom vyrovnávaní
záťaží a bude na rozhodnutí miest a obcí v mestskom regióne či a ako sa budú na prevádzke
zariadení nadobecného významu podieľať.

Šport
Úlohy presunúť na obce a zariadenia do majetku obcí, na ktorých území ležia. Zvýšené
náklady miest a obcí pri nadobecných zariadeniach sú zohľadnené vo finančnom vyrovnávaní
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záťaží a bude na rozhodnutí miest a obcí v mestskom regióne či a ako sa budú na prevádzke
zariadení nadobecného významu podieľať.

Ochrana pred povodňami
Odporúčame plniť ako spoločnú vykonávaná úloha so štátnou správou v hraniciach mestských regiónov. Obce združené v mestskom regióne pripravia programy ochrany a tieto budú
financované na základe dohody a zmlúv zo štátneho rozpočtu

Civilná ochrana
Odporúčame plniť ako spoločnú úlohu so štátnou správou v hraniciach mestských regiónov. Obce združené v mestskom regióne pripravia programy ochrany a tieto budú financované na základe dohody a zmlúv zo štátneho rozpočtu. Organizáciu civilnej ochrany v území prevezmú od okresných úradov, volení predstavitelia na miestnej úrovni, resp. v rámci mestského
regiónu. Môžu vytvoriť krízový fond kvôli odstraňovaniu následkov mimoriadnych opatrení
a na vykonávanie preventívnych opatrení.

Spoločne vykonávané úlohy štátnou správou
a územnou samosprávou
Vo všetkých úlohách nie je zmysluplné striktné oddelenie úloh štátnej správy a územnej samosprávy a preto vo vybraných úlohách odporúčame spoločnú zodpovednosť, najmä spoločné
financovanie úloh transfermi zo štátneho rozpočtu formou normatívov (napr. regionálne školstvo) alebo na základe viacročných programov a dohody mestských regiónov cestou globálnej/
paušálnej dotácie, ktorej výška a účel bude upravený zmluvou. Na úlohách sa budú finančne
podieľať mestá a obce. Spoločným financovaním sa prispeje k znižovaniu regionálnych disparít.
Na rozdiel od súčasného preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, budú úlohy v zodpovednosti obcí a centrálna vláda bude na ich plnenie finančne prispievať, pričom podmienky
výkonu úlohy budú stanovená zákonom (-nmi) a silnejšie ako v prípade samosprávnych úloh
Spoločné vykonávanie úlohy je vhodné uplatniť pri úlohách navrhnutých na povinnú spoluprácu obcí a kde je predpoklad kofinancovania zo strany centrálnej vlády:
• regionálne školstvo,
• kvalita životného prostredia,
• správa, výstavba a údržba ciest,
• zdravotníctvo,
• ochrana pred povodňami,
• civilná ochrana
• matrika
• hlásenie pobytu a register obyvateľov
• voľby a referendá
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Rozdelenie úloh v mestách s dvomi úrovňami
miestnej samosprávy
Pri správe a rozvoji miest s dvomi úrovňami miestnej samosprávy v súčasnosti existujú duplicity pri zabezpečovaní verejných služieb, správy územia, správy miestnych daní,....rôzne prístupy pri
formovaní verejných politík na území mesta (daňová,.....), pričom v niektorých je potrebná väčšia
miera synergie, resp. flexibility (sociálne služby, školstvo,...), rozdiely vo výške bežných výdavkov
v jednotlivých zariadeniach školstva, kultúry, rozdiely vo vnútornom organizačnom usporiadaní
úradov, podriadených organizácií, rozličné zaťaženie zamestnancov mestských častí pri zabezpečovaní samosprávnej činnosti, resp. preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy
Mechanizmus prerozdeľovania verejných financií je zvolený tak, aby pri súčasnej deľbe
kompetencií vytváral podmienky aj pre menšie mestské časti, na úkor väčších mestských častí, znevýhodňuje mestské časti, ktoré sú „adresou“ denne prítomného obyvateľstva, je komplikovaný, pričom dostatočne nezohľadňuje špecifiká jednotlivých mestských častí.
Cieľom je vytvorenie nového modelu procesne usporiadanej funkčnej štruktúry mesta
a jeho mestských častí aj vo väzbe na návrh celoslovenských zmien rozdelenia úloh a ich financovania a preto odporúčame :
• aby Magistrát mesta prevzal na seba väčšiu zodpovednosť v oblasti spoločne vykonávaných úloh so štátnou správou a pre mesto ako celok v strategicky dôležitých rozvojových
kompetenciách, medzi ktoré do budúcna radíme aj sociálne veci a školstvo, čo je potrebné
definovať aj v novom zákone o hlavnom meste Bratislava, resp. v zákone o Košiciach
• aby sa mestské časti podieľali na správe a rozvoji územia v 4 oblastiach: cestou vlastných kompetencií, právom spolurozhodovať, právom dávať stanoviská, právom na informácie a tým
na čom sa predstavitelia mesta zhodnú a bude presne definované v novom štatúte mesta.
Námet na rozdelenie kompetencií medzi mestom a mestskými časťami (príklad Viedeň)
Úsek

mesto

mestská časť

Školstvo, veda, výskum,
šport

•
•
•
•
•

sieť - zriaďovanie, vyraďovanie
modernizácia
správa
školský úrad
špeciálne školy

•
•
•
•
•
•

Sociálne veci

•
•
•
•
•

sociálne služby
sociálne právna ochrana
opatrovateľská služba
podpora, dotácie
poradenstvo

• kluby dôchodcov
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údržba areálov, budov
prevádzka
zariadenie objektov,
mimoškolská činnosť
kúpaliská, sauny,
základné umelecké školy (iba pre
soc. slabších)
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Úsek

mesto

mestská časť

Doprava, cestné hospodárstvo, verejné osvetlenie

• preprava (MHD, IDS,,....)
• cesty II. a III. triedy (plánovanie, výstavba, údržba, čistenie,.....)
• parkovací systém

• plánovanie, výstavba a údržba
miestnych komunikácií,
• dopravné značenie,
• čistenie komunikácií, chodníkov
odpratávanie snehu,
• cyklotrasy,
• verejné osvetlenie.
• (zamestnávanie ľudí, stroje)

Životné prostredie, výstavba, bývanie

•
•
•
•

• plánovanie, výsadba, údržba, obnova verejnej zelene,
• detské ihriská, lavičky, oplotenia,
• verejné WC
• vrátane ročného príspevku na kosenie trávy, strihanie stromov,
hrabanie lístia, z rozpočtu mesta
podľa rozlohy z dôvodu zabezpečenia vzhľadu mesta)

Kultúra

• zriaďovanie
• sieť zariadení

Civilná ochrana obyvateľstva, krízové riadenie,
hospodárska mobilizácia

v plnom rozsahu

Správa majetku a reštitúcie

v plnom rozsahu, okrem

Obrana štátu

v plnom rozsahu,

Ochrana pred požiarmi

v plnom rozsahu, okrem

dobrovoľné požiarne zbory

Podnikanie, ochrana spotrebiteľa,

v plnom rozsahu, okrem

miestne trhoviská (údržba, odpad,
čistenie, zimná údržba)

Regionálny/ miestny rozvoj

v plnom rozsahu, okrem

vlastná investičná činnosť (plány,
projekty)

Sťažnosti a kontrola

v plnom rozsahu

Verejné obstarávanie

v plnom rozsahu

Všeobecná vnútorná správa

v plnom rozsahu, okrem

Zdravotníctvo

v plnom rozsahu

ochrana, posudzovanie,
hospodárenie s odpadom,
stavebný poriadok
bytová politika

• podpora kultúry

zodpovednosť za budovy magistrátu
(náklady uhrádza mestský rozpočet)

komunikácia s verejnosťou (tlačoviny,
PR, zhromaždenia, inzeráty, internet,....)

Opatrenie 2

Zmena územnosprávneho usporiadania
Slovensko so svojimi 5,4 miliónmi obyvateľov, priemernou hustotou niečo nad 100 obyvateľov
/ km2, je z hľadiska európskeho porovnania vidieckym štátom. Jedným z dôvodov je aj skutočnosť,
že je piatou najhornatejšou krajinou Európy, čo je dôvodom rozdrobenosti osídlenia. Tá je pre časť
ekonómov a politikov považovaná za problém, opradený mnohými mýtami. Jedným z nich je porovnávane štruktúry verejnej správy s rovinatým Dánskom, iným mýtom, je že malé obce nedokážu plniť svoje samosprávne úlohy a preto je ich treba zlúčiť (viac o tejto téme v časti 3).
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Sme presvedčení, že by sme sa nemali vzdať výhod, ktoré poskytuje súčasná štruktúra
osídlenia, osvedčená históriou, neopakovali chyby nekontrolovaného rastu miest so všetkými
ich negatívami (nezamestnanosť, chudoba, kriminalita, zlý život v starobe, zlé životné prostredie)39. Nevytvárali predpoklady pre ohrozenie slovenskej krajiny ako celku a nezvyšovali
riziko ďalšej emigrácie obyvateľov z vidieckeho prostredi.
Podpora rozvoja malých a stredných miest, ako centier osídlenia, pokrývajúcich celé územie Slovenska, umožní zachovať nielen charakter krajiny, čo bude v budúcnosti pridanou
hodnotou, ale aj zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb a efektivitu ich poskytovania. Mnohí si
možno neuvedomujú, že dostupnosť miest pre obyvateľov okolitých obcí je podstatne jednoduchšia a ekonomickejšia, ako preprava a doprava v krajských mestách, nehovoriac o Bratislave. To čo chýba v týchto mestách sú ekonomické aktivity, ktoré prinášajú zamestnanosť,
ktoré udržia obyvateľov v obciach, zvyšujú ekonomický potenciál regiónu a preto je potrebná
nová regionálna politika zameraná na inovácie a vyššiu pridanú hodnotu a na zvýšenú podporu mestských regiónov ako celkov. To čo chýba, je dostatok nástrojov v rukách miestnej
samosprávy, pomocou ktorých by mohla lepšie využívať endogénny potenciál s cieľom trvalo
udržateľného rozvoja, o čom sa nedá vždy hovoriť v prípade celoštátnej hospodárskej politike.
Preto je, podľa nás, podpora rozvoja Slovenska na báze stredných a menších miest, ktoré spolupracujú s obcami prirodzene spádujúcich do týchto centier, tým správnym riešením.

Súčasná územnosprávna štruktúra si vyžaduje zmenu
Odhliadnuc od všeobecne proklamovaných nedostatkov súčasného stavu (nespravodlivá
deľba právomocí, nenaplnenie princípu subsidiarity, neriešenie externalít, duplicity výkonu
úloh rôznymi úrovňami správy, ale aj napríklad neprepojenie právomocí so zodpovednosťou
a možnosťami financovania), od nespokojnosti s postavením, právomocami a financovaním
súčasných vyšších územných celkov, je hlavným dôvodom potrebnosti zmeny rastúci tlak
na správu a na poskytovanie služieb, ktoré spôsobujú nové trendy (demografické, technologické, klimatická,..), nové vnútorné výzvy (ako napr. požiadavky na efektívnejšie vládnutie,
rozvoj osídlenia, urbanizácia a suburbanizácia, nové úlohy), ale aj obmedzené verejné zdroje.
Pod tlak dostávajú najmä základné územné jednotky štátu – obce, ktoré sa vďaka interným,
ale najmä externým výzvam40 dostávajú do štrukturálnych a finančných problémov aj preto,
že majú prísnejšie stanovené podmienky fungovania ako centrálna vláda (napríklad v oblasti
verejných financií) a každý rok rastie rozsah povinných úloh, ktoré musia zabezpečovať. Súčasné politické a správne štruktúry nie sú týmto výzvam a trendom dostatočne prispôsobené. To
čo do budúcna potrebujeme je flexibilnosť plnenia úloh, prispôsobenie sa meniacim potrebám
a požiadavkám obyvateľov, ktorí všetko financujú a nie zastaralé byrokratické štruktúry.

39 najčerstvejším príkladom je intenzita šírenia oandémie v tých najviac urbanizovaných regiónoch sveta
40 často spôsobovaných zlými rozhodnutiami poslancov NR SR, ktorý sa snažia všetko regulovať zákonmi čí
spôsobujú rast bežných výdavkov obcí,
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Ako riešenie odporúčame dve opatrenia:
• reorganizácie úloh a foriem ich zabezpečovania obcami, pri dodržaní princípov spravodlivej deľby moci : politická a fiskálna ekvivalencia (ten čo rozhoduje a zodpovedá musí
mať dostatok zdrojov a právomocí), subsidiarita, nedelenie zodpovednosti a kompenzácia
externalít.
• zmenou financovania a finančného vyrovnávania.
Realizáciou opatrení sa otvára otázka existencie vyšších územných celkov v súčasnej podobe.

Násilné zlučovanie obcí nie je podmienkou
Povinnosťou volených orgánov obce je zabezpečiť všestranný rozvoj spravovaného územia
a konkrétne úlohy s tým, že forma a spôsob plnenia tejto úlohy je na rozhodnutí konkrétnej obce.
Cieľom realizácie akéhokoľvek modelu/ spôsobu by malo byť:
• zvýšenie schopnosti inštitúcií verejnej správy konať dovnútra aj navonok,
• optimalizácia výkonu v rámci flexibilnej štruktúry (rôzne hranice a snahy o definovanie
optimálnej veľkosti obce tomu bránia),
• optimálne prekrytie rozhodovacej právomoci, užívateľa a nositeľa nákladov,
• podmienky pre participáciu,
• zvýšenie politickej legitimity.
Dôsledkom neplnenia povinnosti je obmedzená schopnosť konať, neefektívnosť, nízka
miera transparentnosti, strata významu a konkurencieschopnosti, ale aj často aj deficit demokracie.
Za problém efektívnejšieho plnenia samosprávnych úloh sa považuje veľká fragmentácia
obcí41. Časť odborníkov a politikov považuje za jediné riešenie zlučovanie obcí. Akoby nechceli
vziať do úvahy fakt, že neexistuje optimálna veľkosť obce pre plnenie všetkých úloh a požiadaviek obyvateľov obcí. Dokonca to používajú ako argument prečo nenapĺňať princíp subsidiarity. Neberú do úvahy pravidlo uvedené v zákone 369/90, ktorý netvrdí že všetky úlohy
má plniť každá obec individuálne, ale ponúka rôzne formy a možnosti zabezpečovania úloh
volenými predstaviteľmi miest a obcí.
Presadzovanie násilného a celoplošného zlučovania obcí, s cieľom riešiť kvalitnejšie plnenie samosprávnych úloh a dostupnosť služieb, je iba jednou z možností, aj to extrémnou.
Je zrejmé, že „Slovensko“ nie je v súčasnosti pripravené na celoplošný násilný proces zlučovania obcí do väčších územnosprávnych jednotiek a ani by nemal žiadnu logiku. Efektívnosť
takého prístupu je veľmi otázna a nebola exaktne preukázaná. Zjednodušené prepočty úspor
výdavkov nezohľadňuje dopady na ekonomiku územia, na straty spôsobené emigráciou z vidieka, ale ani zvýšené náklady, spojené s požiadavkami na vyššiu kvalitu a dostupnosť služieb
obyvateľov aj v tých obciach, kde v súčasnosti občania niektoré služby nepotrebujú.

41 paradoxom je, že centrálna vláda zodpovedná za 96% dlhov Slovenska poukazuje na potrebné úspory v
samospráve
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Problém „malých obcí“ je výrazne regionálne diferencovaný a týka sa najmä juhovýchodného Slovenska. Preto je potrebné k riešeniu pristupovať rovnako diferencovane a sústrediť
sa najmä na územia Novohradu, Gemeru, Abova, Zemplína, Šariša a Spiša, kde absencia významnejších regionálnych centier osídlenia má negatívne dopady na kvalitu života vo všetkých oblastiach.
Problémy spôsobené fragmentáciou obcí je možné riešiť rôznymi spôsobmi. Všetky umožnia zvýšiť schopnosť konať dovnútra aj navonok, umožniť optimalizáciu výkonu v rámci
štruktúry, umožniť optimálne prekrytie rozhodovacej právomoci, užívateľa a nositeľa nákladov, zlepšiť participáciu a zvýšiť politickú legitimitu. V unitárnom štáte je centrálna vláda
(exekutíva a parlament) zodpovedná za efektivitu usporiadania inštitúcií správy štátu, preto
musí hľadať spôsoby ako sa so situáciou roztrieštenia osídlenia Slovenska vysporiadať.
Medzi faktory úspechu prípadného zlučovania obcí patria:
• od počiatku musí byť zrejmé, že existuje objektívna potreba a že fúzia predstavuje jediné
riešenie , t.j. že neexistujú iné riešenia ako zabezpečiť kvalitu a dostupnosť služieb,
• iniciovanie musí prísť zo strany obce/ obcí, ktoré fungujú v rámcových podmienkach stanovených centrálnou vládou42,
• motorom fúzie musia byť miestne zvolené orgány,
• bude pripravený veľmi dôsledný manažment zmeny, s vysokým poznaním systémovým
väzieb,
• správa obcí, politické orgány, ale aj iní dotknutí musia byť súčasťou procesu,
• na zmenu musia byť dostatočné finančné a nefinančné zdroje.

42 Alternatívou je ich úprava, čo sa stalo napr. pri zmene financovania obcí v roku 2005, ktoré de facto oddialila diskusiu o zlučovaní obcí
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Odporúčame :
1. Zmenu rozhodovania o zlučovaní a rozdeľovaní obcí
Súčasný proces upravuje §2a zákona o obecnom zriadení 369/90 Zb. v znení neskorších
predpisov. Súčasťou dohody o zlúčení musia byť aj výsledky hlasovania obyvateľov zlučovaných obcí. Pri pričleňovaní obcí k mestu môže, najmä v meste, vzniknúť problém dosiahnutia podmienky účasti aspoň polovice oprávnených voličov (§11a, ods.5, zákona 369/90 Zb.).
Odporúčame, aby o zlúčení obcí rozhodli priamo volení poslanci zastupiteľstiev obcí, ktoré sa
zlučujú. Alternatívou je zrušenie kvóra pre právoplatnosť hlasovania.
2. Podporu dobrovoľného zlučovania obcí
Každé zlučovanie je potrebné vnímať ako osobitný projekt, z rôznou dĺžkou trvania,
na ktorého konci je súhlas obyvateľov, resp. nimi volených zástupcov, spájajúcich sa obcí. Je
nevyhnutné, aby centrálna vláda vytvorila útvar/ jednotku, ktorá bude v spolupráci s obcami
hľadať v jednotlivých mikroregiónoch optimálne riešenie zlučovania. Je povinnosťou vlády,
aby pripravila odborné poklady pre diskusiu v území.

Ako chápeme mestský/metropolitný región
Mestský región je územie, v ktorom vystupuje jedno (monocentrický) alebo viac miest
(polycentrický) ako centrá a obce, ktoré tvoria zázemie centra/centier. Sú v ňom typické vzťahy medzi jadrom/centrom tohto územia a ostatnými obcami/zázemím. Cieľom spolupráce je
dosiahnuť rast územia mestského regiónu ako celku a zvýšenie kvality služieb, spoločnými
aktivitami.
V našom chápaní sa pri plnení spoločných úloh nejedná o dominanciu centrálneho mesta voči okolitým obciam. Podstatne dôležitejšie je dosiahnuť rast územia ako celku. Preto sa
v prípade tých úloh, ktoré budú spoločne vykonávané v mestskom regióne nedá hovoriť
o medziobecnej spolupráci alebo spolupráci mesta a obcí. Ide o spoločné vytvorenie a realizáciu vybraných verejných politík, s ich prispôsobením miestnym aj regionálnym podmienkam. Preto sú obce, vrátane jadrového mesta a iných miest, v prípade plnenia týchto úloh
rovnocennými partnermi. Samozrejme existuje možnosť spoločných aktivít aj so súkromným
sektorom, prípadne spolupráca s iným mestským regiónom.
Náplňou činnosti mestských regiónov nemá byť iba administratívna spolupráca pri plnení preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy (občania nemajú chodiť na úrad mestského regiónu),
ale najmä plnenie vybraných služieb. Existujú úlohy, ktoré je potrebné z dôvodu efektívnosti,
dostupnosti a kvality zabezpečovať na rovnakej úrovni na celom území štátu. Ak nepríde k dobrovoľnej spolupráci miest a obcí, navrhujeme uzákoniť povinnú spoluprácu obcí túto formu uprednostniť pred presunom úlohy na vyššiu úroveň samosprávy, resp. na centrálnu vládu.
Návrh téz zákona o mestskom/metropolitnom regióne
Všeobecné ustanovenia zákona
• definovanie úloh, pre ktoré je vhodná, z dôvodu dostupnosti, kvality a efektívnosti vhodná spolupráca, pričom nie je potrebné vo všetkých regiónoch úlohu takto zabezpečovať všetky úlohy, čo sa
premietne do časti druhej
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•
•
•

definovanie územia mestského regiónu
organizačná forma je na rozhodnutí jednotlivých regiónov
Národná rada SR môže zákonom určiť povinnú spoluprácu v prípade nevyhnutnosti zabezpečiť
konkrétnu úlohu, ak nebude zo strany obcí mestského regiónu problém riešiť, pričom v prípade
prijatia zákona prechádzajú majetok, zdroje, práva, záväzky na mestský región
• záverečné ustanovenia a zmeny súvisiacich zákonov, účinnosť
Štatút upraví :
popis, právne postavenie, možnosť vstupu do mestského regiónu, úlohy, orgány, voľby, právne
postavenie zástupcov, spôsob a priebeh rokovaní, kontrola

„Účelová obec“ ako alternatíva pre vybraný okruh
kompetencií
Vytvorenie účelovej obce s jasnými úlohami, kompetenciami a zodpovednosťou minimalizuje problémy, ktoré vznikajú pri účelových združeniach a iných formách kooperácie
(corporate governance), pretože sa zachovajú osvedčené základné princípy organizácie štátu: priama demokracia, finančná transparentnosť, priama zodpovednosť orgánov, princíp
subsidiarity.
Účelová obec je verejnoprávnou korporáciou, ktorá je s politickými obcami na jednej úrovni. Na rozdiel od politickej obce ide o tzv. „špecializovanú „obec“ pre jednotlivé úlohy (jednoúčelová korporácia), napr.: v oblasti technickej infraštruktúry, hospodárenie s odpadom,
verejnej preprave, bezpečnosti, sociálnych vecí, školstva,.... Od združení obcí sa odlišuje tým,
že má vlastné príjmy, volené orgány a vlastné nástroje priamej demokracie (napr. referendum). Účelová obec umožní politickým obciam zabezpečovať úlohy s inými obcami, na dobrovoľnej báze, pričom voľba formy zabezpečovania bude ponechaná na členoch. Politická obec

presun úlohy
volí

Obec 1
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môže časť úloh zabezpečovať vlastnými silami, časť v rámci mestských regiónov a vybraný
okruh úloh, budú zabezpečovať cestou účelovej obce. (viac v prílohe)

Územnosprávne usporiadanie v mestách
s dvomi úrovňami samosprávy
Nakoľko odporúčame, aby mestá Bratislava a Košice plnili aj úlohy mestského/metropolitného regiónu, prípadne druhej úrovne územnej samosprávy (kap.2.2) považujeme za vhodnejšie ponechať dvojúrovňovú samosprávu, ale zmeniť rozdelenie právomocí a financovanie
v meste, posilnením pozície magistrátu mesta v oblastiach, kde je možné získať úspory z rozsahu (viď námet na rozdelenie kompetencií).
Dnešné „malé mestské časti“ majú tiež rozvojový potenciál, ktorého využitie bude prínosom pre mesto ako celok, pre celý mestský región a ich rozvojom sa čím sa postupne odstráni ich súčasná nevýhoda pri efektívnom poskytovaní a dostupnosti služieb. Cieľavedomé
umiestňovanie investícií a zjednotenie verejných politík (najmä správy) umožní komplexnejší
rozvoj mesta, v rámci ktorého budú mať mestské časti svoje dôležité postavenie. Navrhovaný
model umožňuje do budúcna tiež rozširovanie mesta o ďalšie v súčasnosti samostatné obce
v okolí miest Bratislava a Košice.

Charakteristika návrhu modelu bez vyšších územných celkov
Pri návrhu modelu bez vyšších územných celkov a zachovaní súčasného rozsahu kompetencií územnej samosprávy, vychádzame z toho, že:
• súčasné vymedzenie, právomoci a financovanie vyšších územných celkov nenaplnilo princípy koncepcie decentralizácie, najmä princíp subsidiarity a politickej a fiskálnej ekvivalencie,
• príde k zrušenie vyšších územných celkov, pretože zmena územnosprávneho usporiadania (či už zvýšenie počtu VUC alebo zníženie počtu), bez rozšírenia právomocí a zásadnej
zmeny financovania nemá význam a vyžiada si iba veľké politické aj ekonomické náklady,
• Slovenská republika je a ostane unitárnym štátom a že nespochybniteľnou územnosprávnou jednotkou sú obce,
• bude zachovaný oddelený model verejnej správy.

•
•

•
•

Charakteristika:
územie Slovenska budú spravovať dve volené úrovne: obec a štát
štruktúra štátnej správy ostane zachovaná: ústredný orgán – okresný úrad – klientské centrum s tým, že sa počet okresných úradov a v niektorých prípadoch aj hranice sa prispôsobia štruktúre územnej samosprávy (v súčasnosti funguje 41 plnohodnotných okresných
úradov)
vytvorenie 10 – 16 samosprávnych regiónov
v rámci regiónov vytvorenie funkčných oblastí/mestských regiónov,
o podmienkou vzniku funkčnej oblasti je veľkosť centrálneho mesta min. 10 000 obyvateľov,
o pri vymedzení FO zohľadniť aj iné kritériá (viď príloha 2), odporúčanie : variant A=66
FO, variant B = 40 FO
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o centrá FO, budú miestami detašovaných pracovísk regionálneho úradu centrálnej
vlády
•

aplikácia rôznych možnosti zabezpečovania služieb, čo umožní flexibilnejšie rozhodovanie
o zmene a zároveň umožní zachovať súčasné zmluvy/dohody podľa miestnych podmienok
a v súlade s platnou legislatívou, napr.:
o samotnými mestami a obcami,
o spoluprácou obcí (jednotlivé obce, mikroregióny, v rámci mestských/metropolitných
regiónov...)
o spoluprácou mestských/metropolitných regiónov,
o vytvorením školských obvodov, prípadne tzv. „účelovou obcou“,

Národná rada SR
Ústredné orgány štátnej správy

jednoúčelové združenia obcí

Mestské/metropolitné
regióny

Miestna štátna správa
Mikroregióny
klientské centrum
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•

•
•

•
•

pre zabezpečenie kvality, efektivity a dostupnosti služieb, ako aj z dôvodu zabezpečenia rozvoja v jednotlivých regiónoch Slovenska budú existovať dve formy
spolupráce, dobrovoľná a povinná:
o časť úloh bude zabezpečovaná, tak ako v súčasnosti, dobrovoľnou spoluprácou obcí (§ 20 zákona
369/90 Zb.), na základe zmlúv, dohôd dvoch a viac
obcí, združeniami v rámci mikroregiónu, mestského/metropolitného regiónu, spoločného obecného
úradu, pri rešpektovaní maximálnej efektivity a dostupnosti služby pre občana. Štruktúra úloh, v ktorých budú obce spolupracovať môže byť podľa regionálnych potrieb, rozličná., rovnako aj rozhodnutie
o tom, koľko obcí bude spolupracovať
o v niektorých úlohách, dôležitých z hľadiska efektivity, kvality a dostupnosti služieb, z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja, odporúčame vytvorenie
zákonných predpokladov pre možnosť uloženia
povinnej spolupráce. Povinná spolupráca obcí nie je v slovenskom právnou poriadku
novinkou. Bola uplatnená napríklad pri úlohe zásobovania vodou a odkanalizovania.
Povinnosť spolupracovať bude zakomponovaná do zákona o mestskom/metropolitnom regióne, ako aj do nového zákona o finančnom vyrovnávaní.
financovanie úloh: obcami a štátom,
bude zachovaný princíp dobrovoľného zlučovania obcí, s úpravou zákona 369/90 (nahradenie referenda obyvateľov rozhodnutím obecných zastupiteľstiev) a vytvorením mechanizmu na podporu zlučovania obcí.
niektoré úlohy budú vrátané štátnej správe,
odporúčame prijať nový zákon o mestských/metropolitných regiónoch

Príklad zo zahraničia Fínsko
• regióny (19) fungujú ako združenia obcí
• to, že nie sú volené VÚC posilnilo obce voči centrálnej vláde
• daňové príjmy obcí tvoria 53% príjmov, neúčelové transfery od štátu tvoria 14%
• obce majú vlastnú daň z príjmu s možnosťou prirážky
• podpora dobrovoľného spájania sa obcí
• podpora dobrovoľnej spolupráce v regiónoch
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Opatrenie 3

Financovanie miestnej samosprávy
Prečo je potrebná zmena
rozhodnutia o verejných výdavkoch nie je možné uskutočňovať na tej úrovni verejnej správy, ktorá je za zabezpečovanie úlohy zodpovedná.

Celkový objem zdrojov územnej samosprávy je nedostatočný
Platí síce zjednodušujúca téza niektorých politikov o raste príjmov územnej samosprávy
z výnosov dane z príjmu fyzických osôb, ale rovnako platí, že slovenská územná samospráva
je podfinancovaná. Napriek vyššiemu výnosu dane z príjmu fyzických osôb teda nie je možné
konštatovať, že pokrýva rast bežných výdavkov, výdavky na nevyhnutnú modernizáciu, zabezpečenie kvality a dostupnosti služieb.
S presunom úloh na obce, mestá a neskôr vyššie územné celky v rokoch 2002 – 2005 sa
presunuli zdroje v objeme, ktoré na plnenie úloh v čase presunu vynakladala centrálna vláda
zo štátneho rozpočtu, čo dostatočne nezohľadňovalo značný modernizačný dlh, ale aj nedostatok kapacít. Objem sa pokryl zmenou daňového určenia v niektorých daniach (miestne dane),
stanovením podielu obcí a VÚC na štátnej dani z príjmu fyzických osôb, transfermi na tzv. prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy a inými dotačnými mechanizmami. Presun veľkého
rozsahu majetku, často v nevyhovujúcom stave, s veľkým modernizačným dlhom (cesty, objekty
škôl,....), ale aj chýbajúce zariadenia služieb (napr. sociálnych) odčerpávajú zdroje nad rámec pôvodného odhadu. Rastom výnosov dane z príjmu fyzických osôb sa tento nedá modernizačný
dlh sanovať a to ani v situácii, keď sú k dispozícii zdroje z európskych fondov.
V porovnaní s inými štátmi OECD je zrejmé, že územná samospráva na Slovensku je podfinancovaná. Spravodlivé posúdenie dostatočnosti súčasných zdrojov pre zákonom upravené
povinnosti územnej samosprávy, ale aj pokračovanie presunu kompetencií zo štátnej správy
na územnú samosprávu, si vyžiada zvýšenie príjmov rozpočtov územnej samosprávy. Je politickým rozhodnutím, či to bude formou transferov/dotácií alebo formou zvýšenia daňových
príjmov. Prikláňame sa, s odvolávkou na princípy efektívneho rozdelenia politickej moci, k alternatíve zvýšenia daňových príjmov a znižovaniu transferov. Napriek porovnateľnému rozsahu kompetencií územnej samosprávy s inými štátmi EÚ, podľa OECD sa podiel výdavkov
územnej samosprávy pohybuje na úrovni menej než cca 17,2 % výdavkov43 verejného sektora,
t.j. hlboko pod priemerom sledovaných štátov.
Je síce pravdou, že príjmy z majetkových daní na Slovensku patria k tým najnižším medzi
štátmi EÚ, ale podfinancovanie nie je možné vykryť na území celého Slovenska zvyšovaním
výnosu miestnych daní, najmä z dôvodu značných regionálnych rozdielov, o čom svedčí aj vyšší rozsah výnimiek v zaostávajúcich regiónoch. Tu musia miestni politici zvažovať či navýše43 Podľa našich prepočtov je podiel nekonsolidovaných výdavkov územnej samosprávy ešte nižší, cca 16,2%
v roku 2018, pričom odhad na rok 2020 je cca 15,4%, v tom podiel obcí je 11,6% a VUC 3,8%. Výdavky
územnej samospráve sa pohybujú vo výške okolo 6% HDP
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ním miestnych daní a poplatkov získajú vyššie príjmy, alebo väčší počet neplatičov. Problémy
sú výsledkom nevhodnej a centrálne riadenej regionálnej politiky.

Súčasný model financovania samospráv je založený
najmä na vertikálnom finančnom vyrovnávaní.
Prakticky dve tretiny daňových príjmov sú predmetom centrálneho prerozdeľovania. Skutočné vlastné príjmy obcí (miestne dane a poplatok) dosahujú cca 28% daňových príjmov, ale
iba cca 13% celkových príjmov územnej samosprávy, pričom granty a transfery zo štátneho
rozpočtu a prerozdelenie dane z príjmu fyzických osôb tvoria viac ako 65% príjmov územnej
samosprávy, ktoré závisia od rozhodnutia centrálnej vlády (NR SR).

Pretrvávajúca centralizácia vo financovaní znižuje motiváciu
Na využívanie potenciálu spravovaného územia, znižuje zodpovednosť za verejné výdavky,
pretože je oddelená zodpovednosť za výšku a výber daní a rozhodovanie o ich použití. Neexistuje prepojenie medzi poskytovaním služieb a platením dani. Transfery zo štátneho rozpočtu
nekryjú objektívne náklady a ich výška závisí od ústretovosti centrálnej vlády. Racionalizačné opatrenia samosprávy sa jej môžu negatívne vrátiť, tým, že dostane menej finančných
zdrojov.
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Ďalšie problémy súčasného financovania správy
a rozvoja miest a regiónov:
•
•

•
•
•

roztrieštené väzby a toky financií medzi centrálnou vládou a obcami a z toho vyplývajúce
duplicity, neprehľadnosť finančných tokov a chýbajúca koordinácia,
veľký dôraz na transfery, ktoré znižujú zodpovednosť hospodárenia s verejnými zdrojmi,
neadresnosť, finančné zdroje často smerujú tam, kde nepatria, resp. neprinášajú očakávaný efekt, nedostatočné zohľadnenie záťaží centier osídlenia,
rast regionálnych disparít,
korupčné a klientelistické praktiky, ktoré sú sprievodným javom dotačných schém,
často sa meniace nástroje, ktoré vstupujú do riešenia problematiky regionálneho rozvoja
a regionálnych disparít, napr. zákon o investičných stimuloch, alebo zákon o podpore znevýhodnených okresov, rôzne rezortné fondy, priama podpora štátnych podnikov, organizácií a inštitúcií, podnikov z účasťou štátu.

Nové výzvy pre mestá a obce
Demografické zmeny, najmä starnutie obyvateľstva miest, (ne) zamestnanosť, výroba,
služba, trh s nehnuteľnosťami, väčšina obyvateľov je vytlačená v rámci trhu práce na pracovné miesta v sektore služieb, pre ktoré sa vyžaduje len nízka kvalifikácia, sú zle platené a znižujú kúpyschopnosť obyvateľov s dopadom na rozvoj služieb a obmedzenie možnosti platiť
miestne dane, rastúce rozdiely v príjmoch, polarizácia, segregácia, živelný rast miest, ohrozenie biodiverzity, riziká záplav, diverzifikácia dopytu po verejných službách a nároky na jej
financovanie rastú rýchlejšie ako disponibilné verejné zdroje, absencia spolupráce, duplicity
vo výkone agend, vo financovaní, a ďalšie Preto je zrejmé, že je po rokoch existencie nového
systému prišiel čas zhodnotiť dopad zmien a systém prispôsobiť zmeneným rámcovým podmienkam.
Očakávanými pozitívami navrhovaných zmien budú
• zvýšenie objemu zdrojov miestnej samosprávy,
• posilnenie finančnej suverenity miest vytvorením možnosti rastu vlastných príjmov obcí
a užšie prepojenie s ich ekonomickou aktivitou.
• obmedzenie konfliktu medzi záujmami centrálnej vlády a mestami pri nastavovaní parametrov daňového systému (zníženie zdaňovania práce a vyššie zdaňovanie majetku) ,
• väčšia spravodlivosť systému finančného vyrovnávania zdrojov a záťaží, zvýšenie adresnosti a jeho zjednodušenie,
• zvýšenie motivácie miest a obcí na využívanie endogénneho potenciálu spravovaného územia
• zvýšenie motivácie k spolupráci,
• zvýšenie zodpovednosti za verejné výdavky
• vytvorenie podmienok pre zmenu regionálnej politiky, ktorej prioritou má byť podpora
rastu a inovácií, pričom úlohu vyrovnávania regionálnych disparít by mal na seba prevziať
nový systém finančného vyrovnávania, orientáciu na podporu centier regiónov
• zmena financovania regionálneho rozvoja a zavedenie modernizačného (-ých) fondu a fondu na podporu regionálnej dopravy,
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•

zavedenie transparentného mechanizmu na vyčíslenie dopadov presunu kompetencií
(analýza finančných dopadov by mala byť vypracovaná nezávislou inštitúciou) a doriešenie
dopadov sociálnych balíčkov na mestá.

Odhad potrebného navýšenia zdrojov
Na mieste je otázka: koľko financií v skutočnosti potrebujú obce na to, aby mohli zabezpečiť kvalitu a dostupnosť povinných úloh, ktoré Národná rada SR uzákonila?
Ak by sme si za cieľ vytýčili dosiahnuť aspoň priemer EÚ t.j. 23,1% podiel výdavkov územnej samosprávy na výdavkoch verejnej správy objem zdrojov by sa mal zvýšiť o cca 1,9 mld. €.
V prípade porovnania s Českou republikou je potreba zvýšenia o cca 4,5 mld. €. Zdrojmi pokrytia by mali byť:
• možnosť vyšších výnosov miestnych daní a poplatkov zmenou pravidiel (zmena základu dane z nehnuteľností, dane z ubytovania, zmena určenia sadzby miestneho poplatku
za rozvoj....) a schopnosť miestnej samosprávy lepšie využiť tento potenciál,
• zdroje štátneho rozpočtu, ktoré budú vynaložené na:
o vertikálne finančné vyrovnávanie,
o garanciu minimálnej daňovej sily,
o vytvorenie fondov odstraňovania modernizačného dlhu, rozvoja, envirofondu, fondu,
podpory regionálnej dopravy,
o krízové situácie.

Návrh zmeny financovania obcí
•

•
•

Obsahuje44:
zmeny v príjmovej základni obcí
o úprava základu dane z nehnuteľnosti a úprava správy dane z nehnuteľnosti,
o zmena daňového určenia pri dani z príjmu fyzických osôb podľa trvalého pobytu daňovníka,
o návrh na zmenu základu sadzby dane z ubytovania,
o zmena určenia sadzby miestneho poplatku za rozvoj,
existenciu fondov (rozvojový a modernizačný, regionálnej dopravy, envirofond),
povinnosť vypracovania analýz dopadov legislatívy na rozpočty územnej samosprávy nezávislou inštitúciou.

Príjmy obcí
Vo väzbe na presun úloh súčasných vyšších územných celkov na obce sa príjmom obcí stane 100% výnosu dane z príjmy fyzických osôb. Výnosy miestnych daní a poplatkov ostávajú
príjmom obcí.

44 V rámci diskusie je vhodné zvážiť aj možnosť tzv. hybridných daní
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Zdroje príjmov územnej samosprávy
príjem
Daňové
príjmy

Súčasný stav

návrh

obce

vyššie územné celky

obce

Podiel na výnose dane
z príjmu FO (70%)

Podiel na výnose dane
z príjmu FO (30%)

Výnos dane z FO 100%

Daň z nehnuteľností 100%

Daň z nehnuteľností 100%

Daň za špecifické služby
100%

Dane za špecifické služby 100%

Daň z úhrad za dobývací
priestor 100%

Daň z úhrad za dobývací priestor
100 %
Finančné vyrovnávanie zdrojov
Finančné vyrovnávanie záťaží
Vyrovnávanie dopadov (prechodne)

Nedaňo- Poplatok za komunálny
vé príjmy a drobný stavebný odpad

Poplatok za komunálny a drobný
stavebný odpad

Miestny poplatok za rozvoj

Granty
a transfery

Príjmy z podnikania

Príjmy z podnikania

Príjmy z podnikania

Administratívne poplatky

Administratívne poplatky

Administratívne poplatky

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy

Úroky z úverov, vkladov

Úroky z úverov, vkladov

Úroky z úverov, vkladov

Úroky zo zahraničných
úverov a vkladov

Úroky zo zahraničných
úverov a vkladov

Úroky zo zahraničných úverov
a vkladov

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy

Bežné

Bežné

Bežné

kapitálové

kapitálové

kapitálové

Splátky, predaj privatizácia

Splátky, predaj privatizácia

Zostatok z minulých
rokov

Zostatok z minulých rokov

Prevod z peňažných fondov Prevod z peňažných
fondov

Prevod z peňažných fondov

domáce

Domáce

Domáce

zahraničné

zahraničné

zahraničné

Finančné Splátky, predaj privatizácia
operácie
Zostatok z minulých rokov

úvery

Miestny poplatok za rozvoj

Tézy navrhovaných zmien
• daň z príjmu fyzických osôb
o 100% výnosu dane bude príjmom obcí, na základe trvalého pobytu daňovníka,
o plynulé casch flow môže byť zabezpečené mesačnými preddavkami s indexáciou minuloročného výnosu, na základe prognózy MF SR, s následným finančným vyrovnaním
• zváženie zavedenia „hybridných daní“: základ dane a základnú sadzbu určí štát, obce môžu
zvýšiť sadzbu, výnos je 100% príjem obcí, správu dane bude mať v kompetencií štátny daňový úrad. Medzi hybridné dane je možné zaradiť:
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o daň z nehnuteľností
o daň z príjmu fyzických osôb z podnikania
úprava základu alebo sadzby dane
o daň z nehnuteľností
• zdaňovať hodnotu a nie rozlohu nehnuteľnosti, inými slovami sprogresívnenie dane
tak, aby sa rozdiely medzi výškou dane, ktorú osoby platia, dostali sadzbou bližšie
ku skutočným rozdielom v hodnote majetku (alebo nájomnom, ktoré za ne platia),
bude potrebné disponovať s cenovou mapou,
• základnú sadzbu dane stanoví zákon tak, aby zvyšovanie rastu daňových výnosov
odrážal rast cien a celkovej ekonomiky,
• možnosť zvýšenie sadzby dane obcami neobmedzovať
• vytvoriť podmienok pre zdaňovanie špecifických problémov (napr. zdaňovanie dlhodobo nevyužívaných objektov,...)
• prehodnotenie výnimiek v zákone, analýza dôvodov neplatenia dane a prijatie opatrení45
• zohľadnenie pripomienok z aplikovania zákona (napr. zdaňovanie apartmanových
bytov, domov,....)
o daň z príjmy fyzických osôb z podnikania
• stanovenie hornej hranice prirážky obcami
o daň z ubytovania
• stanovenie sadzby dane podľa kategórie zariadenia

Stabilizácia príjmovej základne v priebehu ekonomického cyklu
Počas obdobia finančnej a ekonomickej krízy v rokoch 2008 až 2010 a v súvislosti s následnými úspornými opatreniami vo verejných financiách sa uvažovalo s nahradením príjmu obcí
plynúcich z výnosov z dane z príjmu fyzických osôb tzv. daňovým mixom, t.j. určeným podielom na výnose všetkých vyberaných daní. Týmto opatrením sa okrem iného mala dosiahnuť
väčšia stabilita príjmovej základne obcí, nakoľko daň z príjmu fyzických osôb podlieha ekonomickým cyklom (zamestnanosť, výška miezd v národnom hospodárstve). Toto opatrenie sa
nakoniec v praxi nerealizovalo. Navrhujeme zaviesť nové pravidlo zabezpečujúce stabilizáciu
príjmovej základne obcí aj v časoch ekonomickej recesie.
Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec
tvorí rezervný fond vo výške najmenej 10% prebytku rozpočtu. Použitie prostriedkov rezervného fondu podlieha schváleniu zastupiteľstvom, pričom využité môžu byť na úhradu kapitálových výdavkov, záväzkov z minulých období, riešenie havarijných stavov, resp. dočasné preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami. V praxi často dochádza k tomu, že
prostriedky akumulované v rezervnom fonde podliehajú skôr politickým ako ekonomickým
cyklom. Rezervný fond sa tak míňa pred voľbami, bez ohľadu na fázu ekonomického cyklu.
45 tzv. daňová medzera t.j. rozdiel medzi potenciálnym a skutočným výnosom dane z nehnuteľnosti je, podľa Inštitútu finančnej politiky, cca 16% z priznaných daní, t.j. cca 64 mil. €, pričom 4/5 sú v dôsledku
daňových oslobodení. Medzera na dani z priznaných nehnuteľnosti je výrazne vyššia v „chudobných regiónoch“ Slovenska
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Výška rezervného fondu nie je zákonom upravená, iba jeho tvorba. Navrhujeme do zákona
vložiť povinnosť obce udržiavať minimálnu výšku rezervného fondu, ktorá by bola určená
v pomere k bežným daňovým príjmom rozpočtu. V obdobiach ekonomického rastu (pozitívna produkčná medzera) by tento pomer bol vyšší, teda prostriedky by sa v rezervnom fonde
akumulovali. V obdobiach ekonomického poklesu (negatívna produkčná medzera) by naopak
bolo možné úroveň prostriedkov rezervného fondu voči daňovým príjmom znižovať a využívať aj na krytie bežných výdavkov, čím by de facto dochádzalo k stabilizácii príjmov samosprávy v priebehu ekonomického cyklu.

Fondy
Rozvojový a modernizačný fond
Cieľom vytvorenia fondu je odstraňovanie modernizačného dlhu, záväzkov z prístupovej
zmluvy k EU (2004)46 a podpora rozvoja služieb a inovácií.
Zdrojom fondu budú:
• štátny rozpočet (o. i. aj výnosy z rekonštrukcie ústredných orgánov, organizácií, ale aj doterajšie transfery)
• zdroje z fondov EU
Príjemca: región, mestský región, účelová obec
Distribúcia zdrojov do rozpočtu mestských regiónov: bloková dotácia regiónu/mestského
regiónu

•
•
•

Kritériá prerozdeľovania:
definovanie bonity/ typológia regiónov (index sociálneho pokroku/rozvoja)
stanovenie podielu regiónov na čerpaní v každom roku
zmluva medzi fondom a regiónom

Fond na podporu regionálnej dopravy
Cieľom fondu je:
• podpora výstavbu ciest II. a III. triedy, vrátane mostov na nich,
• odstraňovanie „úzkych miest“ na cestnej sieti (obchvaty, objazdy, ....)
• podpora výstavby ciest v mestách a mestských regiónoch (v prvom rade v jadrových územiach mestských regiónov),
• podpora ciest v horských oblastiach a okrajových územiach regiónov. Súčasťou zavedenia
fondu bude jasné definovanie jadrových území mestských regiónov.
46 V protokole sme sa zaviazali plniť záväzky v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva,
cestnej infraštruktúry, vôd,....Realizáciou decentralizácie sa veľká časť zodpovednosti presunula na obce,
mestá a vyššie územné celky. V rámci procesu sa opakovane zo strany centrálnych vlád tvrdilo, že štát
bude riešiť tieto záväzky (modernizačný dlh). Nesplnenie záväzkov môže spôsobiť sankcionovanie zo
strany EÚ, čo môžu neprajníci EÚ zneužiť vo svojich kampaniach. Do roku 2017 sa odhaduje rozsah nákladov na 8,0 mld. € (prof. Stanek, poradca predsedu vlády). Predstava, že takýto modernizačný dlh je
možné vyriešiť napríklad iba uvoľnením sadzieb dane z nehnuteľnosti, alebo prirážkami k daniam nie je
reálne. Jediným riešením je vytvorenie regionálneho modernizačného fondu
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Proces / 4-ročný cyklus

vypracovanie
vláda
vyhodnotenie,
príprava
východísk

región
analýza
trendov,
návrh,
doloženie
potrebnosti,
stratégia,
opatrenia

Podklady,
východiská

dohoda
vláda
preverenie
požiadavky,
posúdenie
programu,
schválenie

preverenie

vláda/región
zverejnenie
dohodnutých
opatrení,
nacenenie
a dohoda o
výške podpory

vláda/región/
obec/nositeľ
zmluva o
financovaní,
realizácia
opatrení,
vyúčtovanie,
kontrola,

realizácia

Zdroje fondu
• daň z minerálnych olejov, účelovo určená do fondu (na Slovensku ročne cca 1,0 mld. €),
• diaľničné známky,
• daň z motorových vozidiel.
Predpokladom pre získanie podpory je existencia programu rozvoja mestského regiónu
a preukázanie efektivity a trvalej udržateľnosti investície. Program rozvoja regiónu musí byť
spresnený každé 4 roky.
Fond na podporu životného prostredia / envirofond
• zákon o envirofonde 587/2004
• zdroje fondu §2
• druhy výdavkov: nakladanie s odpadmi, s odpadovými vodami, znečistenie ovzdušia, ochrana
prírody a krajiny, iné navrhujeme doplniť o územné plánovanie, udržateľný rozvoj osídlenia

Hodnotenie dopadov legislatívnych zmien
K zabráneniu presunu kompetencií bez adekvátneho objemu finančných prostriedkov
bude potrebné zabezpečiť posúdenie finančných dopadov nezávislou inštitúciou. Do úvahy
prichádza Najvyšší kontrolný úrad alebo napríklad Útvar hodnoty za peniaze, ktorý by na tento účel bolo potrebné kapacitne posilniť.

Financovania sociálnych služieb
klient a nie zariadenie by malo byť nositeľom štátneho príspevku, čím príde k zmene úloh
na strane obcí a odstráni sa pnutie medzi zriaďovateľmi pri prerozdeľovaní zdrojov. Zároveň
sa vytvorí lepšie prostredie pre domácu opateru a vznik menších zariadení
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Štátny príspevok z fondu
odkázanosti
Vlastné zdroje klienta

verejné zariadenia
klient

Príspevok obce v rámci jej
sociálnej politiky a zákona

Súkromné zariadenie

Schéma finančných tokov

Návrh zmien nedaňových príjmov (poplatkov)
• miestny poplatok za rozvoj
o zmena dnešnej sadzby určenej zákonom, na hodnotu vyplývajúcu z podmieňujúcich a
vyvolaných investícií realizovaných v súlade s územným plánom zóny, v prepočte na 1
m2 novej výstavby
o predpokladom je schválený územný plán zóny

Financovanie regionálneho školstva
•
•

•

•

Financovanie regionálneho školstva upravujú tieto právne predpisy:
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení upravujú:
nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších
predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z.)
vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „vyhláška č. 649/2008 Z. z.“).

Prideľovanie finančných prostriedkov obciam a vyšším územným celkom na originálne
kompetencie upravujú tieto právne predpisy:
• zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
Financovanie je kombináciou zdrojov zriaďovateľa, rodičov a štátneho príspevku. Zriaďovateľom škôl a školských zariadení sa poskytujú normatívne a nenormatívne finančné príspevky.
Normatívne prostriedky pokrývajú mzdy a platy, vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov (osobné náklady) a prevádzkové náklady. Pomer osob-
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ných nákladov k prevádzkovým nákladom určuje ministerstvo podľa objemu finančných
prostriedkov schválených v štátnom rozpočte. Rozpis zriaďovateľom sa určuje každoročne
a normatívny príspevok pre školu je určený počtom žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov na jedného žiaka.
Nenormatívne prostriedky poskytuje ministerstvo na : dopravu žiakov, mzdy a platy asistentov učiteľa so zdravotným znevýhodnením, mimoriadne výsledky žiakov, havarijné situácie, rozvojové projekty, žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, dotácie, príspevky
na deti MŠ rok pred školskou dochádzkou, záujmové vzdelávanie, odchodné ,...

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozitívami prechodu na normatívny systém financovania boli:
zastavenie rastu učiteľov pri klesajúcom počte žiakov
zastavenie zadlžovania sa škôl
transparentnosť
prostriedky nie sú účelovo viazané
Negatívami sú:
podriadenie agendy regionálneho školstva ministerstvu vnútra
absencia objektívneho zhodnotenie potreby zdrojov investovaných do regionálneho školstva
nedofinancovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy (cca 6 – 10 mil. € ročne)
nedoriešená optimalizácia siete škôl zo strany centrálnej vlády, ktorá by nemala byť motivovaná iba prerozdeľovaním zdrojov
školy „súťažia“ o žiakov ako nositeľa zdrojov na úkor kvality
nezohľadňuje sa objektívny počet tried, ale len žiakov
zvyšuje sa normatív formou kompenzačného príspevku pre školy s nízkym počtom žiakov
(viac ako 80% zriaďovateľov)
podmienky na úhradu dopraveného nezohľadňujú vzdialenosť školy od miesta trvalého
bydliska a ani vzdelávanie žiaka v inom jazyku
nie je doriešené kofinancovanie samosprávnych výdavkov obcí so školou za žiakov z iných
obcí

Odporúčame:
• vrátenie agendy regionálne ho školstva pod gesciu ministerstva školstva
• zvýšenie zdrojov na príspevok štátu pre regionálne školstvo
• povinné školské vzdelanie zaviesť od 4. roku života dieťaťa
• presunúť zodpovednosť za sieť škôl na školský obvod
• ponechať viaczdrojové financovanie
o príspevok zo štátneho rozpočtu
o prostriedky z rozpočtov obcí
o príspevky od žiakov a rodičov
o príspevky od zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov, iné príspevky a dary
o výnosy z vlastnej činnosti škôl
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Príspevok zo štátneho rozpočtu/normatív/grant
•

•

•

•
•

aby príspevok štátu (grant) prideľovalo ministerstvo školskému obvodu, na základe predloženého návrhu rozpočtu školského obvodu, resp. školskej rady, čím sa zároveň minimalizujú dopady dochádzky do škôl z obcí, ktoré školu nemajú, na rozpočet miest a obcí so
školou, súťaž medzi školami o žiaka, bude možné objektivizovať potrebu tried, riešiť dopravné náklady,....
podiel príspevku štátu na celkových nákladov školy na žiaka bude určený zákonom
príspevok bude na žiaka a bude obsahovať tri komponenty47
o normatívny
o nenormatívny
o kapitálové výdavky (renovácia, nové priestory)
pre jednotlivé školské obvody /mestský región/ účelová obec odporúčame zavedenie tzv.
sociálneho indexu, ktorým sa bude prenásobovať základný komponent. Sociálny index
bude napr. zohľadňovať:
o podiel detí s iným materinským jazykom (menšiny, zahraniční)
o podiel detí, ktorých rodičia poberajú sociálnu pomoc
o podiel detí s rodičmi ktorí poberajú minimálnu mzdu
o podiel detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
sieť škôl a školských zariadení a prerozdeľovanie príspevku do jednotlivých zriadení bude
vecou samosprávneho školského obvodu
uzákoní sa povinnosť prispievať obcí s trvalým pobytom žiaka alikvotnou čiastkou na úhradu výdavkov obce, v ktorej žiak navštevuje školu, školské zariadenie

Príspevok zo strany obcí
•
•

•

sa stanoví na základe rozpočtu školského obvodu
bude pokrývať
o ostatné náklady spojené s prevádzkou škôl a školských zariadení v školskom obvode,
ktoré nepokrýva príspevok zo štátu,
o náklady na kofinancovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte školského
obvodu
bude prepočítaný podľa na jedného žiaka (je možné uvažovať aj dvomi kritériami váženia
podielu : počet žiakov obce a počet obyvateľov obce)

Ostatné príspevky a dary budú príjmom konkrétnej školy

47 súčasnú štruktúru komponentov normatívneho a nenormatívneho financovania odporúčame prehodnotiť vo väzbe na zmenu finančného vyrovnávania a odporúčanie na zavedenie sociálneho indexu
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Financovanie mestských regiónov
pri definovaní spôsobu financovania dobrovoľných a povinných úloh mestského regiónu je
potrebné mať na zreteli, že tento región združuje obce, ktoré budú mať svoje vlastné príjmy,
vrátane prostriedkov finančného vyrovnávania zdrojov aj záťaží v rámci celého Slovenska, čím
sa prejaví princíp solidarity silnejších obcí a teda aj regiónov so slabšími.
Mestský región odporúčame ako viacúčelové združenie, právnickú osoba, kde:
• financovanie manažmentu (úrad) bude zabezpečené členským príspevkom (napr.
na obyvateľa alebo podľa daňovej sily obce na hlavu), z hospodárenia regiónu, podporou
zo štátneho rozpočtu (aspoň prechodne)
• dobrovoľné úlohy (dohoda obcí v regióne) budú financované bottom up, t.j. z rozpočtov
obcí sa presunú na základe vopred dohodnutého kľúča prostriedky do rozpočtu mestského
regiónu ako členské (napr. v prepočet na obyvateľa obce alebo podiel na daňovej sile). Obce
v mestskom regióne môžu vytvoriť „regionálny fond“ a definujú objem, zdroje, kritériá čerpania podľa druhov kompetencií (možnosťou objemu zdrojov môže byť % podiel daňovej
sily obcí v mestskom regióne, % podiel na daňovom prírastku regiónu, % podiel na výnose
z majetku regiónu,...), vytvoriť iný mechanizmus združovania prostriedkov na konkrétne
projekty, žiadať o podporu zo štátneho rozpočtu (štát by mal podporovať najmä projekty,
ktoré majú nadobecný význam)
• povinné úlohy musia mať vopred jasne stanovené zdroje financovania, ktoré budú kombináciou príjmov obcí, štátneho rozpočtu, fondov, fondov EÚ. Možné zdroje príspevkov
štátneho rozpočtu na povinné úlohy, napr.: územné plánovanie, udržateľný rozvoj osídlenia, kvalita životného prostredia (envirofond), mestská a prímestská verejná doprava
(fond na podporu regionálnej dopravy), správa, výstavba a údržba ciest (modernizačný
fond, fond na podporu regionálnej dopravy), regionálne školstvo, vrátane odborného
(školský normatív), odpadové hospodárstvo (poplatok za komunálny a drobný stavebný
odpad, envirofond)

Financovanie účelových obcí
v prípade nahradenia spolupráce obcí v hraniciach mestského regiónu a vzniku účelovej
obce budú zdrojmi jej financovania (okrem iných poplatkov a cudzích zdrojov) najmä:
• regionálne školstvo (normatív)
• odpadové hospodárstvo (poplatok za komunálny odpad, envirofond)
• cestná infraštruktúra (modernizačný fond, fond na podporu regionálnej dopravy)
• mestská a prímestská verejná doprava (fond na podporu regionálnej dopravy)
• zásobovanie vodou a odkanalizovanie (vodné a stočné, envirofond, modernizačný fond)
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Financovanie miest s osobitným určením
•
•
•
•
•

Návrh úprav súvisí s návrhom celkovej zmeny financovania obcí.
Odporúčania, ktoré budú upravené zákonom o meste Bratislava a o meste Košice:
koncentrovať daňovú politiku a daňový úrad do jedného celku
všetky daňové príjmy budú príjmom rozpočtu mesta z dôvodu nového mechanizmu finančného vyrovnávania
transfery z fondov budú príjmom rozpočtu mesta
na základe rozdelenia kompetencií sa upraví podiel mesta a mestských častí na rozpočte
podiel mestských častí sa rozdelí jednotlivým mestským častiam na základe vzorca, ktorí
bude zohľadňovať kompetencie a podiel jednotlivých častí na nich

Opatrenie 4

Finančné vyrovnávanie na úrovni obcí
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Cieľom zmeny finančného vyrovnávania zdrojov aj záťaží je :
väčšia spravodlivosť systému tým, že solidarita miest a obcí sa bude týkať iba vyrovnávania
zdrojov (daňovej sily), zatiaľ čo vyrovnávanie nadmerných záťaží socioekonomického charakteru, geografickotopografické záťaže a záťaže centier osídlenia na seba prevezme štátny rozpočet,
obmedziť napätie medzi zámermi centrálnej vlády a územnou samosprávou v prípade dopadov návrhu daňových zmien,
posilnenie finančnej autonómie obcí,
garancia minimálnej daňovej sily obcí štátom,
znižovanie rozdielov finančnej sily obcí,
znižovanie nadmernej záťaže centier osídlenia,
umožnenie daňovej konkurencie v regionálnej a medzinárodnej dimenzií.
Zásady návrhu:
oddelenie vyrovnávania zdrojov a záťaží,
vyrovnávanie zdrojov:
o daňovej sily medzi obcami – horizontálne finančné vyrovnávanie
o zavedenie minimálnej daňovej sily – vertikálne vyrovnávanie
vyrovnávania záťaží zo štátneho rozpočtu – vertikálne finančné vyrovnávanie,
uzákonenie väzby medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním,
prechodne dorovnávanie dôsledkov zmeny,
automatické posúdenie systému aspoň raz za volebné obdobie,
osobitným mechanizmom finančného vyrovnávania je zachovanie normatívneho financovania školstva.
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vyrovnávanie zdrojov
- vyrovnávanie daňovej
sily
- minimálna daňová sila

vyrovnávanie záťaží
- geograficko
topografických
- socio demografických
- centier osídlenia

školský normatív

celková bilancia

prechodné vyrovnávanie dopadu (napr. 4 roky)

Finančné vyrovnávanie sa bude realizovať prostredníctvom nového zákona, ktorý nahradí súčasný zákon a vyhlášku 668/200548. Zákon definuje ako sa vypočíta daňová sila obce, aký bude podiel horizontálneho a vertikálneho vyrovnávania, akým podielom sa budú obce s nadpriemernou
daňovou silou podieľať na horizontálnom finančnom vyrovnávaní, minimálnu daňovú silu obcí, čo
bude predmetom vyrovnávania záťaží a indikátory záťaží, prechodné vyrovnávanie dopadu zmeny
Vláda raz za tri/štyri roky preverí dopady, účinnosť a skúsenosti zavedenej úpravy a prerokuje ich s predstaviteľmi miest a obcí. Správa bude základom pre návrh zmien a opatrení
na zlepšenie systému.

48 Súčasťou finančného vyrovnávania je aj normatívne financovanie regionálneho školstva (školský normatív), ktoré ostáva predmetom zákona o financovaní regionálneho školstva. Do celkovej bilancie zdrojov
bude zahrnutý v prípade ak nebude regionálne školstvo riešené formou účelovej obce.

Štátny rozpočet

Vyrovnávanie
disparít

Minimálna
daňová sila

Daňovo nadpriemerné obce

Vyrovnávanie geograficko
–topografických a
socioekonomických
záťaží

Vyrovnávanie
záťaží centier

daňovo podpriemerné obce

Centrá osídlenia
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Očakávané prínosy
•

•

•
•

•

na rozdiel od súčasného stavu sa:
príde k zníženiu účelovo viazaných
transferov zo štátneho rozpočtu obciam a ich nahradenie neúčelovými
zdrojmi vloženými do mechanizmu
vyrovnávania záťaží,
príde k previazaniu miestnych a štátnych daní, tým, že sa do daňovej sily
započítajú aj miestne dane,
bude existovať garancia minimálnej daňovej sily obce,
určí sa pomer podielu štátu (vertikálne
finančné vyrovnávanie) a podielu obcí
(horizontálne finančné vyrovnávanie) na finančnom vyrovnávaní,
garancia podielu medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním bude
ukotvená v ústave

Vyrovnávanie zdrojov
Vyrovnávanie zdrojov je založené na zdrojovom potenciáli obcí, na ich daňovej sile.
Zohľadňuje z časti ekonomickú silu regiónu. V našich podmienkach budú daňovú silu tvoriť
miestne určiteľné výnosy dane:
• výnos dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti
• výnos dane z príjmu fyzických osôb z podnikania
• výnos dane z nehnuteľností
• výnos zo špecifických miestnych daní
Daňová sila sa prepočíta na 1 obyvateľa. Zároveň sa vypočíta priemerná daňová sila na území Slovenska. Obce s výnosom nad priemer považujeme za zdrojovo silné a budú prispievať
do koša finančného vyrovnávania. Ostatné obce sú zdrojovo slabé a budú príjemcom z koša
finančného vyrovnávania.
Vyrovnávanie zdrojov pozostáva z dvoch opatrení:
• vyrovnávanie disparít
• stanovenie minimálnej daňovej sily
Realizuje v spolupráci s centrálnou vládou, cestou štátneho rozpočtu (vertikálne vyrovnávanie) a prerozdeľovaním medzi obcami (horizontálne vyrovnávanie).
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Vyrovnávanie disparít49
•
•
•

ide o horizontálne vyrovnávanie, t.j. silnejšie obce prispejú slabším
vypočíta sa priemerná daňová sila (DzN, dane za špecifické služby, DPFO) na obyvateľa obce
zákon určí akým podielom sa budú podieľať obce s nadpriemernou daňovou silou (3050%)na finančnom vyrovnávaní
Príklady
• ak bude priemerná daňová sila obcí v SR 1000 € na obyvateľa a mesto bude mať 1500 a v zákone
bude 50% z nadpriemeru tak mesto prispeje do koša 250 € (1500 – 1000 x 0,5), tak obec A bude
mať daňovú silu 1 250 € t.j. stále nad priemer
• ak bude mať obec B 800 € / obyvateľa dostane 50% z 200 € t.j. 100% a bude mať 900 €/obyv.
• obec C bude mať 400 € /obyvateľa dostane 50% z 600 €, t.j. bude mať 700 €/ obyvateľa

Minimálna daňová sila
•
•

túto bude garantovať štát
zákon stanoví že minimálna daňová sila musí byť 80-100 % priemernej daňovej sily na obyvateľa po vyrovnaní disparít
Príklad: ak priemerná daňová sila je 1000 €/ obyvateľa, zákon stanoví 90% a minimálnu daňovú
silu, t.j. 900 €, tak :
• obce B, ktorá po dorovnaní má 900 €/ obyv. nedostane nič
• obec C dostane 900 – 700 = 200 € od štátu

Vyrovnávanie záťaží
Vyrovnávanie záťaží odbremeňuje vidiecke obce, aj horské a centrá regiónov, ktoré sú vystavené zvýšením výdavkom na zabezpečovanie služieb. Pritom nemusí automaticky platiť,
že tieto záťaže vždy znamenajú vyššie náklady. Záťaže sa vyrovnávajú sa cez štátny rozpočet
a ich výška sa určí každé 4 roky Národnou radou. Zároveň sa definuje aj jej rozdelenie do oblastí a podľa kritérií sa rozdelia medzi obce/regióny.

•

•
•
•

Zdroje :
časť súčasných transferov na bežné výdavky (v roku 2018 tvorili, vrátane úhrad nákladov
na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy cca 1,9 mld. €, z toho prenesený výkon cca
1,5 mld. €)
rezerva predsedu vlády SR
rôzne grantové schémy
podpora znevýhodnených okresov

49 poznámka: bude potrebné variantné prepočítanie vyrovnávania disparít s dopadom na minimálnu daňovú silu (napr. 30%,40%,50%) , finančné vyrovnávanie by malo byť rozdelené medzi obce a štátny rozpočet
, t.j. napr. : podiel HFV by mal byť min.2/3 a max 4/5 VFV , pričom minimálne daňová sila na obyvateľa
by mala byť 85% priemeru, bilancia dopadov záťaží na štátny rozpočet,
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Zdroje sú obciam poskytované v súlade so zákonom o štátnom rozpočte jednotlivými
ústrednými orgánmi. S cieľom minimalizácie tokov a afektívnejšie ho využívania prostriedkov, ako aj s cieľom odstrániť diskusie o nedofinancovávaní preneseného výkonu pôsobnosti
štátnej správy odporúčame:
• ponechať účelové určenie na úhradu regionálneho školstva (cca 1,3 mld. €)
• objem ostatných transferov presunúť do vyrovnávania záťaží (cca 600 mil. €)

Návrh indikátorov
•

•
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geograficko topografické, ktoré slúžia na „odškodnenie“ horských obcí a obcí s nízkou
hustotou osídlenia
o
záťaže z polohy obce
• ukazovateľ: nadmorská výška nad priemerom na Slovensku, zohľadňuje napr. vyššie výdavky na zimnú údržbu, na údržbu infraštruktúry,..)
o
záťaže roztrieštenej štruktúry osídlenia
• ukazovatele: podpriemerná hustota obyvateľov a obec s menej ako 250 obyvateľmi, zohľadňujú vyššie náklady na infraštruktúru (cesty, voda, energie), na školstvo,
na dostupnosť zdravotníctva, napojenie na verejnú dopravu..)
sociálno demografické, ktoré zohľadňujú nadmerný podiel chudobných obyvateľov, starých obyvateľov, indikátory:
o
počet poberateľov sociálnych dávok / počet nezamestnaných
o
nadpriemerný počet obyvateľov 62+
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Vyrovnávanie zaťaženia centier osídlenia
•

•

•

•

existujú rôzne druhy zaťaženia, ale aj výhody, centra osídlenia:
zaťaženie centra v užšom slova zmysle
patria sem výdavky na zabezpečovanie úloh, ktoré znáša centrum osídlenia a pri ktorých
nebol dodržaný princíp fiskálnej ekvivalencie, to znamená, že obyvatelia inej obce profitujú zo služieb, ktoré poskytuje centrálna obec, bez toho, aby za to platili. Z viacerých zahraničných štúdií sa ukázalo že najväčšie zaťaženie je oblastiach: kultúra, voľný čas, vzdelanie,
zdravotníctvo, bezpečnosť a doprava
zaťaženie centra v širšom slova zmysle (štrukturálne zaťaženie)
Jedná sa o náklady centrálnej obce, ktoré je potrebné vynaložiť na vlastných obyvateľov
a vyplývajú zo špecifickej štruktúry mestského obyvateľstva, pretože sociálna segregácia
v regióne viac dopadá na centrálne mesto
výhody centra v užšom slova zmysle
jedná sa o výdavky okolitých obcí, ktoré vynakladajú na svojom území a zvýhodňujú obyvateľov centra osídlenia, ale nie sú v plnej výške obyvateľmi centra platené
výhody centra v širšom slova zmysle
vo všeobecnosti vznikajú najmä z polohy, lepšej dostupnosti centra a daňovou silou podporujúcou kúpnu silu. Na Slovensku je daňová sila miest/ centier osídlenia do značnej miery
obmedzovaná veľmi solidárnym systémom vyrovnávania daňovej sily obcí mechanizmom
prerozdeľovania dane z príjmov fyzických osôb.50

Zahraničné príklady vyhodnotenia finančného zaťaženia centra
(Švajčiarsko):
•

•

V meste Schaffhausen boli kvantifikované výhody a nevýhody centra v užšom aj širšom
slova zmysle. Vychádzalo sa z prieskumov užívateľov služieb a z dát získaných v iných mestách. Výsledkom bolo zistenie že výhody centra predstavujú v priemere iba cca 12%, (podľa
druhov v rozmedzí 5-15%) celkových nákladov zaťažujúcich centrum
Ministerstvo regionálneho rozvoja vypracovalo štúdiu zaťaženia centier osídlenia vo švajčiarskych veľkých a stredných aglomeráciách. V prvom kroku porovnali výdavky na hlavné
služby na obyvateľa v jadrovom meste a v obciach regiónu. Ukázalo sa, že výdavky v centrách boli výrazne vyššie ako v obciach (+84%). Prakticky pri všetkých skúmaných službách sú výdavky v centrách výrazne vyššie čo odzrkadľuje vyššiu životnú úroveň a vyššie

50 Nadmernú solidaritu, súčasného daňového systému (pravidlá pre miestne dane, prerozdeľovanie dane
z príjmu fyzických osôb) je možné ukázať na príklade mesta Trnava, ktoré plní úlohu krajského centra
osídlenia, je nielen pracovným centrom, ale aj miestom kde pôsobí viac ako 70% podnikateľov, školským,
zdravotníckym, kultúrnym,... centrom. Daňová sila mesta Trnava, v prepočte na trvalo bývajúceho obyvateľa, bola v roku 2013 iba o 3,5% vyššia ako priemer v okrese Trnava, výrazne nižšia ako obec s existujúcou jadrovou elektrárňou (23% daňovej sily obce), ale aj iných obcí kde sa usídlili logistické centrá alebo
vznikli priemyselné areály (napr. Voderady, Zavar,..), pričom mesto poskytuje rozsiahle služby aj obyvateľom týchto obcí. Ani v prípade celkovej finančnej sily, ktorá zahŕňa nielen daňové príjmy, ale aj transfery
a dotácie nie je situácia výrazne odlišná. Obdobné zistenia platia aj pre iné mestá, centrá osídlenia
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•

nároky. Sú však značné rozdiely medzi jednotlivými úlohami. Najvyššie výdavky sú v oblasti bezpečnosti, kultúry, voľného času, zdravotníctva (3x), najnižšie rozdiely sú vo vzdelávaní (+ 1%). Po odrátaní dotácií, transferov a poplatkov za rozdiel znížil z 84% na 44%, čo
tiež značí, že centrálne mestá cca 40% svojich zvýšených výdavkov pokrývajú z transferov
a dotácií z vyššej úrovne.
Centrálne mestá sú, vzhľadom na vyššie výdavky, odkázané na vyššie daňové príjmy. Tie sú
realizované sčasti vyšším daňovým zaťažením. V centrálnych mestách regiónov a aglomerácií býva daňové zaťaženie o 10-13% vyššie ako v obciach regiónu. Z toho vyplýva v centrálnych mestách aj vyšší podiel celkových daní na hlavu (vo Švajčiarsku najmä z väčšieho
výnosu daní z príjmu právnických osôb). Daňová sila v centrálnom meste je cca o 49%
vyššia ako v okolitých obciach.

Návrh
•
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centra osídlenia mestá obdržia na čiastočne pokrytie preukázaných nadmerných výdavkov
v oblasti napr. kultúra, voľný čas, bezpečnosť...paušálnu dotáciu, ktorá sa každoročne určí
v rámci rokovaní o štátnom rozpočte na základe posúdenia

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

Väzba medzi horizontálnym a vertikálnym
vyrovnávaním,
t.j. koľko do vyrovnávania prispievajú samosprávy a koľko štát, by mala byť ukotvená
v ústave. Napr. horizontálne vyrovnávanie musí dosiahnuť výšku minimálne 2/3 a maximálne
4/5 vertikálneho vyrovnávania.
Príklad:
40% odvod nadpriemernej súčasnej daňovej sily do vyrovnávania záťaží predstavuje horizontálne vyrovnávanie cca 526 mil. €.
Z uvedeného vyplýva, že do systému vertikálneho finančného vyrovnávania bude potrebné zo strany štátneho rozpočtu v rámci súčasných parametrov vložiť minimálne 657 mil. a max.
789 mil. €, z toho bude garancia minimálnej daňovej sily zo strany štátu reprezentuje cca 39 mi. €
a zvyšných 598 mil. € - 750 mil. € bude pre vyrovnávanie záťaží.

Prechodné vyrovnávanie dopadu zmeny
Cieľom je zmierniť dopady zmeny v období prechodu na nový systém. Opatrenia navrhujeme uzákoniť na obmedzenú doba trvania (napr. 3-4 roky). V zákone bude definované maximálne zaťaženie, minimálne oslobodenie od záťaže a kroková úprava, t.j. každoročný pokles
objemu vyrovnávania.
Návrh téz zákona o finančnom vyrovnávaní
Zákon rieši
a. vyrovnávanie daňovej sily
i. daňovo slabších daňovo silnejšími obcami a
ii. príspevok štátu daňovo slabším obce
b. zo štátneho rozpočtu geograficko topografické a sociálno – demografické záťaže
c. medziobecnú solidaritu pri financovaní záťaží

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Cieľom je
posilnenie finančnej autonómie obcí
zmiernenie rozdielov finančnej schopnosti plniť úlohy a daňového zaťaženia
zachovanie daňovej konkurencieschopnosti v národnom aj medzinárodnom ponímaní
zabezpečenie minimálnej daňovej sily každej obce
zmiernenie nadmernej záťaže obcí vyplývajúce z ich geografickotopografických a sociodemografických podmienok
vytvoriť primerané vyrovnávanie záťaže centier osídlenia medziobecnou solidaritou
previazanie miestnych dani so štátnymi daňami (daňový mix)

Vyrovnávanie zdrojov (daňovej sily) obcami a štátom
potenciál zdrojov (daňová sila)
k. daňová sila obce sa vypočíta ako súčet výnosov miestnych daní (nie poplatkov) a výnosov dane
z príjmu fyzických osôb
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l. v spolupráci s obcami štát ročne spočíta daňovú silu na obyvateľa obce na základe výnosov za posledné tri roky a stanoví každoročne priemernú daňovú silu na 1 obyvateľa
m. obce s vyššou ako priemernou daňovou silou prispejú obciam s nižšou ako priemernou daňovou silou
financovanie vyrovnávania daňovej sily
n. štát a daňovo nadpriemerné obce poskytnú zdroje pre vyrovnávanie
o. celkový ročný objem zdrojov poskytnutých daňovo silnejšími obcami tvorí minimálne ....., maximálne .....% príspevku štátu
zabezpečenie prostriedkov
p. Národná rad SR určí na 4 roky základný príspevok daňovo silnejších obcí a štátu, pričom každé
4 roky prerokuje správu o dopadov opatrenia a zohľadňuje medzinárodnú konkurencieschopnosť
daňovej záťaže
q. Vláda SR upraví druhý, tretí a štvrtý rok príspevky podľa vývoja daňových výnosov
r. Daňovo silnejšie obce stanovia svoj podiel na vyrovnávaní ako % medzi ich daňovou silou a priemerom na Slovensku
rozdelenie zdrojov vyrovnávania
s. Štát každý rok rozdelí zdroje finančného vyrovnávania podľa daňovej sily obcí s podpriemernou
daňovou silou a v prepočte na 1 obyvateľa. Príspevok rastie progresívne s rastúcim rozdielom
medzi vlastnými zdrojmi a priemerom na Slovensku. Poradie obcí príspevkom nesmie zmeniť.
Prostriedky sú poskytnuté bez definovania účelu
Cieľom je bola minimálna daňová sila obce na obyvateľa najmenej 85% priemeru na Slovensku
Vyrovnávanie záťaží štátom
geograficko topografické záťaže
• Štát poskytne vyrovnanie nadmerne zaťažením obciam
• Kritériami sú najmä nadpriemerné...
sociodemografické záťaže
• Štát poskytne nadmerne zaťažením obciam vyrovnanie
• Kritériami sú najmä nadpriemerné podiely
štát prispieva aj nadmernému zaťaženiu centier regiónov/aglomerácií na základe preukázania
Zabezpečenie zdrojov a rozdelenie
• Národná rad SR stanoví na 4 roky základný príspevok na vyrovnávanie záťaží, pričom zohľadňuje celkový vývoj v štáte
• Vláda SR každý rok prispôsobuje objem prostriedkov v rámci schvaľovania štátneho rozpočtu
• Vláda stanoví kritériá prerozdeľovania na základe dohody s obcami (združeniami obcí)
• Prostriedky budú poskytnú bez určenia účelu
• Vláda upraví prerozdelenie zdrojov medzi obcami ak
o boli zadané chybné údaje
o ak sa pre min. % obcí sa zmenou podmienok premietnu negatívne dopady vyrovnávania
Medizobecná solidarita
povinnosť spolupráce
• štát môže cestou zákona prinútiť obce k spolupráci vo väzbe na vyrovnávanie záťaží
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•
•
•

•
•
•

povinnosť môže mať formu všeobecného usmernenia alebo pre konkrétne úlohy
povinná spolupráca môže byť zabezpečená formou združenia obcí ako právnických osôb alebo
zmluvnými vzťahmi
štát môže povinnosť spolupráce určiť maximálne na 20 rokov a môže hocikedy, vzhľadom
na zmenu podmienok povinnosť zrušiť, pričom obce môžu požiadať o zrušenie povinnosti najskôr
po napr. 4 rokoch.
Cieľom je :
zabezpečenie minimálnej dostupnosti verejných služieb
hospodárne zabezpečovanie úloh obcí v spolupráci s inými obcami
podpora zlučovania obcí

Správa o účinnosti
• vláda predloží každé 4 roky NR SR správu a účinnosti a efektívnosti zákona
• správa preukáže naplnenie cieľov a účinnosť zákona a navrhne prípadne opatrenia na nasledujúce obdobie
• účinnosť opatrení povinnej spolupráce bude osobitnou súčasťou správy
Prechodné ustanovenia
• dorovnanie dopadov zmeny
• štát a obce poskytnú finančné prostriedky obciam s nadmerným dopadom zmeny systému
• do „tvrdosti“ opatrení sa nezapočítavajú prostriedky na vyrovnávanie záťaží
• štát uhradí 2/3 a obce 1/3 potrebných zdrojov
• NR SR stanoví mieru vyrovnania tvrdosti, ktorá bude stanovená na 8 rokov a bude sa každý rok
znižovať o 5%. Príspevok obcí sa prepočíta na 1 obyvateľa
• NR SR môže určiť ukončenie vyrovnávania tvrdosti na základe celkového vývoja v štáte
• vláda prerozdelí zdroje obciam v určenom prechodnom období pričom to vopred prerokuje s obcami
• obec príde o príspevok aj jej daňová sila presiahne priemernú daňovú silu na Slovensku
• príspevok nebude účelovo viazaný
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Regionálny model
Nad rámec zadania sme pripravili našu predstavu
Existencia regionálneho modelu neovplyvňuje potrebné zmeny na miestnej úrovni (reorganizáciu, zmenu úloh a financovania) a ani navrhovanú spoluprácu miest a obcí.

Vyššie územné celky majú zmysel iba v prípade odovzdania
nových úloh územnej samospráve
Musia mať jasne vymedzený okruh úloh, za ktoré budú zodpovedať51 a je potrebné zabrániť duplicitnému výkonu úloh s miestnou samosprávou. V prípade, že príde k rozhodnutiu
o existencii regionálneho modelu do jeho pôsobnosti odporúčame zaradiť :
• hospodársky rozvoj (pôdohospodárstvo, lesné hospodárstvo, stimuly...), vrátane politiky
zamestnanosti a odborného školstva, ako aj skvalitňovania života v horských oblastiach
• špecifické vzdelávanie (dospelí, postihnutí),
• daňová politika
• regionálna doprava, vrátane stanovenia úhrady výkonov vo verejnom záujme a udeľovanie
licencií
• regionálne cesty (cesty II. a III. triedy)
• regionálne železnice
• ochrana životného prostredia,
• krajinné plánovanie
• zdravotníctvo (nad rámec minimálnej verejnej siete, ambulantní lekári,...
Niektoré úlohy z nich bude spoločne vykonávať centrálna vláda a vyšší územný celok:
• zdravotníctvo
• ochrana životného prostredia
• v iných spolupracovať s mestami/ mestskými regiónmi, napr.:
• regionálna doprava
Vytvorenie takto definovanej druhej úrovne územnej samosprávy vytvorí predpoklady pre :
• diferencovanú hospodársku politiku, preferencie regiónov založené na prírodnom a ľudskom potenciály, s tým, že centrálna vláda bude definovať iba rámce a spolupracovať,
• regionálne diferencovanú daňovú a odvodovú politiku,
• pre zmene volebného systému (viac volebných obvodov)
Vzhľadom na uvedený význam druhej úrovne samosprávy je potrebné, aby mali jej predstavitelia možnosť zákonodarnej iniciatívy.

51 V súčasnosti ústava neobsahuje jasné vymedzenie úloh vyšších územných celkov, dokonca im ponecháva
rovnako ako obciam možnosť konať v oblastiach, ktoré nie sú dôsledne upravené zákonmi, čo spôsobuje
v praxi problémy
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Financovanie vyšších územných celkov
•
•
•

•

Vzhľadom na úlohy, ktoré budú zabezpečovať budú zdrojmi ich financovania:
transfery zo štátneho rozpočtu (odborné školstvo a špecifické vzdelávanie, cestná a regionálna doprava),
výnosy z daní: environmentálna (životné prostredie), daň z motorových vozidiel (cestná
a regionálna doprava), daň z príjmu právnických osôb,
mechanizmus finančného vyrovnávania obdobný ako v prípade miestnej úrovne, t.j.
o vyrovnávanie zdrojov
o vyrovnávanie záťaží
fondy (regionálny rozvoj, regionálna doprava)

Model
NR SR
vláda
ÚOŠS

regióny

Miestna štátna správa

klientské
centrá

Združenia
obcí

Účelová obec
Medziobecná
spolupráca

Obce

Kreovanie orgánov
Alternatíva 1
Východisko je dané Ústavou SR.
Volebný systém bude rovnaký ako v prípade volieb do orgánov miestnej samosprávy:
Zastupiteľstvo : alternatívne hlasovanie, volebné obvody = mestské regióny, za mestský
región...., alebo inak vymedziť volebné obvody ako dnes je možné pri VUC
Predseda : volený priamo (alternatívne hlasovanie) v jednom volebnom obvode
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Alternatíva 2
Delegované zastupiteľstvo a voľba župana zastupiteľstvom (viac v časti o volebných systémoch)
Alternatíva 3
Pomerný systém prispôsobený lokálnym podmienkam (viac v časti o volebných systémoch)

Alternatívy územného
vymedzenia regiónov52
Vo všetkých alternatívach sa prispôsobí kreovanie miestnej štátnej správy
vymedzeniu regiónov
Alternatíva 1. - menší počet regiónov
Regióny vzniknú zlúčením dnešných
vyšších územných celkov.
Územné vymedzenie je využiteľné aj
pri zmene volebného systému do NR SR
52 V odporúčaní riešime iba námety ak bude
vôľa zmeniť počet vyšších územných celkov,
k čomu sa prikláňame. Ak takáto vôľa nebude odporúčania je možné modifikovať aj
na súčasné vyššie územné celky.
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•
•

•

•

Dve možnosti:
vytvorenie 4 regiónov
vytvorenie 4 regiónov + mesto s osobitným štatútom (Bratislava), ktoré bude plniť úlohy
miestnej aj regionálnej samosprávy
Návrh rešpektuje:
koncepciu územného rozvoja Slovenska
o dopravnú regionalizáciu
o podpora špecifických centier Bratislava a Košice
o podpora centier prvej skupiny : B. Bystrica, Nitra, Prešov a Žilina
o podpora ťažísk osídlenia najvyššej úrovne
verejnú minimálnu sieť zdravotníckych zariadení – 4 územné celky

Postavenie mesta s osobitným štatútom
Mesto Bratislava (nevylučujeme pripojenie ďalších obcí) bude mať osobitný štatút53. Budú
plniť úlohy mesta a zároveň regiónu. Prípadne vybrané úlohy štátnej správy. Úlohy regiónov,
prípadne ďalšie úlohy od štátu, prevezme Magistrát mesta. Rozdelenie úloh medzi Magistrátom
a mestskými časťami bude definované v zákone. Tomu budú zodpovedať aj rozdelenia majetku,
finančné zdroje. Voľby do orgánov mesta budú rovnaké ako voľby do VÚC. Oblasti povinnej spolupráce mesta s osobitným štatútom a ostatných obcí v metropolitnom regióne definuje zákon.
alternatíva 2
Desať regiónov, vyskladaných bottom up z funkčných mestských región, ktorá rešpektuje koncepciu územného rozvoja Slovenska, t.j. podpora špecifických centier Bratislava a Košice, podpora
centier prvej skupiny : B. Bystrica, Nitra, Prešov a Žilina, podpora ťažísk osídlenia najvyššej úrovne.

53 V prípade mesta Košice odporúčame opätovnú diskusiu či má byť mestom s osobitným štatútom
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•
•
•
•

Regióny vzniknú:
zlúčením Bratislavského a Trnavského vyššieho
územného celku,
zachovaním Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského vyššieho územného celku,
rozdelením Banskobystrického vyššieho územného
celku na dva,
nahradením Prešovského a Košického vyššieho
územného celku štyrmi regiónmi (Spiš, Šariš, Zemplín, Abov).

Alternatíva 2 je určitou modifikácia pôvodného alternatívneho návrhu územnosprávneho usporiadania
na župnom princípe a nevylučuje vymedzenie hlavného
mesta SR Bratislavy ako mesta s osobitným štatútom.
Poznámka
Veľmi často sa za príklad územnosprávneho usporiadania uvádza Dánsko. Podobne ako Slovensko
je unitárnym štátom, približne rovnako veľkým. V Dánsku sa realizoval desaťročia trvajúci proces
zlučovania obcí a v roku 2007 aj zmena na úrovni regiónov (zlúčenie 16 do 5 celkov). Vo väzbe ba
naše odporúčania je však potrebné upozorniť, že Dánska regionálna samospráva patrí medzi tie
slabšie, na rozdiel od nášho návrhu silných regiónov.
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Nová regionálna politika
Hospodárske podmienky na Slovensku sa vďaka realizácii vnútorných politík/ reforiem
v posledných rokoch zásadne zmenili, pričom významnú úlohu zohrávala aj zmena vonkajších
podmienok. Výsledky však majú rozdielny dopad na jednotlivé regióny Slovenska, negatívny
najmä na menej urbanizované, vidiecke, oblasti a na horské oblasti Slovenska.
Mottom súčasnej regionálnej politiky na Slovensku bola najmä tvorba pracovných miest.
Túto prioritu považujeme z dlhodobého hľadiska za nedostatočnú, nakoľko vznik pracovných
miest má byť dôsledok dobrej regionálnej politiky a nie jej motív. Okrem zlého rozdelenia právomocí a nástrojov medzi centrálnou vládou a regiónmi je významným nedostatkom súčasnej
regionálnej politiky zameranie na odstraňovanie regionálnych disparít.

Prioritou politiky by mala byť podpora rastu a inovácií
Regionálna politika by mala opustiť úlohu vyrovnávania regionálnych disparít, ktorú by
mal na seba prevziať nový systém finančného vyrovnávania.
Táto zmena otvorí otázku o opodstatnenosti regionálnej politiky na Slovensku ako takej.
Buď sa stane nadbytočnou, alebo dostane nové úlohy. Jej prioritou by mala byť podpora rastu a inovácií, inovatívne formy a nie lokalizačné faktory ako doteraz a preto bude potrebné
na miestne a regionálne orgány presunúť s tým súvisiace právomoci a nástroje. Podpora inovácií by nemala byť orientovaná na financovanie projektov, ale na podporu programov.
Tézy zmeny regionálnej politiky

1

V súčasnosti

návrh

hlavný cieľ

• odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce regionálne rozdiely
• zvyšovať ekonomickú výkonnosť
konkurencieschopnosť regiónov
a rozvoj inovácií
• zvyšovať zamestnanosť a životnú
úroveň obyvateľov v regiónoch

konkurencieschopnosť regiónov cestou
inovácií

smerovanie

zaostávajúce regióny

celé územie Slovenska vrátane mestských
regiónov, aglomerácií,

mierka

okresy s presným vymedzením1

prirodzené, homogénne regióny, župy,
variabilita hraníc

orientácia na

pracovné miesta

pridanú hodnotu a inovácie
trvalo udržateľný rozvoj

zabezpečovanie

kombinácia miestnej, regionálnej
a centrálnej úrovne

bottom up, nositeľmi budú podnikatelia
a inovátori

úlohy ministerstiev

priama podpora
celoštátne dokumenty

podpora clustrov, sietí,
monitoring

financovanie
z centra

projektové financovanie : štátny rozpočet, fondy, stimuly

globálne príspevky regiónom na inovatívne
projekty

okresy boli v roku 1996 politicky vymedzené
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Ciele politiky
Regionálna politika by sa mala zamerať na tri navzájom prepojené ciele:
• posilnenie hospodárstva v regiónoch : podpora inovácií a na trh orientovaného hospodárstva, s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a prispôsobenie regiónov globalizácii.
Ide pritom o kombináciu priamej podpory zo strany centrálnej vlády a o posilnenie právomocí a nástrojov územnej samosprávy,
• koordinácia regionálnej politiky na úrovni ústredných orgánov : zosúladenie regionálnej politiky v rámci činnosti ústredných orgánov, čím sa dosiahne synergický efekt.
Jedná sa o to, aby najmä ministerstvo hospodárstva, školstva, pôdohospodárstva a životného prostredia realizovali svoje politiky v súlade s regionálnou politikou štátu a regiónov,
• prenos know – how na regionálnu politiku a jej aktérov: jedná sa o zber a prenos vedomostí o regionálnom rozvoji. Zároveň musia vedieť zodpovedné osoby aplikovať tieto
vedomosti priamo v prospech rozvoja, realizácie a zhodnotení produktov a služieb.

Vymedzenie úloh
Rozvoj regiónu úzko súvisí s jasnou deľbou právomocí kompetencií, medzi centrálnou vládou a územnou samosprávou, na existencii kvalitných inštitúcií s vlastnou právomocou, ale aj
zodpovednosťou. Je potrebné nové vymedzenie úloh v regionálnej politike.
Centrálna úroveň by sa mala sústrediť najmä na posilnenie regionálne diferencovaného
daňového systému, ktorý by umožnil vo väčšej miere regionálne diferencovanú daňovú politiku, mal by prehodnotiť súčasný spôsob finančného vyrovnávania príjmov a výdavkov a mala
by deklarovať na dlhšie obdobie umiestňovanie investícií celoštátneho významu (s prioritou
podpory inovácií a rastu), aby sa nižšie úrovne mohli ľahšie orientovať pri svojich rozvojových
dokumentoch a projektoch. Zároveň by mala rýchlejšie realizovať tzv. regulatórna reforma
(realizácia stratégie regulácie) s cieľom minimalizovať nielen bariéry pre podnikanie, ale aj
obmedziť rozsah štátnych zásahov do samosprávnych kompetencií. Je potrebné aby centrálna vláda prehodnotila kritériá hodnotenia regiónov pre priznanie prostriedkov z podporných
fondov, ako aj ich územné vymedzenie.
Regióny budú zodpovedné za prípravu efektívnych programov, koordináciu a integráciu
prístupu v rámci rozvoja regiónu a za cieľavedomé umiestňovanie verejných investícií na základe plánovacích a programovacích dokumentov tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj
územia, ktoré spravujú. Budú priestorom pre rôzne formy spolupráce so všetkými aktérmi,
pre spoluprácu miest s obcami v rámci funkčných mestských regiónov, ale aj medzinárodnú
a cezhraničnú spoluprácu, pre integrované plánovanie, integrovaný manažment a prístup.
Miestna samospráva môže využiť dostupné finančné nástroje a môže novým požiadavkám a
potrebám prispôsobiť svoju organizačnú štruktúru a personálnu politiku, podľa priorít konkrétneho regiónu.
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Vymedzenie regiónu pre jeho posudzovanie
Predtým ako chceme kvantitatívne uchopiť riešenie regionálnych disparít je potrebné
nové vymedzenie regiónov. Ak to neurobíme môžu nastať následné problémy pri medziregionálnom a medzinárodnom porovnávaní. Existujú rôzne typy regiónov : prirodzené, homogénne, funkčné a politické. Pre porovnávanie sa hodia veľmi obmedzené politické regióny,
ktorých hranice stále menej zodpovedajú životnému a hospodárskemu priestoru a už ich pôvodné vymedzenie nerešpektovalo kritériá regionalizácie, ale bolo rýdzo politickým rozhodnutím (a zlým). Preto aj súčasné vyhodnocovanie regionálnych disparít na úrovni okresov
alebo vyšších územných celkov nepovažujeme za vhodné.
Hodnotenie regionálnej úrovne by sa malo uskutočniť na báze tzv. nodálnych
regiónov, definovaných na základe dochádzkových vzťahov obyvateľov za prácou, dosažiteľnosťou územia. Pritom je potrebné rešpektovať v maximálne možnej miere homogenitu
územných jednotiek z pohľadu kritérií sledovaných podporných fondov. Doterajší prístup
centrálnych vlád bol orientovaný na administratívne kraje a okresy, ktoré nespĺňajú
uvedené kritéria.

Podpora centier a jadrových území mestských regiónov
Podobne ako v iných štátoch sú výsledky hospodárskeho rozvoja Slovenska závislé od dynamiky malého počtu regiónov. Konkurencieschopnosť regiónov, t.j. schopnosť pritiahnuť
atraktívne odvetvia a kvalifikovanú pracovnú silu má základ skôr v nehmotných faktoroch,
ktoré sa súhrnne dajú označiť ako kvalita života (dostupnosť zdrojov a služieb, prístup k vyššiemu vzdelávaniu, prístup k zdravotným službám, zdravotný stav obyvateľstva, bezpečnosť,
kriminalita), čo je takmer neriešiteľné riadením z jedného centra.
Zásadným rozhodnutím je voľba medzi dvomi stratégiami:
• sústredenie sa na hlavné centrá rastu, ktoré spolupracujú s okolím (mestské regióny),
• rozptýlená pomoc do zaostávajúcich regiónov.
Podpora centier rastu umožňuje najmä z krátkodobého hľadiska rýchlejší rast. Odmietnutý návrh regionálneho modelu vytvorením 16 žúp, teda 16 silných regionálnych centier
v 16 relatívne homogénnych regiónov, spojený so spravodlivou deľbou kompetencií, vyššou
finančnou autonómnosťou, sledoval práve stratégiu sústredenia sa na rozvoj centier rastu,
ktoré by stabilizovali nielen ekonomiku, ale aj ľudský potenciál v regiónoch. Zároveň by sa
vytvorili predpoklady pre „záchranu“ existencie strednej triedy vo všetkých regiónoch, ktorá
práve v najchudobnejších regiónoch vymizla už aj z miest a je pre rozvoj regiónu. Odmietnutie
vzniku centier v najmenej konkurencieschopných regiónoch Slovenska, minimálne rozhodovacie právomoci regiónov, zrušenie vlastných príjmov vyšších územných celkov a neposilnenie skutočných vlastných príjmov obcí, výrazne prispelo k zväčšovaniu regionálnych disparít,
pričom skúsenosti iných štátov ukazujú, že zvýšenie fiskálnej autonómie prispieva k vytvoreniu základu pre endogénne stimulovaný ekonomický rast. Transfery zo štátneho rozpočtu,
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rovnako ako súčasný model finančného vyrovnávania (prerozdeľovanie dane z príjmu fyzických osôb) sú využívané oveľa neefektívnejšie ako peniaze vybrané v meste, obci, regióne.
Stratégia rozptýlenej pomoci síce môže priniesť zlepšovanie vnútornej súdržnosti
a v dlhodobej perspektíve zabezpečenie vyváženého rozvoja, ale z hľadiska celkovej socioekonomickej štruktúry na Slovensku má podľa nás viac negatív. Prekážkou pri realizácii rozptýleného modelu regionálnej podpory je relatívne nízka hustota osídlenia v „zaostávajúcich“ regiónoch, nízky stupeň urbanizácie, starnutie obyvateľstva, odchod do „lepších“ regiónov. Túto
prekážku môže odstrániť veľmi dobré dopravné prepojenie, ktoré sa však ani po 25 rokoch
nepodarilo zabezpečiť a je veľmi otázne či môže ešte vôbec stimulovať práceschopných obyvateľov s dostatočným stupňom vzdelania zostať v území. Pretrvávajúcou aplikáciou nevhodnej
stratégie sa nedarí zmierňovať regionálne rozdiely. Pretrvávajúca dotačná politika prispieva
k deformáciám, ktoré dlhodobo ohrozia vývoj regiónov, zvyšujú závislosť na dotáciách, nevedie regióny k väčšej aktivite. Vo všeobecnosti existuje zhoda, že najmä transfery do ľudského
kapitálu prinášajú želateľné efekty, čiže aj súčasná snaha o rozvoj regiónov vytváraním pracovných miest pre ťažko zamestnateľnú časť obyvateľov neprinesie strednodobý a dlhodobý
efekt.

Znaky novej politiky
Podpora napojenia vidieckych oblasti na globálnu ekonomiku
podpora zopár zjazdoviek, podpora trocha výroby, podpora niekoľko farmárov - živnostníkov..., cestou rôznych grantových schém t.j. nekoordinovaný rozvoj bez celkového konceptu,
ohrozuje schopnosť prežiť celým regiónom a nie je v súlade s regionálnou politikou. Vláda by
mala spolu s regionálnymi autoritami pripraviť a realizovať zmysluplné priority s multiplikačným efektom,
Podpora exportne orientovaných výrobných systémov
napr. sieť naviazaná na využitie dreva z hospodárenia v lesoch po zhodnotenie hotových
produktov. K tomu patrí prepojenie na odborné školy a verejnú správu. Uzavreté systémy/
clustre pôsobia ako motor s multiplikačným efektom,
Rešpektovanie zákonov trhu
podpora projektov na ktorých sa podieľa aj súkromný sektor, čo umožní orientovať sa
na ponuku, ktorá je ekonomicky efektívna a po ktorej existuje dopyt,
Podpora regionálnych centier, ktoré sú motorom rozvoja.
Regionálna politika bude pôsobiť vo vidieckom priestore, v horských a hraničných regiónoch. Vidiecke regióny však fungujú iba vtedy, ak majú silné centrá. Regionálna politika podporí a bude motivovať spoluprácu medzi regionálnymi centrami a obcami v ich okolí, nodálnom regióne
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Čo by mala centrálna vláda prioritne podporovať?
V prvom rade hospodársky rozvoj, nie úlohy ktoré majú financovať obce a regióny zo svojich zdrojov, zvlášť ako uvažujeme o ich poslinení. Ide najmä o projekty podporujúce konkurencieschopnosti ekonomiky, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k rastu kvality života
v celom štáte.
Oblasti, ako napr. bývanie, regionálne školstvo, regionálna kultúra, sociálna infraštruktúra... sú vecou jednotlivých regiónov, miest a nemali by byť v popredí podpory zo strany
centrálnej vlády. Regionálna politika má podporovať projekty, z ktorých majú úžitok viaceré
podniky, odvetvia... a ktoré budú zvyšovať nákupnú silu obyvateľov regiónu.
Predpokladom podpory projektov je preukázanie pozitívneho dopadu na región ako celok.
Zároveň definuje centrálna vláda podiel podpory a mieru spolufinancovania zo strany regiónov.
Rovnako je potrebné definovať kritériá podpory, napr.:
• žiadna podpora jednotlivých podnikom/ firmám,
• žiadna podpora z iných fondov, pokiaľ sa nevyčerpá sektorová podpora,
• zhoda s regionálnou politikou regiónov,
• trvalá udržateľnosť,
V novej regionálnej politike je potrebné jasne definovať koho sa podpora týka. V prípade
Slovenska by to mali, podľa nás, byť mestá – centrá osídlenia, a vzhľadom na charakter územia Slovenska aj špecifické horské regióny, z dôvodu ich ekologického, ale aj ekonomického
významu. V týchto mestách a v územiach je potrebné zlepšiť podmienky podnikanie, inovácie
a trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť.
Týmto spôsobom prispeje regionálna politika k vytvoreniu, resp. zachovaniu pracovných
miest v cieľových regiónoch, prispeje k zachovaniu decentralizovaného osídlenia Slovenska,
odchodu obyvateľov z regiónov a zmierni regionálne disparity. Nová regionálna politika
podporí regióny vo využití endogénneho potenciálu, podporí rôzne formy spolupráce, medzi mestami a obcami, medzi verejným a súkromný sektorom, ale aj medzi rôznymi hospodárskymi odvetviami.

Návrh možných opatrení na podporu a financovanie
regionálneho rozvoja
•

•

Podpora iniciatív, programov a projektov
na prípravu, realizáciu a evaluáciu iniciatívy, programu a projektu vtedy ak podporuje podnikateľské myslenie a konanie, posilňuje iniciatívnu schopnosť regiónu, umožňuje lepšie
využiť endogénny potenciál, podporuje spoluprácu verejného a súkromné sektoru, spoluprácu medzi regiónmi, aglomeráciami,
finančná pomoc bude poskytnutá iba vtedy ak majú iniciatívy, programy, projekty inovačný charakter, ak sa podporované iniciatívy, programy a projekty realizované v regiónoch
so špecifickými problémami a obmedzenými možnosťami rozvoja v horských oblastiach,
vidieckom priestore,
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•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Podpora nositeľov rozvoja, regionálnych pracovísk a regionálnych aktérov
finančnú pomoc môžu získať nositeľa rozvoja, regionálne pracoviská a regionálni aktéri
na vypracovanie a realizáciu viacročných stratégií podpory, koordináciu, poradenstvo iniciatív, programov a projektov v regióne,
Podpora cezhraničnej spolupráce
s finančnou podporou môžu byť slovenskou stranou podporené programy, projekty a inovačné aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce ak sa tým zvýši využitie potenciálu prihraničných regiónov, ak sa jedná o strategický význam z celoštátneho hľadiska,
spoluúčasť musí byť koordinovaná s centrálnou vládou,
finančná pomoc sa neposkytne na stavebnú činnosť,
musí by zohľadnená cezhraničná pomoc podporovaná európskou úniou aj z časového hľadiska,
Pôžička pre infraštruktúrne projekty
Vláda môže poskytnúť zvýhodnenú alebo bezúročnú pôžičku pre infraštruktúrne projekty ak sú v priamej súvislosti s vyššie uvedenými iniciatívami, programami a projektmi,
prispejú k pridanej hodnote, priamo podporia následnú investície v hospodárskej oblasti,
Pôžičky na infraštruktúrne projekty môžu by poskytnuté ak ich využitie prispeje najmä
regiónu, ktoré majú problémy s rozvojom, obmedzené možnosti rozvoja, ide teda o horské
oblasti a vidiecky priestor, ak sa na nich podieľa rovným dielom aj územná samospráva, ak
neboli iným spôsobom podporené zo strany centrálnej vlády,
Poskytnutie pôžičky:
finančná pomoc bude poskytnutá na základe dohody na programe ako paušálna / neúčelová,
výška pomoci sa bude odvíjať celkové dopadu programu a opatrenia (hodnota za peniaze),
Horské oblasti a ostatný vidiecky priestor
národná rada v spolupráci s regiónmi stanoví ktoré územie patrí do horského územia
a ktoré ostatné vidiecke územie na špecifické problémy a špecifické podmienky pre rozvoj
Daňové úľavy
vláda môže na poskytnúť daňovú úľavu na priamej dani patriacej do štátneho rozpočtu,
daňová úľava sa využije v prípade, že priemyselný podnik alebo hodnotu tvoriace služby
vytvoria nové pracovné miesta alebo existujúce budú na vyššej úrovni, projekt zodpovedá
požiadavkám na rozvoj regionálnej ekonomiky,
vláda určí v spolupráci s regiónmi územia, kde je možné poskytnúť úľavu, dohodne sa
na spôsobe finančného dozoru , najmä na zodpovednosti za dôsledky úľavy,
Vláda môže prijať opatrenia:
smerujúce k posilneniu kooperácie a využitia synergických efektov, medzi regionálnou politikou a ostatnými sektorovými politikami,
podpora regiónov s osobitnými problémami (horské oblasti)
smerujúce k požiadavkám na kvalifikáciu vedúcich pracovníkov iných aktérov a zodpovedných za prípravu a realizáciu iniciatív, programov a projektov
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Realizácia
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Viacročný program:
národná rada schváli vo viacročnom programe priority podpory obsah podpory regionálnej politiky a sprievodné opatrenia,
viacročný program sa pripravuje na 8 rokov,
regióny prispievajú do viacročného programu svojim strategickými zámermi a týmto prispôsobujú svoj rozpočet,
Úlohy regiónu:
regióny pripravia svoje viacročné programy spolu s ich nositeľmi v území (s regionálnymi
spoločnosťami a inými aktérmi) a tieto periodicky aktualizujú,
stanovia koordinátorov pre jednotlivé oblasti viacročného programu,
v rámci svojho rozpočtu určia ktoré opatrenia budú financovať a ktoré budú financované
pôžičkami,
Dohoda na programe a finančná spoluúčasť:
vláda uzavrie viacročnú dohodu s regiónmi, opierajúc sa o viacročný program, táto dohoda
definuje paušálny príspevok vlády vyšším územným celkom,
regióny a obce sa budú podieľať na realizácii rovným dielom,
región zodpovedá za dohľad nad realizáciou podporených iniciatív, programov a projektov,
vláda kontroluje plnenie viacročného programu,
Evaluácia viacročného programu
vláda zabezpečuje odborné vyhodnocovane viacročného programu a predkladá NR SR správu

Zdroje pre financovanie opatrení
Súčasné fondy, okrem tých, ktoré navrhujeme ponechať a vytvoriť (pozri časť financovanie
obcí), grantové schémy, transfery, rezervy, dotačné schémy, podpory či už z pozície vlády alebo jednotlivých ústredných orgánov z ktorých sa vytvorí fond regionálneho rozvoja.

Ostatné priestorové politiky súvisiace s regionálnou politikou
Bez ohľadu ako bude nastavená regionálna politika, iné verejné politiky budú mať naďalej
výrazný dopad na rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska a preto je potrebné paralelne preveriť a nastaviť aj ostatné politiky.
Politika rozvoja miest a mestských regiónov /aglomerácií
V dnešnej regionálnej politike prevláda členenie vidieckeho a mestského priestoru. Na Slovensku sa málo zdôrazňuje pozícia horských oblastí napriek tomu, že tvoria významnú časť
územia Slovenska. Vidiecky priestor a periférne oblasti sú považované za tie, ktoré je potrebujú podporu a táto sa uskutočňovala na základe rozhodnutí centrálnej vlády. Až do roku
2002 obce neboli významným partnerom vlády a centrálna vláda realizovala svoju politiku
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cez miestnu štátu správu. Takáto optika vyplynula z štátoprávneho usporiadania a rozdelenia
právomocí a zodpovednosti po rozdelení ČSFR.
Po realizácii decentralizácie sa územná samospráva, najmä obce, stali významnejším partnerom vlády aj v rôznych verejných politikách. Po decentralizácii prišlo k spracovaniu regionálnej politiky a zákonov týkajúcich sa podpory regionálneho rozvoja, ako aj viacerých nových
rezortných zákonov, ktoré museli akceptovať zvýšený význam územnej samosprávy pri rozvoji
územia. V roku 2017 prijala Vláda aj koncepciu mestského rozvoja, ktorá definovala opatrenia
pre jednotlivé ústredné orgány a územnú samosprávu so snahou posilniť význam mestského
rozvoja. V súčasnosti sa začali práve na Národnej stratégii regionálneho a územného rozvoja.
Územné/priestorové plánovanie má za cieľ účelné a ekonomické využitie pôdy a osídlenia. Má usmerňovať stavebnú činnosť, zaisťovať existenciu voľných plôch a brzdiť rozptyl
osídlenia a zmysluplne rozmiestňovať infraštruktúru. Toto sa na území Slovenska darí v posledných desaťročiach iba obmedzene. Každú minútu je na Slovensku zastavaný ďalší meter
plochy. Problémom nie sú zle stanovené ciele, ale nevhodné disponibilné nástroje. Územné
plány sú nedotknuteľnými zákonmi s množstvom obmedzení pre stavebníkov, investorov. Je
asi potrebné začať diskusiu o nasadení protrhových mechanizmov pre investorov namiesto
byrokratických obmedzení. Takými nástrojmi sú napríklad prísne pravidlá pre napojenie pozemkov na siete na základe princípu pôvodcu alebo úvahy o zavedení tzv. certifikátov využitia
pozemku54 (príklad Švajčiarsko).
Poľnohospodárska politika
Dlhé obdobie podliehala poľnohospodárska politika centrálnemu plánovaniu. Cena, množstvo, podpora boli zaistené. Súčasný stav podpory má na vidiecku krajinu negatívny dopad.
Postupný prechod od subvencie produkcie smerom k podpore ekologicky obhospodarovanému územie / plochám, je prvý krok. Politika poľnohospodárstva sa bude musieť transformovať na krajinnú politiku. Dá sa očakávať, že prechod spôsobí rast disparít, ale zároveň inovatívny poľnohospodári získajú novú šancu ako podnikatelia a vytvoria sa podmienky, aby sa
pôda zachovala aj pre ďalšie generácie
Politika životného prostredia a dopravy
V súčasti na Slovensku, aj vzhľadom na obrovský deficit z obdobia do roku 1989, pretrváva
orientácia na čisto technické riešenia (kanalizácia, ČOV, skládky odpadov, cestná sieť, zákazy,
príkazy...). Ako ukazujú poznatky tieto nástroje prinášajú úžitok, ale tiež je pravdou, že za veľmi vysokú cenu. Napríklad: Pripojenie približne 11 % obyvateľov, ktorí nie sú zásobovaní vodou
z verejných vodovodov, predstavuje zároveň závažný sociálny problém. Veľká časť týchto obyvateľov
žije v chudobných regiónoch a aj v prípade postavenia vodovodnej infraštruktúry nemajú finančné
prostriedky na pripojenie sa a platenie za vodu (SAV).

54 Certifikované by mali byť nezastavené pozemky. Každý vlastník pozemku nezastaveného pozemku, ktorý
by chcel pozemok zastavať v súlade s územným plánom by mal povinnosť získať certifikát využitia pozemku, ktorá by boli v obmedzenom množstve každoročne „dražené“. Certifikát by mal obmedzenú platnosť.
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Ak sa pozrieme na prepojenie ekologickej a sociálnej udržateľnosti územia (sídla a krajiny) v kontexte zmeny klímy, najväčšou výzvou je pokračovanie v pozitívnych trendoch a zmenách v sektore
energetiky, ďalej adaptačné opatrenia a zlepšovanie kvality ovzdušia. Zatiaľ čo v oblasti zmierňovania si vedie Slovensko v kontexte Európskej únie veľmi dobre, kľúčovou výzvou bude adaptácia.
Podľa analýz implementácie opatrení, ktoré Slovensko realizuje v rámci implementácie Partnerskej
dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 sú problémom hlavne investície na prispôsobenie
sa zmene klímy v oblastiach, ako sú poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo,
biodiverzita, doprava, sektor energetiky a prírodné zdroje. (SAV).
Bude asi potrebné čoraz viac zavádzať a tlačiť na zavedenie trhových nástrojov, ako napríklad: separácia odpadu, zvýšené daňové zaťaženia plôch a objektov kvôli hluku (napr. letiská,
ale aj iné,..), zvýšené dane za pohonné hmoty, na ťažkú nákladnú dopravu. Aký dopad budú
mať takéto opatrenia na jednotlivé regióny je asi ťažko vyčísliť, je však možné, že krátkodobo
zvýšené, ale na druhej strane prispejú k trvalej udržateľnosti. Niektoré politiky dopadajúce
na región sú a budú ovplyvniteľné iba zo strany centrálnej vlády a daňovým poplatníkom.
Vzhľadom na neustály a očakávaný nárast automobilizmu, je potrebné pripraviť špeciálny
program regionálnej / aglomeračnej dopravy vo väzbe na očakávaný rozvoj osídlenia. Centrálna vláda by sa mala podieľať na výstavbe dopravných projektov na štátnych cestách v jadrovom území regiónov, aglomeráciách.. Zriadením osobitného fondu pre regionálne dopravné
programy sa vytvorí nástroj, ktorý prispeje k sídelnému rozvoju a efektívnemu dopravnému
systému.
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Úprava volebných systémov
(autor: Peter Spáč)
Za veľký problém Slovenska považujeme politickú kultúru a je nám jasné, že ani úpravou
volebných systémov sa ju nepodarí zo dňa na deň zmeniť. Na druhej strane tým, že sa politické strany prispôsobili súčasnému volebnému systému, odtrhli sa ešte viac od spoločnosti. Našou snahou je opak, aby výrazne diferencovanej slovenskej spoločnosti čo najviac zodpovedal
systém politických strán a tomu volebný systém.
Rovnako ako pri iných zmenách aj pri zmenách volebných systémov treba mať na pamäti,
že rôzne systémy pôsobia v rozličných politických kultúrach a politických a ústavných systémoch odlišne. Preto je dobré ich poznať, ale zároveň upraviť podľa vlastných tradícií a kultúry.
Preto aj nami odporúčané zmeny nie sú radikálnou zmenou, ale iba naprávajú nedostatky
súčasných volebných systémov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.

Volebný systém do NR SR
Súčasná úprava
Parlamentné voľby sa na Slovensku od roku 1990 konajú podľa pravidiel pomerného systému. V roku 1998 bol zakotvený jeden celoštátny obvod, v ktorom sa volí všetkých 150 poslancov. Klauzula oddeľujúca strany, ktoré sa môžu uchádzať o mandáty a strany, ktoré sú z tohto
procesu vylúčené, je na úrovni 5 percent. Pre koalície je táto klauzula 7 (pre dvoj- a trojčlenné
koalície) a 10 percent (pre štvor- a viacčlenné koalície). Samotná voľba prebieha tak, že voliči
udeľujú hlas jednej politickej strane, resp. koalícii. Na jej hlasovacom lístku môžu označiť maximálne štyroch kandidátov, ktorým takto udelia prednostné hlasy. Prednostné hlasovanie je
dobrovoľné a ak voliči túto možnosť nevyužijú, počíta sa len ich hlas udelený strane.
Určenie výsledkov prebieha v dvoch krokoch. V prvom kroku sa stanovia počty mandátov pripadajúce na jednotlivé strany. Do tohto výpočtu vstupujú iba strany a koalície, ktoré
prekročili klauzulu. Súčet ich hlasov sa vydelí číslom 151 (počet mandátov + 1), čím sa určí
tzv. republikové volebné číslo (RVČ). Týmto číslom sa delia zisky jednotlivých strán a ich celočíselný podiel predstavuje zisky mandátov. Ak sa takto nepodarí rozdeliť všetkých 150 kresiel,
zvyšné kreslá sa pridelia stranám, ktoré majú najvyššie zvyšky po delení. Napríklad v roku
2016 klauzulu prekročilo 8 strán. Celkový počet platných hlasov týchto strán bol 2 264 473
hlasov, čo po vydelení číslom 151 dáva hodnotu RVČ 14 997. Za každých približne 15 tisíc
hlasov tak jednotlivé strany obdržali jeden mandát. Týmto spôsobom sa podarilo rozdeliť 148
mandátov. Zvyšné dve kreslá boli doplnené stranám s najvyšším počtom zvyškových hlasov,
ktorými boli ĽSNS a Sieť. Celý výpočet je zobrazený v tabuľke 1.
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Tab. 1. Určenie počtu kresiel politickým stranám vo voľbách 2016
Dodatočné
mandáty

Hlasy / RVČ

Mandáty,
krok 1

Zvyškové
hlasy

737 481

49,18

49

2 628

49

SaS

315 558

21,04

21

621

21

OĽaNO

287 611

19,18

19

2 668

19

SNS

225 386

15,03

15

431

15

ĽSNS

209 779

13,99

13

14 818

SR-BK

172 860

11,53

11

7 893

11

Most-Híd

169 593

11,31

11

4626

11

Sieť

146 205

9,75

9

11 232

Spolu

2 264 473

Strana

Hlasy

SMER-SD

RVČ

14 997

148

1

1

Mandáty

14

10
150

Druhým krokom je priradenie mandátov k jednotlivým kandidátom. Mandáty získavajú
poslanci zostupne, podľa poradia na kandidátnej listine, do čoho však zasahuje prednostné
hlasovanie. Kandidáti, ktorí získali počet prednostných hlasov, ktorý je rovný aspoň 3 % hlasov ich strany, sa posunú na čelo listiny, a to podľa počtu získaných hlasov. Ostatní kandidáti
sa umiestnia za nimi, a to podľa svojho pôvodného poradia na kandidátnej listine.
Výhody
Férovosť: Celoštátny obvod zaisťuje férový prepočet hlasov na mandáty, pri ktorom nedochádza k žiadnemu zvýhodneniu alebo znevýhodneniu politických strán podľa ich veľkosti.
Pre ilustráciu, pomer hlasov pre najsilnejšiu a najslabšiu parlamentnú stranu v posledných
voľbách (SMER-SD a Sieť) bol 5 : 1. Pomer ich mandátov bol 4,9 : 1. Túto férovosť zaisťuje veľkosť celoštátneho obvodu, kde sa rozdeľuje všetkých 150 mandátov. Ak by sa Slovensko delilo
na viacero menších obvodov, so zmenšujúcim sa počtom mandátov v jednotlivých obvodoch
by sa táto férovosť oslabovala a dochádzalo by k zvýhodňovaniu silnejších strán. Pre porovnanie, Česká republika s 200 člennou Poslaneckou snemovňou využíva pomerný systém so
14 obvodmi. Pomer hlasov najsilnejšej a najslabšej parlamentnej strany v posledných voľbách
v roku 2017 (ANO a STAN) bol 5,72 k 1, avšak pomer ich mandátov až 13 k 1. Víťaz volieb
ANO tak bol volebným systémom podstatne zvýhodnený, čo je na Slovensku vďaka celoštátnemu obvodu matematicky vylúčené.
Jednoduchosť: Súčasný volebný systém je jednoduchý a pochopiteľný pre voliča.
Nevýhody
Regionálna nevyváženosť: Výhoda celoštátneho obvodu (férovosť) je súčasne jeho nevýhodou vo vzťahu k zastúpeniu regiónov. Keďže politické strany vytvárajú jednotnú 150 mennú
listinu, výsledkom je silná centralizácia rozhodovacích procesov v stranách a jej dôsledkom je
nadmerné zastúpenie kandidátov s bydliskom v Bratislave na úkor ostatných častí Slovenska.
V nastavení súčasného systému tak chýba akákoľvek garancia adekvátneho zastúpenia poslan-
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cov z jednotlivých regiónov krajiny. Vo výsledku tak približne tretina zvolených poslancov uvádza ako svoje bydlisko hlavné mesto, hoci to tvorí menej ako desatinu slovenskej populácie.
Slabý vplyv prednostných hlasov: Slovenskí voliči síce majú k dispozícii prednostné
hlasy a väčšina voličov túto možnosť i využíva, avšak pravidlá systému znemožňujú, aby prednostné hlasy mali podstatnejší dopad na personálne zloženie parlamentu. Dôvodom sú 150
menné kandidátne listiny, ktoré koncentrujú pozornosť voličov na čelných nominantov. Kandidáti na nižších pozíciách sú tak voličmi prevažne prehliadaní a prednostné hlasy získavajú
zväčša od voličov zo svojich okresov, resp. krajov. Táto lokálna, resp. regionálna podpora je
však nepostačujúca, pretože na posun nahor potrebujú kandidáti získať 3 % hlasov z celoštátneho zisku strán. Pre drvivú väčšinu nižšie postavených kandidátov je tak posun do parlamentu pomocou prednostných hlasov fakticky nemožným scenárom. V plnej miere to platí pre
silné lokálne a regionálne osobnosti.

Riešenia súčasného stavu
Posúdili sme tri varianty riešenia:

Variant 1: Pomerný systém s dvomi úrovňami obvodov
Cieľom navrhovaného riešenia je zachovať všetky výhody súčasného volebného systému,
napraviť jeho nevýhody, a to všetko s minimálnym dopadom na voličov. Podstata myšlienky
spočíva v zachovaní celoštátneho obvodu, avšak iba pre účely spočítania hlasov a rozdelenia
mandátov medzi politické strany. Vo všetkých ďalších ohľadoch už systém pracuje s viacerými
obvodmi, čo znamená, že politické strany by tu na rozdiel od dneška zostavovali niekoľko
a nie iba jedinú kandidátnu listinu. Súčasný volebný systém pracuje v dvoch krokoch. V prvom
spočíta hlasy a pridelí mandáty stranám a v druhom vyhodnotí výsledky prednostného hlasovania a stanoví, ktorí kandidáti sa stanú poslancami. Návrh zmeny do tejto štruktúry vkladá
potrebný medzikrok v podobe rozdelenia mandátov do jednotlivých regiónov. Pre lepšie pochopenie je návrh predstavený na výsledkoch volieb do NR SR 2016.

Prvý krok – rozdelenie mandátov medzi politické strany
V prvom kroku dôjde k spočítaniu hlasov a alokácii kresiel medzi strany, a to identicky,
ako je tomu v súčasnosti. Znamená to, že hlasy pre politické subjekty sa spočítajú za celé Slovensko, teda naďalej v podmienkach celoštátneho obvodu. Následne sa pri zachovaní existujúcich matematických prepočtov určí, koľko mandátov získa každá strana. Výsledky tohto
kroku sú tak z logiky veci totožné s dnešným volebným systémom a zhodné so skutočnými
výsledkami volieb 2016 (tab. 2, identická s tab. 1). Platí tak, že oproti dnešnému systému navrhovaný model žiadnej strane nepridá či neuberie ani jediný mandát.
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Tab. 1. Prvý krok návrhu - určenie počtu kresiel politickým stranám (príklad – voľby 2016)
Hlasy /
RVČ

Mandáty,
krok 1

Zvyškové
hlasy

737 481

49,18

49

2 628

49

SaS

315 558

21,04

21

621

21

OĽaNO

287 611

19,18

19

2 668

19

SNS

225 386

15,03

15

431

15

ĽSNS

209 779

13,99

13

14 818

Strana

Hlasy

SMER-SD

RVČ

14 997

Dodatočné
mandáty

1

Mandáty

14

SR-BK

172 860

11,53

11

7 893

11

Most-Híd

169 593

11,31

11

4626

11

Sieť

146 205

9,75

9

11 232

Spolu

2 264 473

1

148

10
150

Druhý krok – rozdelenie mandátov každej strany do regiónov
Na základe prvého kroku je známe, koľko kresiel získala každá strana. Súčasný systém by
v danom stave pristúpil k vyhodnoteniu preferencií a určeniu, kto presne sa stane poslancom.
Navrhovaný model však v tomto bode zavádza stredný krok, ktorým je určenie, ako sa mandáty politických strán rozdelia do jednotlivých obvodov. Výpočtový proces sa prevádza pre každý
subjekt samostatne a jeho podoba je zhodná s mechanizmom prvého kroku. Inými slovami,
spraví sa analogický výpočet, aký bol využitý v prvom kroku, ale pre každú stranu samostatne.
Na ilustráciu bude predvedený prepočet pre SNS (so ziskom 15 kresiel vo voľbách 2016), a to
v podmienkach ôsmich obvodov zodpovedajúcich súčasným krajom (tab. 3).
Tab. 3. Druhý krok návrhu – rozdelenie mandátov SNS do regiónov
Hlasy /
SVČ

Mandáty,
krok 1

Zvyškové
hlasy

Dodatočné
mandáty

Mandáty

22 531

1,60

1

8 446

1

2

16 474

1,17

1

2 389

Kraj

Hlasy

BA
TT

SVČ

1

TN

33 443

2,37

2

5 273

NR

25 098

1,78

1

11 013

ZA

45 748

3,25

3

3 493

3

BB

28 382

2,02

2

212

2

PO

31 481

2,24

2

3 311

2

KE

22 209

1,58

1

8 124

1

Spolu

225 366

14 085

13

2
1

2

15

Tento postup sa realizuje pre všetky politické strany a výsledne tak druhý krok prezrádza,
ako sa mandáty strán rozmiestnia do jednotlivých obvodov (tab. 4). V plnej miere to závisí
od koncentrácie ich voličstva, teda tam, kde majú vyššiu podporu, budú mať i početnejšie
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zastúpenie. Napríklad Most-Híd, ktorý má silnejšiu podporu na juhu, by získal väčšinu svojich kresiel v týchto regiónoch, naopak na severe by bola zastúpený výrazne menej. Podobne
tak by napr. najviac kresiel získala SaS v Bratislavskom kraji, kde je jej podpora najvyššia, či
SMER-SD vo východnejších regiónoch, kde má silnejšiu voličskú základňu.
Tab. 4 . Druhý krok návrhu – výsledné rozdelenie mandátov strán do regiónov
Kraj

SMER

SaS

OĽaNO

SNS

ĽSNS

SR-BK

Most

Sieť

Spolu

BA

5

6

3

2

1

2

2

2

23

TT

4

2

2

1

1

1

2

1

14

TN

7

2

2

2

2

2

0

1

18

NR

6

2

2

2

2

1

3

1

19

ZA

7

3

3

3

2

2

0

2

22

BB

6

2

2

2

2

1

1

1

17

PO

8

2

3

2

2

1

1

1

20

KE

6

2

2

1

2

1

2

1

17

Spolu

49

21

19

15

14

11

11

10

150

Vo výsledku tak prerozdelenie mandátov do regiónov zaisťuje vyváženosť zastúpenia jednotlivých regiónov v parlamente. Je matematicky vylúčené, aby v tomto zmysle došlo k určitým disproporciám a platí, že každý región bude v parlamente zastúpený adekvátne podľa
svojej voličskej sily. Aby bolo zreteľné, že výpočet pre voľby 2016 nie je náhodným unikátom,
tab. 5 obsahuje, ako by boli rozdelené mandáty do regiónov v posledných troch voľbách do NR
SR. Odchýlky medzi jednotlivými voľbami sú minimálne a ukazujú, že navrhovaný volebný
systém dokáže veľmi efektívne a jednoducho zaistiť spravodlivé zastúpenie regiónov v NR SR.
Tab. 5. Druhý krok návrhu – výsledné rozdelenie mandátov do regiónov za voľby 2010 – 2016
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Kraj

2010

2012

2016

BA

22

22

23

TT

15

15

14

TN

18

18

18

NR

19

18

19

ZA

21

20

22

BB

17

17

17

PO

19

21

20

KE

19

19

17

Spolu

150

150

150
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Obrázok 1. Simulácia rozdelenia kresiel vo voľbách do NR SR 2016

Tretí krok – vyhodnotenie prednostného hlasovania
Posledný tretí krok návrhu sa opäť približuje súčasnému volebnému systému, keďže predstavuje vyhodnotenie prednostného hlasovania a určenie, ktorí kandidáti sa stanú poslancami. Zásadný rozdiel oproti súčasnému systému však spočíva v tom, že tento proces by sa už
neodohrával za celé Slovensko, ale v každom obvode (kraji) samostatne. Znamená to, že by
kandidát na posun po listine vo vlastnom obvode potreboval získať tri percentá hlasov svojej
strany taktiež v danom obvode. Daný posun by významne uľahčil situáciu regionálne známym
kandidátom, ktorí síce sú schopní vo svojom domácom prostredí a okolí naakumulovať značný počet krúžkov, avšak tým, že musia dosiahnuť konkrétny podiel z celoštátneho výsledku
svojej strany, sú ich nádeje na posun veľmi nízke. Presun prednostného hlasovania na regionálnu úroveň tento jav odstraňuje, čím pripúšťa omnoho silnejšie zásahy voličov do skladby
NR SR, ktoré by sa dali ďalej posilniť napr. úplným odstránením 3 percentnej klauzule.

Zhodnotenie varianty 1
Navrhovaný systém zachováva výhody existujúceho systému a odstraňuje jeho slabiny. Po prvé, zachovaním celoštátneho obvodu pre určenie mandátov politickým stranám je
plne zachovaná súčasná férovosť systému. Po druhé, zavedením jednoduchého výpočtového
kroku rozdeľujúceho mandáty strán do regiónov, je do systému zakotvená garancia adekvátneho zastúpenia regiónov v NR SR. Tým, že politické strany by nevytvárali jednu 150
mennú listinu, ale jednu listinu do každého obvodu (kraja), dochádza k zmenšeniu objemu
listín na cca. 20 mien a tým sa značne posilňuje účinok prednostného hlasovania. Dôležitým aspektom tiež je, že daná zmena nevyžaduje od voličov žiadne náklady na učenie sa
novému systému, pretože podoba hlasovania je identická ako v súčasnom systéme. Spolu tak
daný návrh zachováva silne férový pomerný volebný systém, zaisťuje silnejšiu pozíciu regió-
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nov v parlamente, posilňuje postavenie voličov a vďaka silnejšiemu prednostnému hlasovaniu
(a menšiemu počtu mandátov za každú stranu v jednotlivých regiónoch) obmedzuje možnosť,
aby sa do parlamentu dostávali „neviditeľní“ kandidáti skrytí medzi ostatnými nominantmi
na straníckej listine.

Variant 2: Zmiešaný systém – model 75 + 75
Na stretnutí 20.9. v Nitre bol ako alternatíva spomenutý aj zmiešaný volebný systém
na báze dvoch zložiek. Jednou je pomerná zložka, kde by sa volilo 75 poslancov (podľa pravidiel využívaných pre súčasné parlamentné voľby) a druhou väčšinová zložka, kde by sa volilo
75 poslancov v jednomandátových obvodoch.
Ako výhody tohto modelu boli prezentované nasledujúce body:
• odbúranie silne centralizovanej podoby slovenských strán
• odbúranie strán so silným „majiteľom“ a slabou členskou základňou
• podpora vstupu nezávislých kandidátov do parlamentu
• podpora vstupu silných osobností do parlamentu
• ako príklad dobrého fungovania tohto systému bolo uvedené Nemecko

Zhodnotenie varianty 2
Zmiešané systémy predstavujú kombináciu dvoch základných logík volieb, a to pomernej
a väčšinovej. Predstavená podoba navrhuje voľbu jednej polovice NR SR pomerne a druhej polovice väčšinovo. Základným dôsledkom, ktorý je nutné vziať do úvahy, že zavedenie väčšinovej
zložky bude mať dopad na proporcionalitu volieb. Súčasný systém volieb do NR SR je silne proporčný a nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje žiadnu skupinu strán podľa ich veľkosti. Zavedením zmiešaného systému by sa táto proporcionalita odbúrala, a to v prospech veľkých strán.
Praktickým dôsledkom by bolo, že súčasná miera proporcionality by sa týkala už len 75
poslancov volených v pomernej zložke. Oproti tomu, vo väčšinovej zložke by boli značne zvýhodnené silné strany, a to na úkor malých strán. Tieto účinky väčšinových systémov sú dobre
zdokumentované a patria k ich typickým vlastnostiam. Z hľadiska rozdelenia mandátov by
tak z uvedenej zmeny profitovali väčšie strany a naopak postavenie menších strán v NR SR by
sa oslabilo, keďže by vo väčšinovej zložke strácali. Zmiešaný systém by tak v konečnom dôsledku vytvoril podmienky, v ktorých by pre dosiahnutie majority v parlamente potrebovala
jedna silná politická strana podstatne menší podiel hlasov ako je tomu v súčasnosti.
Uvedený dôsledok je značne problematický, keďže (ako bolo povedané aj na stretnutí 23.9.),
slovenská spoločnosť je značne heterogénna, čomu zodpovedá aj podoba straníckeho systému.
Zavedenie zmiešaného systému by tak mohlo reálne spôsobiť, že určité segmenty spoločnosti,
ktoré sú schopné v pomernom systéme dostať svoje strany do parlamentu, by o toto zastúpenie
prišli, resp. by sa reprezentácia ich záujmov oslabila. Zavedenie zmiešaného systému tak nutne
spôsobí oslabenie proporcionality, ktorá je silnou stránkou súčasného systému.
Na druhej strane je dôležité vyzdvihnúť, že zmiešaný systém by oproti dnešnému stavu
posilnil vyváženosť regionálneho zastúpenia v parlamente. Keďže väčšinová zložka by
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bola zložená zo 75 obvodov, bolo by zaistené, že polovica parlamentu by bola garantovane
tvorená zástupcami zo všetkých regiónov Slovenska. Na druhej strane platí, že tento príklon
k adekvátnejšiemu zastúpeniu regiónov by oproti návrhu pomerného systému s dvoma úrovňami obvodov bol len polovičný, pretože by sa netýkal pomernej zložky naďalej operujúcej
v rámci jedného celoštátneho obvodu. Ak by k posilneniu zastúpenia regiónov mala smerovať
aj pomerná zložka, vyžadovalo by to zriadenie viacerých volebných obvodov, čo by pri počte
75 „pomerne“ volených poslancoch viedlo k oslabeniu proporcionality systému a ďalšiemu
zvýhodneniu veľkých strán.
Zhodnotenie avizovaných výhod zmiešaného systému
1. Odbúranie silne centralizovanej podoby slovenských strán a odbúranie strán so silným
„majiteľom“ a slabou členskou základňou
V tomto bode je určitým problémom zamieňanie príčiny a následku. Vo výskumnej sfére
je spoľahlivo preukázané, že silná centralizácia slovenských strán (silní lídri, centralizovaná
štruktúra apod.) je dôsledkom zakotvenia celoštátneho obvodu v roku 1998. Vyplýva to aj
z medzinárodnej literatúry, ktorá ukazuje na to, že ak inštitucionálne pravidlá hry podporujú centralizáciu strán, politické strany sa tomu prispôsobia. Zavedenie jedného celoštátneho
obvodu bolo presne týmto typom stimulu, keďže pri zostavovaní kandidátnych listín do parlamentných volieb všetky strany vytvárajú jeden centrálny zoznam, čo podporuje centralizáciu vnútrostraníckych procesov. Taktiež k tomu prispela skutočnosť, že ak slovenské strany
vytvárajú jednotnú kandidátnu listinu, ich lídri sa zobrazia voličom na celom území Slovenska
a nielen voličom v niektorom volebnom obvode. Politické strany tak nie sú motivované zakladať silnejšie regionálne štruktúry a podporovať silnejšie postavenie týchto štruktúr, pretože
pri jednej centrálnej kandidátnej listine k tomu neexistuje dostatočná potreba. Silnú centralizáciu možno vidieť vo fakticky všetkých súčasných relevantných slovenských stranách, pričom si je nutné uvedomiť, že takmer všetky vznikali až po roku 1998 (platí to aj pre SNS, ktorá
sa po zjednotení obnovila do drasticky centralizovanej podoby).
Skutočným riešením smerujúcim k oslabeniu centralizácie slovenských strán je tak nahradenie
celoštátneho obvodu systémom viacerých obvodov (viď návrh dvoch úrovní obvodov). Zmiešaný systém v podobe 75+75 túto ambíciu tiež môže prostredníctvom zavedenia väčšinovej zložky obsahovať, avšak ak v pomernej zložke zostane zachovaný jeden celoštátny obvod, pôjde iba
o čiastkové riešenie. Prípadné zavedenie viacerých obvodov do pomernej zložky by pritom ešte
viac narušilo už oslabenú proporcionalitu, pretože menej proporcionálnou by sa stala popri väčšinovej zložke aj pomerná zložka. Zmiešaný systém tak na centralizáciu strán dokáže reagovať iba
čiastočne, pričom cenou za to je znížená proporcionalita oproti súčasnému systému.
2. Podpora vstupu nezávislých kandidátov do parlamentu a podpora vstupu silných osobností do parlamentu
Jednou z proklamovaných výhod zmiešaného systému bola jeho otvorenosť nezávislým
kandidátom. Tento predpoklad však naráža na faktický stav z iných štátov, kde sa poslanci volia v jednomandátových obvodoch (či už v kompletne väčšinovom systéme alebo vo väčšinovej
zložke zmiešaného systému). Platí, že bez ohľadu na volebný systém, na parlamentnej úrovni
si dominantné postavenie uchovávajú politické strany a nezávislí kandidáti nemajú spravidla
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žiadne alebo len minimálne zastúpenie. Ambícia zaplnenia parlamentu nezávislými osobnosťami je prehnane optimistická, keďže parlamentná účasť nezávislých by i naďalej bola reálne
dostupná formou kandidovania týchto osôb pod značkou politickej strany. Navyše príliš silné
zastúpenie individuálnych nezávislých kandidátov len ťažko možno považovať za kladný prvok parlamentnej politiky, a to s ohľadom na fragmentáciu parlamentu a sťaženie podmienok
efektívneho vládnutia.
Dá sa však prikloniť k stanovisku, že zmiešaný systém by pomocou väčšinovej zložky dokázal do parlamentu pritiahnuť silnejších straníckych kandidátov, keďže tí by sa pre vlastné
víťazstvo nemohli spoliehať iba na vlastnú stranícku značku. Tento efekt sa však dá vyvolať
aj pomocou značného posilnenia prednostného hlasovania v rámci pomerného systému (viď
predošlý návrh), keďže sa tým utvorí reálna súťaž medzi kandidátmi rovnakej strany a počet
garantovaných „miesteniek“ do parlamentu vďaka výhodným pozíciám na listine sa obmedzí.
Zmiešaný systém tak v tomto bode prináša určitý klad, ale slabina „neviditeľných“ poslancov
zostáva plne zachovaná prítomnosťou pomernej zložky, prostredníctvom ktorej by sa malo
voliť 75 poslancov.
3. Ako príklad dobrého fungovania tohto systému bolo uvedené Nemecko
V tomto bode musím upozorniť, že daný argument je nesprávny, pretože mylne zaraďuje
Nemecko medzi zmiešané volebné systémy. Je fakt, že v Nemecku majú voliči k dispozícii dva
hlasy. Jedným hlasom volia stranícku listinu a druhý hlas dávajú kandidátom v jednomandátových obvodoch. Systém sa tak môže javiť ako zmiešaný, v praxi je však pomerný.
Dôvodom je fakt, že všetky mandáty nemeckého Bundestagu sa politickým stranám pridelia podľa hlasov pre stranícke listiny (= pomerne). Tento výpočet je centralizovaný, teda
v prvom kroku sa spočíta za celé Nemecko a následne sa tieto kreslá rozdelia do jednotlivých
regiónov. Na základe hlasov pre stranícke listiny sa tak určí, že napr. CDU-CSU získa 250 kresiel, SPD 220 kresiel atď. Inými slovami, rozdelenie kresiel medzi strany sa v Nemecku realizuje výhradne na základe pravidiel pomerného systému. Možno tu vidieť veľkú podobnosť
s návrhom dvoch úrovní volebných obvodov na Slovensku, kde sú taktiež zisky strán stanovené za územie celého štátu a následne sú tieto mandáty rozdelené do jednotlivých regiónov.
Hlasy pre jednotlivých kandidátov v jednomandátových obvodoch do tohto výpočtu nevstupujú. Ich jediným zmyslom je určiť, ktoré osoby sa v Nemecku stanú poslancami. Funguje
to nasledovne. Predstavme si, že v regióne (nemecké Länder) Hamburg získa CDU podľa pomerných hlasov 10 kresiel. Ak v jednomandátových obvodoch v Hamburgu žiadny kandidát
CDU nezvíťazí, tieto kreslá obsadia kandidáti CDU zo straníckej listiny. V prípade, že niektorí
kandidáti CDU v jednomandátových obvodoch v Hamburgu zvíťazia, stanú sa poslancami oni
a súčasne z parlamentu vytlačia rovnaký počet kandidátov CDU zo straníckej listiny. Jediný
prípad, kedy víťazstvá v jednomandátových obvodoch generujú politickým stranám ďalšie
mandáty, je situácia, ak kandidáti politickej strany v jednomandátových obvodoch zaznamenajú viac víťazstiev, ako tejto strane bolo prisúdené na základe pomerných hlasov. Napr. ak
by v Hamburgu zvíťazili kandidáti CDU v 11 obvodoch (hoci na základe hlasov straníckym
listinám bolo v Hamburgu CDU priradených 10 kresiel). V takom prípade by CDU získala
v Hamburgu 11 kresiel a celkový počet mandátov Bundestagu by taktiež narástol o jedno kres-
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lo. Týmto spôsobom v každých voľbách vzniká určitý počet mandátov, preto sa veľkosť nemeckého Bundestagu v každom volebnom období odlišuje.
Platí však, že nemecký volebný systém je svojou logikou pomerný, a preto sa z jeho vlastností nedajú vyvodzovať relevantné dôsledky pre zmiešaný systém.
Nemecký systém je navyše zaťažený jednou zásadnou chybou, ktorej nerozvinutie je
pravdepodobne dané len vysokou kultúrou nemeckej politiky. Táto chyba spočíva v tom,
že systém predpokladá, že politické strany budú kandidovať v oboch častiach systému.
Ak by sa akákoľvek politická strana rozhodla kandidovať s dvomi straníckymi značkami, jednou pre hlasy udeľované straníckym listinám a druhou pre hlasy dávané kandidátom v jednomandátových obvodoch, všetky víťazstvá v jednomandátových obvodoch by
znamenali pre túto stranu kreslá navyše a nešlo by len o určenie, ktoré osoby sa stanú
poslancami. K tejto deformácií pravidiel „nemeckého“ systému došlo napr. v Albánsku,
pričom platí, že využívanie medzier volebných systémov nie je len záležitosťou postkomunistických krajín. Dôkazom je napr. Taliansko, kde sa politické strany naučili využívať
medzery tamojšieho zmiešaného systému, aby svojím spôsobom obišli pravidlá a navýšili
svoje zisky kresiel.

Zhrnutie
Zmiešaný systém je na Slovensku technicky uskutočniteľný a k jeho silnejším stránkam
systému patrí posilnenie zastúpenia regiónov v parlamente, i keď len v čiastkovej podobe
a tiež vytvorenie určitého priestoru pre vstup výraznejších osobností na parlamentnú pôdu.
Napriek očakávaným výhodám sa však ukazuje, že pri zmiešanom systéme by prevládali
jeho negatíva. Na prvom mieste by viedol k oslabeniu proporcionality volieb, čo v podmienkach heterogénnej slovenskej spoločnosti, predstavuje značne riskantný krok. Súčasne
by v rozpore s predpokladmi tento systém nedokázal zaistiť odbúranie silnej centralizácie slovenských strán ani strán silných lídrov, pretože k tomu by musel byť eliminovaný i celoštátny volebný obvod. Pristúpenie k tomuto kroku by znamenalo ešte výraznejšie
zasiahnutie do proporcionality a ďalšie posilnenie veľkých strán na úkor malých. Nakoniec,
spájanie tohto systému s výhodami, ktoré poskytuje nemecký systém je mylné, pretože nemecký systém je vo svojej podstate pomerný. Tu navyše platí, že spôsob delenia kresiel
v Nemecku (určenie počtu mandátov pre strany a ich pridelenie do regiónov) je podstatne
bližší vyššie uvedenému návrhu presadzujúcemu zavedenie pomerného systému s dvoma
úrovňami volebných obvodov.

Variant 3: Dvojkomorový parlament
Verejnosti bol prezentovaný aj návrh na zriadenie Senátu ako druhej komory slovenského
parlamentu s čím je spojené aj zoštíhlenie súčasnej NR SR. Presné znenie návrhu je nasledovné:
• Zriadime druhú komoru parlamentu (senát), ktorá bude fungovať ako poistka proti snahám rozložiť demokratický ústavný systém a posilní regionálne zastúpenie v zákonodarnom zbore.
• Senátori a senátorky budú volení v priamych voľbách v 40 jednomandátových obvodoch.
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•

Zároveň znížime počet poslancov a poslankýň Národnej rady SR na 120 a ušetrené prostriedky
využijeme na vytvorenie senátu. (Bod zlomu, PS/Spolu 2019)
Daný návrh tak predpokladá zriadenie 40 členného Senátu voleného väčšinovým systémom na báze jednomandátových obvodov. Od vytvorenia Senátu predkladatelia očakávajú
dva prínosy. Po prvé, Senát by mal predstavovať funkčnú poistku proti snahám o destabilizáciu demokratického štátu a po druhé by (s ohľadom na podobu volebných obvodov) jeho
prostredníctvom malo byť zaistené regionálne zastúpenie na parlamentnej úrovni.

Zhodnotenie návrhu
Dvojkomorové i jednokomorové parlamenty sú vo svete bežným javom. Spomedzi 28 členských štátov EÚ má 15 krajín jednokomorový a 13 krajín dvojkomorový parlament. I keď pri
druhých komorách parlamentov býva neraz odkazované k ich vyvažujúcej funkcii voči dolným
komorám, nedá sa povedať, že by štáty s jednokomorovým parlamentom oproti nim trpeli demokratickým deficitom. Jedným z dôvodov je silové usporiadanie medzi oboma komorami. Prevažujúcim rysom je podstatne slabšia pozícia senátov oproti dolným komorám, kde ako príklad
možno uviesť Českú republiku. Tamojší Senát síce má určité nástroj ako sa stavať voči vôli Poslaneckej snemovne, avšak to sa týka len malej časti legislatívy a i tu nie je Senát plnohodnotným
protihráčom dolnej komory. V oblasti „bežnej“ legislatívy má Poslanecká snemovňa možnosť
nesúhlasné či odchýlne rozhodnutie Senátu prehlasovať podobne, ako je to v prípade veta prezidenta. Kľúčové postavenie z oboch komôr tak v Českej republike má Poslanecká snemovňa.
Alternatívou slabšieho postavenia senátu je tzv. symetrický bikameralizmus, kde majú obe komory parlamentu identické postavenie. Vzhľadom na to, že v systémoch s dvomi komorami sa pre
každú využívajú odlišné volebné pravidlá, resp. sa voľby do oboch komôr konajú samostatne, je
takéto nastavenie značne rizikové pre stabilitu vládnutia. Príkladom tohto javu je Taliansko.
Vo všeobecnosti tak existuje rozpor medzi možnosťou hornej komory byť reálnou
poistkou proti problematickým snahám dolnej komory a stabilitou vládnutia. Posilnenie jedného kritéria je spravidla spojené s oslabením druhého a naopak. Navyše, samotné
zriadenie Senátu žiadnym spôsobom negarantuje, že táto komora bude viac „demokraticky
zmýšľajúcou“ ako dolná komora, a teda rola poistky je vždy otázna. Navyše, ak sa v systéme
objavia strany usilujúce o oslabenie demokratického zriadenia a podarí sa im na svoju stranu
získať dostatočne silnú voličskú podporu, je pravdepodobné, že tak, ako dokážu získať silné
zastúpenie v dolnej komore, tak sa im to bude dariť i vo voľbách do hornej komory. Príkladom môžu byť poľské voľby z roku 2015, kde PiS získala majoritu v oboch komorách, a to bez
ohľadu na to, že voľby do oboch komôr prebiehajú podľa odlišných pravidiel (pomerný systém
v Sejme a väčšinový v Senáte).
Využitie väčšinového systému a 40 jednomandátových obvodov pre voľby do Senátu by
viedlo k druhej očakávanej výhode, a to k silnejšiemu zastúpeniu regiónov na parlamentnej pôde. 40 (či akýkoľvek iný počet) jednomandátových obvodov by z logiky veci zaistilo, že
zastúpenie v hornej komore bude mať každá oblasť Slovenska.
Kľúčovou slabinou predkladaného návrhu na zriadenie Senátu je absencia dostatočného
zdôvodnenia, prečo by vôbec druhá komora na Slovensku mala vznikať. Obe základné uvá-
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dzané výhody, teda existencia funkčnej poistky proti dolnej komore a posilnenie zastúpenia
regiónov, sa dajú jednoducho realizovať bez nutnosti vzniku hornej komory.
Po prvé, pre posilnenie mechanizmu zabraňujúcemu demontovať demokratický systém sa
ako omnoho účinnejšie javí napr. zvýšenie kvóra pre schvaľovanie ústavných zákonov v NR
SR zo súčasných 90 na 100 poslancov, resp. z 3/5 na 2/3 väčšinu. Takýmto počtom poslancov
od vzniku samostatného Slovenska nedisponovala žiadna vládna zostava a je nepravdepodobné, že by v budúcnosti vznikla vláda s obdobnou podporou v parlamente. Alternatívou tejto
zmeny môže byť potreba opakovaného dosiahnutia väčšiny 90 hlasov, pričom medzi oboma
hlasovaniami by museli prebehnúť parlamentné voľby. Oba tieto spôsoby znemožňujú jednoduchú úpravu ústavného poriadku, a teda aj narušenie demokratického zriadenia. Oproti
tomu, senátna „poistka“ túto garanciu neposkytuje, pretože zo svojej podstaty nie je vylúčené,
že v oboch komorách získajú dostatočnú prevahu rovnaké politické straty, čím rola poistky
stráca na význame.
Po druhé, zaistenie regionálnej vyváženosti by sa v prípade Senátu týkalo výhradne tejto
komory. Návrh nepredpokladá žiadne zmeny pre voľby do NR SR, z čoho možno vyrozumieť, že
pre túto komoru zachováva myšlienku pomerného systému s celoštátnym obvodom. Regionálna vyváženosť by sa tak dotýkala iba 40 členov Senátu, avšak už nie 120 členov NR SR. Na rozdiel od toho, podstatne dôkladnejšiu garanciu regionálnej vyváženosti ponúka vyššie uvedený
návrh pomerného systému s dvoma úrovňami volebných obvodov. Jeho nastavenie matematicky garantuje, že regionálna vyváženosť by sa týkala celého parlamentného telesa, čo jeden
z dvoch dôvodov zriadenia Senátu plne odstraňuje. Navyše, jednoduchšia úprava volebného
systému do existujúcej NR SR by mala oproti zriadeniu Senátu výhodu aj v ochote verejnosti
akceptovať danú zmenu, keďže by s ňou (na rozdiel od vzniku druhej komory) neboli spojené
žiadne náklady, resp. by verejnosti nebol poskytnutý žiadny dôvod domnievať sa, že sa na daný
krok musia vynakladať značné verejné prostriedky.

Porovnanie variant
Jednotlivé popísané riešenia poskytujú odlišné dôsledky, ktoré je možné vzájomne porovnať.
Pomerný systém s dvoma úrovňami obvodov v plnej miere zachováva súčasnú proporcionalitu,
keďže prepočet hlasov na mandáty vychádza z logiky celoštátneho obvodu. Oproti tomu, oba
ďalšie návrhy mieru pomernosti znižujú, i keď každý iným spôsobom. Zmiešaný systém tak robí
zavedením väčšinovej zložky a zavedenie senátu by pomernosť opustilo zakotvením väčšinovej
zložky. V oboch prípadoch by tak miera proporcionality bola zachovaná pre polovicu parlamentu
(zmiešaný systém) alebo pre dolnú komoru (variant so zavedením senátu).
Čo sa týka zastúpenia regiónov, všetky tri riešenia prinášajú zlepšenie súčasného stavu,
ktorý žiadnu účasť regiónov nezaručuje. Najsilnejšie z tohto vychádza pomerný systém s dvoma úrovňami obvodov, ktorý matematicky garantuje relevantné zastúpenie pre každý región,
resp. volebný obvod. V zmiešanom systéme je garancia účasti regiónov čiastočná, keďže by
k nej dochádzalo vo väčšinovej zložke volieb a podobne to platí i pri variante so senátom,
ktorý by z princípu zakotvoval spravodlivú distribúciu kresiel medzi regióny, zatiaľ čo žiadny
obdobný mechanizmus nie je plánovaný pre dolnú komoru.

POKRAČOVANIE DECENTRALIZÁCIE SLOVENSKA

125

Ohľadne jednoduchosti sa dá konštatovať, že všetky tri riešenia nepredstavujú pre voličov
významnejšiu záťaž. Zmiešaný systém by predstavoval určitú novinku, keďže voliči by v rámci
jedných volieb udeľovali dva hlasy, a to podľa odlišných logík (pomernej a väčšinovej), ale táto
zmena nie je príliš náročná. Ostatné dve riešenia žiadnu zmenu pre voličov neprinášajú, keďže využívajú systém volieb, ktorí už slovenská spoločnosť pozná.
V prípade kritéria prístupu nezávislých kandidátov do parlamentu nie je medzi popísanými
tromi riešeniami zásadnejší rozdiel. Ani pri jednom sa nedá očakávať zásadnejší prienik nezávislých kandidátov do parlamentu. V prípade pomerného systému s dvomi úrovňami obvodov
je to dané pomernou logickou, ktorá prirodzene favorizuje politické strany. U ostatných riešení platí, že väčšinová logika (či už jednej polky parlamentu alebo v senáte) by pre nezávislých
kandidátov bola otvorenejšia, avšak skúsenosti z iných (európskych) štátov, ktoré využívajú
buď väčšinové alebo zmiešané systému ukazujú, že parlamentná aréna zostáva takmer výhradne ovládaná politickými stranami (viď príklady Veľkej Británie, Francúzska alebo Litvy).
Podobne sa všetky varianty zhodujú v otázke vplyvu voličov na personálne zloženie parlamentu. Každé z riešení predstavuje v tomto zmysle posilnenie vplyvu voličov, i keď sa tak deje
na inom princípe. Pomerný volebný systém s dvomi úrovňami obvodov tak robí pomocou podstatného zmenšenia veľkosti kandidátnych listín a i prípadnom odbúraní existujúcej 3 % klauzule na prednostné hlasy užívanej v súčasnosti. Ostatné dve riešenia zaisťujú posilnenie vplyvu
voličov pomocou väčšinovej logiky, ktorá viac koncentruje pozornosť na samotných kandidátov.
Ohľadne nákladnosti sa dá povedať, že riešenie so zavedením senátu vytvára určité nároky
na zvýšené náklady súvisiace s organizáciou a chodom samotnej druhej komory. Oproti tomu
ostatné dve riešenie žiadny podobný náklad nevyžadujú.
Ak na uvedené kritériá nahliadame ako na celok, ako najlepšie riešenie vychádza pomerný
systém s dvomi úrovňami obvodov. Vo všetkých zo sledovaných kritérií má buď porovnateľné
alebo (čo je častejšie) lepšie hodnotenie ako ostatné dve riešenia. Zmiešaný systém (75+75)
toto spĺňa iba v posledných dvoch kritériách, a to v nákladnosti a vo vplyve voličov na personálne zloženie parlamentu, i tu sa však o pomyselné „prvenstvo“ delí s pomerným systémom
s dvomi úrovňami obvodov. Riešenie so zavedením senátu má pri vzájomnom porovnaní všetkých riešení iba jedno prvenstvo, a to v otázke jednoduchosti, čo však tiež iba zdieľa s pomerným systémom s dvomi úrovňami obvodov. Z týchto dôvodov sa tak pomerný systém
s dvomi úrovňami obvodov dá hodnotiť ako optimálne riešenie pre nastavenie volebného systému do volieb do NR SR.
Pomerný systém s 2
úrovňami obvodov

Zmiešaný systém
(75 + 75)

Druhá komora
(120 + 40)

Vysoká

Stredná

Vysoká (NR SR), nízka (S)

Plná garancia

Čiastočná garancia

Žiadna garancia (NR SR),
plná garancia (S)

Jednoduchosť

Áno

Čiastočne

Áno

Nezávislí kandidáti

Nie

Nie

Nie

Nízka

Nízka

Stredná

Posilnený

Posilnený

Bez zmeny (NR SR), posilnený (S)

Proporcionalita
Zastúpenie regiónov

Nákladnosť
Vplyv voličov na personálne zloženie
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Návrh volebného systému do obcí/VÚC
Voľba predsedu VÚC (identicky platí pre starostov/primátorov)
V súčasnosti sú predsedovia VÚC volení systémom prvého v cieli (First Past the Post,
FPTP). Ide o jednokolovú voľbu, kde víťazí kandidát s najvyšším počtom dosiahnutých hlasov.
Výhody:
• jednoduchosť a prehľadnosť pre voličov
• žiadna potreba druhého kola (výnimočné prípady remíz dvoch kandidátov)
Nevýhody:
• neistá legitimita starostov, zvíťaziť môže aj kandidát s menším ako 50 % podielom hlasov
• zbytočný prepad hlasov, ktorý voliči neúspešných kandidátov nemajú možnosť korigovať
V praxi ide o jednoduchý systém, ktorý ale vedie k tomu, že pri určitých konšteláciách
kandidátov môže byť víťazstvo skôr dielom zhody okolností. Napr. v kraji, kde je 70 % voličov napravo a 30 % naľavo kandidujú 3 pravicoví a 1 ľavicový kandidát. Ak si pravicoví voliči
rovnomerne podelia hlasy pravicových voličov, každý získa cca. 23 % hlasov. Ľavicový kandidát získa 30 % ľavicových a stáva sa víťazom, pričom 70 % pravicových voličov negenerovalo
žiadny mandát.

Alternatívne hlasovanie
Alternatívne hlasovanie patrí medzi väčšinové volebné systémy, teda je typicky založené
na voľbe jednej osoby. V rámci volieb voliči neudeľujú iba jeden hlas (ako je tomu dnes vo voľbách
predsedov VÚC i starostov), ale jednotlivých kandidátov zoraďujú podľa svojich preferencií. Najviac preferovanému kandidátovi udelia čísla „1“, druhému najviac preferovanému číslo „2“ atď.
Sčítavanie hlasov prebieha tak, že ako prvé sa spočítajú hlasy „1“. Ak niektorý z kandidátov získa nadpolovičnú väčšinu hlasov, stáva sa víťazom. Ak nikto taký nie je, z volieb sa vyradí
kandidát s najmenším počtom hlasov a jeho hlasy sa prerozdelia ostatným kandidátom podľa
nižších preferencií. Následne sa opäť zisťuje, či niekto presiahol nadpolovičnú väčšinu a v prípade, že nie, opäť sa vyradí najslabší kandidát a jeho hlasy sa prerozdelia. Takto sa postupuje
až kým niekto nedosiahne aspoň 50 % + 1 hlas.
Výhody:
• silná legitimita víťaza – prerozdelenie hlasov zaručuje, že voliči neúspešných kandidátov
dokážu usmerniť svoj hlas tak, aby išiel im prijateľným kandidátom
• oslabenie extrémov – okrajoví kandidáti získavajú buď jednotkové hlasy (od svojich kmeňových voličov) alebo až najnižšie preferencie, teda z presunov hlasov neprofitujú
• rozhodnutie v rámci jedného hlasovania, žiadna potreba druhého kola
Nevýhody:
• systém doteraz nevyužitý na Slovensku a neznámy pre voličov (využíva sa hlavne v Austrálii a jej okolí)
• možná komplikovanosť pre voličov (aspoň spočiatku) a tiež pre volebné komisie, náročnejší proces spočítavania hlasov
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Dvojkolová voľba (vrátane volieb starostov a primátorov)
Návrh SaS požaduje zavedenie dvojkolovej voľby pre voľby starostov (primátorov) a predsedov VÚC. V prípade predsedov VÚC by to znamenalo návrat k tomuto systému, ktorý sa
uplatňoval pred voľbami v roku 2017. U obcí by to znamenalo zmenu voľby starostov od roku
1990, kedy bola zakotvená jednokolová voľba.
V porovnaní so súčasnou jednokolovou úpravou by zavedenie dvojkolového systému viedlo
k posilneniu legitimity víťazov. Tým, že by víťaz potreboval na zvolenie nadpolovičnú väčšinu
hlasov (či už v prvom alebo prípadnom druhom kole), odstránila by sa súčasná možnosť, aby
do úradu predsedov VÚC boli volení ľudia s menej ako 50 % ziskom hlasov voličov. Výhodou
druhého kola je tak posilnenie legitimity. Na druhej strane, túto výhodu relativizuje zmena
volebnej účasti. Výsledky za predošlé voľby do VÚC, kedy sa konala dvojkolová voľba predsedov
(2001, 2005, 2009 a 2013) ukazujú, že prevládajúcim trendom je pokles účasti medzi kolami.
Konkrétne sa v daných štyroch voľbách konalo druhé kolo 24 krát (vo zostávajúcich ôsmich prípadoch bol predseda VÚC zvolený v prvom kole). Z toho sa len 4 krát účasť oproti prvému kolu
zvýšila, naopak v 20 prípadoch klesla, a to typicky v rozmedzí 5 až 10 percentuálnych bodov.
Znamená to, že dvojkolová voľba by síce zvýšila podiel hlasov potrebných pre víťaza, avšak vo
väčšine prípadov by sa tak dialo v podmienkach nižšej účasti, čo výhodu vyššej legitimity narúša.
Výhodou dvojkolovej voľby v porovnaní s jednokolovým hlasovaním je oslabenie extrémov. Tým, že voliči môžu v druhom kole k voľbe pristúpiť strategicky a podporiť i kandidáta,
ktorý pôvodne nebol ich prvou preferenciou, oslabujú sa vyhliadky pre úspech kandidátov
z okraja spektra. Dôvodom je skutočnosť, že títo kandidáti majú problém so získavaním hlasov nad rámec okruhu svojich sympatizantov, keďže pre ostatných voličov bývajú často najmenej preferovanou voľbou. Platí však, že v podmienkach nízkej účasti, akou sa voľby do VÚC
dlhodobo vyznačujú a s dôrazom na to, že v druhom kole býva účasť ešte nižšia, nie je úspech
extrémistických kandidátov vylúčený. Dvojkolová voľba tak týchto kandidátov do istej miery
penalizuje, avšak v podmienkach slovenských volieb do VÚC môže byť táto bariéra neefektívna, čo ukázali i voľby v Banskobystrickom kraji v roku 2013.
Nakoniec zjavnou nevýhodou dvojkolového systému je oproti jednokolovej voľbe nákladnosť. Konanie druhého kola znamená, že voľby sa konajú opakovane (typicky po 7 až 14
dňoch). Znamená to záťaž nielen pre samotnú organizáciu volieb, ale i pre voličov, ktorí musia
mať motiváciu hlasovať vo voľbách znova. Voľby do VÚC pritom v rámci verejnosti nepatria
k príliš populárnym.
Porovnanie oboch návrhov a súčasného stavu:
Súčasný systém

Alternatívne
hlasovanie

Dvojkolový systém

Počet kôl

1

1

1-2

Legitimita víťaza

Negarantovaná

Garantovaná

Čiastočne garantovaná

Prepady hlasov

Vysoké

Nízke

Stredné

Ochrana pred extrémom

Nízka

Vysoká

Stredná

Náročnosť pre voličov

Nízka

Stredná

Nízka
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Zhodnotenie
Súhrnne platí, že ako zavedenie alternatívneho hlasovania, tak i dvojkolový systém majú oproti súčasnému systému zreteľné výhody. Posilňujú legitimitu víťaza volieb, oslabujú prepady hlasov
a efektívnejšie vytvárajú bariéry proti extrémizmu. Zo vzájomného porovnania oboch alternatív
ako lepšie vychádza alternatívne hlasovanie, keďže všetky uvedené výhody zaisťuje oproti dvojkolovému systému v silnejšej miere. Jeho zavedenie by síce znamenalo potrebu verejnosti
naučiť sa tento systém využívať, avšak oproti dvojkolovému systému má ešte ďalšiu výhodu, a to
v podobe jednokolového hlasovania. Alternatívne hlasovanie tak predstavuje podstatný posun
systému volieb predsedov VÚC, aký dvojkolový systém nedokáže zaistiť a navyše ide o finančne
menej nákladné riešenie bez nutnosti opakovania voľby po jednom alebo dvoch týždňoch.

Voľby do zastupiteľstva
V súčasnosti sa pre voľbu využíva väčšinový systém. Voliči majú toľko hlasov, koľko sa volí
poslancov a mandáty získavajú kandidáti s najväčším počtom hlasov.
Výhody:
• jednoduchosť a zrozumiteľnosť pre voličov
• možnosť hlasovať pre kandidátov naprieč stranami + nezávislí kandidáti
Nevýhody:
• vznik umelých väčšín – čím viac voličov hlasuje „stranícky“, tým viac dochádza k víťazstvám najsilnejších menšín (obdoba vyššie popísaného príkladu volieb predsedu VÚC s 3
pravicovými a 1 ľavicovým kandidátom)
• nerovnosť kandidátov – je dokázané, že abecedné radenie kandidátov dáva vyššiu pravdepodobnosť ľuďom s menami zo začiatku abecedy (nejde len o virtuálnu výhodu, ale o výhodu, ktorá neraz určuje, kto bude a kto nebude zvolený)

Systém jedného prenosného hlasu alebo pomerný systém
s voľnou listinou
Systém jedného prenosného hlasu je obdobný alternatívnemu hlasovaniu, ale používa sa,
ak sú v rámci obvodov rozdeľované viaceré mandáty (N > 1). Podobne tak, voliči prideľujú
kandidátom svoje preferencie, najviac preferovanému dajú hlas „1“, potom „2“ atď. Na začiatku sa spočítajú „jednotkové“ hlasy a zistí sa, ktorí kandidáti presiahli počet hlasov potrebných
na mandát. Ten sa počíta ako H / (M + 1) + 1, kde H sú všetky platné hlasy a M počet volených
mandátov. Ak sa napr. volia traja poslanci, musí kandidát dosiahnuť aspoň jednu štvrtinu
hlasov + 1 hlas, pretože takíto zisk nemôžu dosiahnuť viac ako traja kandidáti. Napr. pri 100
hlasoch a 4 mandátoch je to ¼ + 1 hlas, teda 25 + 1 = 26 hlasov. Kandidáti, ktorí toto kritérium
splnia, sa stávajú poslancami. Ak sa nerozdelia všetky mandáty, vyškrtne sa posledný kandidát a jeho hlasy sa prerozdelia podľa nižších preferencií. Taktiež sa prerozdeľujú hlasy tých,
ktorí dosiahli mandáty, a to spravidla tie hlasy, ktoré už k zisku mandátu nepotrebovali. Tento
proces sa opakuje, až sa určia víťazní kandidáti.
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Výhody a nevýhody:
identické ako pri alternatívnom hlasovaní

Pomerný systém, ale prispôsobený lokálnym podmienkam.
Oproti parlamentným voľbám, kde ho SR využíva, sú tu voľby viac personalizované a predovšetkým tu sú čoraz viac zastúpení nezávislí kandidáti. Navrhovaný spôsob tak preberá
úpravu využívanú v lokálnych voľbách v Českej republike. V tomto systéme môžu kandidovať
politické strany, nezávislí kandidáti (buď samostatne alebo formou spoločných listín). Voliči
pritom hlasujú tromi možnými spôsobmi. Buď hlas udelia listine ako celku (v takom prípade
dostane každý kandidát na listine jeden hlas), alternatívou je udelenie hlasov jednotlivým
kandidátom alebo kombinácia oboch.
Samostatní kandidáti získajú toľko hlasov, koľko im dajú voliči. Subjekty (politické strany
alebo združenia nezávislých) získajú toľko hlasov, koľko je súčet hlasov udelený ich kandidátom.
Vo výsledku sa uplatňuje 5 % klauzula, ale uplatňuje sa v závislosti od dĺžky listín. Ak sa
napr. volí 10 poslancov, klauzula 5 % sa uplatní len pre subjekty, ktoré postavili 10 kandidátov.
Pre subjekty, ktoré postavili menej kandidátov, sa primerane znižuje, aby tak neboli znevýhodnené. Napr. ak strana postavila 6 kandidátov (60 % z možných 10), uplatňuje sa na ňu
klauzula vo výške svojich 60 %, teda 3 %. Pre samostatne kandidujúcich nezávislých kandidátov tak primerane platí klauzula 0,5 % (kandidoval jeden kandidát z maximálne desiatich
možných). Následne sa mandáty prideľujú ako v klasickom pomernom systéme.
Výhody:
• zachovaná silná personalizácia volieb, aká je aj dnes
• odstránenie problému s umelými väčšinami
Nevýhody:
• nový systém, ktorý slovenskí voliči ešte nevyužili
• určitá nerovnosť medzi nezávislými kandidátmi (výhodu majú tí, ktorí sa vzájomne združujú) – otázka je, či to nie je výhoda systému, ktorý čiastočne odbúrava fragmentáciu zastupiteľstiev, do ktorých sa v súčasnosti dostanú kompletne samostatne kandidujúci nezávislí kandidáti
Kľúčovou otázkou je stanovenie volebných obvodov. Aby systém jedného prenosného hlasu mohol efektívne fungovať a voliči neboli zahltení objemnými listinami, udržujú sa v tomto
systéme skôr menšie obvody. V Írsku, ktoré býva často udávané ako vzorový príklad tohto
volebného systému, sú využívané obvody, kde sa volia 3 až 5 poslanci. V prípade pomerného
systému s voľnou listinou by veľkosť obvodov mala byť vyššia (10+), aby tak vznikol priestor
pre dostatočnú proporcionalitu.
V oboch prípadoch tak platí, že v prípade volieb do VÚC nemusí nutne platiť pravidlo 1
mestský región = 1 volebný obvod. Naopak, základom by malo byť určenie, koľko voličov by
malo pripadať na jeden mandát (napr. 15 000 voličov). Následne sa podľa tohto kľúča dajú
nastaviť volebné obvody tak, aby buď jeden obvod = jeden mestský región, jeden obvod = viac
mestských regiónov alebo jeden obvod = časť mestského regiónu (pre populačne najsilnejšie
mestské regióny). V prípade volieb do zastupiteľstiev obcí platia obdobné pravidlá o veľkosti
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obvodov, len sa vzťahujú k častiam obcí, resp. miest. Časť obcí by tak nevyžadovala delenie
na viacero obvodov, pri väčších obciach a mestách by toto delenie bolo nevyhnutné pre dosiahnutie požadovaných účinkov navrhovaných volebných systémov.

Zachovanie súčasného modelu volieb do zastupiteľstva
s úpravou poradia kandidátov
Napriek svojím nevýhodám v podobe umelých väčšín, má systém v súčasnosti využívaný
pre voľby do zastupiteľstiev dve prednosti. Po prvé, využíva sa v slovenských podmienkach
dlhodobo a voliči si na neho navykli. Po druhé, svojou logikou umožňuje existenciu volebných
obvodov rôznej veľkosti (vrátane obvodov s 1 mandátom, čo sa využíva v Bratislavskom kraji).
Ak by sa ukázalo, že obe vyššie navrhované alternatívy by boli nepriechodné, je možné zachovať i súčasný systém avšak s odstránením jeho zásadného nedostatku, ktorým je abecedné poradie kandidátov. To vo svojom dôsledku spôsobuje, že zvýhodnení sú kandidáti s menami zo
začiatku abecedy, ktorí sú bezdôvodne príjemcami väčšieho počtu hlasov. Vzhľadom na to, že
v mnohých prípadoch sú rozdiely medzi zvolenými a nezvolenými kandidátmi v regionálnych
voľbách malé, je poradie na listine faktorom, ktoré môže rozhodnúť, kto je a kto nie je zvolený.
Odstrániť efekt poradia je možné dvomi spôsobmi. Prvým je využívanie menších listín,
pretože čím viac kandidátov sa nachádza na listine, tým viac voliči podliehajú efektu poradia
a udeľujú hlasy čelne umiestneným kandidátom. Zmenšenie obvodov a tým zmenšenie objemu listín je tak určitou cestou, ako efekt poradia oslabiť, avšak nie ho úplne odstrániť. Pre
efektívnu elimináciu efektu poradia je potrebné zaviesť rotáciu poradia kandidátov. Znamená
to, že pre každú volebnú listinu sa vytvorí toľko verzií, koľko je na nej kandidátov, pričom
nová verzia vzniká napr. presunutím kandidáta na prvej pozícii na poslednú. Napr. listina
s 10 kandidátmi má celkom 10 verzií, aby sa všetci kandidáti vystriedali na každej pozícii.
Volebné lístky sú následne voličom distribuované tak, že volič 1 dostane verziu 1, ďalší volič
verziu 2, ďalší verziu 3 atď. Cieľom je zaistiť, aby sa každý kandidát dostal približne rovnako
často na každú z pozícií. Vo výsledku to znamená, že ak sa efekt poradia prejaví a zvýhodní
kandidátov na čelných miestach, získajú túto výhodu všetci kandidáti v rovnakej miere, čím
nebude žiadny z nich zvýhodnený oproti svojim rivalom.
Výhodou tohto návrhu je, že (s výnimkou obmieňajúceho sa poradia) nebude pre voličov
potrebné žiadne učenie sa novému systému, keďže hlasovanie bude prebiehať identicky ako
dnes. Dôležité je, že touto zmenou sa dajú voľby do VÚC do súladu s ústavným ustanovením
o rovnosti prístupu ľudí k voleným funkciám. Jedinou nevýhodou tohto kroku je určité zvýšenie náročnosti spočítania, keďže volebné komisie pri spočítaní výsledkov musia prihliadať
k postupne sa obmeňujúcemu poradiu kandidátov. V praxi by to znamenalo, že volebné výsledky by oproti dnešnému stavu boli spočítané o niekoľko hodín neskôr.

Orgány mestského regiónu
Pre mestské regióny sú zadané tri alternatívy na spracovanie – volené orgány, delegované
zastupiteľstvo a združenie obcí ako právnických osôb s vlastnými orgánmi.
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Volené orgány
platí všetko uvedené pre obce, teda buď prenesenie existujúcich modelov na úroveň mestských regiónov alebo zavedenie alternatívneho hlasovania + systému jedného prenosného hlasu alebo pomerného systému s voľnou listinou. V prípade zastupiteľstva pritom platí, a to bez
ohľadu na zvolený systém, že je nemožné garantovať každej obci aspoň jeden mandát, keďže
v opačnom prípade by to viedlo k neúmernému navýšeniu veľkosti zastupiteľstiev (na stovky
až tisíce) za účelom zaistenia ústavnej rovnosti hlasovacieho práva. Volebné obvody pre voľby
do zastupiteľstva regiónu by tak nutne prechádzali naprieč hranicami obcí (napr. 10 obcí by
tvorilo jeden obvod, kde by sa volili traja zastupitelia).

Delegované zastupiteľstvo
Základná predstava spočíva v tom, že pre každý región by vzniklo zastupiteľstvo (bez samostatných volieb), ktorého členmi by boli z titulu svojej funkcie starostovia a primátori.
Tento model je možný, i keď by to znamenalo, že veľkosť zastupiteľstiev by naprieč regiónmi
značne kolísala (podľa počtu obcí v regiónoch).
Základná výhoda delegovania spočíva v jednoduchosti. Samotnou voľbou starostov a primátorov sa súčasne kreuje zastupiteľstvo regiónu bez akýchkoľvek nárokov na voličov a organizáciu volieb. Súčasne sa tým môžu ešte viac zatraktívniť voľby starostov, keďže voliči si budú
vedomí, že nevolia len starostu obce, ale i predstaviteľa mestského regiónu.
Na druhej strane sa otvára konkrétna nevýhoda, ktorá zasahuje do chodu celého delegovaného zastupiteľstva. Problém je v tom, že hoci sú starostovia regulárne zvolení (a v prípade
alternatívneho hlasovania majú všetci i adekvátnu legitimitu), pochádzajú z rôzne veľkých
obcí. Inými slovami, každá obec a mesto by v delegovanom zastupiteľstve mala rovnako silný
hlas (1 človek), hoci by reprezentoval rôzne veľké populačné entity. Z tohto titulu by mohol
vzniknúť problém s ústavnou rovnosťou hlasov.
Aby sa tomuto problému zamedzilo (alebo sa aspoň oslabil), ponúkajú sa tri opatrenia:
Po prvé, viacnásobné zastúpenie populačne silnejších obcí a miest. Toto však nie je
realistické, keďže by sa tým porušilo pravidlo o delegovaní výhradne starostov a neúmerne
by sa zväčšila veľkosť zastupiteľstiev, zvlášť v regiónoch s veľkým mestom a aspoň jednou
malou obcou
Po druhé, rôzna váha hlasov jednotlivých starostov. Každý starosta by teda mal toľko
hlasov, koľko je obyvateľov jeho obce (alebo koľko obyvateľov hlasovalo v obecných voľbách).
Pri každom hlasovaní by sa tak musela dosiahnuť nadpolovičná väčšina určená nie počtom
hlasujúcich starostov, ale počtom obyvateľov, ktorých by starostovia reprezentovali. Toto by
problém s rôznymi veľkosťami obcí kompletne eliminovalo, na druhej strane to evokuje
akciovú spoločnosť, čo by nemuselo byť priechodné.
Po tretie, do rozhodovania zastupiteľstva je možné zakomponovať prvok váženého hlasovania. Ide o princíp, aký je známy napr. z EÚ a ktorý by problém s odlišne veľkými
obcami čiastočne oslaboval. Teda, že rozhodnutie v zastupiteľstve by bolo schválené, ak
by za neho hlasovala nadpolovičná väčšina starostov a súčasne by sa proti tomu nepostavili
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starostovia reprezentujúci určitý podiel obyvateľstva regiónu (napr. 35 %). Ide tak o opatrenie, ktoré by malo zabrániť prehlasovaniu veľkých miest malými obcami, ktoré ich početne,
prirodzene, prevyšujú.
Z uvedených troch riešení sa ako najviac dostupné javí tretie. To síce oproti druhému naznačený problém neeliminuje úplne, ale zdá sa ako politicky priechodnejšie. Po vyriešení tohto problému sú už ostatné kroky zo zadania (voľba členov rady regiónu a voľba predsedu regiónu) vyslovene technickými záležitosťami, na ktoré sa dajú aplikovať všetky prvky uvedené
pri obciach a navrhovaných volebných systémoch.

Združenie obcí ako právnických osôb s orgánmi
Zo zadania vyplýva, že valné zhromaždenie by tvorili starostovia a primátori, čo znamená,
že platí všetko uvedené pre delegované zastupiteľstvo. Navyše, ak by išlo o „valné zhromaždenie“, zdá sa byť jednoduchšie zaviesť kompletné váženie hlasov starostov podľa populácie ich obcí

Ďalšie opatrenia
Návrhy pre malé obce
Malé obce v tomto materiáli budú definované ako tie, kde je menej ako 100 obyvateľov.
Podľa údajov z posledného sčítania ľudu (SODB 2011) je takýchto obcí na Slovensku 122. Ich
geografické rozloženie je pritom veľmi nerovnomerné. Na západnom Slovensku je takýchto
obcí 7 (jedna v Bratislavskom a Nitrianskom kraji a päť v Trenčianskom kraji), na strednom
35 (10 v Žilinskom a 25 v Banskobystrickom) a na východnom Slovensku až 80 (z toho 73
v Prešovskom kraji).
Ak je cieľom zjednodušiť správu týchto obcí, ako dostupné riešenie sa ponúka odstránenie
ich zastupiteľstiev. Dôvodom je už samotná skutočnosť, že v týchto obciach je z princípu menší záujem o kandidovanie. Pre ilustráciu, v posledných dvoch lokálnych voľbách 2014 a 2018,
ak sa starostovia usilovali o znovuzvolenie, mali proti sebe aspoň jedného rivala v 3 prípadoch
zo 4. V obciach do 100 obyvateľov však žiadneho vyzývateľa nemali kandidujúci starostovia
až v 60 % prípadov. Čísla z volieb starostov uvádzam, pretože kompletné údaje za kandidátov
do zastupiteľstiev nie sú oficiálne dostupné, dá sa však očakávať, že trendy budú podobné.
Ako riešenie pre malé obce sa tak ponúka zachovanie pozície voleného starostu a odstránenie orgánu zastupiteľstva, resp. ponechať na rozhodnutí obyvateľov obce (mimo obcí vyhlásených za mesto) či chcú mať v obcí obecné zastupiteľstvo, alebo či budú o dôležitých otázkach
správy a rozvoja obce rozhodovať zhromaždením obyvateľov obce. Samotné naloženie s kompetenciami je už mimo dosah tohto textu, ale možnými postupmi sú buď ponechanie starostu
ako jediného samosprávneho orgánu na tejto úrovni alebo doplnenie správy obce o priamu
účasť jej obyvateľov. Konkrétnymi formami môžu byť zhromaždenia obce alebo viac distančná
podoba účasti na správe obce (prípadne obecné referendá vypisované v určitých intervaloch,
napr. dvakrát do roka). Vo všetkých príkladoch sú uplatniteľné klasické pravidlá väčšiny.
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Pri zavedení uvedených prvkov (zhromaždenie, pravidelné referendá) však treba brať do úvahy jeden aspekt, a to vekové zloženie malých obcí. Podľa posledného sčítania ľudu z roku 2011
bolo v poproduktívnom veku 12,7 % slovenskej spoločnosti. Z rovnakého dátového zdroja vyplýva, že v obciach do 100 obyvateľov je tento podiel podstatne vyšší, a to 23,7 %. V sčítaní ľudu
je táto kategória vymedzená vekom od 65 a viac rokov. Veková skupina 60-64 ročných pritom
v rámci SR podľa sčítania predstavovala ďalších 5,8 % spoločnosti. Ak by tento podiel bol rovnaký aj v malých obciach (čo je nepravdepodobné a dá sa očakávať ešte vyššia hodnota), vychádza
z toho, že v týchto lokalitách žilo v roku 2011 približne 30 % obyvateľov s vekom 60 a viac rokov. S ohľadom na postupné starnutie populácie sa dá očakávať, že táto hodnota je v súčasnosti
podstatne vyššia. Vysoký vekový priemer je pritom potrebné brať do úvahy pri akýchkoľvek
ambicióznejších plánoch na aktívne zapojenie obyvateľov malých obcí do ich správy

Povinnosť prevziať úrad alebo trh pre dobrých politikov
Najmä menšie obce majú problém nájsť kandidáta na starostu, čo je na Slovensku znásobené aj povinnosťou kandidáta mať v obci trvalý pobyt. V takomto prípade by malo mať
zhromaždenie obyvateľov právomoc zvoliť si aj bez súhlasu dotyčného za starostu obce. V prípade, že by to odmietol hrozila by mu pokuta a obci automaticky pričlenenie k inej obcí. Iste
je oprávnená námietky, že nemožno nikoho nútiť na výkon funkcie, na druhej strane ak nik
kandidovať nechce a obec sa uchýli k poslednému kroku - zhromaždenie obyvateľov vysloví
dôveru niekomu z ich stredu, aby obec spravoval v ich mene, zvolí si svojho predstaviteľa a ten
to odmietne, potom nie je inej možnosti ako zvoliť krajné riešenie, pričlenenie obce k inej
obci. Tento tlak výrazne zvýši a bude motivovať obyvateľov ujať sa funkcie. Pre zjemnenie
tlaku je možné upraviť aj povinnosť trvalého bydliska v obci z dôvodu kandidatúry a umožniť
aby za starostu kandidoval aj občan, ktorý nie je trvalo prihlásený na pobyt v obci.

Volená rada mesta
ponechať na rozhodnutie obyvateľov mesta kreovanie orgánov mesta a umožniť aby napr.
mestá (nie obce) spravovala občanmi priamo volená mestá rada. Volení členovia mestskej rady
by boli zodpovední za konkrétne oblasti správy mesta, napr.: kultúra a služby, financie, výstavba,
bezpečnosť a životné prostredie, školstvo a šport, sociálne veci, podľa miestnych podmienok. Pracovali by na plný úväzok a nahradili by súčasných vedúcich pracovníkov mesta v daných oblastiach.
Mestská rada by sa tak stala najvyšším exekutívnym orgánom mesta. Spôsob voľby radných ponechať : väčšinová voľba (najmä v menších mestách) alebo proporčná voľba (väčšie mestá), na rozhodnutí obyvateľov mesta ukotvenom v štatúte mesta. Členovia mestskej rady by boli zároveň
členmi zastupiteľstva. Tým by prišlo k prepojeniu politickej a vecnej zodpovednosti.

Predĺženie volebného obdobia
Vo väčšine európskych krajinách sú miestne orgány volené na obdobie štyroch rokov. Termín je najkratší v Litve, Lotyšsku, Estónsku a Gruzínska, na 3 roky, v SRN a v Rakúsku je to
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5 alebo 6 rokov, zatiaľ čo Francúzsko a Belgicko majú najdlhšiu dobu - 6 rokov, plynúcu od 1.
januára roku nasledujúceho po voľbách.

Počty poslancov
Vo všetkých krajinách je počet poslancov/členov rady stanovený v pomere k počtu obyvateľov v danej obci. Všeobecne možno povedať, že obce s najväčším počtom obyvateľov majú
najpočetnejšie zastupiteľstvá / rady. Spravidla počet obecných radných stanovuje zákon.
V niektorých krajinách (Nórsko a Švédsko), je stanovenie počtu členov rady úlohou mestského zastupiteľstva, zákon stanovuje iba minimálne (nepárny) číslo. Podľa maďarských právnych predpisov počet poslancov v obciach s počtom obyvateľov menej ako 10.000 sa pohybuje
medzi 3 a 13. Zákon hovorí, že obce s počtom obyvateľov menším ako 300. volí 3 členov rady,
s počtom obyvateľov menším ako 600 - 5 rady, a tak ďalej. V Belgicku je počet členov rady je 7
v obciach s menej ako 1000 obyvateľov a môže dosiahnuť 55, kde počet obyvateľov je u konca
300,000. V Dánsku sa počet členov mestskej rady zriadili miestne charty. Počet musí byť nepárny a medzi 9 - 31. V Poľsku sa pohybuje počet poslancov od 15 do 75 v najväčších mestách.
Španielsko má relatívne menší počet poslancov. Minimálne 5 pre obce s počtom obyvateľov
menším ako 250 a maximálne - 25, kedy počet obyvateľov je viac ako 100.000. Keď dosahuje
počet obyvateľov viac ako 100.000 pribúda jeden poslanec na každých 100.000 ľudí. Ďalší
poslanec je volený, ak je číslo párne.
Rozmanitosť veľkosti obecných zastupiteľstiev v Európe neumožňuje všeobecný záver
o ich optimálnej veľkosti. Rôzne krajiny definujú rôzne kategórie obcí : malé - veľké, mestské, vidiecke obce rôzne. Napriek tomu sa európsky model vyznačuje viacčlennými obecnými
zastupiteľstvami v porovnaní s americkým modelom. Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej republike sa skladá z poslancov, ktorých počet je daný predchádzajúcim zastupiteľstvom, pred
voľbami a v medziach zákona. V mestách Bratislava a Košice je počet poslancov výslovne
uvedených v zákone. Zaujímavosťou je, že centrálna vláda má právomoc pri určovaní počtu
poslancov, pričom títo sú financovaní z obecných rozpočtov.

Odmeňovanie volených predstaviteľov
Podľa §11 zákona 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov určuje plat starostu obecné
zastupiteľstvo podľa osobitného zákona najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje zásady odmeňovania poslancov, teda sami
sebe.
Platové pomery starostov obcí a primátorov miest teda upravuje zákon č. 253/1994 Z.
z., v znení neskorších predpisov. Poslanci obecného zastupiteľstva, ako aj členovia komisií,
dostávajú odmenu, ktorej výšku stanovuje obecné zastupiteľstvo. Na odmeňovanie zamestnancov obce sa vzťahuje zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
Za nesystémové v súčasnosti považujeme:
• zasahovanie do personálnej a finančnej suverenity obcí tým, že:
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•
•
•
•

o zákon č. 253/1994 Z. z. ukladá obciam podstatnú časť platových náležitostí starostov
a primátorov,
o zamestnanci obce sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
nevhodné odvodenie minimálnej mzdy starostu, primátora od priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR,
dostatočne nezdôvodnené koeficienty platových skupín, ktoré zohľadňujú iba počet obyvateľov,
priamu podporu fragmentácie obcí cestou garantovaných platov starostov,
zákonom garantované odstupné voleným orgánom obcí, ktoré zohľadňujú dĺžku zotrvania
vo funkcii a rast platu v národnom hospodárstve, a nie od dosiahnutých výsledkov v spravovanom území. V prípade platov starostov/primátorov je cieľom zmeny je preniesť zodpovednosť za výšku platov a odmien úplne na miestnu úroveň, v zmysle princípov decentralizácie (politická a fiskálna autonómia, princíp subsidiarity, nedelenie zodpovednosti).
Personálna a mzdová suverenita je jednou zo základných právomocí obcí. Je potrebné naplniť túto suverenitu a zároveň zosúladiť rôzny prístup k predstaviteľom a zamestnancom
samosprávy. Je vhodné, podľa princípu subsidiarity umožniť a ponechať na rozhodnutí
obce, či poskytne starostovi, primátorovi, ďalší dôchodok alebo príplatok k nemu.

Priama voľba hlavného kontrolóra a úprava jeho kompetencií
Z dôvodu zvýšenia efektivity a kvality správy obce bude hlavný kontrolór volení v priamych voľbách oprávnenými voličmi. Jeho kompetencie je potrebné rozšíriť tak, aby okrem
kontrolnej činnosti pôsobil ako ombudsman ( -ka) na ktorého ( -ú) sa budú môcť obrátiť všetky občania osobne alebo písomne a ktorý bude môcť nahliadať do spisov, vyslovovať názor,
posudzovať situáciu, odporúčať postupy, návrh, spôsob riešenia, pričom nemôže zasahovať
do právomocí, ktoré patria výlučne iným orgánom.
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ČASŤ 3

PREČO JE POTREBNÁ ZMENA
A DÔVODY ODPORÚČANÍ
Prvým krokom zmeny by malo byť pochopenie
Mestám treba vrátiť ich práva
Budúcnosť je v naplnení princípu subsidiarity
Spolupráca je nevyhnutnosťou
Je potrebné zohľadniť nové trendy
Pridelenie úloh a zodpovednosti
Povinné a nepovinné úlohy územnej samosprávy
Zmena rozlišovania úloh
Je potrebná nová organizácia regionálneho školstva
Zmena zodpovednosti za stavebné konanie
Dôvody prehodnotenia súčasných vyšších územných celkov
Vyššie územné celky majú zmysel iba v prípade odovzdania nových úloh
Prečo násilne nezlučovať obce a podporiť dobrovoľné spájanie obcí
Prečo sú súčasné okresy nevhodné pre samosprávu
Roztrieštený alebo spolupracujúci mestský región
Návrh mestských regiónov
Účelová obec
Hlavné mesto SR Bratislava
Financovanie obcí
Nedostatky súčasnej regionálnej politiky a tézy nového zákona
Integrované plánovanie a manažment sú nevyhnutné
Súčasný volebný systém a jeho vývoj, silné a slabé stránky
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Prvým krokom zmeny by malo byť pochopenie
Je potrebné vytvárať podmienky pre spoluprácu,
nie pre solidaritu, obcí a regiónov
Slovenská spoločnosť nie je homogénna. Tak, ako je heterogénny svet, heterogénna Európa, tak rôznorodá a regionálne diferencovaná, je aj slovenská spoločnosť. Na rozdiel od fragmentácie, ktorá delí ľudí do navzájom sa vylučujúcich skupín, je diferenciácia proces tvorby
navzájom sa doplňujúcich odlišností, ktoré sú pre rozvoj spoločnosti, ako celku, dôležité. Zna-

topografická diferencovanosť

nárečia
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chudoba

etnická diferenciácia

kom fragmentácie je často vynútená solidarita, znakom diferenciácie je dobrovoľná (občas
nutná) spolupráca. Preto je potrebné vytvárať podmienky pre spoluprácu, nie pre solidaritu,
obcí a regiónov.
Prebiehajúca premena spoločnosti, z industriálnej na informačnú, umožňuje kombináciu
zachovania potrebnej rôznorodosti s novými podmienkami. Preto, vzhľadom na očakávaný budúci vývoj, nepovažujeme za správne presadzovať homogenizáciu spoločnosti. Práve naopak.
Ponechaním čo najviac právomocí miestnym spoločenstvám, regionálne odlišným, s možnosťou
využívania moderných technológií, sa zvýši potenciál využitia kreativity a rôznorodosti.
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Návrat identity do regiónov je nevyhnutný
Regionálna identita by nemala byť založená na etnicite. Nakoniec, po dlhodobom a zámernom premiešavaní obyvateľstva za socializmu, to ani nie je možné. Problémom je, že slovenské regióny a politici ktorí ich reprezentujú akoby nehľadali, nesnažili sa obnoviť „im násilne
odňatú“ identitu. Návrat identity v regiónoch, spolupatričnosť, je pre budúcnosť nevyhnutná, pretože umožní viac fyzickej bezpečnosti, lepšiu kvalitu spravovania územia v prospech
obyvateľov, ale aj návštevníkov, podporí ekonomický rozvoj regiónu, podporí nárast dôvery,
vytvoria sa podmienky pre vznik sociálnej záchytnej siete, podporí sa rozvoj demokracie založený na dobrom vzťahu medzi občanmi a ich volenými predstaviteľmi v regióne, ale aj vytvorí
bariéru extrémizmu a zvýši sa kultúra spravovania územia.

Zmena úlohy štátu
S pokračujúcou transformáciou spoločnosti sa logicky menia a budú meniť aj úlohy štátu.
Ten mal doteraz občanom garantovať najmä bezpečnosť, zdravie, vzdelanie a možno aj zamestnanosť. Keď sa transformácia spoločnosti, ako dôsledok technologických zmien, prejaví
aj v týchto oblastiach vznikne otázka, akú úlohu má plniť štát, centrálna vláda. Bude nevyhnutné, aby sa novým podmienkam prispôsobili jej úlohy.
Všetko v štáte sa odohráva na území miest a obcí a práve podpora ich premeny, by mali byť
hlavnou úlohou štátu, centrálnej vlády. To chce zásadné zmeny vo vzdelávaní, podporu netradičného myslenia,...to chce podporu centier a zásadnú zmenu priorít verejných financií. Tomu
sa musí prispôsobiť organizačná štruktúra verejnej správy výrazné posilnenie miestnej úrovne
správy štátu, miest a obcí. So zmenami je potrebné začať „už teraz“ a nie až keď sa naplno prejavia dôsledky transformácie spoločnosti, ale aj tlak z postupného posilňovania Európskej únie.

Súčasné spravovanie štátu nepodporuje jeho konkurencieschopnosť
a kvalitu života občanov
Z porovnania s ostatými štátmi Európy je vyplýva, že efektívnosť našej verejnej správy nepodporuje dostatočne konkurencieschopnosť štátu ako celku a ani kvalitu života obyvateľov
v ňom. Ďaleko zaostáva za severskými štátmi, Holandskom, ale aj Českou republikou, teda
unitárnymi a približne rovnako veľkými štátmi:
Z vyhodnotenia 26 ukazovateľov v šiestich oblastiach verejnej správy je zrejmá, v porovnaní s ostatnými štátmi Európy, nelichotivá pozícia Slovenska

Zbavenie sa stereotypov
Chceme funkčný a úspešný štát, chceme predísť krízam demokracie a snahám o autoritatívne riešenia. Preto je dôležité sa zbaviť viacerých stereotypov, definovať kľúčové princípy
nového usporiadania a podľa nich prehodnotiť politický systém:
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• potrebujeme odmietnuť unifikované riešenia, naopak, dôležité je nepotláčať rôznorodosť a rozmanitosť snahou o uniformitu, byrokratickým riešením problémov, Potrebujeme posilňovať vplyv a práva menších komunít. Je im potrebné odovzdať viac vplyvu
(demokracia menšín) k tomu, aby tieto komunity následne formovali väčšiny. Jednou zo
stratégii je decentralizácia (inou je liberalizácia), ktorá umožňuje slobodnejšie rozhodovanie jednotlivcov, dohody občanov a skupín občanov na miestnej úrovni o, pre nich najvhodnejších, riešeniach,
• potrebujeme podporovať diferenciáciu, ktorej znakom je spolupráca, t.j. proces
tvorby doplňujúcich sa a navzájom sa nevylučujúcich rozdielov a odlišností (profesie, regióny, mestá, obce, špecializované bunky), ktoré si konkurujú si, ktoré sa odlišne vyvíjajú.
Zároveň však potrebujeme vysvetliť ľuďom prečo musia odmietnuť fragmentáciu (jej znakom je často vynútená solidarita), t.j. delenie ľudí do navzájom sa vylučujúcich skupín, čo
vyhovuje mocným na udržanie moci (rozdeľuj a panuj),
• je potrebné opustiť argumentácie o nevhodnosti zavádzania prvkov participatívnej demokracie typu: strata kontroly, emotívne reakcie občanov čo nerozumejú nastoleným problémom a pod. Čím viac ľudí bude na procese zmien participovať, tým stabilnejšia
bude demokracia. Nakoniec všeobecne platí, že zmeny, reformy, sú úspešné iba vtedy ak
sa ujmú na miestnej úrovni. Obmedzenie negatívnych javov priamej demokracie je riešiteľné (viď Švajčiarsko, ale dnes aj využitím nových komunikačných technológií). Rastúce
občianske iniciatívy na Slovensku sú dôkazom aj toho, že silnejú námietky voči súčasnej
forme vládnutia a rastú požiadavky na posilnenie prvkov priamej demokracie,
• potrebujeme zmeniť deľbu rozhodovania a v mnohých oblastiach zmeniť centrum
rozhodovania. Súčasná, viac formálna ako reálna, decentralizácia (iba „politická decentralizácia“, pretože väčšina rozhodovania ostala na centrálnej úrovni) nič nerieši. Nie je
možno urobiť spoluvinníka z predstaviteľov obcí, regiónov a ponechať si rozhodovacie právomoci a finančné nástroje na centrálnej úrovni,
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• potrebujeme odmietnuť tézu o oslabovaní štátu decentralizáciou, práve naopak.
Decentralizácia je stratégiou na posilnenie štátu ako celku. Na obmedzenie možnej manipulácie s osudom ľudí úzkou skupinou politikov, ich mecenášov a prisluhovačov. Cieľom
decentralizácie je vytvorenie predpokladov pre centrálnu vládu, aby sa mohla plne sústrediť na svoje hlavné úlohy: zastupovanie občanov voči zahraničiu a na ochranu práv jednotlivca v štáte. Realizácia rôznych foriem decentralizácie výrazne odbremení centrálnu
vládu od každodenných problémov a umožní jej sústrediť sa na úlohy celoštátneho a medzinárodného významu. Zároveň tým umožníme lepšie ochraňovať práva jednotlivcov, ale
aj vyžadovať plnenie ich povinností,
• potrebujeme nové elity, ale aj silnejšie politické inštitúcie v regiónoch, ktoré chápu
zásadnú transformáciu spoločnosti a budú ochotné pomôcť zmenám, na rozdiel od tých,
ktorí nechcú zmenu a naďalej obhajujú záchranu a zachovanie princípov masovej industriálnej spoločnosti. Nové rozdelenia právomocí a zodpovednosti medzi občana – samosprávu – štátnu správu s výrazným posilnením vplyvu prvých dvoch umožní vznik nových elít
a zároveň stabilizuje spoločnosť a znemožní snahy o koncentráciu moci,
• potrebujeme uznať, že existuje vzťah medzi usporiadaním inštitúcií a bohatstvom štátu.
• História ukazuje, že dosiahnutie pozitívnych účinkov pre občanov mesta, regiónu, štátu,
je možné najmä v prostredí politického systému, ktorý dlhodobo chráni princípy slobody
a prosperity. Pre prosperitu štátu nestačí demokratický spôsob vládnutia, i keď ten je jeho
významným predpokladom. Musí existovať funkčný politický systém obsahujúci poistky
vyvažujúce rôzne druhy moci. Úspešné spoločnosti, štáty, ktoré si často berieme za vzor,
decentralizovali moc do regiónov a povzbudzujú angažovanosť obcí do miestnych záležitostí, čím zvyšujú ich spoluzodpovednosť za správu a rozvoj miest, obcí, regiónov a tým aj
štátu ako celku,
• potrebujeme pochopiť, že štát je iba prázdna nádoba, ak na jej obsahu neparticipujú ľudia. Štát nie je iba inštitúcia, ktorej jednotlivec „nemôže uniknúť“, v ktorej
mu prináležia práva, ale aj povinnosti, pri ktorých vymáhaní štát vystupuje ako výkonná
inštitúcia so zvrchovanými právami. Štát je aj politickým spoločenstvom. Podľa toho ako
oslovuje ľudí, ako zapája do jeho správy občanmi vytvorené spoločenstvá, tak sa hodnotí
miera jeho humanizmu a jeho legitimita u občanov.
• potrebujeme sa opäť naučiť spolupracovať
V súvislosti s globalizáciou sa čoraz častejšie hovorí o rastúcom význame metropolitných
oblastí, o mestských regiónoch, o zmenách v pôvodne priemyselne založených regiónoch,
ale aj o mestách, ktoré sa stávajú základom klastrov čo priťahujú investície, o dostupnosti
univerzít a výskumných centier, o regionálnych reťazcoch, o mobilite, o reakciách na klimatické zmeny, o lepších vzťahoch medzi mestami a vidieckymi oblasťami a o potrebe výraznejšieho prehĺbenia spolupráce rozhodujúcich aktérov v území. Je potrebné postupne
odstraňovať všetky bariéry obmedzujúce spoluprácu a výrazne zvýšiť rozsah spolupráce
na miestnej úrovni, v komunite. Spolupráca by sa mala strať jednou z hlavných komunálnych politík. Je to cesta, ako si zachovať svoju jedinečnosť, ktorú považujú občania Slovenska za dôležitú hodnotu,
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• nepotrebujeme, aby centrálna moc prerozdeľovala väčšinu našich daní a poplatkov
Prerozdeľovanie, znie navonok humánne: vezmeme bohatým regiónom, vytvoríme fond /
štátny rozpočet a centrálna vláda prerozdelí chudobným. Problémom však je, že napriek
obrovskému prerozdeľovaniu chudoba rastie a nožnice medzi bohatými a chudobnými sa
roztvárajú stále viac. Na prerozdeľovaní je však najnebezpečnejšie to, že ovplyvňuje naše
myslenie, hodnoty a správanie. Začneme veriť, že takto je v poriadku, takto to má byť a že
nás centrálna vláda zachráni, tak ako si to pred voľbami politické strany radi píšu na bilboardy. V podstate sme to my sami, ktorí si ohrozujeme vlastnú budúcnosť, keď nechceme
kontrolovať podstatne väčší objem našich daní a poplatkov a spoliehame sa na centrálnu
vládu a ňou nominovaných byrokratov, ktorí musia často skladať účty nie občanom - platcom daní, ale svojim spojencom a priateľom.
• skutočný boj s chudobou je možné vyhrať iba na miestnej úrovni
Nožnice medzi bohatými a chudobnými sa roztvárajú. Veľká skupina ľudí stráca orientáciu, nerozumie v akom svete to žijeme, kam sa svet okolo nich uberá, sťahujú sa z verejného života, uzatvárajú sa. Prestala ich zaujímať sloboda, je im jedno, kto je koalícia a kto je
opozícia, nevedia čo by mali robiť. Na jednej strane počúvajú ako je im dobre, ako sa darí
ekonomike, aké pochvaly dostáva „establishment“, ako nám rastie životná úroveň, pričom
sa pýtajú : ako je to možné, že keď sa všetci máme dobre, ja sa dobre nemám. Vymýšľajú sa
rôzne krátkodobé opatrenia namiesto systematickej dlhodobej práce pri odstraňovaní chudoby55. Smer, ktorým sa uberáme, ohrozuje podstatu demokracie o ktorú sa ľudia usilovali,
pretože neexistuje jedno centrálne riešenie.

Cieľom by mali byť dobré vzťahy a naplnenie hodnôt,
ktoré preferujú občania Slovenska
Dobré vzťahy v práci, v škole, v obci, v župe, v štáte, sú nesmierne dôležité, pretože dobré vzťahy sú základom šťastia a prosperity občana. Presunom zodpovednosti, ale aj právomocí
umožníme aby občania, ich samospráva, podnikatelia a predstavitelia mimovládneho sektora
mohli vytvárať silné komunity, aby sa vytvorili podmienky pre obnovenie dobrých vzťahov. Tie
tým, že budú v zdravej súťaži s inými komunitami, prispejú k dostupnosti a kvalite služieb poskytovaných verejným sektorom súkromnému sektoru, k lepším vzťahom, a tým aj celkového
hospodárskemu rastu Slovenska. Výrazne sa tým podporí význam participácie občanov na správe ako aj zodpovednosti pri využívaní spoločného majetku a financií miest a obcí. Cieľom by
malo byť naplnenie hodnôt, ktoré podľa výskumov preferujú občania Slovenska : nevšednosť /
jedinečnosť, dôstojnosť, bezpečie, vzdelanie. Preto je potrebné vrátiť mestám práva.

55 Príkladom je aj program podpory zaostávajúcich regiónov a selektívna podpora obcí a projektov v ňom,
namiesto toho aby sa riešil problém na úrovni regiónu
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Mestám treba vrátiť ich práva
„Ak zastupiteľská demokracia znamená vládu ľudu a pre ľud (Abraham Lincoln) je jasné, že v súčasnosti nie je všetko v poriadku. Štát a politika sú v stave, že iba profesionálny optimista alebo
pokrytec môže tvrdiť, že je to výsledok vôle ľudu. Máme slobodu dodržiavať zákony, ku ktorým sme
nikdy nedali súhlas, obdivovať nádheru ústavy, ktorej nikto nedal legitimitu, máme slobodu ctiť si
politikov, ktorých občan nevolil a poskytnúť im štedro zo svojich daní na použitie, ktoré s nami nikto nekonzultoval. Politické stotožnenie sa a uspokojovanie potrieb, ktoré by malo byť v demokracii
procesom zdola nahor (od ľudí do parlamentu) je komplexne v hrsti straníckych vodcov“
prof. von Armin (Das System, Kopp, 2001)56.
Mestá sú najstaršia a najstabilnejšia správna jednotka. V mestách sa stanovili základy spoločenského poriadku, demokratického systému a sformoval sa obraz samotnej spoločnosti.
Dokonca v mestách sa zrodila zmena pôvodného práva „všetka moc je v rukách vládcu“ a zakorenila téza „všetku moc má ľud“. Trvalo stáročia kým sa prepožičiavanie práv mestám zmenilo
na ich originálne právomoci.
Mestá a obce sú našim domovom. V nich sa človek narodí, chodí do školy, pracuje, užíva
voľný čas, zomiera. V demokraticky štruktúrovanej spoločnosti nie je premiér, ale primátor je
dôležitý pre obyvateľov obce. Má priamu legitimitu od občanov, pozná ich mentalitu, ich konkrétne problémy a musí ich riešiť, pričom je pod ich priamou kontrolou. Nemusí zohľadňovať
stranícku ideológiu a presadzovať ju. V mestách obciach neexistujú pravicové alebo ľavicové,
ale len dobré alebo zlé riešenia pre obyvateľov mesta.

Slovensko patrí k príkladom neúspechu centralizmu
Zhoršovanie súčasného stavu demokracie je priamym dôsledkom koncentrácie moci. Systému, v ktorom centrálna moc odmieta vrátiť inštitúciám a občanom ich prirodzené práva
a nedokáže zabrániť epidemickému šíreniu zlých rozhodnutí a zákonov z centrálnej úrovne.
Nízky vplyv občanov, resp. nimi zvolených zástupcov v územnej samospráve, na zásadné
rozhodnutia centrálnej vlády spôsobuje, že politická nerovnosť môže ohroziť demokraciu, ako
spôsob správy štátu, pretože rastie nespokojnosť, nedôvera a otvára sa priestor pre extrémizmus. Centrálni politici to väčšinou nechcú pochopiť, rovnako ako nechcú chápať, že pokiaľ sa
nimi presadzované zmeny neuchytia na miestnej úrovni budú neustále snahy o zmeny zmien.
Preto a aj v záujme ochrany demokracie musí prísť v prvom rade k spravodlivej deľby moci
v štáte. A to nielen na horizontálnej úrovni, ale aj vertikálne. Máme s tým skúsenosti. V nedávnej histórii sme zažili centralizované režimy, ktoré vďaka svojej nekontrolovateľnej moci
spravili z občanov kedysi úspešného Československa „občanov Európy druhej kategórie“.
Návrat medzi dlhodobo úspešné štáty je možný iba prevrátením „pyramídy vládnutia“, naplnením princípu subsidiarity. Od roku 1989 sme však svedkami nedostatočnej snahy a vôle
56 prof.Armin posudzoval pomery v Spolkovej republike Nemecko, ktorá býva často kladená za vzor a preto
je dôležité pri úvahách o zmene správy štátu nekopírovať často idealizované vzory iných štátov.
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zvolených zástupcov občanov realizovať dôsledne túto zmenu. Môžeme sa utešovať, že sa jedná o dlhodobý proces, ktorý sa naviac odohráva v prostredí zásadných spoločenských zmien
vo svete. Že si to vyžaduje zmenu myslenia ľudí desaťročia deformovaného nedemokratickými a centralistickými režimami, ktoré naviac „zničili“ v mnohých ľuďoch pocit zodpovednosti a niečo, čomu Švajčiari hovoria „gemeinsinn“ (solidarita). To však neospravedlňuje tých,
ktorým sme zverili správu štátu preto, aby pyramídu otočili naplnením znenia ústavy, podľa
ktorej moc pochádza od občana.
Stav, v ktorom neexistuje priama zodpovednosť nielen občanov, ale ani politikov, za „spáchané“ skutky je priam rajom pre klientelizmus, korupciu, zneužívanie moci a oslabuje dôvody
pre solidaritu. Dá sa povedať, že aj tridsať rokov od pádu totality:
• žijeme v systéme „organizovanej nezodpovednosti“,
• občania nemôžu ovplyvniť prirodzený chod vecí a strácajú postavenie nositeľov moci,
• v dôsledku absencie demokratických mechanizmov, nezapájania spoločenstva do správy
štátu, minimálnej akceptácie menšín a menších spoločenstiev, obmedzovania možností
občianskej kontroly, stráca štát na svojej legitimite,
• zákony, vrátane ústavy, nie sú vo väčšine prípadov odrazom vôle a záujmov voličov, ale
sa prispôsobujú záujmom vládnucich politických elít, súkromným záujmom a záujmom
nadnárodných aktérov,
• štátna reprezentácia a ňou menovaná a ovládaná byrokracia sa čoraz viac prepájajú s globálnymi mocenskými centrami a obmedzujú prirodzené práva človeka,
• uspokojovanie potrieb, ktoré by malo byť v demokracii procesom zdola nahor (od občanov
k parlamentu) je kompletne v hrsti straníckych vodcov.

Po roku 1998 sme nastúpili cestu demokratizácie Slovenska
pomocou stratégií liberalizácie a decentralizácie
Realizácia oboch stratégií prispela k rastu ekonomiky (zo 45% na 77% priemeru hrubého
domáceho produktu v štátoch Európskej únie) a v prípade pokračovania decentralizácie má
Slovensko potenciál ďalších cca 10%. Bohužiaľ proces dobiehania posledné roky stagnuje.
Z porovnania efektivity verejných správ v štátoch OECD je zrejmé, že dosiahnuť vysokú
efektivitu možno najmä v unitárnych a výrazne ne - centralizovaných štátoch. Napriek tomuto poznaniu na Slovensku rozpínavosť centrálnej vlády narastá.
Teda nie princípy spravodlivej deľby moci, nie stratégia decentralizácie (vrátane privatizácie), ako sa snažia centralisti podsúvať, ale neochota ich presadzovať a neustále spory o charakter štátu a s tým súvisiace nekonzistentné rozhodnutia zákonodarného zboru, spôsobili
a spôsobujú neefektivitu verejnej správy na Slovensku.
Transformácia štátu s centralistickou verejnou mocou a plánovaným hospodárstvom
na štát s decentralizovanou verejnou mocou s uplatnením princípov spravodlivej deľby moci,
si vyžaduje pokračovanie a :
• definovať nové rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými úrovňami verejnej moci.
• znižovať mieru zabezpečovania súkromných statkov verejným sektorom,
• obmedzovať zásahy verejnej správy do súkromných statkov,
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•

zefektívniť náklady na fungovanie orgánov verejnej správy,
Súčasťou je pokračovanie v procese transformácie vlastníctva a prenesenie zodpovednosti
štátu za väčšinu ekonomických činností na súkromný, samosprávny a mimovládny sektor najmä preto, aby sa mohla centrálna vláda zaoberať jej výlučnými úlohami.

Pokušenie centralizovať je naďalej obrovské
a polčas rozpadu centralizmu je veľmi dlhý
Človeku je vlastná vôľa po prehľadnosti, jasnosti a hierarchiách a preto niet sa čo čudovať,
že si mnoho obyvateľov želá opatrovateľský, všemohúci, štát. Centralizmus môže byť a je aj
dočasne úspešný. Otázna je však trvalá udržateľnosť tejto úspešnosti. Výnosy centralizmu
rastú v období „vojen“, ale aj živeného nepriateľstva, zatiaľ čo výnosy ne - centralizmu v čase
mieru. Centralizmus vyhovuje chytrým/prefíkaným, často neschopným, ale ambicióznym ľudom a slúži na utlmovanie aktivít, ktoré nie sú v ich záujme. Aj preto väčšina centralistov
potrebuje neustále vytvárať obrazy nepriateľov, konšpirovať, vzbudzovať vášne. Koncentrácia
moci je veľmi zradná a okrem iného :
• má tendenciu robiť svojich nositeľov pohodlných a hlúpych,
• ničí spontánnosť, dobrovoľnosť, ochotu myslieť na druhého, teda jediné dlhodobé garancie sociálneho správania sa,
• obsahuje v sebe prvky sebazničenia.
Nádej, že je možné centralizovanú moc oddeliť od korupcie a nahradiť ju ideálnymi predstaviteľmi štátu, je ilúziou. Presahuje schopnosti a vlastnosti voličov, ale aj zvolených predstaviteľov a preceňuje možnosti a schopnosti, spočiatku možno aj dobromyseľných, politikov.

Neschopnosť všemohúceho štátu je príčinou ďalekosiahlych kríz
Všemohúci štát má rozsiahle rozhodovacie právomoci a jeho predstavitelia vďaka zákonom ovládajú územie, sociálny a právny priestor. Majú veľký dosah na celú spoločnosť vďaka
koncentrácia moci v rukách niekoľko byrokratov, politikov, šéfov odborov a záujmových združení. Ich postoje, presvedčenia, strach, nádej, kalkulácie, nedôslednosť, ale aj pocit nadradenosti môžu rozvrátiť nielen štát, ale aj spoločnosť. Svojim mocenským správaním a svojou
zákonodarnou autoritou sa dopúšťajú chýb aj preto, lebo môžu sankcionovať všetkých, ktorí
sa vzpierajú nastolenej línii, resp. nesankcionovať tých, ktorí jej slúžia.
Ich chybné rozhodnutia môžu spôsobiť neuveriteľné škody. Aby neurobili chyby museli by
sa opierať o vedomosti, ktoré sú založené na obrovskom množstve objektívnych dát a informácií, nesmú existovať ich zlé interpretácie, rozhodnutia nesmú byť ovplyvňované zvonka,
nesmú byť náchylné na to, aby vyhoveli osobnej kariére politikov a ani rôznym záujmovým
skupinám. Skúsenosti a reálna prax ukazuje, že je to nemožné.
Ak nie sú naplnené predpoklady pre správne rozhodnutie všemohúcej inštitúcie, hrozí permanentne pre celú spoločnosť kríza s fatálnymi dôsledkami. Takáto inštitúcia môže vďaka
svojej moci odďaľovať dopady zlých rozhodnutí finančnými intervenciami, dotáciami, zadlžovaním, ale aj zmenou pravidiel, zamlčovaním pravdy, informácií. Takto sa jej dokonca darí
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znižovať aj motiváciu ostatných obmedzovať a trestať dopady zlých rozhodnutí. To, že sa
napríklad zachraňujú štáty ďalším zadlžovaním sa považuje za celkom normálne. To, čo si nemôže dovoliť občan, rodina, firma, to si môže pokojne dovoliť centrálna vláda i keď je všetkým
jasné, že za to zaplatia občania a nasledujúce generácie.

Je potrebné obmedziť vplyv všemohúcej inštitúcie
Nespochybňujeme existenciu štátu. Naopak očakávame, že bude efektívne a kvalitne vykonávať svoje výlučné kompetencie. Bude občanom miest a obcí garantovať spravodlivosť,
bezpečnosť a vnútroštátny poriadok.
Základom predchádzania opätovného zlyhania všemohúceho štátu však nie je zachovanie
centralizmu, ale naopak spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a právomocí. Ide o vytvorenie
prostredia, v ktorom sa ľudia môžu slobodne a často bez politikov rozhodovať o záležitostiach, ktoré považujú oni a vo svojej obci, regióne, za podstatné.
Najúčinnejšou obranou proti dôsledkom chýb všemohúcej inštitúcie, ktoré vďaka reťazovej reakcii zasiahnu všetkých a ktoré aj dnes zažívame (rovnako ako korupcia a klientelizmus
ovládne spoločnosť, ak je jej epicentrum na vrchole) je decentralizácia rozhodovania, subsidiarita, priama demokracia na miestnej úrovni, konkurujúce si inštitúcie, nekryť chybné
rozhodnutia jednotlivcov verejnou zábezpekou a nenaprávať chybné rozhodnutia na miestnej
úrovni vyššou úrovňou a odmeňovanie úspechu. Pre výrazne regionálne diferencované Slovensko, čo považujeme za jeho výhodu, sú silné mestá, centrá regiónov, priam nevyhnutnosť.
Je nevyhnutné, aby obyvatelia miest a obcí mohli prevziať vyššiu zodpovednosť za svoj život,
za rozvoj ich obcí a regiónov. Aby mohli podstatne viac kontrolovať ako sa nakladá s ich daňami, odvodmi a poplatkami. Teda nie stratégia rozširovania centrálneho štátu, nie celoštátne
reformy v oblastiach, ktoré majú regionálny charakter a ktoré doteraz vždy zlyhali, ak ich riadila centrálna vláda, ale dôsledné naplnenie princípov subsidiarity, viac politickej a fiskálnej
autonómie a rozsiahlejšia priama demokracia na miestnej úrovni, sú rozhodujúcimi predpokladmi pre úspešnú budúcnosť Slovenska

Nové trendy si vyžadujú nový spôsob spravovania štátu
Nestačí pozerať do histórie, na súčasný stav. Je nevyhnutné akceptovať očakávané spoločenské zmeny, výzvy a trendy pretože, kým sa potrebné zmeny uskutočnia a usadia, bude
trvať niekoľko rokov. Na Slovensku sa stále sa pohybujeme v období odstraňovania následkov
komunizmu, snažíme sa nastoliť systémy, ktoré fungovali v demokratických štátoch Európy desiatky rokov a už narážajú na svoje limity. Treba si uvedomiť, že aj zmeny realizované
po roku 1998 boli pripravované od roku 1990 a teda vychádzali z určitej miery poznania stavu
a trendov. Dynamický vývoj s dopadom na všetky oblasti života za posledných tridsať rokov
zásadne mení východiská pre prípravu a realizáciu opatrení.
Trendy nás však čoskoro dobehnú (napr. v dôsledku demografických zmien bude téma nie
kvantita, ale efektivita využitia infraštruktúry). Nové výzvy (technologické, sociodemografické, klimatická, priestorový rozvoj,..) a ich zvládnutie si vyžadujú nový spôsob spravovania
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spoločnosti, ktorý by sa mal opierať o princípy : ne–centralizácia, podpora rôznorodosti, podpora konkurencie, konkurenčného prostredia, flexibilná kooperácia, prehľadnosť.

O čo by sa mala usilovať centrálna vláda
V prvom rade by mala dať samosprávam väčšiu autonómiu. Mala by vytvárať lepšie podmienky pre podnikanie, podporovať inovácie a podnikavosť, vyvážený rozvoj podnikateľského prostredia a životného priestoru pre obyvateľov. Vyrovnávať ekonomický a sociálny rozvoj
cestou vytvorenia dobrách rámcových podmienok a minimalizovať priamu intervenciu. Centrálna vláda by mala podporovať integráciu mesta a obcí v rámci mestských regiónov a podporovať miestne / regionálne špecifiká, zachovávať históriu a kultúru spoločenstiev žijúcich
na území štátu. Mala by posilňovať komunikáciu so svetom, celoživotné vzdelávanie.

Sme v tom sami, alebo existuje objednávka na zmenu?
Podľa nás spoločenská objednávka existuje, len súčasné politické strany ju nevedia, z rôznych dôvodov, dostatočne uchopiť, stále rozmýšľajú iba v rámci volebných cyklov a uchyľujú
sa k populizmu. Po tridsiatich rokoch od zmeny režimu viac ako 50% občanov nedôveruje
súčasnej forme demokracie, pričom práve dôvera je jedným z kľúčových prvkov kultúrneho
kapitálu obce, regiónu, ale aj štátu. Kultúrny kapitál výrazne ovplyvňuje ekonomický rozvoj
územia a vyplýva z právneho vedomia, fair – play, nenásilia, slobody prejavu, individualizmu, otvorenosti a kapacita možnosti vzdelávania. Ak činnosť všemohúcej inštitúcie prispieva
k ničeniu kultúrneho kapitálu spoločnosť sa postupne transformuje na kmeňovú spoločnosť
a právny štát stráca na sile. Relativizovanie tohto problému prispieva k ničeniu vlastnej kultúrnej identity, bez ktorej nemôže efektívne fungovať štát.
Prieskum verejnej mienky (Focus) naznačil čo považovali respondenti za alternatívu súčasnej demokracie na Slovensku57: angažovanosť slušných ľudí pri spravovaní verejných záležitostí (66%), posilnenie nezávislosti a odbornosti policajných vyšetrovateľov, prokuratúry,
súdnictva a kontrolných a regulačných úradov, aby sa znížilo riziko zneužitia moci (65%),
posilnenie priamej demokracie (59%), presun väčších kompetencií a zdrojov do rúk samosprávnych krajov a obcí (50%).
Miera dôvery v demokratické inštitúcie, ale aj všeobecná dôvera patrí na Slovensku k tým
najnižším v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi. Na rozdiel od severských štátov, ale aj
napr. Švajčiarska a Holandska, kde miera všeobecnej dôvery sa pohybuje nad 50% , na Slovensku si myslí, že je možné dôverovať iným iba cca 18% obyvateľov
Ak si porovnáme politický systém a mieru dôvery v štátoch zistíme, že práve štáty kde sa
dôsledne uplatnil princíp subsidiarity a princípy politickej a fiskálnej ekvivalencie a naplneniu
týchto princípov prispôsobili správu štátu patria k tým, kde je dôvera ľudí najväčšia. Preto
som presvedčení, že záchrana demokratického spravovania je tam kde vznikla, v mestách, obciach, v mestských regiónoch. Je potrebné, aby sa demokracia, ako nástroj pre plnenie pred57 Prieskumy prebehli pre voľbami do NR SR 2020
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stáv občanov o pravde, spravodlivosti a dostupných službách, uchytila v práve nich. Aby centrálna vláda nastavila podmienky a pravidlá pre budovanie štátu bottom up. Potom bude štát
efektívny, s nízkymi daňami a odvodmi. Potom bude opäť hodnotou zodpovednosť a priestor
pre schopných a nie pre chytrých a prefíkaných.

Čo považujeme za pilier zmeny?
Vrátiť mestám ich práva, povinnosti a zodpovednosť. Je nevyhnutné výrazne posilniť finančnú autonómiu miest a ponechať v území podstatne väčší objem verejných prostriedkov.
Ale nie je iba o financiách, majetkoch. Výraznejšia autonómia miest znamená aj duchovnú
slobodu, slobodu vo vzdelávaní, vytvorenie podmienok pre adaptáciu sa na nové podmienky
a trendy, pre inovatívne riešenia. Kultúrnym prínosom miest je emancipácia človeka – posilnenie nezávislých osobností. Nestačí mestám prepožičiavať práva, ako to robí súčasná centrálna moc. Aby mestá mohli plniť to, prečo majú byť motorom spoločenského rozvoja musia mať
administratívnu, právnu, finančnú, personálnu a mzdovú suverenitu. Výsledkom bude nielen
výrazne posilnenie demokracie, ale aj efektívnejšie poskytovanie verejných služieb, vytvorenie podmienok pre využitie prírodného, ľudského a výrobného potenciálu a trvalo udržateľný
rozvoj obcí, miest, regiónu. Silné mestá vytvárajú silný štát.
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Budúcnosť je v naplnení princípu subsidiarity
Čl. 2 Štátne moc pochádza od občanov, ktorí ku vykonávajú prostredníctvom svojich volených
zástupcov alebo priamo. .....Čl. 64 Základom územnej samosprávy je obec.
Ústava Slovenskej republiky
Praktické skúsenosti zvolených predstaviteľov miest, ale aj odborníkov, so súčasným
spravovaní štátu potvrdzujú, že je čas na zmenu. Dôvodmi súčasného a kritizovaného stavu
v oblasti verejnej správy sú najmä: nespravodlivá deľba kompetencií, nevhodné financovanie,
nerešpektovanie sociopriestorovej organizácie spoločnosti a z toho vyplývajúce sekundárne
prejavy : nízka efektivita, ťažkopádnosť, nezáujem ľudí. Štruktúra verejnej správy a rozdelenie kompetencií sa formovali pred 30 rokmi, pričom neboli naplnené princípy a zásady pôvodných zámerov a už nezodpovedajú meniacim sa rámcovým podmienkam. Preto už nie je
priestor na odstraňovanie následkov, na vylepšovanie súčasného stavu. Je čas na vyriešenie
dôvodov kritizovaného stavu.

•

•
•

•
•

•

Sme presvedčení, že :
iba dôslednou vertikálnou deľbou moci sa vytvoria lepšie podmienky preto, aby centrálna
vláda mohla kvalitne a s plným nasadením vykonávať svoje hlavné úlohy v mene občana.
A to nielen navonok, ale aj „dovnútra“, napr. chrániť občana pred nespravodlivosťou, pred
protiprávnym rozhodnutiam aj územnej samosprávy. Iba tak vznikne prostredie, v ktorom sa ľudia môžu slobodne a často aj bez politikov rozhodovať o záležitostiach, ktoré
považujú oni za podstatné. Iba tak sa rozviažu mestám a obciam ruky pre plnenie ich úloh
v prospech občanov.
iba dôsledné naplnenie princípu subsidiarity, silné mestá a regióny, sú cestou k trvalo udržateľnému rozvoju Slovenska,
musí ísť o komplexné riešenie obsahujúce nové rozdelenie kompetencií, novú územnosprávne usporiadanie, úprava volebných systémov, nový spôsobov financovania, zmena
regionálnej politiky, musí ísť ruka v ruke so zmenami v regionálnom školstve, zdravotníctve, sociálnych službách, ale aj napr. v regionálnej politike a všetky uvedené zmeny musia
byť navzájom kompatibilné
bez konsenzu vo vládnej koalícii po voľbách v roku 2020 sa zmenu nepodarí realizovať,
pretože rozsah zmien si vyžaduje politickú podporu a silnú koordináciu
že ani 30 rokov od začatia decentralizácie štátu obce a mestá dostatočne nespolupracujú,
neriešia spoločné verejné politiky, nechcú sa vzdať svojich právomocí v prospech efektívnejšie zabezpečovaných a dostupných služieb. Existujú bariéry spolupráce, ktoré je potrebné odstrániť. K najhlavnejším patria: zle nastavenie systému a pre miestnych politikov
nezreteľné výhody spolupráce.
sa nemôžeme spoliehať na okamžitú zmenu v spolupráci a preto navrhujeme aby v prípade
zlyhania dobrovoľnej spolupráce existovala možnosť zavedenia povinnej spolupráce vo
vybraných úlohách pre štát ako celok dôležitých. Týmto spôsobom nahrádzame aj úvahy
o násilnom plošnom zlučovaní obcí
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Podľa Ústavy SR je základom územnej samosprávy obec. To znamená, že pôsobnosť obce
musí byť uprednostnená pred pôsobnosťou vyššieho územného celku. Naopak, nie je prípustné aby druhá úroveň samosprávy bola nadradená obci. Preto je potrebné posúdiť či v súlade
s princípom subsidiarity bolo nevyhnutné odovzdať viaceré súčasné úlohy samosprávnym
krajom a či nedokážu plniť mestá a obce či už samostatne alebo rôznymi formami spolupráce.
Ak to možné je, je na mieste diskusia o potrebnosti alebo nepotrebnosti vyšších územných celkov. A ak budú potrebné tak, vo väzbe na ich nové úlohy, o počte, hraniciach, kompetenciách,
financovaní a kreovaní orgánov na úrovni regiónov.
Dospeli sme k záveru, že úlohy, ktoré dnes plnia vyššie územné celky, môžu zabezpečiť
viacerými formami mestá a obce spoluprácou, ktorú umožňuje aj súčasná legislatíva.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Preto navrhujeme:
zrušenie súčasných vyšších územných celkov a presun ich úloh na mestá a obce,
zabezpečovanie úloh miest a obcí samostatne, časť spoluprácou v rámci mikroregiónov,
mestských regiónov, právnickej osoby, združujúcej obce,
vo vybraných úlohách ponúkame na zváženie vytvorenie „účelových obcí“, ktoré budú úlohu zabezpečovať vlastnými orgánmi, s vlastným majetkom a finančnými zdrojmi a budú
na úrovni politických obcí (paralelná štruktúra)
odporúčame, aby spájanie obcí bolo výsledkom rozhodnutia volených zástupcov obcí, nie
násilne zo zákona a odporúčame podporu procesu zo stranu centrálnej vlády
v prípade, kedy to bude z hľadiska efektívnosti a dôležitosti pre štát ako celok, uzákoniť
možnosť uložiť povinnú spolupráca miest a obcí
štruktúru miestnej štátnej správy prispôsobiť organizácii samosprávy,
zmenou financovania obcí posilnenie ich vlastných príjmov,
vo väzbe na nové rozdelenie úloh a ich financovania nanovo definovať regionálnu politiku,
úpravu volebných systémov na všetkých úrovniach,
vytvorenie druhej úrovne územnej samosprávy iba v prípade presunu nových úloh, financií a majetku centrálnej vlády do regiónov.
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Spolupráca je nevyhnutnosťou
Spolupráca by mala byť jednou z najhlavnejších
verejných politík miest a obcí
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Dôvodov je mnoho, napr.:
rozvoj osídlenia, urbanizácia, oddelenie bývania a práce, s tým súvisiaca rastúce dopady
dopravy a prepravy,
vnútroštátna migrácia z menej rozvinutých regiónov do viac rozvinutých, ale aj z malých
obcí do väčších,
na jednej strane pokles trvalo bývajúceho počtu obyvateľov v mestách (v rokoch 20012011 to bol až 70% miest), na druhej rast prechodne bývajúcich obyvateľov v mestách,
ale aj v obciach okolo miest, denne prítomné obyvateľstvo v centrách osídlenia (+ 20-30%
trvalo bývajúceho),
požiadavky na efektívnejšie vládnutie,
fiskálny tlak na zvyšovanie efektivity zabezpečovaných úloh, z dôvodu obmedzených verejných zdrojov a parametrov fungovania miest (napr. miera zadĺženia),
nové úlohy na miestnej a regionálnej úrovni, a ďalšie.
Hlavnými problémami dnešnej nespolupráce sú:
politické a rozhodovacie štruktúry nie sú prispôsobené zmenám a súčasné administratívno- správne štruktúry sa nekryjú s funkčným priestorom, v ktorom prebiehajú aktivity
a už vôbec nie sú prispôsobené novým trendom a výzvam,
vysoká miera fragmentácie osídlenia,
pretrvávajúce bariéry spolupráce.
a preto sú potrebné nové vzťahy medzi mestom a okolím.

Európsky hospodársky a sociálny výbor uviedol vo svojej správe z roku 2011 k medziobecnej spolupráci v rámci metropolitných oblastí a mestských regiónov aj dôvody jej nefungovania:
• nedostatočná komunikácia medzi profesionálmi, ktorí sú zodpovední za územný rozvoj,
infraštruktúru, bývanie a všeobecné služby a aktérmi, ktorí podporujú hospodársky rozvoj
a dynamiku, ako aj vytváranie pracovných miest,
• akademická obec a výskumné ústavy zverejňujú užitočné štúdie o mestských aglomeráciách, ale ich komunikácia s verejnými orgánmi je obmedzená,
• orgány verejnej správy sa neradi delia o svoje názory so súkromným sektorom,
• mestá a regióny, ako aj vlády, sa najprv obracajú na Brusel, aby dostali finančnú podporu a prehliadajú príležitosti na prediskutovanie vhodných politických opatrení, či potrebu
diskutovať o vplyve európskej legislatívy na metropolitné oblasti,
• na národnej úrovni i na úrovni EÚ nie je úplne zrejmé, ktoré prístupy sú potrebné, či „zdola
nahor“ alebo „zhora nadol“, pričom následkom je, že mestá robia individuálne a nesystémové opatrenia namiesto aby postupovali štruktúrovanejším spôsobom,
• diskusiu nepriaznivo ovplyvňuje napätie medzi vidieckymi a mestskými oblasťami,
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•
•

historické a kultúrne bariéry často znemožňujú zaviesť úspešné viacúrovňové riadenie, čo
bráni účinnej reakcii na skutočné výzvy,
štáty a mestá sa často zameriavajú na svoje každodenné fungovanie a nie sú veľmi otvorené integrovaným stratégiám alebo dlhodobým cieľom.

Negatíva nespolupráce sa prejavujú už dnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nespolupráca, pretrvávanie súčasného stavu, znamená pre budúcnosť viaceré riziká,
rast nárokov na služby v centrách regiónov, zdraženie služieb, abdikácia na služby čo potrebujú ľudia z okolia,
nedostatočné využívanie ponuky plôch na bývanie a podnikanie,
nekoordinovaný záber voľných plôch v katastroch obcí
rast nákladov na infraštruktúru, z dôvodu autonómnych rozhodnutí obcí,
rast negatívnych externalít,
nejasný profil územia, regiónu,
rast suburbanizácie, pokles identifikácie sa s obcou z dôvodu fluktuácie a rastu,
slabá možnosť obhajovania záujmov samosprávy,
narastajúce rozdiely v ekonomike, v daňovej sile,
rozdiely v kvalite služieb,
nižšia miera bezpečnosti

Výhodami spolupracujúcich obcí v regióne sú:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zjednotenie zdrojov v konkrétnych projektoch
synergické efekty projektov
ľahšia orientácia na cieľové skupiny
spoločný prístup pre väčšiu cieľovú skupinu
spolufinancovanie služieb zo strany všetkých obcí v regióne
rozloženie záťaže a financovania posilňuje stabilitu
zvyšovanie kvality služieb, čo minimalizuje emigráciu
silnejšie vystupovanie na obhajobu záujmov navonok
kompaktná sídelná ponuka
lahšie prepojenie dopravou
možné zosieťovanie inštitúcií, organizácií (clustre)
rast zodpovednosti za spoločný priestor.

Je potrebné odstraňovať bariéry vzniku a fungovania
mestských regiónov
Za veľmi dôležité považujeme odstraňovanie bariér spolupráce, pretože táto prinesie nasledovné efekty regionálne rozmýšľanie, znižovanie neefektívnych výdavkov, odbúranie duplicít,
koncentrácia síl na hlavné úlohy, pričom aj súčasný slovenský právny poriadok i súčasná prax
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pozná viacero foriem medziobecnej spolupráce58. Obce teda môžu prevzaté úlohy zabezpečovať rôznymi formami: od zmluvných vzťahov, cez napr. regionálne konferencie, združenia
(jedno alebo viac účelové), vytváranie účelových obcí až po zlučovanie obcí, na báze vlastného
rozhodnutia a miestnych podmienok.
V rámci projektu pre Úniu miest „mestské regióny“ sme identifikovali, aj na základe zahraničných skúsenosti najmä z fungovania mestských regiónov v Rakúsku (KDZ Wien, 2012),
uvedené bariéry spolupráce v rámci mestských regiónov:
Zlé pochopenie významu a pojmu mestský región
V prípade mestských regiónov sa nejedná o dominanciu centrálneho mesta voči okolitým obciam. Podstatne dôležitejšie je dosiahnuť rast územia mestského regiónu ako celku
a zvýšenie kvality služieb spoločnými aktivitami. Preto sa v prípade mestských regiónov
nehovorí ako o medziobecnej spolupráci alebo spolupráci mesta a jeho okolia. Ide o spoločné vytvorenie a realizáciu vybraných verejných politík, podľa miestnych a regionálnych
podmienok a v rámci zverených kompetencií miestnej samospráve (napr. politika školská,
sociálna, prepravná, kultúrna, politika odpadového hospodárstva,), pričom všetci aktéri sú
rovnocennými partnermi
Chýbajúce spoločné politiky na podporu rozvoja regiónu
Napriek tomu, že mestá a obce majú rovnaké právomoci, je zreteľná absencia spoločných
verejných politík obcí,

58 napríklad :
• spoločný fond (§ 7 ods. 6 druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov)
• združovanie prostriedkov (§ 7 ods. 5 zákona o obecnom zriadení),
• obchodná spoločnosť (§ 56 a nasl. Obchodného zákonníka), spravidla spoločnosť s ručením obmedzeným
(§ 105 až 153 Obchodného zákonníka) alebo akciová spoločnosť (§ 154 až 220a Obchodného zákonníka),
• družstvo (§ 221 až 260 Obchodného zákonníka),
• zmluva o združení (§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka),
• združenie obcí poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúce verejnoprospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.),
• zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti (§ 20a zákona o obecnom zriadení),
napr. zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (§ 20a ods. 3 zákona o obecnom zriadení), zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí (§ 18b zákona o obecnom zriadení)
• združenie obcí (§ 20b zákona o obecnom zriadení),
• dohoda o spolupráci s obcou/obcami iných štátov (§ 21 zákona o obecnom zriadení),
• členstvo v medzinárodnom združení obcí (§ 21 zákona o obecnom zriadení),
• dohoda (zmluva) verejnoprávneho charakteru, napr. dohoda o zlúčení obce (§ 2a ods. 2 zákona o obecnom zriadení), dohoda o rozdelení obce (§ 2a ods. 6 zákona o obecnom zriadení), písomná dohoda o
spoločnom hasičskom zbore (§ 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov),
• záujmové združenia obcí (čl. 66 Ústavy Slovenskej republiky, § 20f až 20j Občianskeho zákonníka).
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Chýbajúce povedomie a spolupatričnosť
Ak sú hranice pre spoluprácu zle vymedzené, ak nerešpektujú hranice nodálneho regiónu59, tak nemôžu byť funkčné ani politicky, ani z hľadiska plánovania a rozvoja ekonomiky a nie sú akceptované občanmi. To je príklad zlého vymedzenia vyšších územných celkov
na Slovensku. Preto nie je možné očakávať vysokú mieru spolupatričnosti, vzťah k nim a povedomie obyvateľov o nich.
Nedostatočný tlak, chýbajúca motivácia
Zo strany centrálnej vlády neexistuje dostatočne silný tlak a motivácia na spoluprácu
miest a obcí v regióne. Tlak je možné vytvoriť napríklad systémom finančného vyrovnávania,
ktorým sa zvýhodnia väčšie územné celky a nepodporí sa zachovávanie roztrieštenej sídlenej
štruktúry. Zo strany obyvateľov tiež neexistujú dostatočne silné iniciatívy na spoločné postupy zvyšujúce kvalitu a dostupnosť služieb
Nedostatočná informovanosť o výhodách spolupráce
V povedomí obyvateľov, ale aj mnohých lokálnych politikov, nie sú dostatočne zakotvené výhody spolupráce miest a ich okolia a ich pozitívny dopad nielen na centrá regionónov.
Dôkazom je práve nízka miera spolupráce mimo oblastí, v ktorých je spolupráca stanovená
v zákone ako podmienka.
Rozdielne podmienky a nejasnosť o pridanej hodnote spolupráce
V rámci spolupráce mesta a okolia existuje nedôvera a obavy menších miest a obcí, že budú
centrom osídlenia využívané, že sa nebudú môcť pokrývať potreby služieb ich obyvateľov. Je
preto nevyhnutné veľmi jasne definovať nielen rozsah spolupráce, jej význam a výhody vyplývajúce z nej.
Obmedzenie flexibility a schopnosti konať nezávisle, zachovanie identity
Najmä u malých obcí vznikajú obavy zo straty flexibility a vplyvu pri presune právomoci
na úroveň mestského regiónu. Jedná sa najmä o možnosť podpory vlastných podnikateľov
a zachovanie služieb. V prípade spolupráce s výrazne silnejším partnerom sa objavuje aj strach
zo straty identity. Toto je možné riešiť vhodnou formou správy a organizácie.
Nedôvera v efekty spolupráce
Nedostatočné vnímanie skutočnosti, že v súvislosti s globalizáciou a požiadavkami na zvyšovanie efektívnosti hospodárenia nadobúdajú na význame aktivity zamerané na zvyšovanie
a zlepšovanie kooperácií. Napríklad pri hospodárskom rozvoji, usídľovaní podnikov, odpado-

59 Nodálny región = rôznorodosť vlastností, ale funkčná a organizačná jednotnosť. Prevládajú v ňom horizontálne väzby, ktoré predstavujú toky, ktoré spájajú jadro s perifériou. Určujúce sú väzby medzi jadrom
a zázemím. Kde sa strácajú alebo relatívne slabnú väzby s jadrom a nadobúdajú prevahu väzby k inému
jadru, tam prebiehajú hranice nodálneho regiónu. Klasickým je tzv. spádový región vymedzený dochádzkou za prácou, vzdelaním, za nákupmi,...

156

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

vom hospodárstve, ponuky športových a kultúrnych podujatí, sociálnej infraštruktúry, regionálnej profilácie až po spoluprácu v organizácii správy.
Výdavky na kooperáciu a na realizáciu zmeny
Spolupráca stojí peniaze, čas, osoby a vyžaduje zmenu. Čím výraznejšia je spolupráca tým
si vyžaduje viac času, bežných výdavkov a to môže byť prekážkou najmä pre menšie obce.
Predpokladom zvládnutia spolupráce je vysoká miera stability a prepojenia. Na začiatku je
možné spolupracovať menej formálne, čo znižuje počiatočné požiadavky na výdavky a čas.
Politická štruktúra
Rozličné stranícke záujmy v obciach a mestách môžu znemožniť spoluprácu, existuje
strach zo zmien.
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Je potrebné zohľadniť nové trendy60
Slovensko nie je izolovanou krajinou a preto je potrebné zohľadniť pri akejkoľvek stratégii
aj globálne trendy 21. storočia. Nami navrhovaná zmena v rozdelení úloh, zmene financovania, zmene spravovania a nová regionálna politika vytvoria lepšie predpoklady na zvládanie
zmien v oblastiach:

Technologických zmien
•

•

•

•

vzhľadom na rýchlosť zmien sa musí skrátiť reakčný čas hospodárskej politiky na globálne trendy. Tradičné „zhora-nadol“ uvažovanie je často zdĺhavé a preto bude efektívnejšie
o mnohých otázkach rozhodovať na lokálnej, či regionálnej úrovni.
prvé priemyselné revolúcie „zbavili“ remeselníkov svojich nástrojov a spustili veľkovýrobu,
čím naštartovali aj urbanizáciu spoločnosti. Teraz sme svedkami opačného trendu. Veľkú časť
priemyselnej výroby je možné robotizovať a narastá aj podiel služieb na hrubom domácom
produkte. Rastie počet pracovných miest, ktoré nie sú viazané na konkrétnu lokalitu a čoraz
viac pridanej hodnoty sa tvorí cez ad-hoc kontrakty a nie cez tradičné zamestnanecké pomery –
jeden zamestnanec pracuje pre viacero firiem. Okrem toho je možné pozorovať aj prvé náznaky
renesancie lokálnej výroby, napríklad cez 3D technológie. Centralizovanú masovú produkciu
uniformných výrobkov môže sčasti nahradiť individuálna domáca produkcia.
štvrtá priemyselná revolúcia výrazne mení spôsoby transportu v ekonomike. Efektívnejšie a novšie formy dopravy môžu sčasti prekresliť územné plány a prehodnotiť dôležitosť
cestnej infraštruktúry.
zdieľaná ekonomika môže významne meniť život v mestách. Spoločné využívanie produktov a služieb v komunitách sa dotýka už nielen transportu a bývania ale aj mnohých iných
oblastí ako napríklad: financie, poskytovanie služieb, stravovanie alebo vzdelávanie.

Sociálno-demografických zmien
ich následky si budú vyžadovať zásadné prehodnotenie priorít miest a obcí. Musia byť
pripravené na nové rodinné, vzťahové, obytné formy, porastie počet osamelých jedincov, rast
počtu bezdetných rodín, zvýši sa tlak na starostlivosť vo vyššom veku, nové formy sociálnych
služieb súvisiace s trendom ich deinštitucionalizácie, ako aj ich efektívne prepájanie so zdravotnými službami zmeny nastanú v štruktúre poskytovaných služieb, budú mať dopad na infraštruktúru a najmä jej efektívne využívanie

Klimatickej zmeny
vzhľadom na to, že sa Slovensko nachádza v miernom klimatickom pásme, zatiaľ nie je
potrebné uvažovať s dramatickými následkami globálneho otepľovania. Sú však oblasti, kde
by rozhodovanie na regionálnej úrovni nemalo byť odtrhnuté od týchto trendov:
60 prevzaté z knižky : Nižňanský, Karpiš, Ódor, Radičová : „Silný región = silný občan“, KOM 2019
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zvýšenie teploty a vyššie výkyvy počasia ovplyvnia poľnohospodársku produkciu. A to nielen z pohľadu zmeny štruktúry produkcie, ale aj z hľadiska vyššieho rizika extrémnych
udalostí ovplyvňujúcich výslednú produkciu.
zmeny sa pravdepodobne dotknú aj vodného hospodárstva. Na jednej strane môže ísť
o častejší výskyt záplav (aj keď tento problém je spojený aj so zlyhaniami iných politík)
a na strane druhej o nárast globálneho dopytu po pitnej vode.
extrémne výkyvy počasia sú aj záťažou pre spoločnosť. Pritom nejde len o materiálne škody ale aj o zvýšené nároky na verejné zdravotníctvo
niektorí odborníci hovoria o postupnej zmene preferencií v turizme smerom k štátom
s miernejšími klimatickými podmienkami.

Priestorového rozvoja
prebiehajúci proces suburbanizácie sprevádzajú, s rôznou intenzitou v jednotlivých regiónoch Slovenska, známe negatíva najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, využívania
pôdy, bývania a práce, ale aj verejných financií, ktoré znižujú ekonomickú efektívnosť fungovania miest a majú dopad aj na ekonomiku občanov, rodín, napríklad:
• oddelenie práce a bývania spôsobuje rast mobility, dopravné zápchy, požiadavky na novú
výstavbu ciest a nárast individuálnej na úkor hromadnej dopravy,
• v centrách osídlenia, mestách, je denne prítomných o 20 - 40 % občanov viac ako je počet trvalo bývajúcich, rastie počet obyvateľov s prechodným pobytom, vytláča sa bývanie
a práca z miest, kde klesá využitie plôch a bytov,
• prebieha extenzifikácia zástavby, rastie nevhodná zonácia funkcií v regiónoch, zhoršuje sa
kvalita životného prostredia,
• proces suburbanizácie a nárast denného pohybu ľudí medzi mestami a ich zázemím prináša pnutie medzi samosprávami, ktoré sa bijú o rezidentov a bojujú proti free-riderom
v systéme, pričom je tento „súboj“ nahradiť spoluprácou a novými (aj fiškálnymi) motiváciami pre spoluprácu samospráv,
• rastú bežné výdavky na úkor kapitálových, v mestách je zrejmý pokles daňových príjmov
z dôvodu úbytku trvalo bývajúcich obyvateľov - daňových poplatníkov, pričom výrazné
zvyšovanie miestnych daní, nadmerné zadlžovanie miest na Slovensku zatiaľ neprebieha,
mestá sa skôr uberajú cestou obmedzovania služieb,
• obmedzujúcim faktorom rozvoja mesta sa stáva aj rast cien pozemkov, nedostatok pozemkov pod kontrolou miest a nedostatok dostupného bývania, ktoré „vytláča“ obyvateľov
z miest do okolitých obcí.
Okrem uvedených negatív je možné pozorovať aj ďalšie, spôsobujúce zvyšovanie nákladov
na výstavbu a prevádzku, ale aj na život v mestách:
• rastúce výdavky na získavanie energií, tepla, vody, likvidáciu odpadu,
• rastúce výdavky na údržbu miest,
• rastúce výdavky na prevenciu a likvidáciu škôd,
• rast nákladov na ochranu mesta.
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Pridelenie úloh a zodpovednosti
Deregulácia, obmedzenie povinných úloh verejného sektora
Verejná správa by nemala preberať úlohy, ktoré môžu byť prinajmenšom rovnako dobre
alebo rýchlejšie a hospodárnejšie plnené súkromnými podnikmi, slobodnými povolaniami,
živnostníkmi. Potom, čo bolo po roku 1948 všetko zoštátnené existuje od roku 1989 pre Slovensko jediná cesta, realizovať všetky formy decentralizácie, aby sme sa dokázali vyrovnať
úspešným štátom a s očakávanými trendmi.
Čím viac záležitostí chceme, aby za občanov riešil verejný sektor, čiže politika, tým viac podporujeme byrokraciu, neefektívnosť využívania financií a majetku, ale aj priestor pre klientelizmus a korupciu. Nakoniec aj problémom malých obcí nie je ich malosť, ale najmä byrokracia,
množstvo nadbytočných zákonov a nariadení. Za obdobie od presunu kompetencií v rokoch
2002-2004 sa počet rôznych úloh obcí takmer zdvojnásobil a podiel bežných výdavkov na celkových výdavkov sa zvýšil takmer o 10% (dnes sa blíži k 90%), čo svedčí o rastúcej byrokracii.

Výber daní nemá podporovať úrady, zabezpečovať platy volených
predstaviteľov a úradníkov, ale má posilňovať poskytovanie služieb
Vtiahnutím poskytovateľov zo súkromného sektora sa môžu objaviť skutočné úspory. Je
možné reštrukturalizovať miestne služby tak, že sa ušetrí a bude dokonca možné dane znížiť.
Inými slovami presunom úloh na mestá a obce a ich prostredníctvom na súkromný sektor,
tam kde je to efektívne pri rešpektovaní regionálnych disparít, sa otvorí priestor pre menej
byrokracie, prerozdeľovania a zasahovania politiky do kvality života občanov. Nahradenie verejného sektora súkromným umožní: ekonomizáciu efektov (úspora nákladov alebo zníženie
rozpočtových výdavkov), úsporu času, transfer know – how zo súkromnej sféry, rozšírenie
kapacít na miestnej úrovni, lepšiu dostupnosť služieb. Preto odporúčame spresniť rozdelenie
úloh obcí na povinné a nepovinné. Tie by mali byť deregulované a ponechané na obciach či
a ako (samostatne, spoločne s inými, súkromným sektorom,..) ich budú zabezpečovať vo väzbe na disponibilné vlastné zdroje a skutočnú potrebu/požiadavku občanov.

Rozlišovanie úloh
Súčasné rozlišovanie na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a samosprávne
(originálne) úlohy nie je dostatočne zrozumiteľné. De facto, všetky úlohy boli na obce a vyššie
územné celky prenesené zo štátnej správy (miestnej) zákonom, čo stiera rozdiel medzi originálnou (pôvodnou) a prenesenou pôsobnosťou. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že výkon štátnej
správy územnou samosprávou (prenesená pôsobnosť) zákonom riadi a kontroluje vláda.
Nejasnosť v rozlišovaní úloh bolo síce uvedením interpretačného pravidla do zákona
416/2001 Z. z. mierne obmedzená, napriek tomu pretrváva. Pretrváva nejednotný výklad
a prístup zo strany ústredných orgánov štátnej správy a nedodržanie princípov efektívneho
delenia moci. Nie je jasný rozsah povinných úloh, pri ktorých má centrálna vláda povinnosť
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zabezpečiť aj potrebné financie a rozsah úloh, a plnenie úloh, ktoré je na zvážení obyvateľov
obce a nimi zvolených predstaviteľov a ktoré si majú obce hradiť z vlastných zdrojov. V mnohých tzv. prenesených úlohách neuhrádzajú ústredné orgány finančné potreby v plnom rozsahu61, nútia obce aby ich dofinancovávali, čím prichádza k porušovaniu Ústavy SR a zákona
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Snahy centrálnej vlády aplikovať uniformitu aj na samosprávne úlohy (nadmerné zozákoňovanie) postupne „poštátňuje“ územnú samosprávu, vnáša do správy územia chaos a neumožňuje využitie potenciálu obcí a regiónov. Výsledkom je takmer päťtisíc rôznych, najmä administratívnych, úloh miestnej samosprávy. To komplikuje činnosť obcí a obmedzujú sa možnosti obcí
plniť najmä verejné služby v prospech svojich obyvateľov, zvyšuje nároky na bežné výdavky obcí.
Prioritnou otázkou je preto, čo všetko treba celoštátne regulovať, v akom rozsahu, čo budú
tzv. povinné úlohy obcí a ktoré úlohy budú ponechané na rozhodnutie obyvateľov konkrétnej
obce (návrh je v časti 2.1.2).

Navrhujeme rozlišovať úlohy na miestne služby a na regulačné úlohy
Miestne služby (S)
V prípade služieb (napr.: školstvo, zber odpadu, kultúrne a športové zariadenia, zariadenia
sociálnych služieb, preprava osôb,....) sa ich rozsah, dostupnosť,.... môže meniť od obce k obci,
od regiónu k regiónu, vzhľadom na priority občanov územnosprávnej jednotky, alebo finančných možnosti. To nevylučuje, aby v prípade niektorých služieb existovali celoštátne platné
regulácie, ktoré by však mali byť v najnutnejšej miere.
Budú existovať aj úlohy, ktoré sú dôležité z hľadiska celého štátu. V takomto prípade definujú zákony celoštátne platné požiadavky na aj na kvalitu a rozsah služby, ktoré potom musia mestá/obce dodržiavať. V unitárnom štáte je jednou z úloh centrálnej vlády prijímať, ak
je to nevyhnutné, rôzne opatrenia garantujúce úroveň a kvalitu služieb zabezpečovaných62
miestnou úrovňou. Príkladom je regionálne školstvo. Parlament splnomocnil ministerstvo
aby usmerňovalo zriaďovateľov, teda aj miestnu správu, v rôznych aspektoch vzdelávania,
ako napr. kvalifikačné podmienky pre učiteľov, náčrt učebných osnov, alebo fyzické štandardy
pre budovy, triedy,....Zároveň definuje spôsob kontroly (inšpektoráty,..). Ak sa nevykonáva
služba na potrebnej úrovni musí existovať mechanizmus jej vymáhania na miestnej správe.
Regulačné úlohy (R)
Princíp prirodzenej spravodlivosti si vyžaduje existenciu možnosti odvolať sa voči každému rozhodnutiu verejnej (teda aj miestnej) správy, ktoré ovplyvňuje práva alebo záujmy
jednotlivca. Konečným miestom dovolania sa práva je súd. Regulačné úlohy aplikujú zákon
na individuálne prípady, ako napr. kontroly, licencie, sociálne dávky,....kde sa kladie dôraz
na spravodlivosť a rovnaký prístup ku každému. Inými slovami ide o aplikovanie fixných,
61 nálezy Najvyššieho kontrolného úradu
62 Samozrejme rozsah služieb závisí od hodnotovej orientácie centrálnej vlády, ktoré služby považuje za dôležité celoštátne regulovať, resp. pri ktorých ponechá spôsob a formu zabezpečovania na miestnu správu (teda
prijme iba rámcový zákon alebo ktoré vôbec regulovať nemieni a nechá ich na zvážení miestnej samosprávy.
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uniformných pravidiel na individuálne prípady, platných rovnako na celom území Slovenska.
V rámci ich plnenia vystupuje „štát“ voči jednotlivcovi ako zvrchovaná inštitúcia žiadajúca
plnenie formálnych pravidiel
V prípade rozhodnutí v úlohách miestnej samosprávy je otázkou či je vhodné rozhodnutie
miestnej správy posudzovať z hľadiska jeho podstaty, alebo iba z hľadiska legálnosti. Tu sa
otvára otázka miery zozákoňovania, najmä úloh, ktoré majú byť výhradne v rukách miestnej
samosprávy (výlučné) a sú zabezpečované diferencovane, podľa potrieb a možností miestnych
obyvateľov a obcí.
Je otázne či je pri regulačných službách efektívne, aby boli vykonávané tak ako v súčasnosti
v prípade tzv. preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, kedy na prvom stupni rozhoduje
obce a v druhom stupni miestna štátna správa. Najmä ak je cieľom jednotná regulácia na celom
území Slovenska. Odporúčame, keďže je Slovensko unitárny štát, aby to zabezpečovala štátna
správa. Z toho vyplýva, že regulačné úlohy by mali byť v maximálne možnej miere vrátené štátnej
správe a tá by sa mala rozhodnúť či ich zabezpečí vlastnými úradmi, agentúrami, iný subjektmi

Pridelenie zodpovednosti
Pridelenie zodpovednosti si vyžaduje uplatniť princípy : subsidiarity (vrátane princípu ultra vires) a inštitucionálnej zhody. Oba princípy sú, resp. musia byť zakotvené v ústave.
Princíp subsidiarity
Jasne definuje, že vyššia úroveň správy má prevziať plnenie úlohy iba vtedy , ak ju nie je možné efektívne využívať na miestnej úrovni. Zároveň však platí, že územná samospráva môže efektívne plniť úlohu len v rámci svojich možností (princíp ultra vires) a preto základná otázka znie:
aká je optimálna organizácia zabezpečovania konkrétnej úlohy? Z aplikácie oboch uvedených
princípov vyplýva, že rozhodujúcim kritériom nie je veľkosť obce, ale efektívne zabezpečovanie
úloh je cieľom. Existuje viacero spôsobov ako môže miestna samospráva úlohu zabezpečovať
(najmä ak nie je povinná) bez toho, aby musela byť presunutá na vyššiu úroveň správy, napr. :
• neposkytovanie úlohy/služby, nakoľko niet o ňu záujem zo strany miestnych obyvateľov,
• rôzne formy dobrovoľných dohôd o spolupráci obcí pri plnení úlohy bez vzniku nových
právnych subjektov alebo zmlúv,
• zmluvná spolupráca v exekutívnej oblasti,
• jednoúčelové alebo viacúčelové združenia,
• zlučovanie obcí
Každá z úloh má iný „atrakčný okruh“ odberateľov, klientov,...a neefektivitu a dodatočné
dofinancovávanie spôsobujú snahy o „hranie sa na vlastnom piesočku“ a neochota k spolupráci a odovzdaniu práv, ale aj povinnosti iným jurisdikciám.
Inštitucionálna zhoda
znamená zhodu v tom kto rozhoduje, financuje a je zodpovedný užívateľovi. Inými slovami
: okruh občanov, ktorí budú mať prospech z plnenia úlohy musia mať možnosť o jej zavedení
a rozsahu rozhodnúť a musia ju finančne pokryť.
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Aplikácia oboch uvedených princípov v unitárnom štáte nás vedie k návrhu prideliť :
štátnej správe výlučné a regulačné úlohy s celoštátnou pôsobnosťou
miestnej samospráve poskytovanie služieb, mimo tých, ktoré budú výlučnou kompetenciou štátu
Realizácia bude znamenať:
vrátanie súčasných regulačných úloh obcí a vyšších územných celkov štátnej správe,
dereguláciu/ odzákonenie v oblasti služieb
presun služieb súčasných vyšších územných celkov na obce,
presun právomocí a zodpovednosti (inštitucionálna zhoda) na obce,
spresnenie povinných a nepovinných úloh miestnej samosprávy,
definovanie úloh povinnej spolupráce (naplnenie princípu ultra vires)
definovanie spoločne vykonávaných úloh štátnou správou a miestnou samosprávou
odporúčanie zabezpečovania úloh účelovými obcami.
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Povinné a nepovinné úlohy územnej samosprávy
Rozlíšenie povinných a nepovinných úloh územnej samosprávy je dôležité pri diskusii
o dostatku, resp. nedostatku zdrojov územnej samosprávy pri plnení úloh, najmä tých, ktoré
obce získajú z finančného vyrovnávania/prerozdeľovania z iných jurisdikcií. Úlohou štátu je:
• garantovať kvalitný výkon a dostupnosť zákonom uložených úloh dostatkom finančných
zdrojov,
• vytvoriť legislatívne podmienky preto, aby mohli orgány miestnej samosprávy plniť aj nepovinné úlohy, teda úlohy, na ktorých sa občania obce, mestá zhodnú, že ich chcú zabezpečiť spoločne.
Je nevyhnutné spresniť rozlíšenie povinností aj preto, aby sa predchádzalo zbytočnému
zozákoňovaniu samosprávnej pôsobnosti.
Základným východiskom pre diskusiu sú ustanovenia Ústavy SR:
Čl.2, ods.2 a 3
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom,
ktorý ustanoví zákon
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo,
čo zákon neukladá
Čl.67, ods. 2 a 3:
(2) Povinnosť a obmedzenia popri výkone územnej samosprávy možno obcí a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa č.7, ods.5
(3) Štát môže zasahovať do činnosti obce a vyššieho územného celku len spôsobom ustanoveným zákonom
Čl.71, ods.1:
Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej
štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.
V súčasnosti určuje základný okruh obecných úloh §4 ods.3 zákona o obecnom zriadení.
Nejde o konečný výpočet (zákon uvádza „najmä“), pretože obce, ako právnickej osobe nie je
možné zabrániť, v súlade s ústavou, aby vykonávala aj ďalšie veci, ktoré žiadny zákon neupravuje. Je však potrebné zdôrazniť, že výkon takejto úlohy nie je povinné, ale ak sa obec rozhodne, že ju vykonávať bude, jej plnenie sa už povinnosťou stáva, pretože nakladanie s verejnými
financiami, majetkom, procesný spôsob rozhodovania je už povinnosťou.
Niektoré úlohy podľa §4 je potrebné považovať za povinné, ak má byť riadne vykonávaná
správa obce (napr. hospodárenie s majetkom, rozpočet, daňové právomoci), iné sú podmienené napr. dostatkom zdrojov a ak ich obec nemá (o svojich financiách a nakladaní s nimi
rozhoduje sama) nemožno ju postihovať za to, že napr. nestavia nové komunikácie, resp. že sa
nestará o ich údržbu. To isté sa vzťahuje napr. na športové, kultúrne a iné zariadenia. Jedná
sa o realizáciu nových komunikácií, chodníkov, zariadení, teda nie o tie ktoré už má, ktoré si
ponechala po presune právomoci, zodpovednosti, majetku a musí sa o ne starať. To neznamená, že sa ich nemôže zákonným spôsobom zbaviť, prenajať...
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Námety pre diskusiu o delení úloh obcí na povinné a nepovinné
Povinné úlohy
Niektoré úlohy môžu poslanci NR SR považovať pre štát ako celok za dôležité a ich výkon uložia
obciam zákonom. Takýmto príkladom je tzv. prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce
a vyššie územné celky, alebo napríklad povinnosť priamo uložená zákonom o obecnom zriadení
(napr.§3, ods.4 – povinnosť obce poskytnúť obyvateľov okamžitú pomoc v náhlej núdzi.....).
Plnenie povinnej úlohy môže mať rôzne podoby. Môže ponechať územnej samospráve
na zváženie či úlohu bude vykonávať samostatne alebo napr. z dôvodu efektivity a dostupnosti
v spolupráci s inými obcami, alebo akú právnu formu zvolí apod.63 Pri niektorých povinných
úlohách môže parlament zákonom stanoviť aj technické a vecné požiadavky plnenia úlohy. Financovanie povinných úloh musí byť uprednostnené pred financovaním nepovinných úloh.
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Odporúčanie povinných úloh (môžu byť zabezpečované rôznymi formami spolupráce,...):
administratíva,
správa a údržba majetku vo vlastníctve obcí,
rozpočet,
finančná kontrola
usmerňovanie ekonomickej činnosti podľa osobitných zákonov
daňový úrad pre miestne dane a poplatky
územné plánovanie
školstvo (zriaďovanie a správa: základné, stredné školy),
školstvo (zriaďovanie a správa: odborné školy, strediská odborného vyučovania, neštátne
školy)
sociálne služby (zriaďovanie a správa),
jednorazová sociálna pomoc
čistenie ciest, chodníkov a verejných priestorov,
zásobovanie vodou a odkanalizovanie (cestou vodárenských spoločností a.s.)
odpadové hospodárstvo
ochrana kultúrnych pamiatok (zapísaných v zozname NKP)
ochrana prírody a krajiny (R)
vodná správa (R)
priestupky (R)
osvedčovanie podpisov (R)
zdravotníctvo (ochrana nefajčiarov, ochrana prírodných a liečivých vôd, pohrebníctvo, prírodné kúpaliská, hluk), (R)
sťažnosti (R)
dobrovoľní hasiči,
zabezpečuje voľby (R)

63 Tu je potrebné zdôrazniť, že zabezpečenie úlohy neznamená povinnosť každej obce úlohu riešiť z vlastných zdrojov a preto aj diskusia o výkone úloh a malých obciach je irelevantná. Zákon 369/90 už dnes
definuje možnosti plnenia úloh (§20)
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Nepovinné úlohy64
V prípade nepovinných úloh by nemala NR SR vstupovať do plnenia takejto úlohy a je
na rozhodnutí obce, či ju bude alebo nebude poskytovať, alebo v akej forme a akým spôsobom
a z čoho ju bude financovať. Primárnym zdrojom ich realizácie sú miestne dane a poplatky65.
Za nepovinné úlohy považujeme:
• ekonomický rozvoj, turizmus, propagácia,
• mestská a prímestská verejná doprava,
• nemotorová doprava,
• cesty II. a III. triedy (výstavba),
• miestne komunikácie (výstavba),
• statická doprava,
• verejné priestory, mestská zeleň (údržba, správa,...),
• zásobovanie energiami (elektrika, plyn, alt. zdroje), s výnimkou majetku obce,
• bývanie,
• jasle (zariadenia pre deti do 4 rokov),
• opatrovateľská služba,
• školstvo (základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy, školy v prírode,
školské strediská záujmovej činnosti),
• zdravotné strediská,
• knižnice, múzeá a galérie, osveta, divadlá,
• podpora regionálnej kultúry,
• zabezpečuje kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
• šport a podpora regionálneho športu,
• osvetlenie,
• verejný poriadok,
• obecná polícia (R, S),
• ochrana spotrebiteľa (R),
• ohňostrojové práce (R),
• obecná kronika.

Minimalizácia rozsahu povinných úloh územnej samosprávy
V súlade s princípom subsidiarity by verejná správa nemala preberať úlohy, ktoré môžu byť
prinajmenšom rovnako dobre alebo rýchlejšie a hospodárnejšie plnené súkromnými podnikmi, slobodnými povolaniami, živnostníkmi. Čím viac záležitostí chceme, aby za občanov riešil
verejný sektor, čiže politika, tým viac podporujeme byrokraciu a neefektívnosť využívania
financií a majetku. Nakoniec aj problém malých obcí je najmä byrokracia, množstvo nadbytočných zákonov a nariadení a nie ich malosť.
64 V prípade , že obec upraví nepovinnú úlohu všeobecne záväzným nariadením stáva sa pre konkrétnu obec
povinnou
65 V záujme dodržania princípu solidarity a z dôvodu rozdielnej daňovej sily obcí a regiónov sa uplatňuje
systém horizontálneho a vertikálneho finančného vyrovnávania.
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Potom čo bolo po roku 1948 všetko zoštátnené, existuje pre Slovensko jediná cesta ako
umožniť efektívny výkon úloh: realizovať rôzne formy decentralizácie a veľmi exaktne posudzovať čo a v ktorom regióne je nevyhnutné, aby zabezpečoval verejný sektor a čo môže byť
vrátené späť sektoru súkromnému (privatizácia). O tom by mal rozhodovať vždy tá inštitúcia,
ktorá je za plnenie úlohy zodpovedná.
Dajú sa rozlíšiť dve formy privatizácie úloh na miestnej úrovni: formálna a materiálna.
Pri formálnom spôsobe ide o vytvorenie vlastnej právnickej osoby mestom, obcou. Ide
vlastne iba o organizačnú privatizáciu, pretože zodpovednosť, ale aj zabezpečovanie úloh je
stále v rukách mestá, obce.
Pri privatizácii úloh (materiálna privatizácia) sa mesto, obec úplne sťahuje z plnenia danej
úlohy a preberá iba kontrolu nad jej plnením. Ak vychádzame zo skúseností, že súkromné
podniky, aj v komunálnej sfére, dokážu hospodáriť efektívnejšie a úspornejšie, pretože súkromníci musia obstáť v cenovej konkurencii a náklady nemôžu presúvať na obec (tak ako to je
často v prípade formálnej privatizácie), sú vystavené väčšej motivácii k výkonom a tiež tlaku
zo strany verejného sektora, je potrebné uprednostňovať privatizáciu úloh.
Z domácich, ale aj zahraničných poznatkov, je možné uvažovať o úplnej privatizácii viacerých úloh na miestnej úrovni, napríklad: zariadenia pre deti, mládež, vyučovanie v hudobných
školách, zariadenia pre starých občanov, opatrovateľská služba, organizovanie kultúrnych
podujatí, správa pamiatok, výstavy, veľtrhy, trhy, prímestská a mestská doprava, parkovanie, čistenie okien, upratovanie objektov, starostlivosť o zeleň, čistenie ulíc, údržba verejných
priestorov, zimná údržba, cintoríny, údržba hrobov, údržba technických zariadení, vozidiel,
osvetlenia, dopravných zariadení, stráženie objektov, odvoz odpadu, spracovanie odpadu,
kanalizácia podpora cestovného ruchu, prevádzka športovísk, plavárne, mestské plánovanie,
spracovávanie dát, údajov, výstavba bytov, správa pozemkov a objektov,.....
Privatizáciou sa vytvoria predpoklady pre spoluprácu občanov, obcí, obcí a podnikateľov,....v jednotlivých mestách, obciach a umožnia rozhodovanie ľudí „nohami“, t.j. pôjdu tam
kde budú dostupnejšie a kvalitnejšie služby, čím sa postupne vytvorí konkurencia s pozitívnym dopadom na cenu služieb.
Kým napr. zlučovanie obcí môže viesť k zvyšovaniu nákladov, existuje aj iný spôsob ako riešiť
úsporu daní. Je možné reštrukturalizovať miestne služby tak, že sa ušetrí a je možné dane znížiť.
Obce majú zodpovednosť za poskytovanie služieb občanovi, to však neznamená, že ich musia samotné poskytovať. Výber daní nemá podporovať radnice, zabezpečovať platy volených predstaviteľov a úradníkov, ale má posilňovať poskytovanie služieb. Vtiahnutím nových poskytovateľov
zo súkromného sektora s flexibilnými zmluvami sa môžu objaviť skutočné úspory. Inými slovami
presunom úloh na mestá a obce a abdikáciou zásahov štátneho rozpočtu do ich plnenia sa otvorí
priestor pre menej byrokracie, prerozdeľovania a zasahovania politiky do kvality života občanov
Nahradenie verejného sektora súkromným, v regiónoch, kde na to sú podmienky, umožní: ekonomizáciu efektov (úspora nákladov alebo zníženie rozpočtových výdavkov), úsporu času, transfer
know – how zo súkromnej sféry, rozšírenie kapacít na miestnej úrovni, lepšiu dostupnosť služieb.
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Zmena rozlišovania úloh
súčasné delenie na prenesený výkon a originálne kompetencie
nie je zrozumiteľné
Jedným z dôvodov je aj to, že prakticky všetky kompetencie boli prenesené z centrálnej
vlády na miestnu a krajskú samosprávu, na súkromný sektor, agentúry,...ako dôsledok decentralizácie štátu. Súčasné delenie evokuje snahu aplikovať uniformitu na úlohy/kompetencie,
ktoré sú predmetom záujmy politických strán. Je lepšie definovať štandardy, regulačné procesy, spôsob možnosti odvolania na rezortnú legislatívu a ponechať formu a spôsob výkonu
na miestnu správu.
Z praktického hľadiska navrhujeme rozlišovať úlohy/kompetencie/ funkcie služieb a regulačné:
• funkcie služieb zabezpečujú služby verejnosti (školstvo, zber odpadu, kultúrne a športové
zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, preprava osôb,....v prípade služieb sa ich rozsah,
dostupnosť,....môže meniť od obce k obcí vzhľadom na priority občanov územnosprávnej
jednotky, alebo aj finančných možnosti. Aj v prípade služieb však existujú celoštátne platné regulácie. V takomto prípade definujú rezortné zákony celoštátne platné požiadavky
na kvalitu služieb, ktoré potom musia mestá/obce/kraje dodržiavať
• regulačné funkcie aplikujú zákon na individuálne prípady, ako napr. kontroly, licencie, sociálne dávky,....pričom tu sa kladie dôraz na spravodlivosť a rovnaký prístup ku každému,
inými slovami ide o aplikovanie fixných, uniformných pravidiel na individuálne prípady,
platných na celom území Slovenska

Služby (S)
Úlohou centrálnej vlády je prijímať rôzne metódy a opatrenia na zaručovanie úrovne
a kvality služieb zabezpečovaných miestnou úrovňou. Najdôležitejšou je zákonná definícia
povinnosti uloženej miestnej správe zabezpečiť konkrétny službu na minimálnej úrovni, alebo
špecifickým spôsobom. Príkladom je regionálne školstvo. Parlament zároveň splnomocní ministerstvo aby dával usmerňovanie týkajúce sa rôznych aspektov vzdelávania ako. Napr. kvalifikačné
podmienky pre učiteľov, náčrt učebných osnov, alebo fyzické štandardy pre budovy, triedy,....Zároveň
sa musí definovať spôsob kontroly (inšpektoráty,..). Ak sa nevykonáva služba na potrebnej úrovni
musí existovať mechanizmus jej vymáhania na miestnej správe

Regulačné úlohy (R)
Princíp prirodzenej spravodlivosti si vyžaduje možnosť odvolania sa voči každému rozhodnutiu miestnej správy, ktorá ovplyvňuje práva alebo záujmy jednotlivca. Konečným miestom
dovolania sa práva je súd. Otázkou však je či je možné rozhodnutie miestnej správy posudzovať z hľadiska jeho podstaty, alebo iba z hľadiska legálnosti. Tu sa otvára otázka miery zozákoňovania najmä funkcií, ktoré majú byť výhradne v rukách miestnej samosprávy.
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Na zváženie je tiež otázka či pri regulačných službách je efektívne, aby boli vykonávané
tak, že na prvom stupni rozhoduje miestna samospráva a v druhom stupni miestna štátna
správa. Ide nielen o súčasný tzv. prenesený výkon, ale vo všeobecnosti o regulačné služby
s výnimkou financií a plánovania. V zásade regulácia by mala platiť celoplošne a keďže je Slovensko unitárny štát mala by ju zabezpečovať štátna správa. Z toho vyplýva, že kompetencie
(R) by mali byť vrátené štátu a ten by sa mal rozhodnúť či ich zabezpečí vlastnými úradmi,
agentúrami, iný subjektmi
Pozn.:
v prílohe je zoznam súčasných kompetencií územnej samosprávy a úlohy miestnej štátnej správy
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Je potrebná nová organizácia
regionálneho školstva
Diskusia okolo organizácie regionálneho školstva sa zdá byť nekonečná. Verejné a súkromné inštitúcie, politické strany, odbory+ predkladajú svoje námety. Cieľ zvýšenia kvality školstva má mnoho premenných. Komunálne výskumné a poradenské centrum n. o., v spolupráci
s Úniou miest Slovenska prispelo svojimi pripomienkami k projektu Učiace sa Slovensko, kde
sa venovalo najmä organizácii a inštitucionálnej zmene riadenia regionálneho školstva.
V zásade existujú, podľa nás, tri možné riešenia :
1. opätovná centralizácia regionálneho školstva,
2. posilnenie postavenia územnej samosprávy, alebo,
3. vytvorenie školskej samosprávy mimo politických obcí.
Na pôde Únie miest sa uskutočnili viaceré diskusie k problematike, ktoré boli zosumarizované. Komunálne výskumné a poradenské centrum n. o. na základe ich priebehu, ale aj
na základe poznatkov získaných z prípravy a realizácie procesu decentralizácie (stratégia
a koncepcia decentralizácie), zo zahraničných poznatkov vo Švajčiarsku a Kanade (provincia
Ontario) chce prispieť k diskusii práve náčrtom modelu školskej samosprávy, mimo ingerencie politických obcí. Návrh rozširuje možnosť riešenia nového modelu verejnej správy, ktoré
sme publikovali v rámci projektu Rekonštrukcia štátu (www.komunal.eu)

Čo priniesla diskusia členských miest Únie miest Slovenska
Z diskusií s predstaviteľmi členských miest Únie miest Slovenska vyplynulo:
Riadenie školstva
• riadenie školstva, ako celku, považujú za komplikované,
• väčšina účastníkov deklarovala nespokojnosť s delením kompetencií a s kombináciou „originálnych“ kompetencií a preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, v dennej praxi
už zamestnanci neodlišujú originálnu kompetenciu a prenesený výkon
• vzťahy medzi odbormi školstva na okresnom úrade v sídle kraja, školským úradom v rámci
spoločných obecných úradov, odbormi školstva na mestách, sú rôzne. Niektoré mestá majú
dobrú spoluprácu, niektoré poukazovali na formálny prístup odborov školstva na okresných
úradoch, problémy môžu existovať tam, kde sú obce a školy v nich odkázané samé na seba
• viaceré mestá poukázali na nedostatočné metodické riadenie škôl, čo je úloha štátnej správy
• špecifická a komplikovanejšia situácia je v Bratislave, kde sú kompetencie v školstve delené
medzi Magistrátom a mestskými časťami
• záujmy škôl a školských zariadení majú ako zriaďovatelia obhajovať predstavitelia miest
a odborní pracovníci miest
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Sieť škôl
• v niektorých mestách pociťujú problémy so sieťou škôl, najmä ku ktorým nemajú zriaďovateľskú pôsobnosť, pretože ich musia akceptovať v území, čo spôsobuje mestu finančné
problémy
• v niektorých mestách naráža zvyšovanie efektivity v školstve cestou rušenia škôl na odpor
poslancov a rodičov
• sieť a kapacitu materských škôl považujú väčšinou za dostatočnú, problémy sú najmú tam,
kde v predchádzajúcom období boli materské škôlky zrušené a majetky odpredané, resp.
využité na iný účel, osobitná situácia je v Bratislave
Financovanie
• účastníci sa zhodli na tom, že systém školstva je celkovo podfinancovaný
• zástupcovia miest nepovažujú centralizáciu financovania školstva za dobrý krok, úhrada
všetkých miezd v regionálnom školstve v režime preneseného výkonu pôsobnosti štátnej
správy nie je, podľa viacerých účastníkov dobrým riešením
• na Slovensku boli aj v minulých obdobiach rôzne formy riadenia a financovania školstva
(školské správy, okresné národné výbory,...), oproti týmto modelom je aj keď nedokonalý
súčasný stav lepším riešením, tam kde sa dobre hospodári je situácia podstate lepšia
• viacerí zástupcovia deklarovali, že doplácajú na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy z finančných prostriedkov mesta, čo nie je v súlade s legislatívou
• rovnako mestá doplácajú na rozhodnutia štátnej správy, ktorými zasahuje do plnenia originálnych kompetencií mesta (zvyšovanie miezd) desaťtisíce až státisíce eur ročne
• mestá majú rozličný postoj k dofinancovávaniu originálnych kompetencií (najmä mzdy),
viaceré deklarovalo, že dofinancovávajú na 100%, iné v menšom rozsahu
• v menších mestách, kde sú odkázaní na dohadovacie konanie majú každoročne obavy ako
školy vyfinancujú
• viaceré problémy pri riadení aj financovaní sú spôsobené nie najlepšou kvalitou, kvalifikáciou, zamestnancov miest
• v niektorých mestách majú dlhodobejšou a systematickou prácou zavedené dobré pravidlá,
v niektorých musia po predchodcoch nastavovať systémy znova, čo spôsobuje problémy

Východiskové tézy
1. Súčasný systém riadenia regionálneho školstva je delenou kompetenciou medzi štátnou
správou, obcami a školskou samosprávou. Podľa Ústavy SR riadi prenesený výkon štátnej
správy Vláda.
2. Výkon štátnej školskej správy zabezpečuje riaditeľ, obec, samosprávny kraj, okresný úrad
v sídel kraja, štátna školská inšpekcia, ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra, teda 7
inštitúcií a k tomu iné ústredné orgány ak tak ustanovuje osobitný predpis. Školskú samosprávu vykonávajú rada školy/školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská
rada a žiacka školská rada pri stredných školách. Systém je zbytočne komplikovaný a delenie úloh ho znefunkčňuje
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3. Súčasný systém financovania regionálneho školstva je delenou kompetenciou medzi štátnou správou a územnou samosprávou.
4. Súčasná podobu normatívu je nespravodlivá, komplikovaná, umožňuje rôzne „finty“, podlieha parciálnym záujmom. Rôznymi úpravami zvýhodňuje, resp. znevýhodňuje zriaďovateľov, školy, školské zariadenia a teda spotrebiteľov, žiakov.
5. Súčasný mechanizmus financovania neštátnych škôl je nevhodný
6. Neexistuje jedno celoplošné riešenie, ktoré by:
a. vyhovovalo verejným, súkromným a cirkevným školám,
b. bolo vhodné pre mestské, urbanizované oblasti a aj pre vidiecky priestor,
c. naplnilo očakávania a potreby výučby v jednoliatom, resp. národnostne zmiešanom
území,
d. napĺňalo očakávania potreby aj v bohatých a chudobných regiónoch.
Hľadanie akejkoľvek nivelizácie problému neprinesie očakávaný výsledok. Presadenie
riešenia väčšinovým hlasovaním okamžite vytvorí reakciu a odpor
7. Oba extrémy :
a. obmedzenie vplyvu vyvolených predstaviteľov na fungovanie regionálneho školstva,
teda zoštátnenie školstva,
b. ale aj úplné vynechanie štátu z pôsobenia na regionálne školstvo,
nie sú dobrým riešením. Centralizovaný model preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy a delenia právomocí ale aj zodpovednosti medzi centrálnu vládu a miestnu
samosprávu, ktorý je v súčasnosti dokonca proti ústavne realizovaný, je rovnako nevhodný.
8. Je potrebné doriešiť mechanizmus vzniku nových súkromných škôl napojených na verejné
rozpočty, podmienky ich vzniku, ako aj ako naložiť s už existujúcou sieťou súkromných
škôl a definovať čo a do akej miery bude financované z grantového systému Predpokladáme vytvoriť osobitný vzťah a napojenie na grantový systém ministerstva školstva s rovnakými povinnosťami škôl ako v prípade školských rád (predloženie rozpočtu, kontrola využívania verejných zdrojov,....). Nevylučujeme vznik súkromných školských rád pre viacero
súkromných škôl.
9. Vzhľadom medzinárodné záväzky, na tradície a historický vývoj je potrebné zachovať možnosť existencie a vzniku cirkevných školských obcí podporovaných grantovým systémom
ministerstva školstva so zavedením rovnakých pravidiel ako pre verejné školy.

Prečo nie centralizácia regionálneho školstva
Centralizmus je občanom a tým aj časti politikov veľmi blízky. Človeku je vlastná vôľa
po prehľadnosti, jasnosti a hierarchizácii a preto sa niet čo čudovať, že mnoho učiteľov, úradníkov a politikov si želá opatrovateľský, všemohúci, štát. Centralizmus viac vyhovuje chytrým
a „prefíkaným“ a menej schopným.
Centralizácia môže byť dočasne aj úspešná, jej problémom je však trvalá udržateľnosť systému, najmä ak narazí na zásadné spoločenské zmeny a tým, že utlmuje aktivity, nedokáže
včas a efektívne reagovať.
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Centralizácia a koncentrácia moci, nielen v štáte, ale aj v školstve, je veľmi zradná a má
tendenciu urobiť zo svojich nositeľov pohodlných a nerozumných. Ničí ochotu, spontánnosť,
dobrovoľnosť, ochotu myslieť na druhého. Centralizované systémy majú sklon k autoritárstvu, totalite, rastu korupcie a klientelizmu, ktoré sú napokon príčinou ich sebadeštrukcie.
V súčasnosti a v prípade ďalšej centralizácie školstva má a bude mať vláda rozsiahle rozhodovacie právomoci a vďaka zákonom bude ovláda celý priestor. Bude to v rukách niekoľkých
byrokratov, politikov, šéfov odborov a záujmových združení. Svojim mocenským postavením
sa dopúšťajú a budú dopúšťať chýb aj preto, že môžu sankcionovať tých ktorí sa vzpierajú nastolenej línii a nesankcionovať tých , ktorí jej slúžia (chytrí a prefíkaní). Nebudú mať dosť informácií, nedokážu ich správne vykladať, rozhodovanie bude náchylné ovplyvňovaniu zvonka
a podriaďované osobnej kariére politikov, ideológii vládnucej koalície a záujmovým skupinám.
Ak nie sú naplnené predpoklady pre správne rozhodnutie permanentne hrozí kríza s fatálnymi dôsledkami pre celú spoločnosť. Ak sa pomýli menšia jednotka (školská obec) ostatné
sa môžu chýb vyvarovať. Odďaľovanie dopadov zlých rozhodnutí je síce možné kamuflovať finančnými intervenciami, dotáciami, zmenou pravidiel, zamlčovaním informácií, pravdy,...ale
takto sa darí znižovať motiváciu ostatných. Pričom existujúca centrálna vláda nič neriskuje,
nakoľko to zaplatia občania v nasledujúcich generáciách.
Preto je, podľa nás, vhodným riešením obmedzenie centralizmu, podpora rôznorodosti,
konkurencie, konkurenčného prostredia, flexibilná spolupráca a prehľadnosť na najnižšej
možnej úrovni. To platí aj pre regionálne školstvo a najmä v regionálne diferencovanom Slovensku. V prípade ne – centralizácie existujú dve možné riešenia: posilnenie úlohy územnej
samosprávy alebo vytvorenie skutočného samosprávneho regionálneho školstva.

Návrh riešenia regionálneho školstva

•
•

•

•

Alternatíva: povinná spolupráca obcí
Zásady:
presun hnuteľného a nehnuteľného majetku stredného školstva na obce,
vytvorenie školských obvodov pre všeobecné regionálne školstvo (predprimárne, ZŠ, gymnáziá) s tým, že v rámci školského obvodu môžu vzniknúť aj menšie školské jednotky.
Školský obvod odporúčame vytvoriť v hraniciach mestských regiónov z dôvodu spolufinancovania zo strany miest a obcí,
úlohy obcí
o správu budov, areálov, prevádzka, technický servis (možnosť dobrovoľnej spolupráce)
o zariaďovanie objektov
o mimoškolská činnosť
o finančný príspevok podľa počtu obyvateľov a žiakov
právomoci mestského regiónu (právnická osoba v ktorej orgánoch sú zastúpené mestá
a obce mestského regiónu):
o školská regionálna politika
o určovanie siete škôl, zaraďovanie súkromných a cirkevných škôl do siete na území
mestského regiónu
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•

o financovanie škôl v hraniciach mestského regiónu (zdroje: normatív/grant zo štátneho
rozpočtu, obce)
o definovanie platových pomerov, ďalšie vzdelávanie učiteľov
o metodika
o učebnice
o databázy a informácie
právomoci ministerstva
o legislatíva
o financovanie (definovanie minimálnych normatívov, správa grantov, prideľovanie
zdrojov mestským regiónom...)
o definovanie záväznej spoločnej časti kurikula
o testovanie, evaluácia
o schvaľovanie zoznamu učebníc, pričom voľba ostane na školských obvodoch
o pedagogický výskum, príprava budúcich učiteľov
o kontrola, inšpekcia

Príklad školskej jednotky v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
východisko
• cieľom zmeny nemá byť prioritne rušenie škôl, pretože náklady s tým spojené môžu vyvolať vyššie náklady verejného sektora a budú mať negatívny dopad na emigráciu obyvateľstva z obcí bez školy
• súčasný zákon 596/2003 umožňuje dohodu obce bez základnej školy s obcou so základnou
školou o spoločnom školskom obvode základnej školy, teda nevylučuje ani spoločný obvod
viacerých obcí a viacerých škôl
• školským úrad je, podľa zákona obce, ktorá je zriaďovateľom škôl s celkovým počtom najmenej 1000 žiakov, t.j. nevylučuje viacero obcí a obvod väčší ako 1 000 žiakov
• už v súčasnosti sa stanovuje povinná dochádzka do MŠ posledný rok pre nástupom do ZŠ,
trend smeruje k nástupu od 4 rokov do predprimárneho vzdelávania, potom by bola povinná školská dochádzka 11 rokov
• dostupnosť detí do školy peši má byť:
o predškolská výchova 		
400 m
o prvý stupeň			600 m
o druhý stupeň			800 m
o riešením je zavedenie školských autobusov
• súčasný systém financovania nepovažujeme za spravodlivý
odporúčanie:
• vytvorenie školských obvodov s minimálne 1000 žiakmi povinnej školskej dochádzky
• školský obvod môže byť s :
o materskou škôlkou (povinná časť), prvým aj druhým stupňom
o školský obvod iba s druhým stupňom
o školský obvod iba s prvým stupňom a MŠ (povinné ročníky)
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•
•
•
•

•

školský obvod vznikne v súlade s §20 zákona 369/90
zriaďovateľom škôl ostanú politické obce
v rámci školského obvodu môžu vzniknúť školské jednotky (najmä vo vidieckom priestore)
s minimálnou veľkosťou napr. 250 žiakov združujúce menšie školy a materské škôlky
združenie obcí bude zodpovedať za sieť a financovanie povinnej školskej dochádzky, teda:
o bude existovať spoločný rozpočet
o príjemca normatívu na žiaka (upraviť, vrátane zrušenia výnimiek pre malé školy a nahradenie tzv. sociálnym indexom66)
o nositeľ združených prostriedkov od obcí, ktoré sa rozpočítajú podľa počtu žiakov navštevujúcich školu
o bude zodpovedný za efektivitu výdavkov (teda aj napr. za nasadenie školských autobusov, príspevok na školský autobus ?)
je možné vytvoriť školské obvody s vyučovacím jazykom maďarským

Alternatíva: školská obec
V súlade s pôvodnou stratégiou decentralizácie je zámerom vytvorenie „účelových / školských obcí / rád“ pre verejné a cirkevné školy67, ktoré budú spravované volenou školskou samosprávou. Navrhované riešenie sa týka základných škôl, stredných všeobecne vzdelávacích
škôl a umožní zaradiť do školských obcí aj materské škôlky. S takouto možnosťou počítala aj
pôvodná stratégia decentralizácie (vznik účelových zväzov obcí pre jednotlivé kompetencie).
Realizáciou zámeru sa zjednotí duplicitné vykonávanie činností, obmedzí sa roztrieštenosť riadenia, komplikácie pri riadení a dosahovaní vyššej efektívnosti.
Vytvorením školských obcí / rád sa zruší prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy.

vláda
Ministerstvo školstva

Domáce školy

Súkromné školy
bez podpory

Štátne a
cirkevné
školy, štátom
financované
školské rady

Špeciálne
školy štátom
financované
školské
rady

Súkromné
školy
podporované
a kontrolované
štátom

66 Kritériá výpočtu sociálneho indexu : podiel detí s inou národnosťou, podiel detí vo veku 5-14 rokov s
rodín na sociálnej podpore, podiel detí s rodín podpriemerným príjmom (? regiónu?)
67 Obdobný zámer prezentovala aj Verejná komisia : municipálne rady, ktoré by mohli vzniknúť pred municipalizáciou
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Regionálne školstvo sa realizáciou zámeru vymaní z priameho „denného“ vplyvu politických strán. Tie budú v rámci NR SR rozhodovať o rámcových zákonoch a objeme financií,
ktoré budú na školstvo použité. Ostatné záležitosti budú v rukách školskej samosprávy.
Súčasťou zmeny je aj rozdelenie právomocí na úrovni ministerstiev. Ministerstvo školstva
bude mať v gescii : materské školy, základné školy, školské zariadenia, stredné školy (všeobecné)
Vzdelávanie na odborných školách, vysokých školách a univerzitách bude v kompetencii
ministerstvo hospodárstva.
Návrh štruktúry68

Školské rady
Školské rady sú samostatné organizačné jednotky. Fungujú nezávisle od miestnej samosprávy. Existencia regionálnej samosprávy je pri takomto riešení irelevantná.. Je to de facto sieť „školských obcí“, tvorených katastrálnymi územiami politických obcí. Školské rady sú
miestne volené, počet členov rady závisí od počtu obyvateľov v obvode

•
•
•

Druhy školských rád, napr.:
štátne/verejné s vyučovacím jazykom slovenským,
štátne s vyučovacím jazykom maďarským
cirkevné školské rady nemusia kopírovať hranice „štátnych“ školských rád
alternatívne : zákon stanoví minimálnu veľkosť školskej rady (počet žiakov) ?????

Organizačná štruktúra rady69

Kompetencie školských rád
• určenie počtu, miest a veľkosti/ kapacity škôl (sieť)
• výstavba, vybavenie školských budov (zariadenie, nábytok,...)
• zabezpečenie vzdelávacích programov, ktoré vyhovujú kritériám či potrebám školskej komunity, vrátane potrieb pre špeciálne vzdelávanie (štát stanoví očakávané výsledky)
• príprava rozpočtu
• dozor nad prevádzkou škôl a vyučovacích programov
• zamestnávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
• poskytovanie pomoci učiteľom pri zdokonaľovaní techniky výučby
• analýza výkonu učiteľov

68 V prípade jazykovo zmiešaného územia je možné diskutovať aj o samostatných školských obciach s jazykom slovenským a maďarským
69 Príklad : Provincia Ontário
• Počet obyvateľov : 14 mil.
• 72 financovaných školských rád , 4 druhy : 31 AJ, 29 cirkevné AJ, 4 FJ, 8 cirkevných FJ
District Halton : 502 tis. obyvateľov
• https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
• Štátna školská rada Halton spravuje 85 základných škôl, 27 stredných škôl v troch regiónoch, cca 50
000 študentov
• Katolícka školská rada : 45 základných škôl, 10 stredných a 3 ďalšie vzdelávanie spolu 31 000 študentov
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Rada: priamo volení zástupcovia (napr. 5 - 11) + napr. 2 vymenovaní študenti)
Riaditeľ vzdelávania
Administratíva

Prevádzka škôl

•
•

Správa
budov,
plánovanie,
služby

Obchodné služby

Ľudské
zdroje

Vzťahy
s komunitou
výskum
zodpovednosť

IT

Služby
študentom

Služby
v rámci
programov

schvaľovanie učebníc a ďalších učebných pomôcok na základe zoznamu schváleného ministerstvom školstva
zaistiť dodržiavanie Zákona o školstve ako aj súvisiacich pravidiel a predpisov zo strany škôl

Financovanie školských rád
• Na základe zápisu študentov
• Model financovania by mal zodpovedať skutočným nákladom prevádzkovania škôl a flexibilne reagovať na zmenené podmienky
• Potrebná kalkulácia životnosti budov a komponentov, návratnosť investícií a plán obnovy
• Potrebné vypracovať systém prepravy žiakov vo väzbe na možnosti škôl
• Spolupráca škôl pri získavaní zliav pri hromadnom nakupovaní / obstarávaní
• Zdokonaľovanie zberu dát, koordinácia miestneho a centrálneho toku informácií
• Potreba zvažovania siete škôl, riešenie problému geografickej izolácie menších obcí a miest
Rozpočet
• zostavujú miestne školské rady na základe grantov a zahŕňa všetky školy a školské zariadenia
• možnosť získavania aj iných zdrojov
• riaditeľ navrhuje rozpočet
• volená rada hlasuje za, modifikuje, odmietne
• školy môžu prevádzať do ďalšieho roka zostatky finančných prostriedkov, ako aj dlhy
• cyklus rozpočtu
o 01 (január) odhad zapísaných žiakov v celom systéme
o 02
odhad zapísaných žiakov v školách
o 03
odhad personálu
o 04
pridelenie grantu ministerstvom, úprava rozpočtu
o 05
verejné schôdze v súvislosti s rozpočtom
o 06
schvaľovanie rozpočtu radou, podanie rozpočtu na ministerstvo do 30.06
o 11
podanie upraveného rozpočtu na ministerstvo na základe aktuálnych
		
zápisov, finančné hlásenie predchádzajúceho roku
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Granty prideľuje ministerstvo na základe predloženého návrhu rozpočtu školskej rady
a má tri komponenty
• Základný grant( príklad cca 60%)
o triedne výdavky
• mzdy učiteľov (cca 58%)
• mzdy zastupujúcich učiteľov
• IT (cca 1%)
• knižnice, poradenstvo
• vzdelávanie personálu
o mimotriedne výdavky
• Riadenie a administratíva
• Riaditelia a zástupcovia riaditeľov
• Školská kancelária : sekretárske práce, zásobovanie
• Vedúci odborov administratívy
• Koordinátori a konzultanti
• Preprava žiakov (cca 3%)
• Údržba a správa škôl (cca 10%)
• Grant pre špeciálne výdavky(27%)
o správa a administrácia školských rád
o špeciálne vzdelávanie
o jazyky
o študijné možnosti
o kompenzácie pre učiteľov
o preprava
o geografická poloha: vzdialené a vidiecke školy
o korekcia na klesajúci počet žiakov(zápis) – dohadovacie konanie?
• Kapitálové výdavky (13 % renovácia, nové priestory)
o renovácia škôl
o nové priestory pre žiakov
o priame kapitálové výdavky, schválený dlh
Alternatívou grantové systému je presun celého objemu zdrojov na politické obce a „skladanie sa“
politických obcí na činnosť školských obcí.
Program a curriculum
• Usmernenie programov aby boli v súlade so sociálnymi programami,
• Potreba aplikácie prísnejších štandardov pri klasifikácii a hodnotení výkonu študentov,
• Potreba prilákania výborných učiteľov a riaditeľov ponúkaním výhodných platov a možnosti profesijného rastu (konkurencia školských rád)
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Výňatok z Národného programu, kapitola:
riadenie a financovanie školstva
Efektívnosť vo vzdelávaní znamená napĺňanie vytýčených cieľov pri účelnom vynakladaní
nevyhnutných zdrojov. Efektívnosť teda neznamená snahu o úsporu finančných prostriedkov,
ale úsilie zrealizovať žiaducu transformáciu vzdelávacieho systému prostredníctvom hospodárneho vynaloženia finančných prostriedkov. Úspešná transformácia vzdelávacieho systému je podmienená tromi hlavnými faktormi, a to:
• systémom financovania,
• systémom riadenia vrátane vymedzenia úlohy, práv a povinností jednotlivých aktérov a
• štruktúrou systému vzdelávania.
Predmetom systému financovania na centrálnej úrovni je zabezpečiť zvýšenie verejných
zdrojov pre regionálne školstvo, bez ktorých nie je možné zabezpečiť zvyšovanie platov učiteľov a ostatných zamestnancov školstva, ani odborné tímy na pomoc učiteľom a ani zvýšiť
úroveň materiálno-technického vybavenia škôl. Súčasťou systému financovania na centrálnej
úrovni je aj podpora hospodárnosti pri využití alokovaných finančných prostriedkov a celkové
nastavenie systému alokácie zdrojov jednotlivým školám a ďalším subjektom tak, aby podporovali žiaduce motivácie a oslabovali deformácie v systéme (napr. aby školy neboli motivované
iba na získavanie čo najväčšieho počtu žiakov, ale na poskytovanie kvalitného vzdelávania,
dostupného pre všetkých žiakov školy).
V systéme riadenia hrá kľúčovú úlohu riaditeľ školy, ktorý potrebuje mať podporu a jasne
nastavené vzťahy zo strany zriaďovateľa. Ministerstvo školstva má plniť zjednocujúcu úlohu
vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania zo strany štátu a musí mať na to účinné nástroje.
Je potrebné hľadať optimálne riešenie strednej úrovne riadenia, rešpektujúce decentralizáciu
systému výchovy a vzdelávania. Pre efektívne fungovanie regionálneho školstva je nevyhnutné, aby všetci aktéri mali jasne definovanú svoju pozíciu. Musia im byť zrozumiteľné vzťahy,
v ktorých majú pôsobiť, ich úlohy, zodpovednosti a práva s nimi spojené. Čím viac sa jednotliví aktéri stotožňujú so základnými východiskami, ktoré determinujú charakter vzdelávania,
tým viac a kvalitnejšie sa napĺňajú vytýčené ciele a zvyšuje sa celková funkčnosť vzdelávacieho
systému.
Aktérmi vzdelávania sú všetky subjekty, ktoré sa na ňom podieľajú. Sú nimi predovšetkým
učitelia a žiaci, školy, do ktorých chodia, ich rodičia, riaditelia škôl, ďalší zamestnanci škôl,
zriaďovatelia škôl, komunita, kde škola pôsobí, ministerstvo školstva a celá spoločnosť, ktorá
vystavuje spoločenskú objednávku na vzdelávacie služby. Pod školskou komunitou sa obvykle
rozumie širšie chápaná občianska spoločnosť, čo sú v prípade Slovenska napríklad komunitné
centrá či rôzne občianske združenia, pôsobiace v obciach a mestách. Vzťahy medzi jednotlivými aktérmi sú definované na princípe partnerstva, participácie, kooperácie a otvorenej
komunikácie.
Efektívnosť fungovania regionálneho školstva je ovplyvňovaná aj jeho štruktúrou, ktorá je
navrhovaná tak, aby čo najlepšie slúžila plneniu cieľov výchovy a vzdelávania s rešpektovaním
postavenia štátnych, verejných aj neštátnych subjektov, ktoré v ňom pôsobia.
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Cieľ 4-01 Financovanie vzdelávania
Každoročne je zabezpečený dostatočný objem verejných zdrojov na žiaduce fungovanie
regionálneho školstva, pričom sa dbá na ich hospodárne využitie a taký spôsob ich alokácie,
ktorý podporuje naplnenie stanovených cieľov rozvoja výchovy a vzdelávania.
Navrhované opatrenia:
4-01.01 Vypracovať do konca roku 2017 plán zvyšovania celkových výdavkov na výchovu
a vzdelávanie z verejných zdrojov.
4-01.02 Prideľovať všetky štátne zdroje na výchovu a vzdelávanie len cez kapitolu ministerstva školstva.
4-01.03 Upraviť systém alokácie finančných prostriedkov na školy.
4-01.04 Vytvoriť pracovnú skupinu na revíziu výšky normatívov stredných odborných škôl
a bonusovej schémy pri plnení/neplnení ustanovených minimálnych výstupných štandardov.
4-01.05 Dosiahnuť pri zvyšovaní tarifných platov v originálnych kompetenciách dohodu medzi štátom a samosprávou o zdrojoch na ich vykrytie.
4-01.06 Zvyšovať pri rozhodnutí o zvýšení minimálnej mzdy aj minimálne mzdové tarify nepedagogických zamestnancov verejnej správy.
4-01.07 Implementovať nástroje na podporu hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov.
4-01.08 Využívať transparentne zdroje zo štrukturálnych fondov na dosahovanie cieľov z tohto národného programu.
4-01.09 Alokovať dodatočné zdroje na zabezpečenie práv príslušníkov národnostných menšín
na vzdelávanie v ich jazyku alebo vyučovanie ich jazyka.
4-01.10 Zjednodušiť použitie poplatkov od rodičov.
Cieľ 4-02 Riadenie výchovy a vzdelávania
Systém riadenia výchovy a vzdelávania na centrálnej úrovni a na úrovni zriaďovateľov a škôl
podporuje plnenie stanovených cieľov a efektívne fungovanie celého vzdelávacieho systému.
Navrhované opatrenia:
4-02.01 Manažovať zmeny výchovy a vzdelávania na úrovni vlády Slovenskej republiky a ministerstva školstva prostredníctvom dvojročných akčných plánov a hodnotenia národného
programu.
4-02.02 Podporovať novú kultúru riadenia výchovy a vzdelávania na úrovni všetkých aktérov,
osobitne na úrovni ministerstva.
4-02.03 Vrátiť kompetencie v oblasti riadenia a financovania pod ministerstvo školstva.
4-02.04 Odčleniť ministerstvo vzdelávania, mládeže a športu od vysokých škôl, vedy a výskumu.
4-02.05 Vykonať zmeny v systéme priamo riadených organizácií ministerstva.
4-02.06 Zavádzať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania na základe analýz, výskumu, pilotných projektov, experimentálneho overovania a spolupráce s praxou.
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4-02.07 Zjednodušiť školskú legislatívu.
4-02.08 Upraviť zákonné vymedzenie úlohy ministerstva školstva vychádzajúce z tohto národného programu.
4-02.09 Spresniť úlohy zriaďovateľa vo vzťahu k riadeniu školy.
4-02.10 Poskytovať poradenstvo a metodiku pre miestnu územnú samosprávu v oblasti riadenia preneseného výkonu štátnej správy a pri plnení zriaďovateľskej funkcie.
4-02.11 Presunúť zriaďovateľskú kompetenciu pri bilingválnych školách pod samosprávne
kraje.
4-02.12 Upraviť legislatívne postavenie školskej právnickej osoby, ktorou sa stanú všetky základné a stredné školy.
4-02.13 Vymedziť postavenie riaditeľa školy ako lídra zmeny na úrovni školy.
4-02.14 Rešpektovať princíp decentralizácie a subsidiarity.
Cieľ 4-03 Spolupráca aktérov výchovy a vzdelávania
Vzťahy medzi jednotlivými aktérmi výchovy a vzdelávania sú okrem zákonom určených vzťahov riadenia založené na princípoch partnerstva, participácie, spolupráce a otvorenej komunikácie.
Navrhované opatrenia:
4-03.01 Podporovať kľúčovú úlohu učiteľa pri výchove a vzdelávaní.
4-03.02 Sústrediť sa na žiakov a umožniť im väčšie zapojenie do hodnotenia fungovania školy.
4-03.03 Zapojiť aktívnejšie rodičov do fungovania školy a školu do spolupráce s rodinou.
4-03.04 Posilniť rozhodujúcu úlohu riaditeľa pri plnení úloh školy.
4-03.05 Pomáhať pri začleňovaní školy do komunity, v ktorej pôsobí.
4-03.06 Spolupracovať so školským systémom poradenstva a podpory.
4-03.07 Rozvíjať partnerstvo so zamestnávateľmi pri rozvoji odborného vzdelávania.
4-03.08 Rešpektovať úlohu školských odborov na všetkých úrovniach.
4-03.09 Akceptovať úlohu profesijných združení, neziskových organizácií a občianskych združení pôsobiacich v školstve.
4-03.10 Rozvíjať aktívnu komunikáciu ministerstva školstva s aktérmi vzdelávania.
Cieľ 4-04 Sieť škôl
Sieť škôl umožňuje kvalitné, efektívne a dostupné vzdelávanie.
Navrhované opatrenia:
4-04.01 Stanoviť možné opatrenia na racionalizáciu siete základných škôl.
4-04.02 Posúdiť potreby a možnosti racionalizácie siete základných škôl v mikroregiónoch
Slovenska.
4-04.03 Riešiť osobitne situáciu s rozširovaním kapacít v tých mikroregiónoch, kde je výrazný
nárast žiakov.
4-04.04 Analyzovať kvalitu vzdelávania na malých školách.
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4-04.05 Pripraviť analýzu a možné opatrenia na racionalizácie siete stredných škôl.
4-04.06 Posúdiť potreby a možnosti racionalizácie siete stredných škôl v jednotlivých krajoch.
4-04.07 Upraviť rozhodovanie samosprávnych krajov o počte tried prvých ročníkov.
4-04.08 Upraviť rozhodovanie o zaradení do siete škôl a školských zariadení.
3-03.09 Stanoviť kritériá na vyradenie školy zo siete.
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Zmena zodpovednosti za stavebné konanie
Legislatívne východiská
Prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy
Stavebné konanie prebieha v režime prenesenej pôsobnosti štátnej správy na obce. Zásady
výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy na územnú samosprávu sa odvíjajú od čl. 71
Ústavy SR. Definovanie, čo môže byť samosprávnou pôsobnosťou územnej samosprávy a čo
preneseným výkonom pôsobnosti štátnej správy, je ponechané na jednotlivé zákony. Územná
samospráva však musí plniť prenesenú pôsobnosť štátnej správy iba v prípade súčasného naplnenia oboch podmienok uvedených v ústave:
• úloha štátnej správy bola na územnú samosprávu prenesená zákonom,
• štát uhrádza náklady preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy.
Zákon č. 369/1990 Zb. v platnom znení v § 5 upresňuje štruktúru nákladov, ktoré má štát
uhrádzať. Ide o finančné a iné materiálne prostriedky (ods.1), pričom v odseku 9 sa uvádza, že obec
poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov
pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo, alebo pracovisko. Z uvedeného sa dá usudzovať, že
pod finančnými a inými materiálnymi prostriedkami, ktoré má štát poskytnúť územnej samospráve na výkon preneseného výkonu štátnej správy sa rozumejú: náklady na mzdy, ostatné osobné
výdaje, tovary a služby, ako aj technické vybavenie (dopravné prostriedky, výpočtová technika,
napojenie na informačné systémy, prístup do štátnych evidencií,....).
Územná samospráva nemôže plniť prenesený výkon štátnej správy, ak nebola splnená jedna z oboch podmienok, t.j. ak nebola pôsobnosť prenesená zákonom, resp. ak obec alebo vyšší územný celok nedostali potrebné finančné a materiálne prostriedky. Územná samospráva
porušuje zákon o obecnom zriadení, resp. zákon o samospráve vyšších územných celkov, ak
na prenesený výkon štátnej správy používa vlastné príjmy a vlastné materiálne prostriedky.
Obec má podľa zákona financovať svoje potreby (§ 7, ods.1, zákona č. 369/1990 Zb.), obdobne
samospráva vyššieho územného celku (§ 9 zákona č. 302/2001 Z. z.), a nie potreby štátnej
správy. Výslovne to ustanovuje aj § 4 ods. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. Územná samospráva
musí zveľaďovať a zhodnocovať svoj majetok a rešpektovať rozpočet. Preto je povinnosťou
územnej samosprávy žiadať štát o úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy.
Spolupráca obcí
Spoluprácu obcí rieši zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona môžu obce spolupracovať :
• na základe zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy, činnosti,
• na základe zmluvy o zriadení združenia obcí,
• zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona (napríklad Obchodný zákonník, zákon o neziskových organizáciách,....);
Spolupráca obcí je v legislatíve SR definovaná na princípe dobrovoľnosti, vzájomnej výhodnosti a obce majú pri tejto spolupráci rovnocenné postavenie, bez ohľadu na veľkosť obce.
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Obce môžu spolupracovať pri zabezpečovaní samosprávnej pôsobnosti, ale aj pri zabezpečovaní prenesenej pôsobnosti výkonu štátnej správy. Legislatíva SR neobsahuje ustanovenia
prikazujúce spoluprácu obcí za účelom kvalitnejšieho a efektívnejšieho zabezpečovania úloh.

Poznatky z doterajšej prax
Zabezpečovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy spoločnými úradmi
Nevôľa k zlučovaniu obcí, čo bol pôvodný zámer stratégie reformy verejnej správy, viedol
ku kompromisnému riešeniu zabezpečovania prenesených úloh cestou spoločných obecných
úradov (SOU). Tieto mali zohrať významnú úlohu pri kvalitnom a kvalifikovanom výkone
presúvaných kompetencií. Možnosť vzniku spoločného stavebného úradu bola podchytená už
v zákone o obecnom zriadení z roku 1990, ale do roku 2002 nevznikol žiadny spoločný úrad.
Až na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a samosprávu vyšších územných celkov a po začatí presunu pôsobností začali
obce vytvárať spoločné obecné úrady.
Najčastejšie sa predmetom vzniku stalo stavebné konanie, pričom v roku 2010 takto zabezpečovalo túto kompetenciu 2668 obcí v 231 SOU. Početnosť obcí v jednotlivých SOU je
veľmi diferencovaná (od 4 obcí po viac ako 150 obcí).
Pri výbere sídiel prevládli vo väčšine prípadov subjektívne kritériá, záujmy a výsledkom je,
že v mnohých prípadoch nie sú sídlami SOU prirodzené centrá, často aj ako dôsledok averzie
(osobnej, straníckej). Vo viacerých prípadoch mestá vôbec nespolupracujú s okolitými obcami,
čo je aj z hľadiska rozvoja Slovenska neakceptovateľné. Problém spoločných obecných úradov
zvyšuje aj rezortizmus (najmä v prípade koaličných vlád).
Je potrebné zdôrazniť, že povinná úlohu, ktorá je kompetenciou štátnej správy, zabezpečujú obce, ktoré sa združujú na báze dobrovoľnosti, čo negarantuje stabilitu pre občana
a môže spôsobovať problémy (vystúpenie obce z SOU, archivovanie dokumentov,......).
Doterajší vývoj siete spoločných obecných úradov možno hodnotiť ako chaotický a nekompetentný. Jedná sa o najnestabilnejšiu sieť úradov v súčasnej verejnej správe. Z priestorového
hľadiska predstavuje daná sieť nekompaktné, neoptimálne, neefektívne a neakceptovateľné
priestorové jednotky. Z hľadiska výkonu kompetencií možno konštatovať neodbornosť, neprofesionalitu pri výkone funkcie.70

Financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy
Po presune zodpovednosti na obce boli obciam presúvané finančné prostriedky na základe
zákona o štátnom rozpočte. Z analýzy 25 skúmaných miest všetkých veľkostných kategórií
a podkladov poskytnutých mestami vyplynulo, že príjmy miest nepokrývali výdavky spojené
so zabezpečovaním výkonu činnosti prenesenej pôsobnosti štátnej správy na mestá.
K rovnakým nálezom dospel aj Najvyšší kontrolný úrad.

70 V. Slavík a kol.: Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných úradov v SR, Geographia Cassoviensis IV, str. 198
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Bez ohľadu na objem zdrojov, ktoré použila obec/mesto na financovanie prenesenej pôsobnosti štátnej správy, prichádza k porušeniu zákona zo strany mesta/ obce, tým, že na tieto
činnosti používa vlastné príjmy a materiálne prostriedky.
Problémom financovania je aj neschopnosť zohľadnenia rozsahu výstavby. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sa jednotlivým obciam presúvajú na základe výnosu ministerstva. Výška dotácie na obyvateľa vyplýva z objemu vyčlenených finančných prostriedkov
v štátnom rozpočte a počtu trvalo bývajúcich obyvateľov (obec, resp. okres) a nie na základe
skutočne realizovaných rozhodnutí a ich obtiažnosti.

Niektoré skúsenosti ministerstva s doterajším výkonom
pôsobnosti cestou SOU
(Správa o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy, MV SR, 2011)
Nakoľko stavebným úradom je každá obec je počet stavebných úradov a SOÚ neúmerne
vysoký, ktorý neumožňuje ich primerané finančné zabezpečenie, účinné metodické riadenie
a kontrolnú činnosť. V činnosti stavebných úradov boli zistené viaceré nedostatky. Ministerstvo zastáva názor, že:
• prenesením kompetencií na všetky obce nebola zvýšená kvalita stavebného konania, naopak, došlo k zhoršeniu kvality
• stavebné úrady nedodržujú lehoty v správnom konaní,
• často nie je dostatočne overený skutkový a právny stav vecí, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie,
• nedodržuje sa zákonný postup v konaní a pod.
• chyby v rozhodovacom procese stavebných úradov spôsobuje nedostatočné odborné personálne vybavenie obcí a SOÚ,
• rozhodovania nezriedka ovplyvňuje tlak politických, ekonomických záujmov volených
predstaviteľov obcí. To dokumentuje stúpajúci počet uplatňovaných nárokov na náhradu
škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom, alebo nesprávnym rozhodnutím obce
podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej
moci a o zmene niektorých zákonov.
Toto hodnotenie sa prirodzene nevzťahuje na všetky stavebné úradovne a ich zamestnancov. Veľká časť obcí zabezpečuje výkon činnosti stavebného úradu na dobrej odbornej úrovni.
Nedostatky sa vyskytujú predovšetkým v činnosti malých obcí a v malých spoločných obecných úradoch. Veľkým nedostatkom je nedostatočné vybavenie stavebných úradov výpočtovou technikou, neexistencia internetového pripojenia a elektronickej komunikácie medzi
SOÚ a obcami, s inými SOÚ, s krajskými stavebnými úradmi a MVRR SR.
Pre skvalitnenie činnosti obcí na úseku prenesenej štátnej stavebnej správy navrhovalo
ministerstvo tieto opatrenia:
• zvýšiť objem štátnej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v stavebnom poriadku
a zaviesť priamy transfer štátnej dotácie na SOÚ,
• zákonom stanoviť podmienky, ktoré musí obec spĺňať, aby bola stavebným úradom, vrátane vytvárania územných obvodov stavebných úradov a ich stabilných sídiel.
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Niektoré skúsenosti krajských stavebných úradov
(Správa o činnosti KSÚ za rok 2011)
Z poznatkov krajských stavebných úradov z rozhodovacej činnosti vyplýva, že nedostatky
v kvalite rozhodnutí vydávaných stavebnými úradmi sú spôsobené najmä:
• nerešpektovaním metodického pokynu ministerstva ako ústredného orgánu z roku 2002 týkajúceho sa organizačnej štruktúry stavebného úradu v obci - činnosť na úseku ohlásenia stavieb
zostala oddelená od povoľovacej činnosti stavebných povolení v pôsobnosti stavebných úradov;
• nepostačujúcou odbornosťou a znalosťou príslušných právnych predpisov a krátkou praxou zamestnancov stavebného úradu (časté striedanie zamestnancov bez zachovania kontinuity výkonu činnosti), z čoho vyplýva nesprávna interpretácia zákona a chybný postup
v rozhodovacom procese; zlepšenie v tejto súvislosti možno očakávať školením zamestnancov stavebných úradov;
• zložitým a časovo náročným administratívnym postupom výkonu činnosti stavebného
úradu na spoločných úradovniach, vyplývajúcim z komunikácie medzi spoločnou úradovňou a obcou, nestabilnosťou sídiel spoločných obecných úradov;
• nedostatočným vykonávaním preventívnej a represívnej činnosti stavebného úradu voči
nepovoleným stavbám (štátny stavebný dohľad a ukladanie sankcií);
• zamieňaním výkonu originálnych právomocí obce s preneseným výkonom štátnej správy;
• subjektívnymi zásahmi volených funkcionárov obce do odbornej činnosti stavebného úradu, ktoré vyplývajú z politických, resp. obchodno-strategických záujmov obce.
Nedostatky vyplývajú najmä z absencie schválenej územnoplánovacej dokumentácie obcí
ako podkladu pre rozhodnutie o umiestnení stavieb a iných opatrení v území, ťažkej orientácie v právne komplikovaných prípadoch, administratívne náročnej aplikácie množstva právnych a technických predpisov, nedostatočného zisťovania podkladov pre rozhodnutie z hľadiska skutkového a právneho stavu z nedostatočných znalostí a nedodržiavania procesných
predpisov a ustanovení, nedodržania lehôt v konaní, nesprávneho doručovania písomností.
V pracovnoprávnej rovine vyplývajú nedostatky z veľkej rozptýlenosti pracovísk, uprednostňovania ekonomických a investičných záujmov obcí pred zákonnosťou pri rozhodovaní, a najmä z obmedzených personálnych a finančných možností malých obcí.
Na úseku štátneho stavebného dohľadu zistili krajské stavebné úrady nedostatky spočívajúce najmä v nečinnosti obcí (stavebných úradov) ako prvostupňových orgánov ŠSD pri odhaľovaní a pokutovaní tvz. „čiernych stavieb“, resp. ukladania neprimerane nízkych pokút, preto
mnohé prípady museli byť postúpené na riešenie orgánu štátu Slovenskej stavebnej inšpekcii.

Skúsenosti KSÚ Trenčín
(Výročná správa 2012)
Neprichádza k zlepšeniu v úspešnosti prvostupňových orgánov. Kvalitatívna úroveň konaní je veľmi rozdielna u jednotlivých zamestnancov. Situáciu nemohol úrad priamo riešiť,
pretože pracovníci sú zamestnancami vo verejnej nie štátnej správe.
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V Trenčianskom kraji je 276 obcí, z ktorých každá je podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona
stavebným úradom. Z nich 24 obcí bolo ku koncu roku sídlom spoločného obecného úradu alebo pracoviska, ktorý plnil úlohy na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku a vyvlastnenia celkom pre 245 obcí, a ďalších 31 obcí (z nich 7 miest) malo samostatné stavebné
úrady. V spoločných úradovniach bolo zainteresovaných od 2 obcí (v Trenčianskych Tepliciach)
do 30 obcí (v Novom Meste nad Váhom). Dohody obcí upravujú rôznu formu spoločnej činnosti,
od spoločného obecného úradu po vykonávanie funkcií pre iné obce (dohoda o spolupráci).
V priebehu roku sa nepodarilo dosiahnuť zníženie chybovosti rozhodnutí stavebných úradov oproti predchádzajúcemu roku. Nedostatky vyplývajú z veľkého spektra odlišných prípadov, z ktorých veľká časť vychádza zo špecifických daností konkrétnej lokality a komunity.
Podľa skúseností pramenia vo vecnoprávnej rovine najmä z ťažšej orientácie v právne komplikovaných prípadoch, náročnej kombinácie viacerých právnych a technických predpisov,
z nedostatočného zisťovania podkladov pre rozhodnutie vrátane rozhodnutia o námietkach,
v procesnoprávnej rovine z nedostatočných znalostí a podceňovania procesných predpisov
a ustanovení, nedodržania postupu a lehôt v konaní, nespoľahlivého doručovania písomností,
v pracovnoprávnej rovine z rozptýlenosti pracovísk, uprednostňovania hospodárskych záujmov obce pred zákonnosťou pri rozhodovaní a možno pripustiť, že aj z obmedzených personálnych možností úradov a v niektorých prípadoch z nízkych nárokov na odbornú úroveň
a kontrolu výkonu zamestnancov.

Skúsenosti mesta Trenčín
Mesto Trenčín k 1.1.2012 vystúpilo zo spoločného obecného úradu s názvom - Spoločný
stavebný úrad so sídlom v Trenčíne ( SpSÚ Tn ) čím de facto spoločný stavebný úrad zanikol.
Dôvodov bolo niekoľko, ale najdôležitejšími dôvodmi bol: nespravodlivosť systému financovania a nemožnosť zosúladiť fungovanie SpSÚ TN so zákonom ( platí spoločné úradovne vo
všeobecnosti ).
Z rozdielnosti potrieb a stavov jednotlivých obcí zoskupených za účelom zabezpečenia
preneseného výkonu štátnej správy do spoločného obecného úradu vyplýva nespravodlivosť
systému financovania úloh. Napr. malé obce s minimálnym stavebným rozvojom prispievali
do rozpočtu SpSÚ Tn podľa rovnakého kľúča ako ostatné obce, teda podľa počtu obyvateľov.
Naopak iné malé obce s veľkým stavebným rozvojom a teda s veľkým počtom stavebných
konaní boli dotované ostatnými obcami a pod. Rovnako bol problém so vzdialenosťou jednotlivých obcí od Trenčína a tým neporovnateľné náklady na rovnaké konanie z dôvodu stráveného pracovného času referenta, alebo nákladov na pohonné hmoty a pod.
Spravodlivé financovanie by dosiahnuť bolo možné, ale zložitým zmluvným systémom,
ktorý by museli akceptovať všetky združené obce, ale bez zákonného rámca, teda dohodou.
Pri financovaní spoločných obecných úradov nie je možné sa spoliehať, alebo sa odvolávať
na princíp solidarity, nakoľko obec nemôže financovať z vlastných verejných prostriedkov potreby inej obce.
Problém financovania pramení najmä v tom, že obce prenesený výkon štátne správy a to
nielen na úseku stavebného poriadku a územného plánovania dotujú. Príspevok od štátu a vý-
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ber správnych poplatkov pokrýva vo všeobecnosti približne 60% skutočných nákladov obce
na prenesený výkon štátnej správy. Ak by však obce striktne dodržiavali stavebný zákon, teda
ak by v rámci štátnych stavebných dohľadov vykonávali kvalitnú a nie formálnu priebežnú
kontrolu stavebnej činnosti vo svojej územnej pôsobnosti, alebo ak by skutočne pristupovali k vynucovaniu výkonu rozhodnutí resp. k výkonu rozhodnutí stavebného úradu na účet
vlastníka stavby, nestačil by ani niekoľkonásobok štátneho príspevku na činnosť stavebného
úradu. Z prehľadu za obdobie piatich rokov doplatila samospráva, konkrétne mesto Trenčín,
v rámci SSÚ Tn viac takmer 645 tis. Sk, t.j. 21 378 € z vlastných prostriedkov, čím vlastne
konalo v rozpore so zákonom. Mesto by malo žiadať refundáciu týchto prostriedkov od štátu.
Ďalším problémom je absencia územných plánov v jednotlivých obciach napriek povinnosti zo zákona tieto územné plány mať. SpSÚ Tn zabezpečujúci odborné posúdenie a prípravu
podkladov a rozhodnutí pre jednotlivé obce bol tým nútený pripravovať podklady a rozhodnutia aj v obciach, kde by zo zákona nemala byť povolená žiadna stavba s výnimkou stavebných
úprav a nevyhnutnej údržby existujúcich stavieb. Podľa §11 ods.2 stavebného zákona sú aj
obce s menším počtom obyvateľov ako je 2000 mať územný plán ak treba riešiť koncepciu ich
územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť
verejnoprospešné stavby, alebo ako to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu,
najmä na splnenie medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného
a technického vybavenia územia celoštátneho významu.
Z uvedeného vyplýva, že v Slovenskej republike takmer nemôže existovať obec, ktorá by
nemala povinnosť mať územný plán obce (koncepciu územného rozvoja treba riešiť v každej
obci, väčšina obcí má alebo pripravuje /dokonca je to povinnosťou obcí / vybudovanie verejného vodovodu, kanalizácie, prechádzajú cez ne cesty prvej triedy a podobne ). Rovnako
niektorými obcami neboli a nie sú dodržané ustanovenia stavebného zákona §141 ods.3. resp.
ods.10, ktoré hovoria že : obce ustanovené v § 11 ods. 2 stavebného zákona, ktoré nemajú
územný plán obce, sú povinné ho obstarať a schváliť do 30. júna 2005 a že územnoplánovacia
dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola do 31. júla 2006 aktualizovaná ani
preskúmaná podľa § 30 ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záväznosť. Bolo neúnosné preberať
Mestom Trenčín prostredníctvom činnosti vlastných zamestnancov zodpovednosť za nezákonnosť jednotlivých obcí prameniacu v absencii územných plánov. Treba dodať, že obce majú
problém finančne zabezpečiť bežný chod obcí a preto nemajú prostriedky na obstaranie územných plánov.
Treba ešte poukázať na problém výkonu štátnych stavebných dohľadov. V zmysle § 99 stavebného zákona orgánmi štátneho stavebného dohľadu sú poverení zamestnanci Slovenskej
stavebnej inšpekcie, stavebného úradu, iných orgánov štátnej správy a krajských stavebných
úradov ( obvodných úradov ). Ako orgány štátneho stavebného dohľadu túto činnosť vykonávali v jednotlivých obciach zamestnanci Mesta Trenčín – odborne spôsobilé osoby. Na výkon
ich poverovali starostovia jednotlivých obcí. Títo pracovníci však neboli v pracovnoprávnom
vzťahu s jednotlivými stavebnými úradmi, teda s obcami, čo je v nesúlade so stavebným zákonom, konkrétne § 99 písmenom b). Podľa zákona o obecnom zriadení môže štatutár obce
poverovať výkonom takýchto činností len zamestnanca danej obce nie iných obcí. Uvedený
problém je problémom všetkých spoločných obecných úradov nielen bývalého SpSÚ Tn.
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Druhy kompetencií
Rozlišujeme :
Samosprávne kompetencie
Kompetencie sú zabezpečované a financované obcami.
• Fakultatívne (nepovinné) úlohy – samosprávna pôsobnosť
Štát nemá žiadny záujem vstupovať do takejto kompetencie. Je na rozhodnutí obce a samosprávneho kraja a táto úroveň ju zabezpečuje dobrovoľne.
• Obligatórne úlohy
Pre štát je dôležité, aby bola takáto úloha zabezpečovaná. Preto požaduje od obcí a samosprávnych krajov jej plnenie, ale zároveň neupravuje zákonom spôsob a formu jej zabezpečovania. Tento druh kompetencií môže mať na úrovni obcí rôzne podoby:
• sú definované princípy, ktoré aplikujú obce vo svojich VZN,
• úlohy sú regulované dispozičným právom,
• územnej samospráve je pridelená úloha štátnej správy, bez toho, aby boli podrobnejšie
definované
Kompetencie štátnej správy
Celý rozsah kompetencií (plánovanie, rozhodovanie, výkon, financovanie) je na ministerstvách. Dôvodmi sú:
• úloha je výlučnou kompetenciou štátu,
• úloha je vykonávaná celoštátnou sieťou (diaľnice, železnice,....),
• úloha si vyžaduje vysokú odbornú znalosť, ktorá presahuje možnosti jednotlivých obcí.
Rozlišujeme:
• Centrálne vykonávané úlohy
Ak pre plnenie nie je rozhodujúci kontakt s občanmi, ak je potrebné celoplošné vecné rozhodovanie, alebo ak je to hospodársky zaujímavé, bude úloha vykonávaná centrálne a cestou pracovísk v území
• Decentrálne vykonávané úlohy
Ak existuje intenzívny styk s občanmi a ak je možné úlohu vykonávať efektívnejšie mimo
centra, potom bude takáto úloha decentralizovaná na územné pracoviská alebo na tých, čo
úlohu vykonávajú (napr. školstvo, ...)
Spoločné (delené) kompetencie medzi štátnou správou a územnou samosprávou
Tieto úlohy budú vykonávané spoločne príslušnou územnou samosprávou a štátnou správou. Spoločne zdieľajú aj náklady spojené s ich výkonom.
• Úlohy definované zákonom vykonávané decentrálne
Zákon predpíše rozsah kompetencie s pravidlami, ktoré je potrebné uplatniť pri konkrétnych rozhodnutiach. Samospráva zabezpečuje výkon v súlade so zákonom. Dôvodom je
intenzívny kontakt s občanmi, hospodársky efekt, existujúce know-how, optimálna veľkosť,...
• Úlohy definované aj vykonávané na základe zákona
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Štátna správa reguluje úlohu komplexne. Obce vykonávajú úlohu v súlade so zákonom
a na základe interných predpisov štátnej správy. Dôvodom je: potreba jednotného právneho
rámca, právna ochrana občanov, zaistenie rovnakej kvality

Alternatívy riešenia
V súčasnosti sú úlohy stavebného poriadku vykonávané na Slovensku ako delená úloha
medzi miestnou štátnou správou a obcami. Úlohy sú definované zákonom, ale vykonávané
na prvom stupni decentrálne. Odstránenie nedostatkov súčasného stavu je možné riešiť tromi spôsobmi:
• pokračovať v prenesenom výkone pôsobnosti štátnej správy rozdelením právomocí medzi
štátnu správu a územnú samosprávu, ale s určením sídiel stavebných úradov a obvodov ich
pôsobnosti
• zabezpečovať úlohy v režime výlučnej kompetencie štátnej správy decentrálne vykonávané
• zabezpečovať úlohy ako obligatórnu samosprávnu pôsobnosť regulovanú zákonom, pričom štát si necháva kontrolné a inšpekčné úlohy
Pri odporúčaní vychádzame z toho, že hlavným, zásadným dokumentom pre rozvoj obce,
pre stavebné konanie je územný plán obce /časti obce, ktorý je konsenzom záujmov účastníkov a dodržania zákonov, ktorý reguluje výstavbu v území,......V prípade špecifických potrieb
môže obce riešiť pomocou územnoplánovacej dokumentácie časti obce/zóny do najmenších
detailov a obmedziť subjektivitu rozhodovania v rámci stavebného konania.
Pokračovať v prenesenom výkone pôsobnosti štátnej správy rozdelením právomocí medzi
štátnu správu a územnú samosprávu, ale s určením sídiel stavebných úradov a obvodov
ich pôsobnosti
• stavebným úradom I. stupňa je obec v sídle stavebného obvodu.
• činnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
• obce, ktoré sú sídlom stavebného obvodu, a obce, ktoré patria do stavebného obvodu, sú
uvedené v prílohe zákona
• prednostu stavebného úradu má menovať starosta obce, ktorá je sídlom úradu na základe
výberového konania, ktorý ho aj z dôvodov uvedených v zákone odvoláva
• na výkon práce sa vzťahujú predpisy o výkone práce vo verejnom záujme
je možné alternatívne zvažovať:
• či má alebo nemá byť stavebný úrad organizačným útvarom mestského úradu, alebo či má
mať samostatnú administratívnu subjektivitu a od toho sa odvíja kto ma v kompetencii
organizačný poriadok
• či má prednosta stavebného úradu podpisovať stavebné rozhodnutia alebo ich iba šifrovať
a predkladať na podpis príslušnému starostovi
Financovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy sa bude diať z kapitoly MV
SR (zastrešuje miestnu štátnu správu ako celok) do rozpočtu obce, ktorá je sídlom stavebného
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úradu ako účelovo viazaný transfer prostriedkov zo štátneho rozpočtu. V prípade ak by mal
stavebný úrad administratívnu subjektivitu môže byť financovaný priamo (mimo rozpočtu
obce).
Riešenie môže odstrániť viacero negatív súčasného stavu: stabilizovať sieť, zvýšiť kvalitu,
odbornosť, znížiť subjektivitu rozhodovania, nezákonnosť, zvýšiť efektívnosť financovania,
zjednotiť technické vybavenie, vyjasniť toky financií, zvýšiť flexibilitu pri financovaní (rozdielny stavebný boom v jednotlivých obciach), zároveň v prípade vytvorenia cca 160 stavebných úradov sa zabezpečí aj potrebné „blízkosť“ k miestnemu posudzovaniu......
Napriek tomu obsahuje viacero rizík/negatív :
• ak bude organizačným útvarom obecného úradu a prednosta stavebného úradu bude rozhodnutia šifrovať (presadzuje Únia miest Slovenska) bude mať prednosta stavebného úradu dvoch nadriadených prednostu obecného úradu menovaného starostom (nakoľko bude
stavebný úrad súčasťou miestneho úradu a starostu (vyplýva to z dikcie návrhu zákona).
Prednosta stavebného úradu bude za obsah rozhodnutí zodpovedať starostom iných obcí,
ale personálne starostovi obce / prednostovi obecného úradu so sídlom stavebného úradu,
čo môže:
o pri nespokojnosti s rozhodovaním vytvárať tlaky starostov na starostu so sídlom obvodného úradu na odvolanie prednostu
o umožniť vplyv starostu sídla stavebného úradu na vydávanie rozhodnutí v iných katastrálnych územiach obcí v obvode stavebného úradu
o vytvoriť priestor pre ovplyvňovanie odborného rozhodovania najmä v obciach bez územného plánu obce, resp. územného plánu zóny, kde je možná vyššia miera subjektivity
o komplikovať výkon štátneho stavebného dohľadu
• odvolacím úradom voči rozhodnutiam podpísaným voleným predstaviteľom miestnej samosprávy bude okresný/obvodný úrad v sídle kraja, t.j. orgán územnej štátnej správy, čo
pri zakódovanej možnosti subjektivity rozhodovania je zneužiteľné a nerieši to ani povinnosť zamestnancov mať skúšky osobitnej spôsobilosti
Ak by mal stavebný úrad administratívnu subjektivitu v rámci obecného úradu je otázka
aký je dôvod zabezpečovať úlohy v režime preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy,
prečo by mal niesť akúkoľvek zodpovednosť za výkon úloh starosta sídla stavebného úradu.
Riešenie nezodpovedá všetkým pravidlám spravodlivej deľby moci (politická ekvivalencia,
finančná ekvivalencia, subsidiarita, nedelenie kompetencií, refundácia externalít)
Zabezpečovať úlohy v režime výlučnej kompetencie štátnej správy, decentrálne vykonávané
Činnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy. Stavebným úradom je okresný úrad,
odbor územného plánovania, výstavby a bývania

Závery
1. z hľadiska deľby právomocí a zodpovedností, ale aj z politického hľadiska (právna zodpovednosť, nekvalita zákonov a presadzovanie do znenia zákonov zámery lobistov, ohováranie a podozierania z korupčného správania, mentalita obyvateľov nedodržiavať zákony,
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2.

3.
4.
5.

6.

snažiť sa korumpovať, „vybavovať“, odmietať kontrolu a dozor, ovplyvňovať cez nadriadených, cez politické strany...) nie je súčasný stav dlhodobo dobrým riešením.
rozhodujúcim nástrojom pre rozvoj obce a výstavbu je územný plán, ktorého príprava, prerokovanie a schvaľovanie je právomocou obce, vyjadrujú sa k nemu všetci aktéri (občania,
štátna správa, susedné obce,...),
pre dosiahnutie stability, transparentnosti, ale aj pre rozvoj Slovenska sú v záujme všetkých aktérov kvalitné rámcové podmienky.
vzhľadom na oddelený model verejnej správy je potrebné hľadať nástroje na znižovanie
prirodzených protikladov oboch subsystémov (štátna správa, územná samospráva),
stavebné konanie si vyžaduje vysokú odbornú znalosť, ale aj dlhoročnú prax a zdieľanie
skúseností, čo presahuje možnosti súčasných obcí a dnešný spôsob zabezpečovania úloh.
Vyžaduje si intenzívny styk s tými, ktorých sa dotýka a poznanie územia v ktorom sa realizuje. Musí byť zásadne odpolitizované, v maximálne možnej miere zbavené ovplyvňovaní
zo strany aktérov,
je potrebné sprehľadniť toky financií a objektivizovať ich objem a v plne miere hradiť výdavky

Odporúčame, aby činnosť stavebného úradu bola výkonom štátnej správy, s tým,
že primátor a mesto majú nástroj rozvoja (územný plán) plne v rukách. Sídlom stavebného úradu, prvostupňový orgán, bude centrum mikroregiónu (160 - 230), odvolacím úradom
(druhostupňovým orgánom) bude krajský stavebný úrad. Obvod úradu (zoznam obcí) bude
určený zákonom. Stavebné úrady budú financované z zo štátneho rozpočtu. Správne poplatky, pokuty za správne delikty budú príjmom štátneho rozpočtu. Prednosta stavebného úradu
bude menovaný prednostom príslušného krajského úradu, resp. ministrom na návrh krajského prednostu, po vyjadrení starostov obcí ležiacich v obvode pôsobnosti stavebného úradu.
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Dôvody prehodnotenia súčasných
vyšších územných celkov
Exkurz do histórie vzniku vyšších územných celkov
Pôvodné zámery a ciele vzniku regionálnej samosprávy boli definované v strategických
a koncepčných dokumentoch pred prijatých rozhodujúcich zákonov (Stratégia reformy verejnej správy, 1999, a Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy,2000)
Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy schválená vládou SR uznesením
č. 230/2000 z 11.04.2000 navrhovala aby vznik vyšších územných celkov VÚC prispel k:
• posilneniu samosprávnych princípov v zmysle európskych dohovorov (Európskej charty
miestnej samosprávy),
• zvýšeniu efektívnosti výkonu samotnej verejnej správy,
• zvýšeniu ekonomickej výkonnosti štátu a najmä regiónov,
• zastaveniu rastu regionálnych a miestnych rozdielov,
• pružnejšiemu a efektívnejšiemu uspokojeniu špecifických potrieb v jednotlivých regiónoch.
Vznikom VÚC a presunom kompetencií na územnú samosprávu sa mala zvýšiť zodpovednosť
samosprávy za správu a rozvoj štátu. VÚC mali byť motorom regionálnej rozvojovej politiky.

•
•

•

•
•
•
•
•

Nevyhnutnosť vzniku VÚC bola v roku 2001 odôvodnená:
Ústavou SR, ktorá predpokladá vznik druhej úrovne územnej samosprávy v súlade s viacerými európskymi chartami a dohovormi
historickým vývojom na území Slovenska, ktorý smeroval ku konštituovaniu dvoch úrovní
samosprávy a ovplyvnil územnú štruktúru krajiny reprezentovanú územnými celkami so
špecifickými kultúrno-historickými, sociálno-ekonomickými a urbanistickými väzbami
absenciou druhej úrovne samosprávy ako vážnej brzdy racionalizácie deľby funkcií medzi
štátnou správou a územnou samosprávou, napomáha byrokracii, vysokej nákladovosti,
nízkej účinnosti a slabej kontrole verejnej správy
absenciou druhej úrovne samosprávy ako prekážky pre uplatnenie princípu subsidiarity,
pre ďalší krok adaptácie územnej štruktúry „európskym“ smerom
nemožnosťou uplatňovať regionálnu politiku bez existencie samosprávy VÚC
vytvorením podmienok pre postupné vyrovnávanie nevýhod (znevýhodnení) okrajových
regiónov
dosiahnutím trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja regiónov a konsolidovaním demokratického systému
vytvorením podmienok pre revitalizáciu krajiny, osídlenia, jednotlivých sídiel a regiónov.

POKRAČOVANIE DECENTRALIZÁCIE SLOVENSKA

193

•

•
•

Hlavným poslaním, s ktorým sa VÚC zakladali boli:
sociálno-ekonomický rozvoj územia (mali byť zodpovedné za hospodársky a sociálny rozvoj územia, rozvoj cestovného ruchu, podporovať rozvoja malého a stredného podnikania,
aktívna podporovať zamestnanosť a riešiť problémov vidieckych oblastí,
vyrovnávanie rozdielov vo vybavenosti územia
plnenie spoločných nadobecných služby verejnej správy pre všetky obce územia a ich obyvateľov.

Predstava bola taká, že VÚC budú riadiť celé územie celku, vrátane jeho okrajových častí
za účelom dosiahnutia štandardnej kvality života občanov celého územia, ktoré spravujú.
Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy predpokladala iniciatívu, nie pasivitu, VÚC vo všetkých oblastiach, ktoré nie sú z ich právomocí vyňaté zákonom. Prostredníctvom VÚC sa mal podnietiť regionálny rozvoj, ktorý mal byť v ich priamej kompetencii.
Oblasti pôsobenia VÚC vychádzali aj zo zahraničných skúseností, ktoré ukazovali, že vyššie
stupne územnej samosprávy efektívne zabezpečovali úlohy na úseku správy a riadenia stredného školstva, sociálnych služieb, zdravotníckych a kultúrnych zariadení regionálneho významu, územného plánovania, dopravy, spojov a pod.
Podľa stratégie reformy verejnej správy VÚC mali byť dostatočne veľké na to, aby mohli efektívne budovať a riadiť inštitúcie verejného sektora, riešiť problémy trhu práce, programovať
rozvoj a zabezpečovať jeho realizáciu, na druhej strane musia byť dostatočne malé na to, aby
umožnili uplatňovať samosprávne princípy riadenia, transparentnosť a účinnosť rozhodnutí.
Vytvorenie samosprávy VÚC a decentralizácia právomocí a nástrojov v oblasti regionálneho rozvoja malo naštartovať vnútornú rozvojovú politiku, založenú predovšetkým na využívaní vlastného rozvojového potenciálu (ľudského, výrobného a prírodného). Centrá VÚC sa
mali stať prirodzenými centrami sprievodných služieb, osídlenia a lokalizácie investícií, t. j.
mali iniciovať rozvoj spádových oblastí.

Prečo je nevyhnutné prehodnotenie existencie súčasných
vyšších územných celkov
•

•

•
•

pri ich územnom vymedzení neboli rešpektované kritérií regionalizácie (história, geografia, prírodné pomery, nodalita, NUTS regióny, hierarchizácia centier a pólov rast,...)
a ani výstupy iných vládnych dokumentov Koncepcie urbanizácie Slovenska a ani výstupov, napr. stratégie rozvoja Slovenska (SAV), čo viedlo aj k rozbitiu historicky osvedčenej
štruktúry osídlenia
ide o nehomogénne, politické, regióny, ktoré nerešpektujú sociopriestorovú organizáciu
spoločnosti a nie sú vhodné ani pre porovnávanie a mnohé úlohy sa už dnes zabezpečujú
mimo hraníc vyšších územných celkov , napr. zdravotníctvo, cestovný ruch, preprava,........
majú nedostatočné právomoci a najmä finančné zabezpečenie (generujú minimum vlastných príjmov), aby plnili úlohy pre ktoré vznikli
neprekrýva sa okruh tých čo služby financujú a tých čo ich užívajú,
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•
•
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•
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•
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nerešpektovanie kritérií spravodlivej deľby moci, zbytočné delenie úloh medzi miestnou
a regionálnou samosprávou, pričom väčšinu súčasných úloh VÚC dokážu zabezpečiť mestá,
resp. mestské regióny a preto nie je dôvod ich plnenia na vyššej úrovni správy,
neefektívne vynakladanie zdrojov z dôvodu duplicít pôsobností s miestnou samosprávou,
nízka legitimita volených orgánov, slabá väzba medi občanmi a súčasnými samosprávnymi
vyššími územnými celkami
komplikácie v mestách s dvomi úrovňami miestnej samosprávy v Bratislave a Košiciach
nezmyselná terminológia
Dôvodmi na zmenu sú aj externé faktory, napr.:
rastúci tlak na územnosprávne celky z dôvodu internacionalizácie hospodárskych procesov,
nové trendy, vnútorné a vonkajšie výzvy,
požiadavky na efektívnejšie vládnutie,
rozvoj osídlenia, urbanizácia a suburbanizácia,
nové úlohy, ale aj obmedzené verejné zdroje vytvárajú tlak na nové formy správy územia
a poskytovania služieb,
politické štruktúry nie sú prispôsobené výzvam,

Súčasný stav je možné riešiť aj inak ako regionálnym modelom
Vplyvom vonkajších faktorov sa pod tlak dostávajú základné územné jednotku štátu –
obce, ktoré sa vďaka interným, ale najmä externým výzvam, dostávajú do štrukturálnych a finančných problémov71. V tejto súvislosti sa čoraz častejšie hovorí o negatívnych externalitách
(spillover efekt). Za najčastejší problém sa považuje nielen vysoká fragmentácia regionálnej
a miestnej štruktúry, ale aj nespravodlivé rozdelenie právomocí a zodpovednosti, duplicity
a nedostatočná spolupráca v mnohých oblastiach. Dôsledkom je:
• obmedzená schopnosť konať,
• neefektívnosť,
• deficit demokracie, nízka miera transparentnosti,
• strata významu a konkurencieschopnosti vidieckeho prostredia.
•
Situáciu je možné riešiť rôznymi spôsobmi. Všetky by mali:
• zvýšiť schopnosť konať dovnútra aj navonok čo je možné dosiahnuť jasnou deľbou kompetencií, zvyšovaním vlastnej zodpovednosti a obmedzením rozsahu koordinácie, vlastnými
financiami, majetkom, zdrojmi a efektívnou komunikačnou štruktúrou,
• umožniť optimalizáciu výkonu v rámci flexibilnej štruktúry (rôzne hranice a snahy o definovanie optimálnej veľkosti obce tomu bránia)
• umožniť optimálne prekrytie rozhodovacej právomoci, užívateľa a nositeľa nákladov
• zlepšiť participáciu a zvýšiť politickú legitimitu
71 Stáva sa, že si to spôsobujú aj samotné obce nesprávnymi rozhodnutiami, neefektívnou výstavbou s dopadom na rast bežných výdavkov,.....
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Modely spolupráce sa dajú rozdeliť na integračné a dezintegračný:
integračné modely hľadajú inštitucionálne riešenia a riešenie problémov v rámci definovanej
územnosprávnej štruktúry, najsilnejším modelom je zlučovanie obcí alebo pričleňovanie obcí
na opačnej strane modelov spolupráce je príkladom dezintegračný model, ktoré vedie k odbúraniu existujúcich nadobecných štruktúr a na ich mieste budú existovať dohody, certifikáty, konkurenčný boj.
model
integračné

dezintegračný

Typické vlastnosti

zlúčenie obcí, pričlenenie obce,

• zlúčenie politických a administratívnych inštitúcií
• rozdelenie kompetencií medzi celkom a mestskými časťami

opatrenia nadradenej
úrovne

• podnety na zlučovanie a spoluprácu
• vertikálna spolupráca

regionálny model

•
•
•
•
•

združenia obcí

• plnia jasne stanovené úlohy
• štruktúra s čiastočným demokratickým deficitom
• fragmentácia obcí ostáva zachovaná

zmluvné vzťahy

• podľa súkromného alebo verejného práva

zosieťovanie

• voľné, nie právne, formy spolupráce
• zosieťovanie napr. pre podporu hospodárstva

FOCJ73

•
•
•
•

územnosprávna jednotka má rôzne kompetencie
priamo volené orgány
jasné zastúpenie navonok
vlastné financie, alt. daňová právomoc
obce, ktoré dokážu plniť úlohy ostávajú zachované

orientované na funkcie alebo na konkrétne úlohy
občania sú súčasťou rôznych územnosprávnych jednotiek
vzájomná konkurencia
jurisdikcie (s daňovou právomocou, tlak na členstvo)

Na Slovensku sme sa po roku 2000 vybrali kombináciou viacerých integračných modelov: regionálny model (vytvorenie vyšších územných celkov), vytváranie združení, zmluvné
vzťahy, zosieťovanie miest, obcí, ale aj rôznymi zákonnými opatreniami nadradenej úrovni,
napríklad prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy.

Každý z uvedených modelov na samozrejme nielen pozitíva, ale aj nedostatky,
napríklad:
model

problém

vytváranie združení

corporate governance

zákonom stanovená spolupráca / zlučovanie

rozpor s požiadavkami a potrebami občanov

územná reforma, vopred daný počet obcí a veľkosť

neobľúbenosť, nízka flexibilnosť voči novým podmienkam pre rozvoj

nové rozdelenie kompetencií medzi štátom a obcami

krátkodobosť, hranice

zozákonenie (nepriama centralizácia)

corporate governance

ďalšia úroveň (región)

neobľúbenosť, ťažkopádnosť

72 FOCJ (Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions,),
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Ak sa teda po 15 rokoch existencie samosprávy na úrovni vyšších územných celkov sa riešenie pomocou kombinácie viacerých modelov ukazuje ako nevhodné, je možné, pri nezmenenom rozsahu úloh územnej samosprávy, zvážiť dve alternatívy:
• zlepšenie kombinácie súčasných integračných modelov spolupráce, čo znamená:
o zmenu územnosprávneho usporiadania,
o zvýšenie významu regiónov,
o zmenu rozdelenia kompetencií,
o zmenu financovania,
o úpravu volebných systémov
• zrušenie súčasnej štruktúry vyšších územných celkov bez náhrady (si vyžiada zmenu Ústavy SR), vytvorenie silných obcí a podpora medziobecnej spolupráce, spolupráce v mestských regiónov (integračný model, t. j. spolupráca v rámci hraníc mestských regiónov),
vo vybraných prípadoch aplikácia dezintegračného modelu spolupráce, t.j. spolupracujúce
obce spájajúce sa do účelových obcí (viac v prílohe „účelová obec)
Diskusia by sa nemala zužovať na počet vyšších územných celkov, na diskusiu o optimálnej veľkosti obce, regiónu. Problematiku je treba posudzovať komplexne.
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Prečo násilne nezlučovať obce, ale podporiť
dobrovoľné spájanie obcí
Slovensko so svojimi 5,4 miliónmi obyvateľov, priemernou hustotou obyvateľov niečo nad 100
obyvateľov / ha plochy, je výrazne ľudsky, ale aj topograficky a preto aj ekonomicky diferencovaný
štát. Slovensko je piatou najhornatejšou krajinou Európy. Aj to v časti Slovenska ovplyvňuje sídelnú štruktúru, ktorá je pre časť ekonómov a politikov, nevnímajúcich tento tretí rozmer, považovaná za problém, navyše opradený mnohými mýtami. Tieto skutočnosti prakticky vylučujú prijímať
celoplošne prijateľné riešenia pre záležitostí miestneho a regionálneho významu.
Práve vzhľadom na obrovskú diferenciáciu, rôznorodosť, by sme sa nemali len tak vzdávať
výhod, ktoré poskytuje štruktúra osídlenia a neopakovali chyby tých, ktorý ponechali, alebo
podporovali nekontrolovaný rast miest so všetkými ich negatívami (chudoba, kriminalita, zlý
život v starobe, zlé životné prostredie). Naopak, „riadený“ rozvoj mestských regiónov pokrývajúcich celé územie Slovenska umožní zachovať vidiecku krajinu, ale aj zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb a efektivitu ich poskytovania.
Určite nie všetkých takmer 2 900 obcí vie samostatne poskytovať ľuďom služby, ktoré sa považujú za štandard moderného človeka. To ani zákonodarca nepredpokladal a to ani nikdy nebude
možné73. Slovenskí zákonodarcovia dali všetkým obciam, tým že im odovzdali právomoci, zodpovednosť a verejné financie, možnosť hľadať čo najefektívnejšie a najdostupnejšie zabezpečovanie
úloh, ktoré ich obyvatelia obcí požadujú a na čom sa väčšinovo dohodnú. Či už samostatne, alebo
v spolupráci s inými obcami, alebo spoluprácou so ziskovým a neziskovým súkromným sektorom.
Pre úlohy, u ktorých od počiatku predpokladal, že budú nad sily obcí, vytvoril vyššie územné celky.
V úlohách, kde si chcela centrálna vláda zachovať väčšiu ingerenciu poverila obce iba ich výkonom
v mene štátu, teda „objednala“ si ich výkon u obcí, ktorý má kontrolovať a za čo im má riadne platiť.
Ukazuje sa, že je dobré po 15 rokoch tento krok posúdiť a navrhnúť úpravy, ak sú potrebné.
Určite nemožno tvrdiť, že sú pre všetkých obyvateľov služby rovnako dostupné. Ani nikdy nebudú. Tiež však platí, že vzhľadom na našu sídelnú štruktúru, na rozloženie malých a stredných
miest (na rozdiel od spomínanej Kanady omnoho prijateľnejšie), vzhľadom na rast automobilizácie, rozvoj informačných a komunikačných technológií, očakávaný rozvoj miestnej ekonomiky,
zmeny v distribúcii tovarov a služieb, sú problémy riešiteľné aj inak, ako zlučovaním politických
obcí. Každý z nás preferuje rôzny spôsob života, má rôzne požiadavky na verejné služby a dá
sa predpokladať rast záujemcov, ktorý chcú žiť a pracovne sa realizovať vo vidieckom prostredí
aj za cenu „nižšieho“ štandardu. Ak si za vzory berieme štáty, ktoré začali zlučovať obce v 50 –
70. rokoch minulého storočia, treba mať na zreteli, ako rýchlo sa menia rámcové podmienky.
Násilím nič dlhodobé a trvácne nedosiahneme a tak ako negatívne pôsobí vysťahovanie
obyvateľov z centier miest na ich perifériu (z centier vytratil prirodzený rytmus života a tým
73 Napríklad v severných častiach Kanady žijú jej obyvatelia v nedostupných regiónoch, kde náklady na infraštruktúru by násobne prevyšovali jej prínosy (hodnota za peniaze) a preto radšej občanov tu žijúcich
oslobodili od daní, nakoľko nezaťažujú verejnú infraštruktúru. Na Slovensku dávame investičné stimuly podnikateľom, čo keby sme dali daňové prázdniny občanom v lokalitách, kde je zrejmé, že najbližšie
desaťročie nebude dostupná potrebná infraštruktúra. Len na okraj v 21. storočí nie je 50% obyvateľov
napojených na kanalizačnú sieť a viac ako 20% na verejný vodovod.
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aj bezpečnosť), to isté nastane, ak nepremyslene budeme podporovať, resp. nezmeníme dôvody vysťahovávania sa ľudí z vidieckeho priestoru, argumentujúc najmä finančnými úsporami,
ktoré sa ani v zahraničí nepreukázali tak jednoznačne, ako sa to politikmi a časťou ekonómov
prezentuje.
Základné územné jednotky štátu – obce sa dostávajú pod tlak a do štrukturálnych a finančných problémov vďaka interným, ale najmä externým výzvam74. Nedarí sa prekonať bariéry
spolupráce obcí75, pričom ich nespolupráca, absencia spoločných verejných politík, prispieva
k neefektívnemu využívaniu disponibilných verejných financií, čo je znásobené často nevhodnou alokáciou štrukturálnych fondov Európskej únie.
Spoliehanie sa na dobrovoľnosť spolupráce, bez tlaku „zvonka“ sa ukázalo ako neúspešná stratégia76. Centrálna vláda často aplikuje rôzne nesystémové podporné mechanizmy
(príkladom sú napr. rezerva predsedu vlády, výjazdové zasadnutia vlády spojené s účelovým
rozdeľovaním peňazí, nesystémová podpora zaostávajúcich regiónov, rôzne selektívne podpory a transfery bez skúmania efektivity využitia zdrojov,...). Namiesto toho, aby hlavným
kritériom podpory bola efektivita využitia verejných financií, podporuje nespoluprácu, čím
zvyšuje negatívne dopady na celý systéme verejnej správy. Dôsledkom je obmedzená schopnosť konať, neefektívnosť, deficit demokracie, nízka miera transparentnosti, strata významu
a konkurencieschopnosti.
Otázku vzťahu fragmentácie obcí a optimálneho zabezpečovania zverených kompetencií
je potrebné vnímať v čase, v súvislosti s vývojom spoločnosti ako celku. Z takého uhľa pohľadu je potrebné vnímať rozhodnutia napr. severských štátov v situácii 50-60 rokov minulého
storočia, pri násilnom zlučovaní obcí, alebo situáciu v Poľsku počas éry totalitného režimu.
Súčasné rámcové podmienky, tým myslíme najmä digitalizáciu spoločnosti, zmenu správania
sa obyvateľov, celkovú jej transformáciu, nové bezpečnostné riziká, sú zásadné iné ako tie,
ktoré viedli k vtedajšiemu rozhodnutiu o zlučovaní obcí.
Zmenou sociopriestorovej organizácie spoločnosti, dôsledkom oddelenia práce a bývania
nastalo tzv. „prelievanie efektu“. Inými slovami financovanie služieb „končí na hranici katastra“ mesta (dnes napr. v EÚ aj na hranici štátu) a občania okolitých obcí, dochádzajúcich
do miest77 využívajú služby, na ktorých financovaní sa dostatočne nepodieľajú78. Takýmto
74 Často si to spôsobujú aj samotné obce nesprávnymi rozhodnutiami, neefektívnou výstavbou s dopadom
na rast bežných výdavkov, nespoluprácou,.........
75 Platí to aj pre neochotu spolupráce miest, ako centier osídlenia, o obcami v ich atrakčnom okruhu (do cca
40km)
76 Otvorenou otázkou je či táto nečinnosť vlády a parlamentu je z dôvodu populizmu, neschopnosti alebo
premyslenou stratégiou „rozdeľuj a panuj“
77 S vývojom spoločnosti sa zväčšuje aj atrakčný okruh dochádzky do centier osídlenia
78 Je pravdou, že vo vzorci prerozdeľovania dani z príjmov, ktorá tvorí podstatnú časť daňových príjmov miest,
je zakomponované kritérium veľkostnej kategórie, ale týka sa iba tretiny prerozdeľovaných zdrojov, čo zďaleka nepokrýva dôsledky záťaže centier. Zo zahraničných štúdií (napr. Schaffhausen, Šv.) vyplynulo, že obyvatelia okolitých obcí svojimi výdavkami v meste pokrývajú iba 15% výdavkov mesta, v prípade odrátania
výhod finančného vyrovnávania iba 44%. Iným prepočtom v meste St. Gallen sa zistilo, že mesto zo svojich
zdrojov dopláca ročne 40 mil. CHF za úlohy pre obyvateľov z iných jurisdikcií, po zohľadnení príjmov od
nich. Preto aj kantonálna vláda prispieva týmto centrám osídlenia na čiastočné pokrytie naviac výdavkov,
lebo tento jav nie je možné zakomponovať dostatočne do kritérií finančného vyrovnávania.
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obyvateľom iných jurisdikcií, ktorí využívajú verejné služby mimo svojho bydliska a obce, kde
trvalo bývajú a nepodieľajú sa na ich financovaní, sa tiež hovorí „free riders“ (čierni pasažieri).
Informačná spoločnosť priniesla do problematiky aj novú dimenziu a závery niektorých štúdií naznačujú, že za posledných 20 – 30 rokov sa znížila doteraz deklarovaná výhoda menších
obcí z hľadiska uplatňovania demokracie. Ako dôvod sa uvádza homogenizácia každodenného
životného štýlu, dostupnosť informácií a profesionalizácia verejnej správy. Preto navrhujeme
v niektorých oblastiach možnosť povinnej spolupráce, ak zlyhá spolupráca dobrovoľná.
Pretrvávanie nespolupráce obcí a rešpektovanie princípu rovnakého postavenia obcí, bez
ohľadu na ich veľkosť, spôsobuje pretrvávanie neefektívnosti, neumožňuje využiť ľudský
a prírodný potenciál, ale aj komplikuje pokračovať v procese presunu kompetencií zo štátnej
správy na obce a mestá. Preto je naďalej rozhodujúcou výzvou hľadanie čo najefektívnejšieho
odstránenie negatív atomizovanej štruktúry obcí.

Hlavný argumentom pre zlučovanie sa často uvádza veľkosť obce
Najčastejšie uvádzaným dôvodom pre zlučovanie je, že mnohé obce, z dôvodu svojej veľkosti, nedokážu zabezpečovať úlohy. Je pravda, že štatisticky existuje tzv. „U“ argument pri posudzovaní veľkosti obce a výdavkov na obyvateľa. Z neho vyplýva, že najefektívnejšie by mali
byť, podľa rôznych zahraničných štúdií, obce veľkosti v rozpätí 3000 – 8000 obyvateľov. Inštitút finančnej politiky zverejnil analýzu podľa ktorej najnižší podiel výdavkov na správu majú
mestá veľkostnej kategórie 20 – 50 000 obyvateľov. Existujú aj štúdie, ktoré poukazovali na to
že z hľadiska rozvoja a efektívneho poskytovania služieb sú na tom najhoršie mestá do 30 000
obyvateľov, optimálne fungujú mesto veľkosti okolo 100 000 obyvateľov a väčšie mestá majú
opäť problémy s efektivitou vzhľadom na rýchlo rastúce náklady na správu a rozvoj.
Názor na nízku efektívnosť malých obcí je však z viacerých dôvodov rozporuplný:
• zvýšené náklady a problémy obcí nie sú vždy dôsledkom ich veľkosti, ale aj iných faktorov, napríklad: odľahlá poloha, topografické danosti, nízka hustota obyvateľov, ale aj napr.
daňový systém, neschopnosť zvolených predstaviteľov, klientelizmus, korupcia, pričom
fúziou sa tieto danosti nezmenia,
• zlúčením viacerých malých obcí nevznikne automaticky jednotná silná obec, ale konglomerát viacerých fragmentov (pôvodných obcí), ktoré majú úplne rozdielne záujmy a problémy,
nevznikne záujem o spoločné problémy a klesá motivácia k úspornému využívaniu zdrojov,
• nedostatky malých obcí pri poskytovaní služieb, na ktoré sa poukazuje v súvislosti s ich
veľkosťou a ktoré si vyžadujú väčší atrakčný okruh, je možné dosiahnuť spoluprácou, poverením zabezpečenia úlohy inou obcou, alebo „tretím“, napr. súkromným subjektom,
• okrem nákladov existujú aj mnohé iné faktory spokojnosti obyvateľov, ktoré skôr podporujú „malosť“, napríklad : blízkosť občanov a politikov, homogénnosť komunít, viac motivácie pre spoluúčasť, menej byrokracie, experimentovanie a inovácie,....ktoré majú aj svoju
ekonomickú dimenziu napr. dobrovoľnou prácou pre obec,
• z doterajších skúsenosti nie je možné povedať, že zlúčenie má pre malé obce význam a snaha o optimálnu veľkosť obce je svojim spôsobom nezmysel: ak by to platilo museli by sme
väčšie mestá deliť.
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Hlavnou motiváciou pre zlučovanie je snaha o zníženie výdavkov na obyvateľa. To však nie
je pravda. Samotná fúzia stojí peniaze pretože je potrebné vybudovať novú infraštruktúru.
Zároveň po fúzii je potrebné spoločné poskytovanie služieb, pričom v každej pôvodnej obci je
snaha dostať úroveň a kvalitu služieb na úroveň najvyššiu, čo vedie k ďalším nákladom. Problémom je aj to, že obce pred fúziou začnú investovať a budovať s vedomím, že po fúzii sa budú
na splácaní ich dlhov podieľať všetci.

Časť problémov malých obcí spôsobuje legislatíva
a finančné vyrovnávanie
Legislatíva je stále komplikovanejšia a obmedzuje priestor pre samosprávu obcí. Predpísaný správny perfekcionizmus spôsobuje fixné náklady a zaťažuje najmä malé obce. Zároveň obmedzuje hlavnú silu malých obcí: flexibilitu a blízkosť občanovi. Robí neatraktívnym aj výkon
verejnej funkcie, ktorí sa v malých obciach často rieši bez nároku na honorár.
Neefektívnosť spôsobuje aj „finančné vyrovnávanie“, pomocou ktorého dostávajú malé obce naviac zdroje z dôvodu ich malosti. To oslabuje záujem šetriť, čo zároveň
zvyšuje ceny, výdavky. Preto nemá štát nariaďovať zlučovanie, ale má v prvom rade zjednodušiť komplikovanú správu a neutralizovať finančné vyrovnávanie tak, aby mali obce motív
optimalizovať ich veľkosť pre výkon kompetencií.

Aj malé obce sú úspešné
Problémy mnohých malých obcí sa priveľmi generalizujú. Práve v malých obciach je vidieť
obrovské rozdiely medzi schopnosťou poskytovať služby, efektivitou a finančnou situáciou. Aj
malé obce sú úspešné a ľudia sú v nich spokojní. Ich úspechy sú však často dôvodom, že začnú kvôli nim rásť a čoskoro nie sú malými. Každá nezaujatá analýza schopností malých obcí
ukazuje, že obce nie sú vo všeobecnosti malé, sú malé len pre niektoré úlohy. Napríklad: sú
malé na to, aby mohli efektívne prevádzkovať druhý stupeň základnej školy, podľa všeobecne
platných predpisov. Preto je potrebné spolupracovať v takých prípadoch, kde existujú výhody
spolupráce. K tomu sú však nevyhnutné efektívne inštitúcie kooperácie a motivačné mechanizmy zo strany centrálnej vlády.

Aké sú dôvody nespolupráce?
Argumentom pre zlučovanie je poukazovanie na nespoluprácu obcí pri zabezpečovaní
úloh. Málo sa však otvorene hovorí o dôvodoch, ktorými môžu byť napríklad:
• ekonomické výhody spolupráce nie sú pre miestnych politikov, pre politické strany a zoskupenia dostatočne vysoké k tomu, aby sa rozhodli pre takúto zmenu, ktorá má svoje
ekonomické, ale aj politické náklady,
• nie sú vhodné rámcové podmienky pre spoluprácu, pretože súčasnú ekonomickú neefektívnosť neznášajú obce priamo a jej volené orgány nie sú za zlý stav priamo politicky
zodpovedné (vyhovárajú sa na vládu).
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V projekte mestské regióny79 sme poukázali na ďalšie bariéry spolupráce medzi obcami,
resp. medzi centrálnym mestom/obcou a okolím, v mestských regiónoch :
• zlé pochopenie významu spolupráce v mestských regiónoch,
• chýbajúca spolupatričnosť, často ako následok vývoja posledných desaťročí a nárastu fragmentácie a individualizácie,
• nedostatočná informovanosť o výhodách spolupráce,
• rozdielne podmienky a nejasnosť o pridanej hodnote spolupráce jednotlivých aktérov,
• strach z obmedzenia flexibility a schopnosti konať nezávisle, zachovanie identity,
• nedôvera v efekty spolupráce,
• nedostatočný tlak, chýbajúca motivácia zo strany centrálnej vlády, ale aj obyvateľov,
• počiatočné výdavky na kooperáciu a na realizáciu zmeny,
• politická štruktúra a vzťahy.
Vzhľadom na ekonomické aj politické náklady zlučovania obcí je vhodnejším prístupom
pokúsiť sa prioritne o odstraňovanie bariér a dôvodov nespolupráce. Sme presvedčení, že popri centrálnej vláde, by mali prevziať pri iniciatíve odstraňovania bariér spolupráce na seba
mestá, ako centrá osídlenia, ktoré často znášajú mnohé negatíva nespolupráce
Rastúci význam potreby spolupráce má svoje dôvody aj v presune čoraz väčšieho množstva úloh z centrálnej úrovne na mestá, obce, regióny, ktoré sa nedajú efektívne zabezpečovať
jednotlivými obcami, rozširujúci sa akčný priestor obyvateľov obcí súvisiaci s rastúcou mobilitou, ale aj obmedzené verejné financie. Spolupráca by sa mala stať jednou z priorít miestnej
politiky.
Ak nebude atmosféra a prevládne neochota dobrovoľne spolupracvať je možnosťou schváliť povinnú spoluprácu80 vo vybraných oblastiach, ktoré majú význam pre región alebo štát81
a stanovenie optimálnej kapacity užívateľov(počet obyvateľov) pre plnenie kompetencie/úlohy napr.:
• podpora hospodárskeho rozvoja a odborné školstvo,
• plánovanie a rozvoj územia,
• regionálne dopravné plánovanie a manažment dopravy (IDS),
• správa, údržba a výstavba ciest II. a III. triedy ,
• ochrana proti živelným pohromám.
Nositeľom stratégie odstraňovania bariér musí byť centrálna vláda (myslíme tým aj parlament), ktorá je zodpovedná za efektivitu a kvalitu verejnej správy ako celku. V tejto súvislosti považujeme za dôležité pripomenúť, že akékoľvek tlaky na zlučovanie obcí z dôvodu
efektivity ich správy zo strany centrálnej vlády považujeme za nefér do okamžiku,
kým centrálna vláda nepreukáže efektivitu vlastnej činnosti. Inými slovami, kým sa

79 Viktor Nižňanský : Roztrieštený alebo spolupracujúci mestský región, Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.. Piešťany, január 2017
80 Argumentom je aj to, že obce nedisponujú iba výhradne vlastnými zdrojmi, ale financujú svoje aktivity aj
y prostriedkov iných jurisdikcií (iné mestá a obce, štátny rozpočet, európske zdroje)
81 Príkladom zo zahraničia môže byť zákon o metropolitnom regióne Frankfurt/Rhein – Main , ktorý predpisuje konkrétne oblasti spolupráce miest, obcí a krajov, alebo námety z Fínska
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nezrealizuje reforma ústredných orgánov a ich podriadených organizácií. „Strata“ spôsobená
ich neefektívnou činnosťou je násobne vyššia ako neefektívne výdavky malých obcí.
Náš návrh nevylučuje zlučovanie tam, kde sa na tom občania zhodnú, inými slovami odporúčame ponechať v súčasnosti platnú dikciu zákona o obecnom zriadení, podľa ktorej je
k zlúčeniu a rozdeleniu obcí potrebný súhlas zvolených zástupcov dotknutých obcí.

Za problém malých obcí sa považuje
aj nedostatok kandidátov na starostu
To by však nemal byť dôvod pre zlučovanie obcí. Existuje, podľa nás, lepší recept. Povolenie kandidovať externým kandidátom (bez trvalého bydliska) a možnou kumulácie funkcií
pre viaceré obce (dnes funguje napríklad v oblasti hlavných kontrolórov). Takáto deregulácia
politiky umožní vznik efektívneho a otvoreného trhu pre miestnych politikov. Títo môžu
uplatniť svoje schopnosti a vedomosti vo viacerých obciach, tam kde to je potrebné. Vznikne
omnoho väčšia motivácia získať čo najlepšiu kvalitu, odbornosť a podporí sa zmysel čo najviac
diskutovať o efektivite a kvalite služieb v prospech občana. To platí najmä pre úspornosť,
výšku daní a poplatkov.
Budú existovať výhrady voči takýmto návrhom, ktoré však nemusia mať opodstatnenie.
Patrí k nim napríklad to, že občania nebudú takýchto externistov voliť. Nakoniec aj na Slovensku je dosť príkladov, že ľudia zvolili ľudí, ktorí sa v obcí dlhodobo pred voľbami nezdržiavali, len práve kvôli legislatíve sa do obce, kde chceli kandidovať, formálne prihlásili na trvalý
pobyt. Určite by sa našli príklady v zahraničí. Je tiež mnoho príkladov kedy trvalo bývajúci
funkcionári riešia často svoje záujmy v obci a na úkor obyvateľov.
Deregulácia politiky nemusí byť drahá. Je zrejmé, že nebudú funkciu vykonávať zdarma,
ale naviac náklady je potrebné porovnať s efektivitou výkonu a s tým. Okrem toho obce zamestnávajú ľudí, často sú veľmi štedrými zamestnávateľmi a je otázne prečo by mali byť zamestnanci dobre platení a tí čo rozhodujú nie.
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Príručka pre zlučovanie obcí v kantóne Luzern
(vypracovalo ministerstvo spravodlivosti a bezpečnosti - úrad pre obce)
Úvod
Dosiahnutie dohody medzi obcami o zlučovaní je v celom procese významným medzikrokom.
Po ňom už nasleduje realizácia. V nej sa síce jedná už o menej „senzačnú“ záležitosť, ale pre
obecné úrady a zastupiteľstvá o to pracovne náročnejšiu, pretože sa jedná o detailnú prácu pri
spájaní obcí.
O procese zlučovania až po hlasovanie o ňom, existuje mnoho materiálov. Menej informácií
je k dispozícii o samotnej následnej realizácii.
Inštitút pre podnikovú a regionálnu ekonómiu (IBR) vysokej školy kantónu Luzern analyzoval na základe zadania Úradu pre obce (Amt fuer Gemeinden) pri ministerstve spravodlivosti
a bezpečnosti a následne vypracoval správu o procese zlučovania, ktorá je základom pre predloženej príručky.
Proces zlučovania prináša obrovský prírastok skúseností, poznatkov a zanecháva v princípe
pozitívne pocity z dobrého zvládnutia takého veľkého projektu. Na druhej strane môže zmena
v obciach vyvolať reakciu proti a preto aby ostal pozitívny pocit zo zmien aj po schválení fúzie, je
potrebné dávať pozor na niektoré zásady.
Príručka vychádza z poznatkov 12 projektov zlučovania v kantóne Luzern a obsahuje odporúčania v oblasti rozhodujúcich prvkoch procese: organizácia, plánovanie, kontrola, personálne
otázky, komunikácia.
Päť etáp zlučovania obcí
Zlučovanie obcí je dlhší proces, ktorý môže trvať tri, štyri a viac rokov. V zásade prebieha
v piatich etapách. Samotná realizácia začína v štvrtej etape a v piatou etapou, ktorou je samotné
zlučovanie, končí.
Etapa 1 : Prichádza k vyhľadaniu partnerských obcí, ktoré sú ochotné viesť debatu o zlučovaní. Na konci tejto etapy je rozhodnutie obcí, zastupiteľstva, že sa zúčastnia na dohode o zlúčení.
Etapa 2 : Prebieha diskusia o šanciach a rizikách. Na konci etapy sa obce rozhodnú či sa budú
podieľať na vypracovaní podkladov o zlúčení a zaviažu sa k tomu predbežnou zmluvou.
Etapa 3 : Hľadajú sa riešenia pre zlúčenie v jednotlivých oblastiach. Na konci je miestne
referendum v každej obci. Pred hlasovaním sa vypracuje zmluva o zlúčení a posolstvo/stratégia
zlučovania, v ktorom sú všetky rozhodujúce fakty a pravidlá pre naštartovanie procesu
Etapa 4 : Obdobie realizácie medzi schválením obyvateľmi a formálnej realizácii zlúčenia.
Etapa 5: Nasleduje po vytvorení zlúčenej obce a jej ukončenie je otvorené. Koniec etapy nastáva vtedy, keď príde k sfunkčneniu novej obce vo všetkých úlohách.
Obecné zastupiteľstvo - nositeľ úlohy
Zlúčenie obcí je politicky veľmi náročná úloha. Obecné zastupiteľstvo pri nej zohráva mimoriadne dôležitú úlohu, najmä preto aby obyvatelia mali k dispozícii dostatok argumentov o výhodách a nevýhodách projektu. Preto sú od počiatku veľmi dôležité samotné rozhovory v rámci
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zastupiteľstiev. Na ich konci by mala vzniknúť dohoda o stratégii obce, pri presadzovaní svojich
priorít v procese zlučovania.
Počas tretej a štvrtej etapy je dôležité rozhodnúť, ktoré opatrenia sa príjmu ešte v starom
režime a ktoré nie. V zmluve budú totiž zahrnuté rozhodnutia strategického a finančného významu, ktoré bude možné realizovať už iba so súhlasom ostatných obcí. Bez takejto dohody by totiž
hrozilo nebezpečie, že po uzavretí zmluvy príde v niektorej obci k rozhodnutiam, ktoré môžu byť
v neprospech ostatných obcí.
Dobré vedieť:
• je potrebné zabrániť demisiám poslancov počas procesu, pretože môžu narušiť priebeh procesu
Odporúčania:
• osvedčilo sa, ak medzičasom prišlo k novým voľbám a noví poslanci ešte nenastúpili do funkcií, aby boli prizvaní k spolupráci,
• odporúča sa, aby v novom zastupiteľstva mali poslancov z každej pôvodnej obce, čím sa zabezpečí transfer vedomostí,
• pre prvé voľby sa odporúča možnosť garancie poslaneckého miesta pôvodných obcí.
Organizácia
Osvedčená organizácia procesu pozostáva z projektového výboru, riadiaceho výboru projektu, vedenia projektu a odborných skupín.
Projektový výbor
Jeho členmi sú všetci poslanci dotknutých obcí a vedúci zamestnanci úradov. Projektový výbor nesie politickú zodpovednosť od štvrtej etapy po formálne zlúčenie obcí. Nakoľko v tomto
čase ešte nie je zvolené nové zastupiteľstvo prijíma výbor aj strategické a finančné rozhodnutia.
Dobre vedieť:
je nevyhnutné spoločné zasadnutie zastupiteľstiev zlučujúcich sa obcí najmä pre vytvorenie
štatútu novej obce (Gemeindeordnung) a neskôr pri schvaľovaní predbežnej zmluvy. Spoločné
zasadnutia počas realizácie prispievajú k súdržnosti v území.
Riadiaci výbor projektu
Program riadia starostovia obcí , prípadne poslanci. Jedná sa o hnací motor fúzií. Je zodpovedný za koordináciu a pripravuje pre projektový výbor podklady pre rozhodnutie
Dobre vedieť:
Pri realizácii je dôležité rozlišovať medzi politickými otázkami (úroveň zastupiteľstva) a odbornými otázkami(úroveň správy)
Odborné skupiny
Pracujú v nich odborníci podľa jednotlivých oblastí (školstvo, financie, sociálne veci,...) , ktorí
rozpracujú riešenia na základe vecných podkladov. Problémy ktoré vzniknú rieši riadiaci výbor,
ktorý ak je potrebné požiada o stanovisko, rozhodnutie, projektový výbor
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Dobre vedieť:
Je dobré ak odborné skupiny nie sú iba pre obsah (školstvo,...) , ale aj pre funkčnosť (personálne otázky, komunikácia)
Odporúčania:
pri dôležitých kompetenciách je potrebné aby boli jasne vymedzené personálne otázky. To
platí najmä v oblasti zamestnancov a komunikácie
je dôležité jasne rozlíšiť medzi zastupiteľstvom a správou. Je výhodné ak v odborných skupinách sú členovia aj zo zastupiteľstiev aj z úradov
je dôležité aby zlučovanie prevádzok riešili odborníci a nie poslanci
odporúča sa prizvať k spoluprácu externých odborníkov (z ústredných orgánov, súkromnej
sféry, už zlúčených obcí,....)

Plánovanie
Po úspešnom rozhodnutí o zlúčení je potrebné detailne naplánovať zlučovanie. Najdôležitejšie je identifikovať všetky úlohy a možné otázky a začať ich riešiť. Pretože je potrebné konať
podľa priorít, je dôležité definovať, ktoré úlohy sú nevyhnutné riešiť hneď a ktoré je možné riešiť
neskôr. Prípravou plánu realizácie je možné zabezpečiť aby nevznikol chaos a aby neprišlo k obmedzeniu služieb v obciach počas zlučovania.
Dobre vedieť
• Pri plánovaní je vhodné oprieť sa o rozpočet, pretože všetky úlohy obcí sa do neho premietajú.
Odporúčania
• najlepšia je výmena skúsenosti s obcami čo sa už zlučovali
• početnejší projektový výbor s rozličnými záujmovými združeniami (interné aj externé) má
výhodu vo väčšom množstve informácií a otvorenej diskusii grémia, čím sa aj obmedzia rôzne
bilaterálne rozhovory a zámery. Nevýhodou veľkého grémia je že sa môže vyvinúť ako debatný klub a z tohto dôvodu nakoniec tvoria projektový výbor zastupiteľstvá obcí.
Personálne otázky
Zlučovanie obcí znamená pre zamestnancov neistotu. Atakuje pracovné miesta a tým aj existenčné záujmy zamestnancov obcí. Nová obec musí po zlúčení fungovať a k tomu sú nevyhnutné
vedomosti zamestnancov. Dobrá personálna politika je teda centrálnou úlohou pre fungovanie
budúcej obce.
Je dôležité definovať včas rámcové podmienky pre budúce pracovné miesta. Zlučovanie je
väčšinou spojené s vyššími administratívnymi nákladmi pretože musí súčasne fungovať zabezpečovanie služieb, musí sa pripravovať zmena, pribúdajú rôzne úlohy, je väčšia frekvencia výkonu,.... Už počas tretej etapy by malo byť budúcim zamestnancom sľúbené pracovné miesto
a k tomu je dôležitá príprava a plánovanie.
Dobre vedieť:
• V personálnych otázkach je dôležité rozlišovať medzi politickou a správnou úrovňou. Zatiaľ
čo v politickej rovine prichádza k úspore v oblasti správy skôr opačne. Skúsenosti ukazujú, že
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•

•

•
•
•
•
•

počas zlučovania dochádza k častejším výpovediam zo strany zamestnancov a pre mnohých
ide o zmenu pracovnej náplne.
Odporúčania
aby sa odstránila neistota je dôležité vyriešiť personálne otázky čo najskôr, najneskôr do etapy realizácie. Takéto rozhodnutia sú často citlivé a preto sa odporúča prizvať k rozhodnutiu
a komunikácii externistov
výrazne personálne rošády počas fúzie môžu proces sťažiť. Minimalizovať straty je možné
viazaním najskúsenejších. S kľúčovými osobami je potrebné viesť rozhovory čím skôr, personálne zmeny nesmú mať dlhé prechodné etapy.
budúci spolupracovníci musia byť včas informovaní o ich nových úlohách, funkciách a pracovných podmienkach. To sa týka najmä tých z „okolitých“ obcí
Vtiahnutie zamestnancov už pri návrhu minimalizuje neistotu
Zamestnanci by mali mať už na začiatku realizácie možnosť prejaviť svoje očakávania, pocity, záujmy a preto je potrebné naplánovať stretnutia s nimi
Aby rozhovory prebehli úspešne je potrebné vhodných komunikátorov
Rozhovory so zamestnancami na exponovaných miestach (prednosta, kontrolór,....) by mali
viesť externisti,

Realizácia a kontrola
Realizácia je závislá od komplexnosti zlučovania, ale nemala by trvať dlho. Výhodou je, ak netrvá
dlhšie ako dva roky. Obdobie zmien totiž vyvoláva neistoty pre zamestnancov, ale aj obyvateľov.
Na začiatku nemusia byť doriešené všetky úlohy, ale v otázkach kde je obyvateľstvo priamo
dotknuté (napr. odvoz odpadu,..) musí obec fungovať od prvého dňa. Viaceré úlohy je možné
riešiť následne.
Pri zlučovaní úradov /správy je prioritou postupný proces, je potrebné preskúmať či je ho možné
etapizovať, čím sa zmiernia dôsledky a jednotlivým oddeleniam je možné venovať viac pozornosti
Dobre vedieť:
• Pri realizácii nie sú problémom väčšinou veľké veci. Tie sú najviac diskutované, problémy
však spôsobujú detaily, ktoré sú často dôsledkom individuálnych pocitov
Odporúčania
• Proces by mal byť podrobne zdokumentovaný
• Vedomosti, zručnosti pôvodných obcí je dôležité zachovať
• Vo väzbe na ponuku služieb, efektivitu je potrebné preveriť predchádzajúce rozhodnutia a ich
dôsledky. Výsledky slúžia ako podklad pre informovanie obyvateľstva a môže byť preverené
či sa naplnili pôvodné obavy
• Veľký význam má prepojenie údajov, databáz, čosi môže vyžiadať zmenu systému a môže
spôsobiť správe problémy
Prispôsobenie ponuky služieb
Zlúčenie umožňuje preveriť ponuku dovtedajších služieb a a prispôsobiť ich novým podmienkam.
Koľko ďalších reforiem/opatrení sa príjme je politické rozhodnutie. Ide o zváženie troch okruhov:
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1. Ktoré služby je potrebné prispôsobiť aby nová obec dobre fungovala?
2. Koľko zmien je ochotne akceptovať obyvateľstvo?
3. Čo je možné v danom čase zvládnuť a ktoré odskúšané veci je možné iba delegovať?
Dobre vedieť
• Po fúzii je politický priestor na prispôsobovanie veľmi obmedzený. Napríklad ak by prišlo
následne napríklad k rušeniu zariadenia v jednej pôvodnej obci, bolo by to vykladaná ako
dôsledok fúzie, preto by mali byť dôležité rozhodnutia súčasťou zmluvy
Odporúčania
• Počas fúzie je možné posúdiť všetky úlohy a miesta z hľadiska efektívnosti a urobiť nápravu. Zamestnanci majú byť včas kontaktovaní aby prišlo k dohode o vnútorných procesoch
a k vzájomnej informovanosti
• V priebehu realizácie a ukončenia je potrebné zjednotiť nariadenia a mzdové tarify. Rozdiely
medzi obcami sa zisťujú už v tretej etape. Je potrebné rozhodnúť, ktoré nariadenia ostanú
v platnosti a toto musí byť transparentne a odkomunikované
Komunikácia
Komunikácia dovnútra aj navonok je rozhodujúcim faktorom pre úspešnosť realizácie. Je ju
potrebné naplánovať od začiatku projektu a permanentne prispôsobovať. Počas prvých troch
etáp poskytujú pomoc zamestnanci kantónu. Takáto podpora sa osvedčila ale končí uzavretím
dohody o spolupráci.
Komunikácia je dôležitá aj počas realizácie a veľmi účinná je pri tom externá pomoc.
Dobre vedieť
• Fúziou sú priamo dotknuté pracovné miesta, čo môže viesť k neistote. Informačná politiky
dovnútra má sledovať najmä istotu a perspektívu, čím je možné udržať pracovnú motiváciu.
Odporúčania pre komunikáciu dovnútra
• Dôležitý je osobný kontakt so zamestnancami, preto je potrebné určiť rozhodujúce osoby
• O dôležitých aspektoch je potrebné hovoriť na stretnutiach so zamestnancami
• Na osobných pohovoroch je možné hovoriť o prianiach, perspektíve rastu zamestnancov
Odporúčania pre komunikáciu navonok
• Je potrebné preveriť či fúzia prinesie očakávané výsledky, výsledky preverenia tvoria základ
pre informačnú politiku voči obyvateľstvu. Ak nastanú nedostatky, chyby, treba ich odkomunikovať pretože rozhodujúca je transparentnosť
• Viaceré obce vypracovali počas realizácie informačné brožúry o stave prác, čo nakoniec prerástlo do obecných novín
• Veľký význam má prechod zo 4. do 5. etapy. Je potrebné zvýrazňovať spoločné veci obcí, či
už napr. kultúrnymi podujatiami, obecnými novinami,...V novinách, na podujatiach majú
dostať priestor všetky pôvodné obce
• Po realizácii je potrebný pravidelný kontakt s pôvodnými obcami, čo sa môže diať výjazdovými zasadnutiami zastupiteľstva, na ktorých sa odpovedá na otázky obyvateľov, alebo poslanci navštevujú pôvodné obce – dnes miestne časti. Skúsenosti ukazujú, že na začiatku je o to
veľký záujem, ktorý postupne klesá.
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Prečo sú súčasné okresy nevhodné
pre samosprávu
V 90. rokoch došlo k úprave územného a správneho členenia pre potreby štátnej správy, vo
viacerých prípadoch neboli v plnej miere rešpektované odborné regionalizačné kritériá a uprednostnili sa politicky motivované rozhodnutia. To sa odrazilo buď na nevhodnom vyhraničení
okresov (tzv. veľké „socialistické okresy“ na juhu Slovenska – napr. Nové Zámky či Trebišov)
alebo na nevhodne určenom sídle niektorých okresov (napr. Ilava sa stala centrom okresu namiesto Dubnice nad Váhom). Osobitným problémom bolo rozdeľovanie funkčných mestských
regiónov a zaraďovanie vnútorne spojitého územia do odlišných krajov . Súčasné okresy sú mix
dvoch systémov - malých okresov (do roku 1960) a veľkých socialistických okresov (na hranici
s Maďarskom). Sídla okresov z roku 1996 boli niektoré nesprávne vybrané a je potrebné urobiť
korekcie (Dubnica nad Váhom, Nová Baňa, ...). Členenie na úrovni okresov zväčša rešpektuje
vymedzenie funkčných mestských regiónov (FMR). Ak z celkového počtu 79 okresov vyčleníme 9 mestských okresov na území Bratislavy a Košíc (tieto mestá majú špeciálne postavenie
v rámci urbánnej a regionálnej sústavy SR), tak zo súčasných 70 okresov sa 41 z nich v istej miere blíži funkčným mestským regiónom (FMR) vymedzenými A. Bezákom (2000), ďalších 29
okresov je však vyčlenených problematicky. Najvypuklejšie sa prejavuje nesprávne rozdelenie
FMR Spišská Nová Ves medzi Prešovský (Levoča) a Košický samosprávny kraj (Spišská Nová
Ves), rozdelenie FMR Topoľčany medzi Trenčiansky (Partizánske) a Nitriansky samosprávny
kraj (Topoľčany), rozdelenie FMR Bratislava na severozápade medzi Bratislavský a Trnavský
samosprávny kraj a na juhovýchode medzi Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj
Porovnanie funkčných mestských regiónov a okresov

•
•
•

Preto je potrebné:
zjednotiť a prejsť v celej SR na malé okresy.
preveriť, či aj na ostatnom území by sa nedali pridať ďalšie malé okresy (Liptovský Hrádok, ...)
realizovať korekcie hraníc okresov a preveriť hlavne hranice použité v súčasnom systéme
zo socialistických okresov, ktoré sú umelé celky a nezodpovedajú prirodzeným spádovým
regiónom...
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Roztrieštený alebo spolupracujúci mestský región
(výňatok z rovnomennej štúdie KOM, január 2017)
Mestské regióny budú motorom spoločenského, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenska, budú rozhodujúcim prvkom konkurencieschopnosti štátu ako celku.
Preto by mali aj celoštátne verejné politiky smerovať najmä k ich posilneniu. Centrálna vláda bude musieť uznať a podporiť význam mestských regiónov a mestských aglomerácií pre
hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj štátu ako celku a poskytnúť viac prostriedkov pre
ich rozvoj. Inštitucionálne posilnenie mestských regiónov bude rozhodujúcim faktorom pre
rozvoj štátu. Bude rásť význam partnerstva. Vzťahov a väzieb v regiónoch a mestské regióny/
ich predstavitelia budú obhajovať spoločné záujmy na centrálnej úrovni. Plnenie tohto cieľa
si vyžiada nadobecné rozmýšľanie a moderné formy spolupráce, bez toho, aby sa obmedzila
autonómnosť miest a obcí. Novou formou regionálnej spolupráce a zosieťovania sa previažu
a podporí lepšie využitie potenciálu miest a obcí.
Plnenie tohto zámeru si vyžiada od predstaviteľov miestnej samosprávy „nadobecné“ rozmýšľanie a moderné formy spolupráce. Novými formami spolupráce a zosieťovania sa vytvoria predpoklady pre lepšie využitie potenciálu miest a obcí, v rámci mestských alebo vidieckych regiónov.
Existujú možné negatíva pre vznik a akceptáciu mestského regiónu a spolupráce v rámci neho. Ohrozeniami môžu byť napr.: rôzna veľkosť obcí, rozličné zámery/perspektívy
rozvoja obcí, rozličná miera ochrany identity, rozličné záujmy a priority (viac o možných
odstraňovaní rizík v prílohe....). Je potrebné, aby od úlohy k úlohe, odstraňovali zvolení
predstavitelia obcí v jednotlivých regiónoch možné bariéry /ohrozenia v úlohách, kedy je
jej zabezpečovanie „vo veľkom“ lepšie pre občana. Podpornú úlohu má pritom zohrávať centrálna vláda.
V štúdii bola snaha porovnať dva scenáre, ich šance a riziká aj vo väzbe na nové trendy
a výzvy. Keďže nebolo na Slovensku možné pre účely štúdie získať všetky dostupné informácie
boli využité aj poznatky zo zahraničia (Švajčiarsko).

Spoločné
využívanie
územia

mobilita

Diverzifikácia
životných
štýlov

Kvalita
životného
prostredia

Dostupnosť
služieb

Ochrana
rôznorodosti

Spoločne silnejší
Spoločne sa učiaci
Spoločne rozvíjajúci priestor
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•
•

Pre porovnanie boli definované dva scenáre :
scenár zachovania súčasnej roztrieštenej štruktúry obcí
scenár spolupráce, zjednoteného mestského regiónu

Výstupy štúdie
Konkurencieschopnosť, zjednotený región poskytuje do budúcnosti viacero šancí:
• spoločný hlas v regionálnych a celoštátnych politikách
• silnejšie väzby na iné regióny
• výhody spoločného manažmentu a marketingu
• zvýšenie kvality prírodného prostredia a výstavby, širšia ponuka bývania
• zdieľanie ponuky spoločných služieb
Synergické efekty:
• spájanie je krátkodobo spojené s dodatočnými nákladmi, ktoré je možné v strednodobej
perspektíve zvýšenou efektívnosťou, rastom a synergickými efektmi minimálne kompenzovať, vstupné náklady sú investíciou do budúcnosti
• iba percentuálna úspora nákladov pri spájaní nestačí, skutočné výhody je potrebné vidieť
na ďalšie šance spojené so spájaním
Demokracia a identifikácia
• spájanie prináša veľké šance v prepojení priestoru, kde sda poskytujú služby, s priestorom
kde sa investuje a rozhoduje
• dnešná identifikácia sa občanov s obcami je spôsobená strachom z jeej straty, čo je treba
brať vážne, ale nemožno to brať ako šancu do budúcnosti. Na báze dnešných obce je možné
spájaním sa pri plnení úloh vytvárať postupne identifikáciu sa s regiónom a tým vytvoriť
podmienky pre budúce možné zlučovanie.
Vzhľad regiónu
• spojenie umožňuje kvalitatívny rozvoj krajiny, stavebných aktivít, ich koordináciu, znižuje
náklady na infraštruktúru, cieľavedomé rozmiestňovanie aktivít podľa priorít obcí
• aby to bolo možné je potrebné prispôsobiť v regióne dopravné plánovanie, krajinné plánovanie a plánovanie osídlenia

Vhodnosť foriem spolupráce, výhody a nevýhody
Spolupráca na zmluvnom základe
výhody
• flexibilná forma vo vzťahu
k predmetu spolupráce, jednoduché prispôsobenie sa rozličným rámcovým podmienkam
• minimálne náklady na založenie

nevýhody
• obmedzená istota pre obec,
ktorá výkon zabezpečuje
• komplikované garancie výkonu, kvality, úhrady škôd
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vhodnosť
• pre oblasti s minimálnymi
kapitálovými výdavkami
• správne úlohy by nemali byť
predmetom zmluvnej spolupráce
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Združenie
výhody
• minimálne náklady na založenie
• každý kto chce realizovať ciele
združenia môže spolupracovať
• jednoduchý vstup a výstup,
hocikedy je možné vypovedať
členstvo
• otvorené pre verejné aj súkromné inštitúcie a osoby

nevýhody

vhodnosť

• vhodné skôr pre oblasti bez
• táto forma negarantuje, že sa
kapitálových výdavkov,
na činnosti podieľajú všetci
• marketing
členovia
• kultúra
• menej stabilná organizácia, pre• úlohy, projekty s o širokým
tože neexistuje dlhodobá väzba
súkromným alebo verejným
členov a je možný okamžitý výzáujmom
stup bez formálnych komplikácií
• náklady na manažment
• žiadne hospodárske aktivity, len
členstvo, nepredpokladá sa prerozdeľovanie príjmov členom
• nevhodné pre dlhodobú spoluprácu

Spoločnosti podľa súkromného práva (s.r.o., a.s.,...)
výhody
• samostatná organizácia mimo
správy
• trvalé definovanie právomocí
členov (kontrola, rozhodovanie, rozdelenie zisku,...)
• relatívne dobrá možnosť
riadenia
• daňové a personálne výhody
• flexibilnosť v rozpočte, nepodliehanie pravidlám vo verejnom
rozpočtovaní
• ručenie
• možnosť realizácie projektov
PPP
• možnosť získania cudzích
zdrojov

nevýhody
• vyššie náklady na založenie
• zvýšené náklady na účtovníctvo
• daňová povinnosť
• riadenie iba v rámci zákonov
• nižšia transparentnosť

vhodnosť
• pre zásobovanie na ktorých sa
podieľa viacej obcí
• pre oblasti kde je zastúpený aj
súkromný kapitál
• nemôžu zabezpečovať správne
úlohy, pre malé projekty je
založenie nákladné

Spoločné združenie na zabezpečovanie výkonu verejnej správy
výhody
• jednoduché založenie
• nie je potrebná právna subjektivita
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nevýhody
• nemá právnu subjektivitu
a preto nemôže vystupovať
a konať vo vlastnom mene
• môžu spolupracovať iba obce

vhodnosť
• nevhodné pre správu nehnuteľností, riadenie podnikov
• nevhodné pre úlohy, kde sú
veľké výdavky (technické
služby,...)
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Združenie obcí
výhody
•
•
•
•
•
•
•
•

samostatná právnická osoba
prevzatie nadobecných úloh
verejné rozhodovacie štruktúry
právne aj hospodársky samostatné
vlastný rozpočet
rovnocenné partnerstvo
orientácia na dlhodobú spoluprácu
financovanie zodpovedá
záujmom

nevýhody

vhodnosť

• pre všetky úlohy, aj pre úlohy
• vznik a zmeny sú viazané
spojené s kapitálovými výdavna povolenie
kami, ale aj úlohy správne
• relatívne dlhý proces zakladania
• pomerne komplikovaná dohoda na rozpočte
• komplikované rozhodovacie
procesy
• pre každú úlohu je možné
založiť združenie (presadzované aj na Slovensku) čo vedie
k rozširovaniu administratívnych štruktúr
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Návrh mestských regiónov
Orgány mestského regiónu
•
•
•

Vzhľadom na navrhovanú organizačnú formu odporúčame:
valné zhromaždenie tvorené zvolenými primátormi/- kami, starostami /-kami obcí v hraniciach mestského regiónu
prezident, volený valným zhromaždením
prezídium, volené valným zhromaždením (počet členov určí štatút)
Organizačnú štruktúru, úradu, komisií,...stanoví štatút

Kreovanie orgánov a organizačná forma mestského regiónu
Mestský región bude samostatnou právnickou osobou, vlastnými úlohami vlastným rozpočtom, zvereným majetkom. Navrhujeme ako vznikol viacúčelové združenie miest a obcí, čo
umožňuje aj súčasne platná legislatíva. Inou možnosťou je jeho vznik zo zákona, čo by však
obmedzilo možnosť kreovania jeho hraníc zdola. To dôležité aj preto, aby sa viacročnou spoluprácou vytvorili predpoklady (dôvera, pochopenie potreby efektívneho plnenia úloh, konkurenčný súboj,....) pre následné spájanie/zlučovanie obcí, prípadne aj mestských regiónov.

Hlasovanie valného zhromaždenia
•

•

alt.1 rozhodnutie by bolo schválené, ak by za neho hlasovala nadpolovičná väčšina starostov a súčasne by sa proti tomu nepostavili starostovia reprezentujúci určitý podiel obyvateľstva regiónu (napr. 35 %).
alt.2 kompletné váženie hlasov podľa populácie obcí

Financovanie mestského regiónu
Príjmami mestského regiónu budú napr.: transfery z rozpočtov obcí v prípade „dobrovoľných úloh“, napr. poplatok za komunálny odpad, v prípade vytvorenia združenia v oblasti
komunálneho odpadu, transfery zo štátneho rozpočtu v prípade povinných úloh (napr. regionálne školstvo,......), zdroje z navrhovaného modernizačného fondu zriadeného z dôvodu
naplnenia záväzkov prístupovej zmluvy k EÚ, iné štátne fondy a fondy EU (napr. fond podpory regionálnej dopravy, envirofond,...), nedaňové príjmy, granty, úvery a pôžičky. Transfery
z fondov do rozpočtov regiónov budú na základe kritérií alebo projektovo orientované (viac
v časti finančné vyrovnanie)

návrh vymedzenia centier a odporúčanie hraníc mestských regiónov
Ako základ určenia centier a odporúčaní hraníc mestských regiónov sme použili analýzu (Slavík a kol., 2005), v rámci ktorej bolo odporúčaných 160 komplexných mikroregiónov
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na základe desiatich kritérií: centrá osídlenia podľa počtu obyvateľov, historická kontinuita
centier, administratívne centrá, školské centrá, zdravotnícke centrá, centrá dochádzky za prácou, centrá dochádzky do škôl, dopravné centrá, matričné centrá a finančné centrá.
Na základe tých istých kritérií boli následne vymedzené centrá mestských regiónov
a na základe spádovosti do centier (nodality) odporučené ich hranice.
Definovali minimálnu veľkosť mestského regiónu 20 000 obyvateľov. I keď z iných analýz
vyplýva, že zlomovou hranicou efektivity miest/jadrových území regiónov, je cca 100 000 obyvateľov, vzhľadom na iné, najmä geografické a topografické danosti sme sa priklonili k počtu
uvedenému minimálnemu počtu obyvateľov.
Odporúčame vytvorenie 66 mestských regiónov. Veľkosť mestského regiónu sa pohybuje
v intervale 17 046 – 644 402 obyvateľov. Počet obcí v mestskom regióne sa pohybuje v intervale
14 – 156. Počet obyvateľov centra mestského regiónu sa pohybuje v intervale 6 772 – 432 864.
Je potrebné zdôrazniť, že navrhnuté hranice mestských regiónov, vymedzených obcami sú
odporúčaním a začiatkom diskusie a je ich potrebné verifikovať najmä obcami nachádzajúcimi
sa na hraniciach navrhovaných mestských regiónov. Centrá mestských regiónov zodpovedajú
sídlam okresných úradov.
č.
1

Mikroregióny
BRATISLAVA

Počet
obyvateľov.

Počet
obcí

č

425155

17

1

2

MALACKY

44665

18

3

STUPAVA

18870

7

4

Rohožník

9463

7

5

PEZINOK

39189

9

6

MODRA

16201

8

7

SENEC

40184

21

8

Ivanka pri Dunaji

18510

8

9

Dunajská Lužná

7568

5

10

ŠAMORÍN

24597

18

11

SENICA

32478

15

12

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

18430

7

13

SKALICA

21838

12

14

HOLÍČ

22922

8

15

PIEŠŤANY

63272

34

16

VRBOVÉ

11095

8

Mestské
regióny

Počet
obyvateľov

Počet obcí

Bratislava

644,402

118

2

Senica

50,908

22

3

Skalica

44,760

20

4

Piešťany

74,367

42

5

Trnava

130,068

49

17

TRNAVA

105545

29

18

Jaslovské Bohunice

15088

13

19

Smolenice

9435

7

20

HLOHOVEC

42135

22

6

Hlohovec

42,135

22

21

GALANTA

46856

19

7

Galanta

78,785

27

22

SEREĎ

31929

8
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č.
23

Mikroregióny
ŠAĽA

Počet
obyvateľov.

Počet
obcí

č

54894

14

8

24

D. STREDA

65714

35

25

VELKÝ MEDER

23214

14

26

Zlaté Klasy

8750

7

27

NITRA

160628

59

Mestské
regióny

Počet
obyvateľov

Počet obcí

Šaľa

54,894

14

9

Dunajská
Streda

97,678

56

10

Nitra

183,780

80

28

VRÁBLE

23152

21

29

Z. MORAVCE

39521

28

11

Zlaté
Moravce

39,521

28

30

TOPOĽČANY

66324

44

12

Topoľčany

66,324

44

31

PARTIZÁNSKE

46540

22

13

Partizánske

46540

22

32

BÁNOVCE N. B.

37998

42

14

Bánovce n/B

37998

42

33

NOVÉ ZÁMKY

74904

16

15

Nové Zámky

95,619

26

34

ŠURANY

20715

10

35

ŠTÚROVO

32591

23

16

Štúrovo

32,591

23

36

KOMÁRNO

66150

24

17

Komárno

107,892

39

37

KOLÁROVO

17009

7
18

Levice

76,487

51

38

HURBANOVO

24733

8

39

LEVICE

55505

30

40

TLMAČE

11967

8

41

Kalná nad Hronom

9015

13

42

ŽELIEZOVCE

25880

20

19

Želiezovce

25,880

20

43

ŠAHY

18726

19

20

Šahy

18,726

19

21

Trenčín

112,534

37

22

Dubnica n/V

60,496

20

23

Nové Mesto
n/V

62,021

31

24

Myjava

30,620

17

25

Prievidza

140,535

53

26

Považská
Bystrica

64,708

28

44

TRENČÍN

100526

31

45

TR. TEPLICE

12008

6

46

DUBNICA N. V.

42052

8

47

ILAVA

18444

12

48

N. MESTO N. V.

41767

22

49

STARÁ TURÁ

20254

9

50

MYJAVA

19269

10

51

BREZOVÁ P. B.

11351

7

52

PRIEVIDZA

70018

11

53

HANDLOVÁ

22476

7

54

Nitrianske Pravno

9644

8

55

Nitrianske Rudno

8484

10

56

NOVÁKY

29913

17

57

P. BYSTRICA

64708

28
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58

Mikroregióny
PÚCHOV

Počet
obyvateľov.

Počet
obcí

č

36795

14

27

59

Lednické Rovne

9772

8

60

ŽILINA

137100

37

61

RAJEC

19769

16

62

K. N. MESTO

34858

15

63

BYTČA

30879

12

64

ČADCA

68032

13

Mestské
regióny

Počet
obyvateľov

Počet obcí

Púchov

46,567

22

28

Žilina

222,606

80

29

Čadca

92,030

22

30

Dolný Kubín

42,827

24

65

TURZOVKA

23998

9

66

DOLNÝ KUBÍN

34348

18

67

Istebné

8479

6

68

NÁMESTOVO

52800

22

31

Námestovo

52,800

22

69

TRSTENÁ

16371

8

32

Trstená

36,335

16

70

TVRDOŠÍN

19964

8
33

Martin

114,152

69

71

MARTIN

77874

35

72

VRÚTKY

20262

9

73

T. TEPLICE

16016

25

74

RUŽOMBEROK

59136

25

34

Ružomberok

59136

25

75

L. MIKULÁŠ

53309

43

35

73,549

56

76

L. HRÁDOK

20240

13

Liptovský
Mikuláš

36

Banská
Bystrica

111,419

42

37

Brezno

65,080

30

38

Zvolen

65,112

31

39

Krupina

22,535

35

77

BA. BYSTRICA

97333

29

78

Slovenská Ľupča

14086

13

79

BREZNO

34434

11

80

Podbrezová

16236

12

81

Pohorelá

14410

7

82

ZVOLEN

53328

20

83

SLIAČ

8061

5

84

Pliešovce

3723

6

85

KRUPINA

17035

26

86

DUDINCE

5500

9

87

DETVA

37513

15

40

Detva

37,513

15

88

ŽIAR N. H.

37467

22

41

Žiar nad
Hronom

48,085

35

42

Nová Baňa

26,153

17

43

Banská
Štiavnica

17046

15

89

KREMNICA

10618

13

90

NOVÁ BAŇA

12714

6

91

ŽARNOVICA

13439

11

92

B. ŠTIAVNICA

17046

15
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č.
93

Mikroregióny
LUČENEC

Počet
obyvateľov.

Počet
obcí

č

48175

36

44

Mestské
regióny

Počet
obyvateľov

Počet obcí

Lučenec

56,259

44

94

Lovinobaňa

8084

8

95

POLTÁR

18066

17

96

FIĽAKOVO

24449

23

45

Fiľakovo

24,449

23

46

Veľký Krtíš

44,703

67

47

Rimavská
Sobota

75,752

89

48

Revúca

46,653

58

49

Poprad

110,522

32

50

Kežmarok

60,782

42

51

Stará
Lubovňa

50,154

42

52

Spišská Nová
Ves

101,243

39

53

Levoča

28,711

30

54

Prešov

160,157

88

55

Sabinov

56,705

43

56

Bardejov

69,551

68

57

Svidník

61,560

130

58

Stropkov

21 257

44

97

VEĽKÝ KRTÍŠ

35915

51

98

MODRÝ KAMEŇ

2450

5

99

Vinica

6338

11

100 R. SOBOTA

42328

46

101 Jesenské

9175

15

102 Rimavská Seč

7144

13

103 HNÚŠTA

17105

15

104 REVÚCA

18927

14

105 JELŠAVA

9981

15

106 TORNAĽA

17745

29

107 POPRAD

74603

16

108 SVIT

18115

8

109 VYSOKÉ TATRY

17804

8

110 KEŽMAROK

53591

27

111 SP. ST. VES

7191

15

112 ST. ĽUBOVŇA

44017

32

113 Ľubotín

6137

10

114 SP. N. VES

79275

27

115 KROMPACHY

21968

12

116 LEVOČA

20398

16

117 SP. PODHRADIE

8313

14

118 PREŠOV

136116

58

119 Kapušany

13051

18

120 Chminianska N.Ves

10990

12

121 SABINOV

33609

23

122 LIPANY

23096

20

123 BARDEJOV

57458

45

124 Zborov

5781

14

125 Raslavice

6312

9

126 SVIDNÍK

23346

51

127 GIRALTOVCE

16957

35

128 STROPKOV

21257

44
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č.

Mikroregióny

Počet
obyvateľov.

Počet
obcí

č

129 KOŠICE

235006

22

59

130 Družstevná pri H

14243

19

131 Rozhanovce

8012

9

132 Kecerovce

5390

9

133 Bidovce

10002

16

134 Čana

24651

17

135 Slanec

3494

7

136 Malá Ida

5771

11

137 GELNICA

26393

16

138 MOLDAVA N. B.

36508

23

139 Turňa nad Bodvou

4718

7

140 ROŽNAVA

38684

27

141 Plešivec

6589

10

142 Štítnik

6558

14

143 DOBŠINÁ

9641

10

144 MICHALOVCE

86864

63

145 STRÁŽSKE

9842

8

146 SOBRANCE

18626

38

147 TREBIŠOV

51174

37

148 SEČOVCE

15985

14

149 K. CHLMEC

26284

23

150 ČIERNA N. T.

11017

8

Mestské
regióny

Počet
obyvateľov

Počet obcí

Košice

374,188

156

60

Rožňava

61,472

61

61

Michalovce

115,332

109

62

Trebišov

67,159

51

63

Kráľovský
Chlmec

56,000

48

151 V. KAPUŠANY

13720

8

152 Vojany

4979

9

153 HUMENNÉ

62215

63

64

Humenné

62215

63

65

Vranov n/T

76,883

65

66

Snina

53,092

57

154 VRANOV N. T.

61914

43

155 HANUŠOVCE N. T.

14969

22

156 SNINA

36095

21

157 Ubľa

1781

8

158 Ulič

2358

6

159 MEDZILABORCE

10117

14

160 Radvaň nad Lab.

2741

8
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Mestský región a vyššie územné celky
Súčasné vyššie územné celky nie je možné, z dôvodu ich veľkosti, nehomogenity, a iných
dôvodov (viď príloha) definovať ako mestské regióny. Na druhej strane dokáže miestna samospráva, najmä mestá, zabezpečiť prakticky všetky úlohy ktoré dnes plnia vyššie územné
celky. Niektoré individuálne (napríklad zriaďovateľom všeobecných stredných škôl môžu byť
pokojne mestá, v ktorých sídlia), iné formou spolupráce. Z hľadiska naplnenia hlavného cieľa:
rast územia mestského regiónu ako celku a zvýšenie kvality služieb, spoločnými aktivitami,
nepreferujeme riešiť situáciu tzv. poverenými obcami (mestami), ale práve vznikom mestských regiónov pre vybraný okruh úloh.
Spolupráca obcí v mestských regiónoch je jednou z foriem náhrady pôsobností súčasných
vyšších územných celkov.
Je možná námietka, že zatiaľ čo súčasné vyššie územné celky majú demokraticky volené
orgány, navrhovaný mestský región nie. K tomu je potrebné povedať, odhliadnuc od legitimity a výsledkov fungovania súčasných vyšších územných celkov:
• občanov zaujíma tzv. demokratický deficit menej, ako kvalita a dostupnosť služieb
• bude existovať podstatne vyššia previazanosť miest, obcí a mestského regiónu tým, že valné zhromaždenie budú tvoriť volení predstavitelia miest a obcí, s podstatne vyšším mandátom ako majú dnes poslanci a predseda súčasných VUC,
• viaceré z povinných úloh, ktoré bude zo zákona zabezpečovať mestský región:
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•

o sú v súčasnosti riadené a kontrolované vládou (regionálne školstvo), alebo
o existujú už dnes rôzne formy spolupráce obcí v združeniach, ale na veľmi rozdielnej
úrovni a nie celoplošne, pričom existujú naše záväzky voči Európskej únii (odpadové
hospodárstvo), alebo
o o ich výhodách a úsporách z rozsahu nik nepochybuje (verejná hromadná doprava, cestná sieť), ekonomický rozvoj, kvalita životného prostredia
výrazne sa posilní postavenie obcí voči centrálnej vláde

Mestský región a spoločné obecné úrady
Iniciatívou zdola vznikli spoločné obecné úrady, ktoré zabezpečujú pre obce najmä administratívnu agendu preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, prípadne na základe
dohody aj iné úlohy. Spoločné úrady fungujú na zmluvnom základe obcí, s možnosťou prístupu aj vystúpenia. Podľa analýzy MV (2016) pôsobí na Slovensku 231 spoločných obecných
úradov z toho 4 sú orientované na výkon originálnych(samosprávnych) kompetencií. SR Počet dobrovoľne spolupracujúcich obcí v rámci spoločných obecných úradov sa pohybuje od 2
do 83. Z 277 spoločných obecných úradov, ktoré zabezpečujú prenesený výkon pôsobnosti
štátnej správy je jednoúčelových 87, 40 z nich plní spoločne dve úlohy a 100 na viacerých
úsekoch. Osobitnou je sieť 974 matričných úradov, stanovená zákonom. Najčastejšie vykonávanou kompetenciou v spoločných obecných úradoch je stavebné konanie (takmer 200 SOU),
nasledujú miestne a účelové komunikácie, školstvo, ochrana prírody a opatrovateľská služba.
V rámci analýzy existencie mikroregiónov (V.Slavík akol. 2005) na báze analýzy 10 ukazovateľov vyplynulo, že zo 160 navrhovaných centier mikroregiónov, ktoré tvoria základ pre
územné vymedzenie mestských regiónov, až v 103 prípadoch sa centrum mikroregiónu krylo
so sídlom spoločného obecného úradu, pričom mnohé iné centrá nespĺňajú kritériá prirodzených centier a boli iba z rozličných dôvodov definované starostami obcí.
Nakoľko navrhujeme zmeny rozsahu zabezpečovaných úloh, kde najmä úlohy regulačného charakteru ( v súčasnosti prenesený výkon pôsobností štátnej správy) navrhujem vrátiť
do pôsobnosti miestnej štátnej správy, navrhujeme zmeny v prenesenom výkone na úseku
školstva, ale aj v oblasti životného prostredia, stratí sa výrazná časť agendy súčasných spoločných obecných úradov.

Mestský región a hlavné mesto SR Bratislava
Na území mesta Bratislava zabezpečujú úlohy verejného sektora ministerstvá, ostatné
ústredné orgány štátu, podriadené organizácie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, orgány miestnej štátnej správy, orgány samosprávy vyšších územných celkov, úrad samosprávneho kraja, podriadené organizácie samosprávneho kraja, orgány Mesta Bratislava
a Magistrát mesta, podriadené organizácie Mesta, orgány mestských časti, úrady mestských
častí, podriadené organizácie mestských častí, ďalšie organizácie s účasťou Mesta, mestských
častí, podriadených organizácií, alebo bez ich účasti, na ktoré boli úlohy verejného sektora
presunuté. Už len z prehľadu inštitúcií, verejne dostupných informácií a rámcového posúde-
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nia rozdelenia kompetencií je možné konštatovať, že kritériá spravodlivej deľby moci, nie sú
na území mesta Bratislava dostatočne naplnené.
Budúcnosť správy a rozvoja mesta vidíme v troch variantoch. Všetky tri predpokladajú
zrušenie súčasných vyšších územných celkov, presun ich kompetencií, majetku a finančných
zdrojov na mestá a obce a predpokladajú zmeny v kompetenciách a financovaní mesta a mestských časti Bratislavy.
Prvé dva varianty zodpovedajú možnostiam, ktoré odporúčame pre celé územie Slovenska:
• variant 1 (integračný) : vznik metropolitného regiónu Bratislava (veľká Bratislava) na báze
spolupráce obcí v jeho hraniciach a s povinnou spoluprácou v niektorých kompetenciách.
• variant 2 (dezintegračný): spolupráca mesta Bratislava s obcami v rámci jednotlivých kompetencií na báze výhodnosti a efektívnosti.
• variant 3: predpokladá osobitné postavenie mesta Bratislava (prípadne aj s časťou jeho
zázemia)82,

Mestský región a nová politika súdržnosti EÚ
Politika súdržnosti na obdobie 2012 – 2027 má predstavovať Európu čoraz bližšie k občanom. Európska komisia preto navrhuje aj nové kritériá pri prideľovaní prostriedkov pre
všetky regióny tak, aby lepšie odzrkadľovala sociálno - ekonomickú situáciu regiónov. Rámec
politiky podporuje rozvoj miestnych stratégií rastu zo strany mestských, miestnych, alebo
iných samospráv, ktoré by mali byť poverené výberom projektov financovaných EÚ alebo sa
zapojiť do ich výberu.
Podľa politiky súdržnosti sú mestá hybnými silami rastu a inovácie a preto je 6% z EFRR
vyčlenené na investície do udržateľného rozvoja miest a naviac sa vytvára Európska mestská
iniciatíva, nástroj pre spoluprácu medzi mestami a inováciu a budovanie kapacít. Bude zachovaná medziregionálna a cezhraniční spolupráca.
Návrh mestských regiónov, ich kompetencie a financovanie, odporúčania spolupráce je
plne v súlade s cieľmi politiky súdržnosti a priblíženiu Európy k občanovi. Nami navrhované mestské regióny sú homogénnymi celkami s dostatočných počtom obyvateľov a flexibilným riešením pre spoluprácu mestských regiónov pri riešení úloh, ktoré budú si vyžadujú pre
efektívnejšie riešenia väčšie územie. Návrh mestských regiónov umožní udržateľný rast miest
a ich jadrových území, ako aj obcí v prímestskej oblasti.

82 pri návrhu vychádzame z úvahy, že najsilnejšie ekonomické centrum Slovenska musí obstáť v konkurencii s inými stredoeurópskymi centrami (Viedeň, Budapešť) a zároveň byť ich partnerom pri nadregionálnych konkurenčných súbojov. Príkladov miest s osobitným postavením v štáte, bolo v histórii a je aj v súčasnosti a aj v Európe viacero. V rámci mesta s osobitným postavením, majú jeho politickí predstavitelia
kompetencie nielen mestského a regionálneho charakteru, ale aj viaceré kompetencie štátu. Vďaka nim
môžu podstatne efektívnejšie a slobodnejšie rozhodovať v prospech svojich občanov. Úspešnosť takýchto
miest podnecuje rast konkurencie a tým aj zlepšovanie politiky. Zároveň vytvárajú tlak na spoluprácu
ostatných miest a obcí, aby zvládli tento konkurenčný súboj.(viac v prílohe...)
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Mestský región ako regionálne združenie obcí83
Rozvoj mestského regiónu, zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti voči hlavnému mestu
Slovenska, iným mestám a regiónom na Slovensku, ale aj v priestore strednej Európy, vytvorenie podmienok pre reakcie na očakávané trendy a výzvy, si vyžaduje čo najstabilnejšiu
štruktúru. Ideálnym riešením by bolo zlúčenie obcí. Nové európske trendy, ale aj doterajší
vývoj, súčasné bariéry a nepripravenosť politických elít na miestnej a centrálnej úrovni pristúpiť k povinnému zlučovaniu obcí, nepovažujeme za reálny, druhým najlepším riešením je čo
najpevnejšia a najstabilnejšia forma spolupráce v hraniciach mestského regiónu. Pre územia
mestského regiónu odporúčame vytvoriť Regionálne združenie obcí, samostatnej právnickej
osoby, ktorého členmi by mali byť obce v hraniciach územia mestského regiónu. Toto združenie by mohlo nahradiť viaceré iné typy a formy spolupráce v regióne (RZ miest a obcí, MAS,
OOCR,....). Hlavné princípy regionálneho združenia:
Identita
Regionálne združenie posilní rozvoj a význam mestského regiónu ako politicky, hospodársky a kultúrne jedinečného priestoru, v rámci ktorého jednotne vystupujú mesto a obce ako
partneri
Stratégia
Regionálne združenie dosiahne svoje ciele, zámery, tým, že sa vytvorí základ dôvery a partnerských vzťahov, posilní sa sebavedomie, zosieťujú sa združené obce, a tým aj ich vedomosti,
schopnosti
Organizačná kultúra
Regionálne združenie bude partnerom každej obce, orientované na riešenie problémov
a otvorené využívaniu inovácií a podporujúcemu rozvoj obcí v združení
Úlohy
Regionálne združenie bude na základe dohody obcí zabezpečovať spoločne pre všetky členské obce úlohy, napríklad v oblasti : dopravy a prepravy, priestorového rozvoja, kultúry, sociálnych služieb, školstva, hospodárstva vrátane cestovného ruchu, regionálnej politiky, energetiky a bude znášať politickú a právnu zodpovednosť za ich výkon
83 Združenie obcí § 20
(1) Obce môžu zriaďovať združenia obcí.
(2) Združenie obcí je právnická osoba.
(3) Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.
(4) Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie
obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
(5) Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.
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Procesy
Regionálne združenie bude vypracovávať na základe zadania produkty, podporovať obce
v správe a riadení územia obcí a bude sa starať o dohody, obhajovanie záujmov obcí
Zdroje
Regionálne združenie bude mať svoj vlastný rozpočet a bude mať kvalifikovaný personál
Systém
Regionálne združenie bude vo vlastníctve obcí, bude mať potrebné rozhodovacie a pracovné štruktúry, ktoré dokážu pripravovať a realizovať projekty
Príležitosti a ohrozenia spolupráce mesta a obcí v rámci Regionálneho združenia:
A. príležitosti

B. ohrozenia

A1 Využitie rôznorodého potenciálu územia

B1 Rôzna veľkosť obcí

A2 Efektívnejšie zabezpečenie úloh a zabezpečenie
úloh, ktoré sa doteraz nezabezpečovali

B2 Rozličné perspektívy rozvoja obcí

A3 Včasné rozpoznanie spoločného a odlišností

B3 Rozličná identita

A4 Posilnenie pozície v rámci kraja a štátu

B4 Rozličné záujmy a priority

Uvedené ohrozenia sťažujú spoluprácu a preto je potrebné hľadať ich minimalizáciu. Námety:
B1 Rôzna veľkosť obcí
V spoločnom regióne existujú obce s rozličným počtom obyvateľov, rôznymi pracovnými
možnosťami, rozličným hospodárskym potenciálom, odlišnou daňovou a finančnou silou.
Jadrové mesto, väčšie obce a menšie obce majú rozličné profesionálne politické zastúpenie,
rôznu veľkosť úradov, organizácie, ale aj rôznu úroveň profesionality. Možné riešenia:
• z obsahového hľadiska
o profesionálni zamestnanci jadrového mesta robia prípravu v jednotlivých oblastiach
pre celý región, pričom sú platení obcami celého regiónu
• z organizačného hľadiska
o je potrebné zabrániť aby jadrové mesto dominovalo, v spoločných politikách by mali
byť všetci rovní
o v jednotlivých oblastiach je možné odovzdať vedenie komisie schopným ľuďom z menších obcí,
o je možné zriadiť profesionálnu inštitúciu, ktorá bude mať na starosti prípravu odbornej
agendy financovanej zo zdrojov obcí regiónu
• z procesného hľadiska je
o lepšie začať bez vopred definovaného konkrétneho výsledku, tým sa všetci členovia
môžu zúčastniť procesu,
o vhodné používať participatívne metódy na prípravu projektov,
o potrebné jasne definovať pravidlá, ak nie sú jasne je dobré ich vyjasniť všetkým,
o najlepšie začať s menšími projektmi
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B2 Rozličné perspektívy rozvoja obcí
Vidiecke obce sú často vystavované väčšiemu tlaku pri ich rozvoji. K tomu je väčšinou rozvoj orientovaný tam, kde existuje optimálne prepojenie osídlenia a dopravy, preto sa najčastejšie územie rozvíja pozdĺž hlavných ťahov. Vidiecke, menej dostupné, obce mimo hlavných
ťahov ťažko „znášajú“ pokračovanie takého procesu. Možné riešenie:
• z obsahového hľadiska
o vytvorenie spoločnej stratégie, vízie, spoločného programu rozvoja
o vypracovať opatrenia v niektorých oblastiach v prospech vidieckeho územia
o motivovať malé obce v projektoch
o podporiť odborne menšie obce
• z organizačného hľadiska
o vytváranie flexibilných zoskupení pre jednotlivé projekty
• z procesného hľadiska
o je možné začať s projektom pre menší počet obcí, ale informovať všetky
o v priebehu času nebude platiť vo všetkých projektoch stratégia win-win, niektoré obce
získajú, iné nie. je potrebné vypracovať dopadovú analýzu na všetky obce (čo získajú, čo
stratia)
B3 Rozličná identita
Napriek tomu, že sa životné štýly mesta a vidieka približujú, rozdiely medzi mestskou
a vidieckou identitou sú zreteľné. To môže viesť k rozličným prioritám, k nedorozumeniam
a nedôvere. Možné riešenia:
• z obsahového hľadiska je
o potrebné rôznymi spoločnými aktivitami dosiahnuť spoločnú identitu regiónu
o vhodné spolu vypracovať spoločnú víziu
o vhodné začať s dôveryhodnými projektmi
• z procesného hľadiska
o vytvárať postupne spoločný príbeh regiónu
o vyzdvihovať to čo spája, nie to čo rozdeľuje
o postupne budovať spoločnú identitu
o je vhodné mať všeobecne akceptovaných „vlajkonosičov“ a získať osobnosti pre podporu spolupráce
B4 Rozličné záujmy a priority
Mesto a obce nemusia reagovať na rovnaké výzvy. Zatiaľ čo mesto trápia sociálne problémy, doprava,....vidiek má problémy s infraštruktúrou, miestnou ekonomikou. Preto bude
chcieť každý presadzovať svoje priority. Situácia sa vyhrocuje aj tým, že volení predstavitelia
obcí chcú realizovať svoje sľuby, projekty a zastupujú záujmy svojich obyvateľov. Regionálne
aktivity a angažovanie sa občania pri voľbách neocenia. Možné riešenia:
• z obsahového hľadiska je
o vhodné zvýrazňovať potenciál celého regiónu
o v rámci regióne je možné vytvoriť menšie centrá pre malé obce
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•

•

o potrebné okrem regionálnych projektov riešiť aj miestne projekty
z organizačného hľadiska
o vytvoriť tematické skupiny na spoluprácu
o umožniť variabilnú geometriu projektov (projekty pre rôzne skupiny obcí)
procesného hľadiska
o budovať na úspechoch doterajších regionálnych projektoch
o vnímať špecifiká obcí, mikroregiónov
o zvýrazňovať riešenia spoločných problémov
o zvoliť rôznu rýchlosť realizácie projektov
o flexibilne nastavovať procesy

Možnosti spoločného postupu
Námety na spoluprácu z projektu mestský región (Únia miest Slovenska a KOM, n.o.
2014-2018):
1. podpora hospodárstva (napr. spolupráca v odvetviach, spoločný rozvoj plôch, usídľovanie
podnikov, využitie endogénneho potenciálu územia s cieľom podpory rastu),
2. vedomostná spoločnosť (napr. rozvoj technológií, vytvorenie informačnej a komunikačnej
platformy, internetové portály a ďalšie opatrenia na zdieľanie vedomostí),
3. zosieťovanie v regióne, spolupráca (napr. vytvorenie nosných a udržateľných sietí a kooperácií medzi obcami a ďalšími aktérmi v rôznych oblastiach, spoločné verejné politiky
v rozsahu kompetencií obcí)
4. udržateľný rozvoj dopravy (napr. vytvorenie spoločného dopravného konceptu, optimalizácia verejnej osobnej dopravy, koncepcia mobility, spoločná cenová politika)
5. vytvorenie, resp. udržanie vysokej kvality života a životného prostredia (napr. zelené plochy, oddych, ekologické plochy, opatrovanie, údržba, zariadenia voľného času, kultúry,
manažment zdrojov, zvýšené nasadenie obnoviteľných zdrojov energie, odpadové hospodárstvo, protipovodňové opatrenia),
6. udržateľný rozvoj osídlenia (napr. spoločný postup pri využívaní územia, kultúrnej krajiny, transparentnosť a koordinácia miestnych a regionálnych rozvojových plánov, využívanie pôdy, zabraňovanie roztriešteniu osídlenia),
7. spoločný marketing (jedná sa o budovanie spolupatričnosti k mestskému regiónu, vytváranie identity, pre podporu spolupatričnosti, vytvorenie spoločnej pozície regiónu v národnej a medzinárodnej konkurencii cestou pomocou spoločného vystupovania navonok)
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Príklad:
odporúčania spolupráce pre mestský región Trnava z pilotného projektu Únie miest
Ekonomický rozvoj regiónu
Vzhľadom na stagnáciu až mierne sa zhoršujúce postavenie regiónu voči iným regiónom Slovenska
(najmä Bratislave) považujeme za potrebné definovať zásady dlhodobej stratégie a vízie hospodárskeho rozvoja mestského regiónu s cieľom odstraňovať slabé stránky regiónu pri súčasnom využití jeho
silných stránok a zároveň reagovať na očakávané trendy a výzvy nadregionálneho charakteru.
Z nášho pohľadu existujú tri možné stratégie/ postupy:
1. budovanie konkurenčnej pozície voči iným regiónom, čoho nevyhnutným predpokladom sú väčší priemyselní investori. To znamená: orientácia na priemysel (strojársky, elektrotechnický, automobilový, sériový textilný), prepojenie univerzít a priemyslu s veľkými firmami, vytváranie
klastrov veľkých priemyselných firiem s inými subjektmi pôsobiacimi v branži/odvetví.
2. podpora špecifickej pozície špecializácie, to znamená: orientácia na služby (turizmus, orientácia na kultúru a históriu), orientácia na služby (podujatia) + orientácia na kultúru (línia:
kultúra- cestovný ruch – súťaže, podujatia, konferencie, koncerty, výstavy, expozície, galérie,
prehliadky), získanie investora, ktorý podporí služby resp. kreatívny priemysel a podpora
malých podnikov odvetvovým zameraním prepojených s veľkou firmou, orientácia na bývanie v kvalitnom životnom prostredí.
3. kombinácia konkurenčnej a špecializovanej pozície
Z hľadiska dlhodobého rozvoja odporúčame venovať zvýšenú pozornosť odlišnostiam, špecifikám, Trnavy a mestského regiónu. Je asi potrebné položiť si otázku v čom môže mať mesto
Trnava a mestský región Trnava, aj vzhľadom na svoj historický vývoj „monopol“ voči iným regiónom. A preto, popri podpore a snahe o udržanie existujúcich hospodárskych odvetví a podpore
vytvárania klastrov v rámci nich, odporúčame venovať pozornosť, programy, projekty a s nimi
späté zdroje mestského rozpočtu, prípadne cudzie zdroje práve uvedeným špecifikám a s nimi
súvisiacou realizáciou bývania, služieb, infraštruktúry, ochrany životného prostredia.
Správa územia
Fragmentácia osídlenia a zabezpečovania správy a rozvoja územia obmedzuje hospodársky rast
a produktivitu. Nepriaznivé účinky fragmentácie je možné vo veľkej miere zmenšovať pomocou nových mechanizmov správy územia. Z analýz vykonaných v európskych regiónoch sa preukázalo, že
centralizácia určitých oblastí na miestnej úrovni zvyšuje efektivitu až o 50 %. Spájaním obcí, alebo
ich činností, prichádza tiež k zníženému výskytu rozrastania obcí a záberu pôdneho a lesného fondu,
zvýšeniu efektivity systému verejnej dopravy a nižšej miere znečisťovania územia.
Územie trnavského regiónu je charakteristické - na slovenské pomery - pomerne veľkými obcami, v dobrej dostupnosti do jadra regiónu (cca 10 min. autom). Takmer všetky obce vo FMU
zaznamenávajú rast počtu obyvateľov, väčšinou plnia obytnú funkciu pre jadrové mesto, pričom
cca 82 % ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádza za prácou do jadrového mesta. Z uvedených dôvodov neodporúčame v tejto etape pristúpiť k plošnému zlučovaniu obcí, ale odporúčame
výrazné zosilnenie medziobecnej spolupráce. Za úvahu stojí posúdenie alternatív pripojenia/
spojenia obcí: Borová, Dlhá, Horná Krupá (zlúčenie s Dolnou Krupou), Horné Dubové (zlúčenie
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s Dolným Dubovým), Naháč, Radošovce (Jaslovské Bohunice), Slovenská Nová Ves (Voderady),
vzhľadom na ich veľkosť, klesajúci počet obyvateľov, vekovú štruktúru, absencia vybavenosti
a možnosť pracovných príležitostí.
V mestskom regióne si väčšina volených predstaviteľov mesta a obcí schválila maximálne možný
počet poslancov obecných zastupiteľstiev. Výnimku tvoria tri obce, kde je počet poslancov na spodnej
hranici podľa zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Počet obyvateľov na jedného poslanca sa pohybuje v rozpätí 85 – 2131. Na jedného poslanca v priemere pripadá
346 obyvateľov, pri odpočítaní mesta Trnava 185 obyvateľov / 1 poslanec. V prípade zvolenia počtu
poslancov na spodnej hranici podľa zákona je možná úspora 94 poslancov.
Podiel mzdových výdavkov na bežných výdavkov obcí je vo väčšine obcí nižší ako je priemer
v príslušnej veľkostnej kategórie obce. V 12 obciach je podiel mzdových výdavkov na bežných
výdavkov vyšší v tom sú 3 obce do 500 obyvateľov, 7 obcí veľkosti 1000 – 2000 obyvateľov a 2
obce nad 2000 obyvateľov.
Všetky obce v MR majú webovú stránku. Žiadna z webových stránok neposkytuje svojim obyvateľom možnosť elektronického vybavenia povinností. Zo všetkých obcí trnavského okresu má tlačivá v elektronickej podobe 34 obcí, 11 obcí tlačivá v elektronickej podobe nemá k dispozícii.
Odporúčania:
• zintenzívniť spoluprácu mesta a obcí v mestskom regióne,
• zvážiť zlúčenie navrhovaných obcí (každé zlúčenie by mal byť osobitný projekt),
• znížiť počet poslancov,
• znížiť podiel mzdových výdavkov v 12 obciach, zvýšenou spoluprácou obcí,
• vytvorenie spoločnej elektronickej tabule v rámci mestského regiónu.
Spolupráca obcí - námety
Z údajov poskytnutých mestom Trnava a obcami a z iných dostupných zdrojov je zrejmé, že mesto
a obce nespolupracujú dostatočne a najmä nie dostatočne efektívne. Jadrové mesto a obce v mestskom regióne môžu, vychádzajúc zo zahraničných, ale aj domácich skúseností, spoločne zabezpečovať
viaceré úlohy. Pri definovaní možností spolupráce vychádzame sa sústreďujeme najmä na tie oblasti ,
ktoré môžu pri spoločnom postupe najviac pomôcť rozvoju regiónu. Uvedené možnosti, námety tvoria
akýsi katalóg, z ktorého je možné realizovať postupne jednotlivé námety, na ktorých sa miestni predstavitelia dohodnú. Nie je potrebné a ani vhodné realizovať všetko naraz.
Hospodárska politika
Vzhľadom na potrebu rozvoja regiónu a jeho doterajší vývoj považujeme spoločnú hospodársku politiku regiónu za nevyhnutnú. K tomu považujeme za potrebné zo strany obcí vytvorenie
centra pre podporu rozvoja regiónu ako samostatnej právnickej osoby. Toto centrum bude pôsobiť v oblastiach: kontaktný bod pre podnikateľov, poskytovanie poradenstva, vedenie databázy
podrobnej podnikateľských subjektov, organizácia podujatí, koordinácia, kooperácia medzi firmami školami a samosprávou. Bude mať právomoc konať v mene obcí v definovanom rozsahu.
Jeho úlohou by malo byť tiež zabezpečenie využívania brownfieldov, priemyselných areálov,
objektov s jednotnou cenovou politikou pre pozemky a objekty v hraniciach mestského regiónu,
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cielená podpora malého a stredného podnikania vo väzbe na dohodnutý scenár rozvoja regiónu,
podpora inovácií, start up. V oblasti cestovného ruchu odporúčame rozšíriť Trnava Tourism aj
na územia ďalších okresov (napr. Hlohovec) a o ďalšie súkromné subjekty.
Rozvoj územia, výstavba
Z dôvodu koordinácie rozvoja, územia, jeho trvalo udržateľného rozvoja, regulácie záberu pôdneho
fondu, efektívneho využívania infraštruktúry, znižovania verejných výdavkov, regulovania výškovej
zonácie, odporúčame intenzívnu spoluprácu a : vypracovanie dlhodobej spoločnej stratégie rozvoja
územia, z ktorej sa budú odvíjať programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 7-10 rokov,
spracovanie jedného spoločného dokumentu o využití územia regulujúceho vývoj zastavaných plôch,
Koordinácia obecných projektov v území
Pre systematický dlhodobý rozvoj územia odporúčame vytvoriť útvar / pracovisko, ktorý
zabezpečí prepájanie aktivít mesta a obcí regiónu. Útvar by mohol existovať v rámci útvaru
stratégie mesta Trnava a jeho úlohami by bolo najmä: posudzovanie projektov nadobecného významu, hľadanie možností ich financovania, iniciovanie, mediácia rozvojových aktivít, prenos
know – how, miesto prvého kontaktu v danej oblasti
Spoločná energetická politika a politika tepelného hospodárstva regiónu
Odporúčame zabezpečiť a realizovať spoločnú energetickú politiku (verejného a súkromného sektora) v mestskom regióne (využívanie existujúcich, ale aj alternatívnych zdrojov) s cieľom prispieť
k plneniu záväzkom Slovenska : zvýšenie spotreby obnoviteľných energetických zdrojov o minimálne
27 % a energetickej efektívnosť o minimálne 27 %. Tiež odporúčame rozšíriť súčasnú koncepciu tepelného hospodárstva aj o obce mestského regiónu (v prvej etape aspoň FMÚ), a posúdiť vhodnosť
využívania alternatívnych zdrojov energií vo väzbe na očakávaný rozvoj územia mestského regiónu.
Spoločná dopravná a prepravná politika
Cieľom by malo byť vypracovanie a realizácia spoločného dopravného konceptu mesta a obcí
v mestskom regióne, so zameraním na zvýšenie hustoty cestnej siete (do roku 2035 o cca 60 %), zvýšenie podielu hromadnej dopravy a cyklodopravy v rámci mestského regiónu so zámerom plnenia
záväzku Slovenska: zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990. Súčasťou konceptu by malo byť doriešenie križovatiek pri vstupe do mesta, terminály a postupná príprava zvýšenej integrácie dopravy v mestskom regióne vo väzbe na nadregionálne dopravné systémy.
Bývanie a bytová politika
Vzhľadom na celkovú stratégiu rozvoja mestského regiónu, ktorého súčasťou je aj usídľovanie
ľudí, najmä mladých, považujeme za dôležité pripraviť spoločnú stratégiu bytovej výstavby v regióne vo väzbe na jeho rozvoj, potreby, demografický vývoj, trendy a následnou cieľavedomou podporou rôznych foriem bývania v jednotlivých obciach regiónu a ich potenciáli. Súčasťou stratégie by
mala byť aj analýza prázdnych bytov, objektov a návrh ich využitia. Stratégia by mala definovať
hlavné body s podporou bytovej výstavby vo väzbe na existujúcu a novú infraštruktúru.
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Regionálne školstvo
Meniaci sa demografický vývoj, efektívne využívanie verejných zdrojov, koordinované investovanie do školských zariadení, ale aj potreba zabezpečenia dostupnosti predškolských a školských zariadení v súvislosti s pohybom obyvateľov si vyžaduje jednotnú školskú politiku. Preto
odporúčame :
• vytvorenie jedného spoločného školského úradu v regióne /okrese,
• vypracovanie spoločnej stratégie rozvoja predškolských a školských zariadení reagujúcej
na nové a očakávané trendy, ako napríklad prechodné zvýšenie počtu tried v materských školách vo väzbe na demografický vývoj - nárast o 5,5 % do roku 2017, následne pokles pod dnešnú
úroveň, sledujúcej efektívne rozloženie zariadení v území, napr. materská škôlka + 1. stupeň
v každej obci, 2. stupeň + školské autobusy, prepájanie MŠ so ZŠ (v budúcnosti využiteľné pre
rast počtu žiakov v ŽS), návrh na výstavbu materskej škôlky v obciach kde nie je, ale aj pokrytie
rastu tried v základných školách do roku 2025 o cca 9 % (cca + 800-850), využívajúcej koncepciu nasadenia školských autobusov, najmä pre deti druhého stupňa ZŠ.
V oblasti stredných a vysokých škôl je potrebné orientovať sa na tie, ktoré podporia strategické smerovanie rozvoja regiónu.
Sociálne veci
Odporúčame vypracovať jeden spoločný projekt terénnej sociálnej služby pre celé územie
mestského regiónu, resp. aj pre iné obce prímestského územia v prípade záujmu. Zároveň je
potrebné cestou spoločného projektu naplniť nevyhnutné zvýšenie počtu lôžok v malých zariadeniach do roku 2035 + 6,4/1000 obyv. t.j. cca pre región cca 600 - 700 lôžok (východisko:
prognóza), výstavbu siete detských jaslí v súlade s hospodárskym rozvojom regiónu a najmä očakávanými trendmi
Zdravotníctvo
Odporúčame vytvorenie zdravotníckeho regionálneho klastra (všetky verejné aj súkromné
subjekty, ktoré v zdravotníctve pôsobia - poskytovatelia, servis, výroba, distribúcia, výskum
v regióne). Jedným z cieľov, okrem spoločného koordinovaného postupu, by malo byť zvýšenie
kapacity lôžok v regióne o cca 4 / 1000 obyvateľov, t.j. o 400 pre mestský región.
Kultúra
Spolupráca jadrového mesta a obcí by sa mala venovať spoločnej ochrane pamiatok v regióne,
vytipovaniu priorít územia a participácii na ich spoločnej obnove, záchrane pretože sú a môžu
byť hlavnou atrakciou v regióne (prepojenie na cestovný ruch). Rovnako je možné zvážiť spoločný model financovania kultúry v regióne.
Životné prostredie
Odporúčame :
o spoločný MUSES (miestny územný systém ekologickej stability) pre územie regiónu,
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o cieľavedomé rozširovanie zelených plôch vo väzbe na zlepšovanie kvality životného prostredia a klimatické zmeny,
o spoločné hospodárenie s komunálnym a biologickým odpadom (zber, skládka, separácia,
recyklácia, jednotná cenová politika, zjednotene poplatku za KO),
o koordinované protipovodňové opatrenia .
Elektronizácia
Odporúčame podporiť výkon správy elektronizáciou a to najmä využívaním elektronickej tabule, elektronických formulárov, ktoré by mali občania ľahko prístupné na stránke obce. Aj v tejto oblasti by mohlo byť pre obce výhodne využívať spoločný web portál pre konkrétne oblasti.
Marketing
V území chýba jednotná – spoločná marketingová stratégia územia. Predpoklad komplexnej marketigovej stratégie je podpora a identifikácia konkurenčných výhod a atraktívnosti v celom mestskom
regióne v podobe ich vzájomného prepojenia, synergie a nadväznosti pre jednotlivé cieľové skupiny:
o pre turistov a obyvateľov: stanovenie atraktívnych prvkov napr. prepojením turistiky
a športu, kultúry a histórie, cykloturistika a poznávanie územia, prepojenie ubytovacích
kapacít s cyklotrasami a autotrasami a pod.,
o pre podnikateľov a investorov: identifikácia balíka výhod (napr. určenie skupín voľnej
pracovnej sily podľa odbornosti a mobilizovateľnosti a identifikácia možných brownfields, priemyselných a stavebných zón) a ich propagácia.
Odporúčame vytvorenie jednej spoločnej agentúry pre mestský región.
Stavovské organizácie
Mesto Trnava pôsobí v štyroch inštitúciách, združeniach zastupujúcich záujmy miest a obcí:
ZMOS, Únia miest, K-8 a RZ miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice. Obce v mestskom regióne
sú členmi ZMOS–u a RZ Jaslovské Bohunice. Vzhľadom na potrebu dlhodobej a systematickej
spolupráce odporúčame, aby si obce mestského regiónu Trnava (cca. v hraniciach okresu) vytvorili regionálne združenie, ktoré by zároveň okrem činnosti existujúceho RZ MO J. Bohunice
zabezpečovalo aj niektoré spoločné úlohy rozvoja územia regiónu (príloha 5).
Záver
Výsledkom využitia špecifík mestského regiónu v dobrej kombinácii so správou územia
a službami je zvýšenie konkurencieschopnosti mestského regiónu. Zo štúdií porovnávajúcich
konkurencieschopnosť svetových miest84 vyplýva, že tie, ktoré sa nachádzajú na popredných pozíciách spájajú viaceré spoločné znaky:
• všetky majú jasné rozvojové stratégie a poskytujú pomoc pri plánovaní,
• zlepšujú podnikateľské prostredie najmä pre malých a stredných podnikateľov,

84 Pretože mestá vo svete počtom obyvateľov často vysoko prevyšujú veľkosť našich miest, aplikujeme
zámerne tézy na územia mestského regiónu, v ktorom príde v budúcnosti k spájaniu obcí
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podporujú zvyšovanie kvality priemyslu s vysokou pridanou hodnotou a transformáciu mesta/adaptáciu na zmeny poskytujú celoživotné vzdelávanie obyvateľom,
podporujú príliv nových talentov,
venujú pozornosť ochrane životného prostredia a sledujú jeho trvalú udržateľnosť,
vytvárajú, vytvorili, brand, identitu mesta a realizujú jeho aktívny marketing,
orientujú sa na poskytovanie služieb s tým, že do riadenia mesta implementujú prvky firemného manažmentu,
posilňujú svoje špeciálne charakteristiky a podporujú rôzne kultúry.

Príklad:
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
vzniklo v roku 2005, ako záujmové združenie právnických osôb a je zapísané v Registri záujmových združení vedenom na Obvodnom úrade v Nitre. Podľa 369/90 §20b a 20c Predmetom
činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí,
ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.
Členské obce: združenie momentálne tvorí 57 členských obcí Nitrianskeho kraja.: v okrese
Nitra je to 43 obcí, v okrese Topoľčany 11 obcí a v okrese Šaľa sa nachádzajú 3 členské obce.
Dovedna žije na území združenia takmer 81 000 obyvateľov vo viac ako 25 000 domácnostiach.
Ciele združenia: dlhodobá realizácia separovaného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek, zabezpečenie zberu, zvozu
a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu, vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového a technologického parku
a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti, riešenie problémových javov
v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia, osvetová činnosť zameraná na motiváciu obyvateľstva k separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu
o životné prostredie
Orgány združenia
Valné zhromaždenie, Predstavenstvo, Predseda, Podpredseda, Tajomník
Financovanie
• náklady sa uhrádzajú z platieb obcí za zber, zvoz, zneškodňovanie, separáciu a zhodnotenie
odpadov
• výška platby obcí sa stanoví jednotne pre všetky, platby idú na účet združenia
• výška poplatku do združenia môže byť nižšia ako výška sadzby daní a, obec uhradí rozdiel,
ale nesmie byť vyššia
• výška platby obce predstavuje súčet priemerných nákladov v prepočte na obyvateľa
• výšku schvaľuje nadpolovičná väčšina
Význam takejto organizácie je nielen v poskytovaní služieb podľa potrieb a požiadaviek, ale
aj vtiahnutie príbuzných a sociálneho okolia klienta, klientky
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Príklad možnej spolupráce v opatrovateľskej službe
Cieľom je zabezpečovanie starostlivosti doma, t.j. pomoc, opatera a poradenstvo mimo zariadení, mimo domovov dôchodcov. Je možné vytvoriť neziskovú organizáciu, ale aj ziskovú organizáciu. Cieľom je nielen postarať sa o tých čo sú doma, ale aj o tých, ktorých je možné premiestniť
zo zariadení do domácej opatere. Úlohou je zachovať a podporovať sebestačnosť klienta. Inštitúcia bude k dispozícii obyvateľom každého veku, ktorí sú odkázaní či už z dôvodu choroby, nehody, postihnutia, staroby, materstva odkázaní na pomoc. Určujúcim je nevyhnutnosť a vyjadrená
žiadosť doručená príslušnej organizácii. Inštitúcia pre túto externú pomoc môže byť zriadená
obcami v mikroregióne, mestskom regióne, aglomerácii, na základe potreby a efektivity poskytovania služby. Nakoľko je opatrovateľská služba úlohou miestnej samosprávy je táto zodpovedná
za poskytovanie služieb. Inštitúcia bude financovaná zo zdrojov obce, príspevkov štátu, poistného systému, klientmi. Vychádzame z toho že prostriedky štátu na odkázanosť budú poskytované osobám a nie zariadeniam. Opatrovateľky, opatrovatelia, nevyhnutný administratívny
a prevádzkový aparát budú zamestnancami organizácie. Inštitúcia môže poskytovať možnosti
aj učňov, pre praktické vyučovanie.
Príklad spoločného postupu (www.bernmittelland.ch ), Švajčiarsko
Priestorové plánovanie
• osídlenie regiónu : Dopravný a sídelný koncept, využitie plôch, spoločná ÚPD (minimálne
širšie vzťahy), Koncepcia výškovej zástavby,
• krajina (spoločný MUSES)
• odpad (spoločná koncepcia)
• energetika (spoločné koncepty napr. veterná, ......)
• monitoring a controlling priestorového rozvoja
• geo Info (portál informácií),
doprava
• spoločný dopravný koncept
• cyklistická doprava
• hromadná doprava
• školské autobusy
kultúra
• model financovania
• vytipované high – lighty regiónu a ich spoločná obnova, záchrana,...
regionálna politika
• turizmus (aké druhy, spoločný postup) Destinácia „Trnava“
• sociálne záležitosti (spoločná sociálna politika, aktívne za zdravie (spolky, združenia,proti
civilizačným chorobám)
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obnoviteľné zdroje energií
vedomostná spoločnosť vo vidieckom priestore (www.innobe.ch): start – up, inovácie, kooperácia
zdravotnícky cluster : spolok všetkých čo majú do činenia so zdravotníctvom (výroba servis,
poradenstvo, distribúcia, výskum, vzdelávania, mvo, individuálni)
kultúra, nadobecná spolupráca

hospodárstvo
• kompetenčné centrum (kontaktné miesto, marketing, poradenstvo, databázy, podujatia,
koordinácia), právomoci : (kúpa, predaj nehnuteľností, poradenstvo obciam, podnikateľom,
komunikácia, predaj navonok, info, pomoc pri usídlení, prístup k trhovým dátam, koordinácia, newsletter)
sociálne veci
• nebola odsúhlasená spoločná sociálna politika
• projekt : spoločne proti násiliu a rasizmu (násilie, verejné priestranstvá, ochrana proti diskriminácii)
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Účelová obec85
je verejnoprávna korporácia, ktorá je s politickými obcami na jednej úrovni. Na rozdiel
od politickej obce ide o špecializovanú obec pre niektoré úlohy, napr. technická infraštruktúra,
hospodárenie s odpadom, verejná preprava, bezpečnosť, sociálne veci, školstvo,... Od združení obcí sa odlišujú tým, že v danej oblasti môže mať daňovú právomoc, občanmi volené orgány
a vlastné nástroje priamej demokracie ( napr. referendum). Účelová obec umožní politickým
obciam zabezpečovať ich potreby spolu s inými obcami na dobrovoľnej báze , pričom môžu
1. byť zachované súčasné, viacúčelové kooperačné formy
alebo sa môžu,
2. vytvoriť nové jednotky, podľa oblastí, pre zvýšenie synergického efektu.

Na čom je založená účelová obce?
Na 4 princípoch: funkčnosť , presah cez hranice obce, konkurencia, verejnoprávna korporácia
Funkčnosť
Hlavnou myšlienkou je koordinácia ponuky a dopytu cestou špecializácie. To umožní aj efektívnejšie nasadenie nadstavby (budovy, IKT, ale aj personálnych výdavkov). Na rozdiel od multifukčného poskytovania úloh jednotlivými obcami je možné dosiahnuť vyššiu efektivitu v rozličných oblastiach. Vychádzame z toho, že správne celky majú zabezpečovať svoje úlohy efektívne
a teda platí, že čím viac sa prekrývajú ponuka a dopyt po službe, tým lepšie. Ak obec zabezpečuje
veľké množstvo úloh existuje pre občana problém orientovať sa v tom, posudzovať efektivitu
poskytovanej služby a namietať, prejavovať svoju nespokojnosť. Ak by sme však multifunkčnosť
obec nahradili sústavou, katalógom jednotlivých služieb, bolo by omnoho ľahšie zapojiť občana do procesu. Z ekonomického hľadiska existujú pre rôzne služby (škola, hasiči, sociálne veci,
odpad, vodovod, kanalizácia,...) rôzne východiská pre efektivitu ich zabezpečovania. Pre každú
z týchto služieb, ak ich mám zabezpečovať verejný sektor by preto bolo potrebné nastaviť osobitný organizačný model a osobitné dane a poplatky. V praxi by to znamenalo, že pre každú oblasť
vznikne osobitná územnosprávna jednotka, bez toho aby sme deštruovali súčasnú štruktúru
politických samosprávnych obcí, čím sa odstránia aj doterajšie externality, znížia sa náklady,
nebudú potrebné osobitné úpravy pre rôzne veľkosti,......
Presah cez hranice obce
Existujú dva možné scenáre :
1. občan sa sám rozhodne do ktorej správnej jednotky bude patriť, nezávisle od svojho miesta
a bydliska a pracoviska (personálny princíp)
85 východisko: práce prof. Reinera Fuchsbergera, Universität Fribourg, Švajčiarsko
Funkčnými, prekrývajúcimi sa a medzi sebou súťažiacimi správnymi jednotkami sa nesnaží riešiť prelievanie rozširovaním správnych celkov. Ide o etablovanie flexibilných, variabilných jednotiek, ktoré poskytujú
špecifické služby pre obmedzený počet občanov v jasne vymedzenom priestore/území. Občania sú členmi
viacerých takýchto jednotiek, spolurozhodujú o ich výkonoch a výdavkov a volia orgány. Jednotky sú často
v konkurencii. V ideálnych podmienkach sa dá týmto prístupom obmedziť problém prelievania úžitku.
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2. Príslušnosť k správnej jednotke je daná trvalým bydliskom občana (teritoriálny princíp)
Za vhodnejší považujeme teritoriálny princíp čo znamená, že obec môže byť súčasťou rozličných účelových/špecializovaných obcí, zároveň teda tiež platí, že obec môže ponúkať svoje
služby rôznym špecializovaným obciam. V zásade ide o to, že model účelovej obce nie je silne
viazaný na organizačnú formu.
Konkurencia
Musia existovať dva mechanizmy : možnosť vystúpenia a možnosť hlasovania. Tieto mechanizmy umožňujú dva rôzne druhy konkurencie. Možnosť vystúpenia umožňuje občanom,
celej obci, ak sú nespokojní s poskytovaním služieb zmeniť preferenciu a stať sa súčasťou inej
správnej jednotku. Ak by to napriek nespokojnosti občanov obec neurobili (asi by nezískali
väčšinu), môžu opustiť obec nespokojní občania a usadiť sa tam kde sú ich preferencie lepšie
naplnené. Možnosť hlasovania je založená na volebnom práve v rámci špecializovanej obce,
čo umožňuje v prípade nespokojnosti s plnením úloh zmenu.
Verejno-právna korporácia
Nositeľ úlohy bude mať zodpovednosť pred občanmi a preto by mal byť založený v súlade
s verejným právom, bude mať zvrchovanosť a právo vynucovania. Nezávislosť takejto obce je
možná iba v prípade daňovej právomoci, pretože iba vtedy môžu mať právomoci priamej demokracie účinok. Nebude však zákonom stanovená povinnosť zabezpečenie úlohy obcou. Je
treba rozlišovať medzi právomocou a povinnosťou.

Charakteristika účelovej obce
Aká veľká má byť účelová obec?
Účelová obec zahŕňa územia prislúchajúcich obcí, ktoré sa dobrovoľne rozhodli spoločne
zabezpečovať vybrané úlohy (bottom up). Zo strany štátu neexistuje preddefinovaná štruktúra úloh a ani veľkosť jednotiek
Koľko obcí by malo byť súčasťou účelovej obce?
Neexistuje optimálny počet obcí, či to budú 2 alebo 80 záleží od dohody a efektivity zabezpečovania úlohy
Od čoho závisí veľkosť účelovej obce?
Je to variabilné podľa úlohy, potrieb a iných kritérií spolupráce. Neexistuje štátny tlak
na obce, aj keď v praxi sa to môže stať, že ekonomické aspekty vytvoria tlak na spoluprácu.
Kritériá efektívneho výkonu služby sú dôležitejšie ako „estetické“ aspekty
Aké úlohy má zabezpečovať účelová obec ?
Všetky úlohy čo doteraz plnili obce a VUC budú plniť obce. Účelová obec plní každú úlohu na ktorej sa zhodli členské obce a ktorá bola na účelovú obec prenesená z obcí. V praxi to
budú najmä úlohy, ktoré majú veľké výdavky/podiely na rozpočte, či už z dôvody investičného
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alebo prevádzkového. Štát nebude určovať tieto úlohy, ide o využitie šance, veľkosti a výhod
spolupráce. Nanajvýš štát môže nepriamo (legislatívou, finančným vyrovnávaním) vytvárať
podmienky pre spoluprácu
Koľko úloh môže byť prenesených na účelovú obec
Môže to byť jedna, ale aj všetky úlohy, podľa potrieb a vôle členských obcí. Čiže obec si môže
nechať jednu alebo dve - tri úlohy, ktoré sú pre ňu dôležité a ostatné riešiť v účelovej obci.
Ako to je s demokratickou zodpovednosťou?
Pre účelovú obce platia tie isté pravidlá ako pre politickú obec, otázky volieb, referenda,....
teda zvolení predstavitelia musia skladať účty občanom. Občania s politickými právami v členských obciach vytvárajú spoločne orgán (-y) účelovej obce, na základe volebného systému.
Ako sa budú tvoriť úrady účelovej obce ?
Pretože korporácia má špecifické ciele, nebude exekutíva/úrad tvorený na základe politických dohôd, ale skôr na báze výberu odborníkov pre danú oblasť a nastavených kritérií
Aká bude organizácia účelovej obce?
Účelová obec môže mať zastupiteľstvo, ale môže existovať aj bez neho (správna rada a dozorná rada z volených predstaviteľov politických obcí, menovaný riaditeľ správnou radou,
kancelária). Voľba formy bude ponechaná na členoch združenia, čím sa predíde umelo a zo
zákona vytváraným orgánom.
Nebudú potrebné zmeny aj v pôvodných obciach?
Účelová obec môže byť platformou aj pre časť politickej obce, najmä v prípade veľkých
miest, ale aj v prípade „roztrúsených“ obcí. Časti mesta, obce sa môžu rozhodnúť spolupracovať s inou obcou ako je ich pôvodná politická obec. Takto sa môžu časti obce prihlásiť k spolupráci v rôznych kompetenciách s rôznymi obcami.
Nie je to iba „staré víno“ v novom obale?
Účelová obec je inovatívny model medziobecnej spolupráce, ktorý sa opiera o overené princípy organizácie štátu (priama demokracia, finančná transparentnosť, priama zodpovednosť
orgánov,. subsidiarita) a na druhej strane zahŕňa súčasné trendy (orientácia na úlohy, potenciál pre flexibilnú správu, optimálne zväčšovanie sa,..), ale aj spomínané tlaky na zmenu,
pričom existujúce štruktúry štátu môžu byť modernizované menej radikálnou formou. Je
to posilnenie spoločných obecných úradov (SOU) o demokratickú kontrolu výkonu ich úloh
s možnosťou rozširovania úloh
Ako budú financované účelové obce?
Zo zdrojov politických obcí, ktoré sa prenesú na účelovú obce podľa štruktúry a rozsahu
úloh. Zmení sa systém finančného vyrovnávania politických obcí, rovnako ako systém školských normatívov. Finančné vyrovnávanie nebude podľa vzorca, podľa kritérií, ale na základe
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finančnej sily obce (nie na 100%)86. V rámci školského normatívu sa odstránia všetky výnimky
z hľadiska veľkosti školy, vzorec bude naďalej obsahovať ostatné špecifiká.

Rozdiel medzi „účelovou obcou“ a zlúčením obcí
Zatiaľ čo pri zlúčení obcí prichádza k likvidácii pôvodných politických obcí, ktoré sa
zlúčia do jednej, s jedným politickým orgánom, v prípade „účelovej obec“ sú všetky politické obce zachované, ale vytvárajú v jednotlivých kompetenciách a na dobrovoľnej báze
nový subjekt, na ktorý prenesú výkon konkrétnej kompetencie a zvolia si spôsob ako
budú spoločnú účelovú obec spravovať. Jedná sa de facto o ďalšiu formu miestnej samosprávy, ktorá bude fungovať na úrovni pôvodných politických obcí, pričom jej veľkosť
a hranice budú vychádzať z efektivity zabezpečovania úlohy. Predpokladom je zmena spôsobu financovania obcí a minimalizácia prerozdeľovania verejných financií, čím sa vytvorí
tlak na spoluprácu.

Príklady vytvorenie účelových obcí
Obce môžu vytvárať účelovú obec pre jednotlivé kompetencie. Hranice účelových obcí sa
môžu, ale nemusia v jednotlivých kompetenciách vždy prekrývať. Príklady účelovej obce:
Školská obec : materské škôlky, základné školy, odborné školy, gymnáziá, umelecké školy...
Technická infraštruktúra: cesty, technické služby, správa nehnuteľností, viacúčelové haly,
odpadové hospodárstvo(existuje zatiaľ zmluvná dohoda), zásobovanie vodou (už existuje),
odkanalizovanie (už existuje), plánovanie,...
Bezpečnosť : hasiči, polícia, civilná ochrana,...
Sociálne veci : detské domovy, domovy dôchodcov, opatrovateľská služba,.....

Výsledok
Vytvorením účelových obcí nezasiahneme do súčasnej štruktúry politických obcí. Nakoľko účelové obce sa budú tvoriť tak, aby konkrétne úlohy zabezpečovali čo najefektívnejšie je
možné presunúť na obce aj ďalšie úlohy (kompetencie), ktoré doteraz zabezpečovali vyššie
územné celky a miestna štátna správa.
Súčasťou zmien je zrušenie inštitútu „prenesenej pôsobnosti výkonu štátnej správy
na obce“, a najmä zmena financovania, zvýšenie finančnej zodpovednosti obcí, pretože obce
musia znášať priamo dôsledky svojich neefektívnych riešení (ak ani zmena financovania nepomôže, treba pristúpiť k riadenej spolupráci),

86 podrobnejšie rozpracované v nasledujúcej úvahe o novom spôsobe financovania obcí
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Orgány a organizačná forma
Voľba organizačnej formy môže byť odlišná podľa druhu úlohy. Napr. pre úlohu regionálneho školstva sa vzhľadom na charakter úlohy budú preferovať volené orgány, zatiaľ čo napríklad v prípade hospodárenia s odpadom, cestnej siete je možné preferovať formu správnej
a dozornej rady z volených predstaviteľov obcí.
V prípade existencie volených orgánov občania s politickými právami v členských obciach
vytvárajú spoločne orgán (-y) účelovej obce, na základe volebného systému. Pre účelovú obce
platia tie isté pravidlá ako pre politickú obec, teda aj otázky volieb, referenda zvolení predstavitelia musia skladať účty občanom.
Pretože korporácia má špecifické ciele, nebude exekutíva/úrad tvorený na základe politických dohôd, ale skôr na báze výberu odborníkov pre danú oblasť a nastavených kritérií

Financovanie účelovej obce
bude z vlastných príjmov, z vlastného hospodárenia, cudzích zdrojov (pôžičky, úvery,....)
a zo strany centrálnej vlády (napr. školský normatív, navrhované fondy):
• „školská obec“ (normatívom z centrálnej úrovne a z rozpočtov územnej samosprávy
• odpadové hospodárstvo (poplatok za komunálny odpad, z envirofondu)
• správa, výstavba a údržba ciest (modernizačný fond, fond podpory regionálnej infraštruktúry)
• mestská a prímestská doprava (fond podpory regionálnej infraštruktúry)
• zdravotníctvo (regionálne nemocnice)

Územné vymedzenie účelovej obce
Účelová obec zahŕňa územia prislúchajúcich obcí, ktoré sa dobrovoľne rozhodli spoločne
zabezpečovať vybrané úlohy (bottom up). Zo strany štátu neexistuje preddefinovaná štruktúra úloh a ani veľkosť jednotiek. Neexistuje optimálny počet obcí, či to budú 2 alebo 80 záleží
od dohody a efektivity zabezpečovania úlohy, t.j. veľkosť účelovej obce závisí podľa úlohy,
potrieb a iných kritérií spolupráce. Neexistuje štátny tlak na obce, aj keď v praxi sa to môže
stať, že ekonomické aspekty vytvoria tlak na spoluprácu. Kritériá efektívneho výkonu služby
sú dôležitejšie ako „estetické“ aspekty. Územné vymedzenie účelových obcí môže ale nemusí
kopírovať hranice mestských regiónov. V prípade rozhodnutia o plnení úlohy formou účelovej obce dobrovoľne zo strany obcí (odpadové hospodárstvo, cesty) nebude preddefinovaná
veľkosť účelovej obce, tá bude výsledkom efektívneho plnenia úlohy. V prípade regionálneho
školstva je možné stanoviť minimálnu veľkosť „školskej obce“. Špecifikom „školskej obce“ je
možnosť jej priameho podriadenia ministerstvu školstva z dôvodu celoštátnej snahy o zvýšenie kvality vzdelávania na predškolskom a základnom stupni vzdelávania.
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Regionálne školstvo ako účelová obec /príklad
Podľa čl.42 Ústavy SR majú občania právo na bezplatné vzdelanie v základných školách
a stredných školách. Iné školy ako štátne možno zriaďovať a vyučovať v nich len za podmienok ustanovených zákonom a v takýchto školách sa môže vzdelávanie poskytovať
za úhradu. Bezplatné štúdium na vysokých školách je podľa Ústavy možné na základe
schopností občana a možnosti spoločnosti. Všetky výdavky na vzdelávanie financujú občania štátu, či už priamo, alebo prostredníctvom daní.
Nakoľko Ústava, ako celospoločenská dohoda, garantuje bezplatnosť vzdelávania
v rámci regionálneho školstva (čo nie je skutočnosťou, ak v niektorých oboroch študenti,
resp. ich rodičia na výuku prispievajú) a štúdium vysokého školstva sa financuje z veľkej
časti z verejných zdrojov ostalo, nebolo vzdelávanie navrhované na úplnú decentralizáciu.
Zákonodarca situáciu riešil prenesením časti úloh na obce, mestá a samosprávne kraje,
pričom si centrálna vláda nechala výraznú ingerenciu do systému (finančnú aj legislatívnu). Podľa Ústavy, čl.71, náklady, ktoré boli prenesené na obec a vyšší územný celok
uhrádza štát. Výkon štátnej správy prenesený na obec a vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Hovoriť teda v prípade regionálneho školstva o decentralizovanom
systéme je mýtus. Práve naopak veľa aktérov, zložitá legislatíva, rôzne výnimky a zohľadňovania regionálnych špecifík znefunkčňujú systém, spôsobujú neefektívnosť a zároveň
obmedzujú rast kvality.
Ak je cieľom vyššia kvalita v regionálnom školstve je nevyhnutné súčasný systém výrazne zjednodušiť. V zásade existujú dve možnosti ako spôsob riešiť: pokračovať v decentralizácii a presunúť ďalšie právomocí mestské regióny, alebo vytvoriť školskú samosprávu/školské obce, mimo obcí politických, priamo naviazanú na štátny rozpočet.
Decentralizované by nemali byť kontrolné a dozorné úlohy, ktoré by mene občanov mala
zabezpečovať ústredná úroveň, resp. nezávislý orgán na centrálnej úrovni.
Model regionálneho školstva bez vyšších územných celkov, ktorý predpokladá presun právomocí v oblasti regionálneho školstva na obce, umožňuje minimálne dve systémové riešenia:
• Povinná spolupráca obcí v hraniciach mestských regiónov
Navrhované mestské regióny prevezmú celú agendu regionálneho školstva od VÚC
a od obcí, vrátane majetku. Volené orgány, resp. delegovanie štatutárov obcí do orgánov
mestského regiónu
• Vytvorenie samostatnej školskej siete:
vytvorenie školských obcí/ školskej samosprávy, príkladom môžu byť Ontário alebo
niektoré kantóny Švajčiarska, s prevodom majetku na školskú samosprávu a s vlastnými volenými orgánmi školstva, hranice nemusia zodpovedať politickým obciam. Navrhované riešenie sa týka základných škôl, stredných všeobecne vzdelávacích škôl a umožní
zaradiť do školských obcí aj materské škôlky. S takouto možnosťou počítala aj pôvodná
stratégia decentralizácie (vznik účelových zväzov obcí pre jednotlivé kompetencie). Realizáciou zámeru sa zjednotí duplicitné vykonávanie činností, obmedzí sa roztrieštenosť
riadenia, komplikácie pri riadení a dosahovaní vyššej efektívnosti.
Vytvorením školských obcí/rád sa zruší prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy.
Školské obe/rady budú priamo podriadené ministerstvu školstva, pričom na centrálnej
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úrovni sa bude rozhodovať o rámcových zákonoch a objeme financií, ktoré budú na školstvo použité. Ostatné záležitosti budú v rukách školskej samosprávy. Súčasťou zmeny je
aj rozdelenie právomocí na úrovni ministerstiev.
Školské rady
Školské rady budú samostatné organizačné jednotky, fungujúce nezávisle od miestnej
samosprávy. Existencia regionálnej samosprávy je pri takomto riešení irelevantná. Je to
de facto sieť „školských obcí“, tvorených katastrálnymi územiami politických obcí. Školské
rady sú miestne volené, počet členov rady závisí od počtu obyvateľov v obvode. Druhy školských rád, napr.:
• štátne/verejné s vyučovacím jazykom slovenským,
• štátne s vyučovacím jazykom maďarským
• cirkevné školské rady nemusia kopírovať hranice „štátnych“ školských rád
alternatívne : zákon stanoví minimálnu veľkosť školskej rady (počet žiakov)
Kompetencie školských rád
• určenie počtu, miest a veľkosti/kapacity škôl (sieť),
• výstavba, vybavenie školských budov,
• zabezpečenie vzdelávacích programov, ktoré vyhovujú kritériám či potrebám školskej
komunity, vrátane potrieb pre špeciálne vzdelávanie (štát stanoví očakávané výsledky),
• príprava rozpočtu,
• dozor nad prevádzkou škôl a vyučovacích programov,
• zamestnávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
• poskytovanie pomoci učiteľom pri zdokonaľovaní techniky výučby,
• analýza výkonu učiteľov,
• schvaľovanie učebníc a ďalších učebných pomôcok na základe zoznamu schváleného
ministerstvom školstva,
• zaistiť dodržiavanie Zákona o školstve ako aj súvisiacich pravidiel a predpisov zo strany škôl.
Financovanie školských rád
• na základe zápisu študentov,
• model financovania by mal zodpovedať skutočným nákladom prevádzkovania škôl
a flexibilne reagovať na zmenené podmienky,
• potrebná kalkulácia životnosti budov a komponentov, návratnosť investícií a plán obnovy,
• potreba zvažovania siete škôl, riešenie problému geografickej izolácie menších obcí
a miest, vypracovať systém prepravy žiakov vo väzbe na možnosti škôl,
• spolupráca škôl pri získavaní zliav pri hromadnom nakupovaní /obstarávaní,
• zdokonaľovanie zberu dát, koordinácia miestneho a centrálneho toku informácií.
Program a curriculum
• Potreba aplikácie prísnejších štandardov pri klasifikácii a hodnotení výkonu študentov,
• Potreba prilákania výborných učiteľov a riaditeľov ponúkaním výhodných platov
a možnosti profesijného rastu (konkurencia školských rád).
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Hlavné mesto SR Bratislava
Na území mesta Bratislava zabezpečujú úlohy verejného sektora ministerstvá, ostatné
ústredné orgány štátu, podriadené organizácie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, orgány miestnej štátnej správy, orgány samosprávy vyšších územných celkov, úrad samosprávneho kraja, podriadené organizácie samosprávneho kraja, orgány Mesta Bratislava
a Magistrát mesta, podriadené organizácie Mesta, orgány mestských časti, úrady mestských
častí, podriadené organizácie mestských častí, ďalšie organizácie s účasťou Mesta, mestských
častí, podriadených organizácií, alebo bez ich účasti, na ktoré boli úlohy verejného sektora
presunuté. Už len z prehľadu inštitúcií, verejne dostupných informácií a rámcového posúdenia rozdelenia kompetencií je možné konštatovať, že kritériá spravodlivej deľby moci, nie sú
na území mesta Bratislava dostatočne naplnené.

•

•

•
•

•
•

•

Za hlavné nedostatky považujeme:
jednotlivé volené orgány na území mesta Bratislava nemôžu dostatočne autonómne a slobodne rozhodovať vo veciach, ktoré by im mali v súlade s princípom subsidiarity prináležať
a zodpovedať sa potom občanom,
deľba kompetencií medzi mestom a samosprávnym krajom nenapĺňa princíp subsidiarity
(sociálne veci, regionálne školstvo, doprava, preprava, správa ciest, atď.) a nedelenia zodpovednosti (sociálne veci),
deľba kompetencií medzi mestom a mestskými časťami nenapĺňa princíp nedelenia úloh,
ale ani zhodu záujmov a zodpovednosti,
na území mesta existuje vo viacerých oblastiach (školstvo, sociálne veci, kultúra, cestné
hospodárstvo, dane), 20 rôznych verejných politík (celoštátna, krajská, 17 mestských častí
+ magistrát),
mesto Bratislava vykazuje nedostatok finančných prostriedkov na plnenie vlastných úloh,
Mesto Bratislava má inú príjmovú štruktúru, ako obce na Slovensku. Vyšší podiel príjmov
tvoria daňové príjmy, najmä daň z nehnuteľností a daň a poplatok za tovary a služby, zvyšujúce záťaž trvalo bývajúcich obyvateľov. Nedaňové príjmy na obyvateľa sú v Bratislave
rovnako vyššie ako priemer Slovenska.
nastavený mechanizmus príjmov jednotlivých mestských častí v štatúte nezohľadňuje ich
zaťaženie (denne prítomné obyvateľstvo, výroba, atď), plochy komunikácií, verejnej zelene. Dôraz sa kladie najmä na počet obyvateľov, ich štruktúru a nie na poskytované služby.

Budúcnosť správy a rozvoja mesta vidíme v troch variantoch. Všetky tri predpokladajú
zrušenie súčasných vyšších územných celkov, presun ich kompetencií, majetku a finančných
zdrojov na mestá a obce. Všetky tri rovnako predpokladajú zmeny v kompetenciách a financovaní mestských časti Bratislavy. Prvé dva varianty zodpovedajú možnostiam, ktoré odporúčame pre celé územie Slovenska:
Variant 1 (integračný) : vznik metropolitného regiónu Bratislava (veľká Bratislava) na báze
spolupráce obcí v jeho hraniciach a s povinnou spoluprácou v niektorých kompetenciách.
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Variant 2 (dezintegračný): spolupráca mesta Bratislava s obcami v rámci jednotlivých
kompetencií na báze výhodnosti a efektívnosti.
Variant 3: predpokladá osobitné postavenie mesta Bratislava a spoluprácu mesta Bratislava s obcami/mestskými regiónmi, župami v niektorých úlohách
Do diskusie, aké postavenie môže mať na Slovensku hlavné mesto, najsilnejšie ekonomické
centrum Slovenska, ktoré musí obstáť v konkurencii s inými stredoeurópskymi centrami (Viedeň, Budapešť, Brno), zároveň byť ich partnerom v rámci nadregionálnych konkurenčných súbojov, chceme prispieť úvahou o osobitnom postavení hlavného mesta (variant 3). Príkladov
miest s osobitným postavením v štáte, bolo v histórii a je aj v súčasnosti a aj v Európe viacero.
V rámci mesta s osobitným postavením, majú jeho politickí predstavitelia kompetencie
nielen mestského a regionálneho charakteru, ale aj viaceré kompetencie štátu. Vďaka nim
môžu podstatne efektívnejšie a slobodnejšie rozhodovať v prospech svojich občanov. Úspešnosť takýchto miest podnecuje rast konkurencie a tým aj zlepšovanie politiky. Zároveň vytvárajú tlak na spoluprácu ostatných miest a obcí, aby zvládli tento konkurenčný súboj.
Či už historické (slobodné kráľovské mestá, talianske mestské štáty v stredoveku), ale aj
súčasné, napríklad: Hong - Kong, Singapur (napriek možnej kritike), príkladom môžu byť
aj kantón Ženeva alebo mesto Bazilej, mestá s osobitným postavením, majú oproti iným mestám podstatne vyššiu mieru autonómie. Príkladmi v súčasnosti sú aj nemecké mestá: Berlín,
Hamburg, Brémy. Veľkosť, meraná rozlohou katastra a počtom obyvateľov nie je merítkom.
Na svete existuje viacero iných príkladov kde malé mestá, územné celky, dosiahli medzinárodný význam. Naopak najmä v štátoch kde neexistujú takého jednotky narastajú rozvojové
problémy. Viaceré príklady hovoria, že ak sa mestské štáty „rozmelnili“ do väčších územných
postupne stratili na význame. A práve rozdrobenosť je rizikom aj pre bratislavský región, najmä ak bude naďalej spravovaný tak chaoticky, fragmentovane, ako dnes. Treba priznať, že
mestá s osobitným postavením nemusia byť vždy úspešné. Dôvodmi môžu byť: dopravná dostupnosť, nezaistená bezpečnosť, nízka miera nezávislosti, absencia kultúrnej príbuznosti.

prednosti miest s osobitným určením
Úvaha vychádza z presvedčenia modernej politickej ekonómie, že politici neriešia výhradne iba blaho obyvateľov/ľudí a nie sú dostatočne informovaní o preferenciách občanov. Ich
rozhodovanie trpí nedostatkom poznania. V menších celkoch, v mestách, v mestských štátoch, sú tieto podnety silnejšie a informácie lepšie ako v rámci väčších územných celkov, ktoré
sú závislé od centrálnej moci.
V unitárnych štátoch môžu spoločenské skupiny zvyšovať svoje bohatstvo tým, že sa zasadzujú/lobujú o prerozdeľovanie vo svoj vlastný prospech. Preto sa politika v týchto štátoch
vyznačuje bojom o prerozdeľovanie medzi hlavným mestom, regiónom hlavného mesta a inými regiónmi. Táto snaha o „dobývanie renty“ prináša pre celý štát veľké ekonomické náklady.
Spoločenské skupiny sa zameriavajú nielen na vlastné výhody z prerozdeľovania, ale aj na boj
proti inými skupinám. Vlády a parlamenty zamestnávajú neustále návrhy na prerozdeľovanie,
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namiesto toho aby riešili projekty, programy, ktoré majú pozitívny účinok pre všetkých obyvateľov. Hlavné mestá tiež často pôsobia ako hospodársky a kultúrne úspešné metropoly najmä
vďaka prerozdeľovaniu, čo však spôsobuje neustále napätie a „závisť“ (Bratislava - pažravá
na Dunaji).
Štátny systém funguje omnoho lepšie ak majú občania prístup k informáciám, politici sú
si lepšie vedomí preferencií občanov a občania majú vplyv na správanie politikov. A ak sa výrazne obmedzí prerozdeľovanie. V mestách s osobitným určením sú tieto podmienky splnené
omnoho lepšie. Dôvody:
• geografická malosť, umožňuje požiadavky a potreby robiť viditeľnejšími, súčasne občania
majú možnosť lepšie pozorovať politikov,
• existencia miestnych médií a prístup na médiá mimo územia, ktoré sú dostupné verejnosti
a cez ne je v prípade potreby tiež možné informovať,
• v menších štátoch je rozvojová politika otvorenejšia.
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Financovanie obcí
Zmena systému financovania územnej samosprávy v roku 2005
Po viacročných diskusiách o podobe nového územnosprávneho usporiadania Slovenska, schválila Národná rada SR v roku 2001 rozhodujúce zákony, ktoré umožnili realizovať zámery stratégie decentralizácie Slovenska. V rokoch 2002 – 2004 boli voleným orgánom miest, obcí a vyšších
územných celkov odovzdané právomocí, majetky a následne, od 1. januára 2005, sa zmenil systém
financovania miestnej samosprávy a nastavil spôsob financovania samosprávy vyšších územných
celkov. Časový posun medzi presunom kompetencií a zmenou financovania mal dva dôvody:
• realizácia daňovej reformy, ktorá sa uskutočnila v roku 2004, a preto bolo potrebné počkať
na novú štruktúru daní, zodpovedajúcu požiadavkám vstupu Slovenska do EÚ, a rozhodnutie ktorá z daní bude nosným zdrojom financovania územných samospráv,
• potreba zbilancovať definitívny rozsah nových úloh územnej samosprávy a priradiť k nim
adekvátny objem verejných financií.
Nový systém financovania územnej samosprávy sa stal kombináciou posilnenia daňového
určenia a transferov:
• na obce a vyššie územné celky bola presunutá daňová právomoc v oblasti miestnych daní,
dane z motorových vozidiel a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad,
• zákonom sa definoval podiel obcí a vyšších územných celkov na dani z príjmu fyzických
osôb a v nariadení vlády bol zakotvený vzorec delenia podielu obcí a vyšších územných
celkov do rozpočtov jednotlivých územnosprávnych celkov,
• obciam a vyšším územným celkom boli a sú poskytované účelové dotácie na financovanie
preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy,
• obciam a vyšším územným celkom boli a sú poskytované účelové granty a transfery
Zdroje príjmov územnej samosprávy
Príjem

Obce

Vyššie územné celky

Daňové
príjmy

Podiel na výnose dane z príjmu FO

Podiel na výnose dane z príjmu FO

Daň z nehnuteľností

Daň z motorových vozidiel88

Daň za špecifické služby
Daň z úhrad za dobývací priestor
Sankcie
Nedaňové
príjmy

Príjmy z podnikania

Príjmy z podnikania

Administratívne poplatky

Administratívne poplatky

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy

Úroky z úverov, vkladov

Úroky z úverov, vkladov

Úroky zo zahr. úverov, vkladov

Úroky zo zahr. úverov, vkladov

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy

87 Od roku 2015 je výnos z dane z motorových vozidiel príjmom štátneho rozpočtu
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Príjem

Obce

Vyššie územné celky

Granty
a transfery

Bežné granty a transfery

Bežné granty a transfery

Kapitálové granty a transfery

Kapitálové granty a transfery

Finančné
operácie

Splátky, predaj, privatizácia

Splátky, predaj, privatizácia

Zostatok z minulých rokov

Zostatok z minulých rokov

Prevod z peňažných fondov

Prevod z peňažných fondov

Domáce

Domáce

Zahraničné

Zahraničné

Úvery

Územná samospráva zabezpečuje dva druhy úloh
s odlišným spôsobom financovania
Financovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy
Prenesením výkonu niektorých pôsobností štátnej správy na územnú samosprávu sa táto
zúčastňuje, spolu s orgánmi štátnej správy, na výkone štátnej správy (delená pôsobnosť).
V rámci prenesenej pôsobnosti štátnej správy je územná samospráva viazaná nielen ústavou
a zákonmi, ale aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to aj v prípade, ak sa
o nich domnieva, že sú v rozpore s ústavou a zákonmi.
Zásady výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy na územnú samosprávu sa odvíjajú
od čl. 71 Ústavy SR. V zmysle čl. 71 ods. 2 ústavy, prenesený výkon štátnej správy zákonom
na obec alebo na vyšší územný celok riadi, financuje a kontroluje vláda.
Zákon č. 369/1990 Zb. v platnom znení v § 5 upresňuje štruktúru nákladov, ktoré má štát
obciam uhrádzať. Ide o finančné a iné materiálne prostriedky (ods.1). V odseku 9 sa uvádza,
že obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových
priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo, alebo pracovisko. Z uvedeného sa
dá usudzovať, že pod finančnými a inými materiálnymi prostriedkami, ktoré má štát poskytnúť územnej samospráve na výkon preneseného výkonu štátnej správy sa rozumejú: náklady
na mzdy, ostatné osobné výdaje, tovary a služby, ako aj technické vybavenie (dopravné prostriedky, výpočtová technika, napojenie na informačné systémy, prístup do štátnych evidencií
a pod.).
Územná samospráva môže plniť prenesenú pôsobnosť štátnej správy iba v prípade
súčasného naplnenia oboch podmienok uvedených v ústave:
• úloha štátnej správy bola na územnú samosprávu prenesená zákonom,
• štát uhrádza náklady preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy.
Z toho sa dá odvodiť, že územná samospráva teda nemôže plniť prenesený výkon štátnej správy, ak nebola splnená jedna z oboch podmienok, t.j. ak nebola pôsobnosť prenesená
zákonom, resp. ak obec alebo vyšší územný celok nedostali potrebné finančné a materiálne
prostriedky. Územná samospráva de facto porušuje zákon o obecnom zriadení, resp. zákon
o samospráve vyšších územných celkov, ak na prenesený výkon štátnej správy používa vlastné príjmy a vlastné materiálne prostriedky, pretože obec má podľa zákona financovať svoje
potreby (§ 7, ods.1, zákona č. 369/1990 Zb.), obdobne samospráva vyššieho územného celku
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(§ 9 zákona č. 302/2001 Z. z.), a nie potreby štátnej správy. Výslovne to ustanovuje aj § 4 ods.
1 zákona č. 416/2001 Z. z. Územná samospráva musí zveľaďovať a zhodnocovať svoj majetok a rešpektovať rozpočet a preto je povinnosťou územnej samosprávy žiadať štát o úhradu
nákladov spojených so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy. Spôsob financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy je teda vymedzený ústavou a zákonom
o obecnom zriadení.

Otázne teda je, či sa obe právne normy dodržiavajú. Existujú na to dva názory. Jeden vo
svojich analytických správach deklaruje Ministerstvo vnútra a druhý mestá a obce, ktoré
potvrdil aj nález NKÚ.
Názor ministerstva: obce poskytnuté zdroje nedočerpali
Zo Správy o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy (MV SR, jún 2011) vyplynulo, že na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli obciam a samosprávnym
krajom poskytnuté finančné prostriedky z kapitol Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Z prehľadu ministerstva vyplýva, že poskytované finančné prostriedky na prenesený výkon
štátnej správy, ako aj ich čerpanie, mali narastajúcu tendenciu a obce a VÚC poskytnuté
financie v danom roku nedočerpali.
Názor miest
Z podnetu Únie miest Slovenska vypracovala Asociácia komunálnych ekonómov analýzu financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy v rokoch 2009 a 2010
na vybranej vzorke činností a miest (25 skúmaných miest všetkých veľkostných kategórií). Podľa analýzy sa najväčší objem finančných výdavkov vynakladá na činnosť regionálneho školstva (2,5 €/obyv./rok) a stavebného úradu (2,5 €/obyv./rok).
Rozdiel medzi výdavkami na plnenie úloh a príjmami miest (tvorený transfermi zo
štátneho rozpočtu, správnymi poplatkami, pokutami) bol pre mestá negatívny na týchto
úsekoch:
• evidencia a register obyvateľstva, cca - 38,6 %
• špeciálny stavebný úrad, cca - 32,5 %
• stavebný úrad, cca - 30,8 %
• životné prostredie, cca - 56,2 %
• regionálne školstvo, cca -10,0 %
Len v prípade matričnej činnosti mestá vykázali prebytok vo výške cca 6,7%.
Štátna dotácia pokryla výdavky v prípade matrík na cca 82-83%, v prípade evidencie
a registra 52-56%, v prípade špeciálneho stavebného úradu 55-59%, v prípade stavebného
úradu 42-43%, v prípade životného prostredia 34-39% a v prípade regionálneho školstva
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90-92%. Správne poplatky pokrývajú výdavky v oblasti matrík na cca 24%, v oblasti evidencie a registra na cca 5%, špeciálneho stavebného úradu na cca 13%, stavebného úradu
na cca 16-20%, v agende životného prostredia na cca 9-14%. Výška správnych poplatkov
je v jednotlivých mestách veľmi rozdielna. Pokuty tvorili minimálny objem príjmov miest
s výnimkou činnosti stavebného úradu, kde tvoria 6-10% z celkových príjmov. Ich ukladanie
a výber je veľmi nerovnomerný.
Z analýzy vyplynulo, že v rokoch 2009 a 2010 príjmy skúmaných miest od ministerstiev
nepokrývali výdavky spojené so zabezpečovaním výkonu činnosti prenesenej pôsobnosti
štátnej správy. Rozdiel výdavkov a príjmov sledovaných miest bol v roku 2009 803 346 €,
a v roku 2010 824 237 €. Pri celkovom počte obyvateľov (588358) to znamená 1,37 €/rok
na 1 obyvateľa. Pri zjednodušenom prepočte na počet obyvateľov Slovenska to predstavuje čiastku cca 7,3 mil. € ročne. Ide o čiastku, ktorú skúmané mestá uhradili nad rámec
uvedených troch zdrojov financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy.
Bez ohľadu na objem zdrojov, ktoré použila obec/mesto na financovanie prenesenej pôsobnosti štátnej správy, dochádza podľa výkladu uvedeného v bode 1 k porušeniu zákona zo strany mesta - obce tým, že na tieto činnosti používa vlastné príjmy a materiálne
prostriedky. Toto je tiež jeden z dôvodov, prečo niektoré mestá odmietajú zabezpečovať
úlohy sídiel spoločných obecných úradov.
Názor Najvyššieho kontrolného úradu
K problematike sa svojimi zisteniami v roku 2014 vyjadril aj Najvyšší kontrolný úrad
SR, ktorý v roku 2015 zverejnil informáciu o vykonanej kontrole efektívnosti a zabezpečovania vybraných úloh miestnou samosprávou. Okrem iného sa v nej, vo väzbe na prenesený výkon na úseku stavebného zákona píše:
„Výsledky kontroly NKÚ SR preukázali, že v priemere v 58 % kontrolovaných obciach príjmy
zo štátneho rozpočtu 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 štátneho rozpočtu na úhradu
súvisiacich nákladov v rozmedzí od 35 do 100 %.
Porovnaním spôsobu výkonu preverovaných prenesených pôsobností na úseku matriky a stavebného poriadku, sa zákonom daný stav, t.j. legislatívne stanovenie územných obvodov matričných úradov, ako aj detailnejšia definícia podmienok výkonu činností na úseku matriky, javili
ako efektívnejšie v porovnaní s úsekom stavebného poriadku, kde možnosť voľby spôsobu bola
ponechaná na samotnú obec”.

Zhrnutie a odporúčanie:
Rozdielne názory ministerstva, miest a najmä zistenia Najvyššieho kontrolného úradu poukazujú na nevhodný, netransparentný systém financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy. To vedie napríklad na úseku stavebného poriadku k negatívnym dopadom
na rozpočty obcí s rozsiahlou stavebnou činnosťou a podľa nás aj k porušovaniu ústavy
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a zákonov. Pretrvávajúci problém motivuje predstaviteľov územnej samosprávy (ZMOS)
k požiadavkám na prípravu zákona o prenesenej pôsobnosti výkonu štátnej správy na mestá
a obce, ktorý by okrem jednoznačného vymedzenia tejto kategórie pôsobností obcí a definoval aj spôsob presunu a financovanie úloh.
Domnievame sa, že lepším riešením je
• v krátkodobom horizonte : vytvoriť tlak na dodržiavanie platných zákonov,
• v strednodobom horizonte zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy
na územnú samosprávu
Zámer predstaviteľov ZMOS, zákon o prenesenom výkone, nemusí, po skúsenostiach
s dodržiavaním existujúcich zákonov, vyriešiť problém, ale paradoxne môže podnietiť snahu
centrálnej vlády pokračovať v „poštátňovaní“ územnej samosprávy.
Financovanie samosprávnych pôsobností
Od obnovenia činnosti územnej samosprávy (1990) sa spôsob financovania úloh územnej
samosprávy postupne menil a postupne sa zvyšovala miera finančnej autonómie.
Obdobie 1990 - 2002
V tomto období bolo financovanie obcí každoročne určované zákonom o štátnom rozpočte.
Štruktúru príjmovej stránky rozpočtov v deväťdesiatich rokoch tvorili dotácie zo štátneho
rozpočtu, podiely na centrálnych daniach, vlastné a ostatné príjmy. Okrem objemu dotácií
sa z roka na rok menil v zákone o štátnom rozpočte aj podiel obcí na centrálnych daniach,
napríklad:
• v rokoch 1991 a 1992 mali obce podiel na dani zo mzdy (13%) a poľnohospodárskej dani
z objemu miezd a odmien (18,5%),
• v roku 1993 zákon o štátnom rozpočte určil ako jedinú podielovú daň, daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov, podiel obcí bol 70%,
• od roku 1994 až do roku 2002 boli určené tri podielové dane, pričom percentuálny podiel
obcí sa u dvoch z nich každoročne menil s tým, že vopred bol definovaný celkový objem
daňových príjmov obcí na centrálnych daniach,
• zákonom o štátnom rozpočte sa upravoval aj spôsob rozdeľovania dane z príjmu právnických osôb medzi jednotlivé obce:
• v roku 1994 sa delila podľa počtu obyvateľov, pričom tento bol valorizovaný koeficientom veľkostnej skupiny obcí (interval 0,930 – 1,088),
• v roku 1996 došlo k úprave a 60% podielu obcí na dani sa delil podľa počtu obyvateľov a 40% podľa sídla daňovníka.;
• daň z nehnuteľností bola určená už v roku 1993 zákonom č.317/1992 Zb., celý jej výnos bol od počiatku príjmom obcí. Do roku 1997 boli zdaňované iba pozemky a stavby,
od 11.12.1997 sú zdaňované aj byty;
• dane za špecifické služby upravoval v rokoch 1993 -2004 zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Po roku 2005 zákon č. 582/2004 Z. z. Daň
je v ňom definovaná ako povinná, zákonom neúčelová a neekvivalentná platba, poplatok
je zákonom stanovená služba za istú protislužbu. Na základe definície nového zákona sa
väčšina miestnych poplatkov zmenila na miestne dane. V súvislosti so vstupom Slovenska
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do Európskej únie bolo potrebné upraviť zákon tak, aby všetky druhy miestnych poplatkov/daní boli v súlade so Smernicami Európskej únie, čo v praxi znamenalo zrušenie niektorých poplatkov. Išlo o poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
(zrušený k 1.5.2004), poplatok zo vstupného a z reklamy (zrušené k 1.1. 2005).
Obdobie 2002 - 2004
Počas presunu kompetencií (v piatich etapách) na obce a novovytvorenú samosprávu
na úrovni vyšších územných celkov, sa nové úlohy územnej samosprávy financovali formou
transferu zo štátneho rozpočtu (decentralizačná dotácia z kapitoly Všeobecná verejná správa),
pričom legislatívny rámec tvoril zákon č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky a zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
Obdobie 2005 - ....
Od roku 2005 upravuje legislatívny rámec financovania územnej samosprávy najmä zákon
č, 583/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 564/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, o rozpočtovom určení výnosu dane,
nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve. zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, o dani z príjmov (zákon č. 60/2009 Z.
z.). Počas tohto obdobia prišlo k viacerým úpravám pôvodne nastavených parametrov financovania územnej samosprávy, napríklad:
• boli zavedené dodatočné oslobodenia od platenia miestnych daní (napr. školské, cirkevné,
štátne stavby a pozemky),
• do roku 2004 boli stanovené sadzby „miestnych daní“ zákonom a obec ich mohla upraviť iba v rámci stanovených limitov. V roku 2005 sa znížil počet miestnych daní a zrušili sa maximálne limity. Zákonom č. 582/2004 Z. z. bola daň definovaná ako povinná,
zákonom určená neúčelová a neekvivalentná platba a poplatok ako zákonom stanovená
služba za istú protislužbu. Na základe definície nového zákona sa väčšina miestnych poplatkov zmenila na miestne dane. V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie
bolo potrebné upraviť zákon tak, aby všetky druhy miestnych poplatkov /daní boli v súlade so Smernicami Európskej únie, čo v praxi znamenalo zrušenie niektorých poplatkov.
Išlo napríklad o poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov (zrušený
k 1.5.2004), poplatok zo vstupného a z reklamy (zrušené k 1.1. 2005).
• v roku 2006 boli zavedené väzby medzi maximálnou a minimálnou možnou sadzbou. Nie
je teda zákonom priamo určená horná sadzba, ale horná sadzba je definovaná vo vzťahu
k najnižšej sadzbe pri dani z pozemkov, resp. dani zo stavieb,
• od 1.januára 2012 sa znížil podiel obcí a vyšších územných celkoch na výnose dane z príjmu fyzických osôb (zo 70,3 na 65,4% u obcí a z 23,5% na 21,9%), dôvodom bol nadmerný
rast, podľa názoru centrálnej vlády, príjmov obcí a vyšších územných celkov
• od 1.januára 2014 sa obdobie jedného roku zvýšil podiel obcí na dani z príjmu fyzických
osôb na 67%, ako dôsledok a čiastkové riešenie dopadov krízy na rozpočty obcí
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od roku 2016 je výnos dane z príjmu fyzických osôb iba príjmom územnej samosprávy:
podiel miestnej samosprávy 70% a podiel samosprávy vyšších územných celkov 30%.
v roku 2015 prijala NRSR zákon č.447 o miestnom poplatku za rozvoj, s účinnosťou
k 1.11.2016, ktorý bol následne novelizovaný. Predmetom zákona je poplatok za realizáciu
pozemnej stavby na území obce, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Zákon definuje
rámcové podmienky a ponecháva na obec ich spresnenie v rámci všeobecne záväzného
nariadenia.

Vybrané ukazovatele (2012)88
Ukazovateľ

hodnota

celkové príjmy obcí na obyvateľa (€)

676,0

priemerná daňová sila obcí v SR(€)

309,8

priemerná daň z príjmu fyz. osôb na obyvateľa (€)

221,5

priemerná výška dane z nehnuteľností na obyv. (€)

56,3

priemerná výška ostatných miestnych daní na obyv. (€)

5,6

priemerná výška transferov na obyvateľa (€)

250,8

priemerný výnos z poplatku za kom. odpad na obyvateľa (€)

26,2

priemerná finančná sila obcí v okrese (€)
priemerná daňová sila obcí v okrese (€)
daňová sila /finančná sila obcí

426-744
220 -357

(%)

priemerná výška miestnych daní na obyvateľa (€)

39,5 – 72,7
10,7 – 117,2

miestne dane / daňová sila (%)

4,9 – 32,1

miera sebestačnosti

0,75 – 0,89

miera samofinancovania

0,43 – 0,71

Zdroj: Datacentrum, vlastné prepočty

Zadlženosť miestnej úrovne
V rámci celkového zadĺženia verejného sektora sa často spomína podiel územnej samosprávy na ňom a z toho vyplývajúce dopady a dôsledky. Napriek nespochybniteľnej požiadavke na efektívne využívanie verejných financií a potrebu znižovania verejného dlhu, je
zodpovednosť územnej samosprávy za zadĺženie Slovenska minimálna. Dôvodom je, okrem
legislatívnej úpravy aj jej nízky podiel na výdavkoch verejného sektora. V tomto kontexte
je tiež potrebné posudzovať zadĺženie jednotlivých miest a obcí, pričom sa ukazuje, že pri
porovnaní zadlženia územnej samosprávy na Slovensku s inými štátmi Európy nie je situácia
na Slovensku taká hrozivá, ako sa občas prezentuje. Rovnako je potrebné pripomenúť existenciu desaťročí akumulovaného modernizačného dlhu, ktorý na seba územná samospráva
v rámci decentralizácie prevzala a ktorý je potrebné riešiť, okrem využívania eurofondov, aj
inými cudzími zdrojmi.
88 Jedná sa o spriemerované ukazovatele za obce v okresoch
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Zdroj: OECD, Zadlženie miestnej úrovne verejnej správy na HDP (%)

Porovnanie fiškálnej autonómie obcí v SR s ostatnými štátmi EÚ
Napriek posilneniu postavenia miest a obcí realizáciou stratégie decentralizácie, nie je dôvod považovať proces za ukončený. V súčasnosti:
• 74 % príjmov územnej samosprávy tvoria granty a transfery (dane 7%), čo radí Slovensko
na koniec rebríčka štátov OECD
• takmer 50 % príjmov obcí tvoria granty a transfery zo štátneho rozpočtu,
• 80 % daňových príjmov tvorí podiel na výnosoch dane z príjmu fyzických osôb, čo je vlastne štátna daň na ktorú nemajú obce žiadny vplyv.
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Pozícia Slovenska v medzinárodnom kontexte je zreteľná aj pri porovnaní podielu výdavkov územnej samosprávy na hrubom domácom produkte s inými štátmi Európy. Je teda zrejmé, že existuje ešte výrazný priestor pre posilňovanie finančnej autonómie miestnej
samosprávy, ktorá vyplýva nielen zo snahy vyrovnať sa s ostatnými štátmi Európy, ale najmä
z požiadaviek posilnenia miestnej finančnej autonómie , ktorá prispeje k zvýšeniu odolnosti
obcí a tým aj štátu voči možným ďalším krízam, k rýchlejšiemu rozvoju a lepšiemu využitiu
endogénneho potenciálu územia Slovenska, nakoľko pri súčasnom stave má územná samospráva minimálnu možnosť prispieť k hospodárskemu rozvoju Slovenska.

Zdroj: OECD

Podiel výdavkov miestnej a regionálnej úrovni verejnej správy na HDP v krajinách Európy
(2017)
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Porovnanie verejných investícii/výdavkov územnej samosprávy so štátmi OECD ukazuje na vysokú centralizáciu

Finančné vyrovnávanie
Doteraz bola časť zdrojov miest a obcí, ale aj sociálno – demografických, geograficko – topografických záťaží a zvýšené zaťaženia centier osídlenia vyrovnávané prerozdeľovaním dane
z príjmu fyzických osôb (nariadenie vlády 668/2005), normatívnym financovaním regionálneho školstva a transfermi (napr. prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, individuálne
dotácie, podpora individuálnych projektov v rámci výjazdových zasadnutí vlády, využívanie
rezerv, podpora projektov v znevýhodnených okresov,....).
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V prípade regionálneho školstva má platný systém svoju logiku, pretože sa na financovaní
podieľa aj centrálna vláda (normatív) aj mestá a obce. Nedostatkom je, že náklady financované
samosprávou znášajú iba obyvatelia obce so sídlom základnej školy a nie aj obce, ktorých žiaci
do školy dochádzajú z inej obce.
V prípade vyrovnávania zdrojov a záťaží je súčasný systém zle nastavený (napr. nezohľadňuje demografické zmeny, nie je previazaný s miestnymi daňami, nezohľadňuje ekonomickú
silu územia,...) a je nespravodlivý voči centrám osídlenia. Jeho zavedenie výrazne prispelo
k odpolitizovaniu príjmov miest a obcí (aj VUC), ale nespravodlivo prenieslo vyrovnávanie
sociodemografických, geograficko topografických záťaží a záťaže centier osídlenia na mestá
a obce. Je úplne v poriadku ak sa formou horizontálneho vyrovnávania aplikuje solidarita medzi daňovo silnejšími a daňovo slabšími obcami. Nespravodlivé je však je aby obce vyrovnávali
zo svojich rozpočtov záťaže, ktoré nespôsobili. Vyrovnávanie socio-demografických záťaží,
alebo naviac nákladov na rozptýlené osídlenie v horských oblastiach má byť úlohou štátu.
Rovnako aj vyrovnávanie nadmerných záťaží veľkých centier osídlenia. Rovnako nespravodlivé sú aj selektívne dotačné schémy (rezerva predsedu vlády, financovanie konkrétnych projektov v zaostávajúcich okresoch,....).
Dopad zohľadnenie trvalého pobytu daňových poplatníkov pri DPFO (modrý stĺpec)
na členské mestá Únie miest

Zhrnutie a odporúčanie
Územná samospráva prevzala v rokoch 2002 – 2004 zodpovednosť od štátnej správy, pričom bol na obce a VUC presunutý objem finančných zdrojov vo výške, ktorú dovtedy na úlohy
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vynakladal štát a ktorý sa dohodol v rámci rokovaní o jednotlivých kompetenciách. S kompetenciami prevzala budovy a objekty s obrovským modernizačným dlhom, hustú sieť neopravených
komunikácií, environmentálne záťaže, zanedbanú technickú infraštruktúru, kompetencie s nedostatkom kapacít (napr. sociálne služby), neefektívne dopravné systémy. Privatizáciou majetku zo strany centrálnej vlády súvisiaceho s presunutými kompetenciami (SAD, teplárne, byty,
pozemky) sa výrazne obmedzila možnosť sanácie modernizačného dlhu. Postupne boli na obce
a a vyššie územné celky presúvané ďalšie úlohy bez zodpovedného posúdenia dopadu na miestne rozpočty. Zákonom boli upravené aj niektoré personálne výdavky územnej samosprávy (platy
volených predstaviteľov, ale aj zamestnancov, napr. školstvo a ich valorizácie).
Od 1. januára 2005 sa na Slovensku sa uplatňuje zmiešaný model financovania územnej
samosprávy:
• územná samospráva má vlastné príjmy,
• vyrovnávací mechanizmus príjmov je zavedený na úrovni vyšších územných celkov,
• vyrovnávanie výdavkov sa rieši prerozdeľovaním dane z príjmu fyzických osôb, podiel
obcí a vyšších územných celkov je stanovený zákonom, kritériá a ich váhy sú definované
v nariadení vlády nasledovne:
o obce
• počet obyvateľov, 57% vážených nadmorskou výškou obce (23%)
• počet obyvateľov, vážený veľkostnou kategóriou obce (32%)
• počet žiakov (detí, poslucháčov) škôl a predškolských zariadení (40%)
• počet obyvateľov 62+ (5%)
o vyššie územné celky
• počet obyvateľov s trvalým pobytom (15%)
• počet obyvateľov vo veku 15 – 18 rokov (15%)
• počet obyvateľov 62+ (32%)
• obrátená hustota obyvateľov (9%)
• dĺžka ciest II. a III. kategórie vo vlastníctve VUC (20%)
• rozloha VUC (9%)
• spolufinancovanie regionálneho školstva zo strany štátu je zabezpečené prevádzkovým
a mzdovým normatívom na žiaka,
• ostatný prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy je financovaný účelovou dotáciou,
• grantové schémy sa rozdeľujú na základe osobitných kritérií, ktoré definujú príslušné
ústredné orgány.
Skutočné vlastné príjmy obcí (miestne dane a poplatok) dosahujú cca 28% daňových príjmov, ale iba cca 13% celkových príjmov územnej samosprávy, pričom granty a transfery zo
štátneho rozpočtu a prerozdelenie dane z príjmu fyzických osôb tvoria viac ako 65% príjmov
územnej samosprávy, ktoré závisia od rozhodnutia centrálnej vlády (NR SR). Prenesený výkon pôsobnosti, ktoré obce a vyššie územné celky vykonávajú v mene štátnej správy nie je
úplne uhrádzaný, čo na základe prepočtov predstaviteľov miest spôsobuje ročnú stratu ( napr.
v roku 2010 cca 7-8 mil. €). Neobjektívny prístup k financovaniu základných škôl, s cieľom za-
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chraňovať menšie školy spôsobuje rozdiely stovky eur ročne pri financovaní na jedného žiaka
v neprospech mestských škôl, teda v neprospech centier osídlenia, ktoré majú pre rozvoj Slovenska mimoriadny význam.
Súčasný model financovania samospráv je založený najmä na vertikálnom finančnom vyrovnávaní. Týka sa to prerozdeľovania tak dane z príjmov fyzických osôb, ako
aj normatívneho financovania regionálneho školstva. Prakticky dve tretiny daňových príjmov
sú predmetom centrálneho prerozdeľovania, bez vplyvu obcí a VÚC na ich objem. Takýto
mechanizmus nepôsobí stimulačne na finančné hospodárenie samospráv a nestimuluje využívanie potenciálu územia. Po takmer 10 - ročnom fungovaní nastaveného systému možno
konštatovať, že sa nepodarilo doteraz dôsledne naplniť princíp fiškálnej ekvivalencie
a zodpovednosti: Rozhodnutia o verejných výdavkoch sa majú uskutočniť na tej úrovni verejnej
správy, ktorá je za zabezpečovanie úlohy zodpovedná. Správna jednotka teda musí mať dostatočné
zdroje príjmov, ktoré jej umožňujú uskutočňovať rozhodnutia o financovaní úloh a ktoré jej umožňujú byť zodpovednou za financovanie, vrátane možnosti zadĺženia sa a možnosti transferu financií
do iných rozpočtov. To znamená, že ak je na nižšiu úroveň prenesený výkon úlohy, musí vláda a parlament zabezpečiť dostatok vlastných zdrojov pre územnú samosprávu, alebo dostatočné financovanie
cestou transferov zo štátneho rozpočtu. A to okamžite, a nie v čase núdze.
Aj keď boli zavedené aj niektoré, zákonom upravené, systémové mechanizmy vyrovnávania regionálnych rozdielov, kde sú zásahy politiky výrazne obmedzené. Jedným z dobrých
príkladov je prerozdeľovanie dane z príjmu fyzických osôb prostredníctvom vzorca a druhým
je financovanie regionálneho školstva cestou normatívu. Pretrvávajúca centralizácia spôsobuje nielen nedostatok zdrojov, ale zároveň :
• znižuje motiváciu na využívanie potenciálu spravovaného územia,
• znižuje zodpovednosť za verejne výdavky, pretože je oddelená zodpovednosť za výšku
a výber daní a rozhodovanie o ich použití (DPFO),
• samospráva nemusí vyjednávať s občanmi o objektívnosti zvýšenia daňového zaťaženia
z dôvodu poskytovaných služieb ,
• transfery zo štátneho rozpočtu nekryjú objektívne náklady ,ich výška závisí od ústretovosti centrálnej vlády,
• racionalizačné opatrenia samosprávy sa jej môžu negatívne vrátiť, tým, že dostane menej
finančných zdrojov,
• neexistuje prepojenie medzi poskytovaním služieb a platením dani.

•
•

Ďalšími problémami súčasného financovania správy a rozvoja miest a regiónov sú:
roztrieštené väzby a toky financií medzi centrálnou vládou, vyššími územnými celkami a obcami a z toho vyplývajúce duplicity, neprehľadnosť finančných tokov a chýbajúca koordinácia,
veľký dôraz na transfery, ktoré znižujú zodpovednosť hospodárenia s verejnými zdrojmi89,

89 v štátnom rozpočte sú identifikovateľné granty a transfery poskytované obciam (cca 1,1 mld. €) a vyšším územným celkom (0,5 mld. €) ročne, ktoré tvoria cca 30% príjmov ich bežného rozpočtu. Okrem
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•

•
•
•
•

neadresnosť, finančné zdroje často smerujú tam, kde nepatria, resp. neprinášajú očakávaný efekt, cieľom v súčasnosti je získať čím viac prostriedkov a nie ich efektívne využitie,
v súčasnosti neexistuje ucelený prehľad ako profituje z tých finančných mechanizmov jednotlivá obec
nedostatočné zohľadnenie záťaží centier osídlenia,
rast regionálnych disparít,
korupčné a klientelistické praktiky pri dotačných schémach
často sa meniace nástroje v právomoci centrálnej vlády, ktoré vstupujú do riešenia problematiky regionálneho rozvoja a regionálnych disparít, napr. zákon o investičných stimuloch, alebo zákon o podpore znevýhodnených okresov, rôzne rezortné fondy, priama podpora štátnych podnikov, organizácií a inštitúcií, podnikov z účasťou štátu.

Ak k sumarizácii súčasného stavu pridáme aj nové problémy miest a obcí a vyšších
územných celkov:
• demografické zmeny, najmä starnutie obyvateľstva miest,
• (ne) zamestnanosť, výroba, služba, trh s nehnuteľnosťami,
• väčšina obyvateľov je vytlačená v rámci trhu práce na pracovné miesta v sektore služieb,
pre ktoré sa vyžaduje len nízka kvalifikácia, sú zle platené a znižujú kúpyschopnosť obyvateľov s dopadom na rozvoj služieb a obmedzenie možnosti platiť miestne dane,
• nižšie daňové príjmy oproti očakávaniam,
• rastúce rozdiely v príjmoch, polarizácia, segregácia,
• živelný rast miest, ohrozenie biodiverzity, riziká záplav,
• diverzifikácia dopytu po verejných službách a nároky na jej financovanie rastú rýchlejšie
ako disponibilné verejné zdroje,
• súčasné rozhodovacie a politické štruktúry nedokážu reagovať na zmenu podmienok , ktoré presahujú hranice obcí, miest, krajov,
• absencia spolupráce, duplicity vo výkone agend, vo financovaní, a ďalšie
• zavedenie povinnej dochádzky do materskej škôlky
Je zrejmé, že je po rokoch existencie nového systému prišiel čas zhodnotiť dopad zmien
a systém prispôsobiť zmeneným rámcovým podmienkam, t.j.:
• v súlade s princípmi politickej a fiškálnej ekvivalencie posilniť finančnú nezávislosť obcí
s cieľom, aby občania mali väčšiu možnosť rozhodovať o verejných výdavkoch, ale aj o ich
daňovom zaťažení,
• posúdiť mechanizmus finančného vyrovnávania, ale aj
• znížiť rozsah prerozdeľovania verejných financií.
tzv. vlastných daňových príjmov samospráv na oboch úrovniach, ktoré tvoria cca 18% ich daňových príjmov a pokrývajú cca 14% ich výdavkov, sú ostatné finančné zdroje zabezpečované prerozdeľovaním dane
z príjmu fyzických osôb (celých 100% je príjmom územnej samosprávy), rôznymi transfermi zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol (na prenesený výkon štátnej správy, bežné
aj kapitálové výdavky), nenárokovateľnými dotáciami z rôznych fondov, z rezervných fondov, z fondov
Európskej únie, ich finančných mechanizmov,....
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Pokračovanie presunu kompetencií zo štátnej správy na územnú samosprávu, ale aj spravodlivé posúdenie dostatočnosti súčasných zdrojov pre zákonom upravené povinnosti územnej samosprávy, si vyžiada zvýšenie príjmov rozpočtov územnej samosprávy. Je politickým rozhodnutím, či to bude formou transferov/dotácií alebo formou zvýšenia daňových
príjmov. Prikláňame sa, s odvolávkou na princípy efektívneho rozdelenia politickej moci,
k alternatíve zvýšenia daňových príjmov, najmä vlastných daňových príjmov a znižovaniu
transferov. Pri samosprávnych kompetenciách (našou snahou je minimalizácia preneseného
výkonu pôsobnosti štátnej správy) by mali byť zdrojom ich financovania predovšetkým dane
a len v menšej miere dotácie. Výsledkom by malo byť zníženie finančnej závislosti samospráv na centrálnej vláde a centrálnom prerozdeľovaní zdrojov. Dá sa predpokladať,
že týmto krokom sa zvýši kompetentnosť územnej samosprávy pri zabezpečovaní služieb
v územiach jej pôsobnosti, ako aj jej finančná zodpovednosť. Aj na Slovensku platí, že miestni politici, úradníci a voliči zvyčajne efektívnejšie hospodária s prostriedkami, ktoré získali
z miestnych zdrojov, než s tými, ktoré im boli pridelené z centrálnych fondov, či už štátnych
alebo európskych.
Sme presvedčení, že v prípade transferov má centrálna vláda právo kontrolovať
miestne samosprávy. Je to prirodzené, lebo sa používajú zdroje z iných jurisdikcií a centrálna vláda za ich využitie zodpovedá všetkým daňovníkom. V prípade financovania originálnych kompetencií vlastnými príjmami to však nepovažujeme za vhodné, pretože sa
centralizuje kontrola nad diferencovane, podľa požiadaviek miestnych obyvateľov, poskytovanými miestnymi službami. Inými slovami, čím menej prerozdeľovania, tým menej vonkajšej
kontroly. Na druhej strane je zrejmé, že pretrvávajúce regionálne disparity a z toho vyplývajúca rozdielna finančná a najmä daňová sila regiónov bude pretrvávať a preto bude aj v budúcnosti nevyhnutné uplatňovať pri financovaní územnej samosprávy mechanizmus finančného vyrovnávania. Pod pojmom finančné vyrovnávanie rozumieme všetky opatrenia,
ktoré pomáhajú vytvoriť na jednotlivých úrovniach verejnej správy predpoklady rovnováhy
medzi rozsahom pridelených úloh a možnosťou získať primerané príjmy na ich plnenie. V prípade finančného vyrovnávanie je potrebné uplatňovať aj vonkajšiu kontrolu financovania tých
obcí ktoré z neho čerpajú, nakoľko sú im poskytované financie z iných daňových jurisdikcií.
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Nedostatky súčasnej regionálnej politiky
Od vzniku samostatného štátu nemá Slovensko jasnú regionálnu politiku. Nie je definované akú úlohu má zohrávať centrálna a akú miestna a regionálna úroveň. Tak ako aj v mnohých
iných oblastiach striedajú sa prístupy podľa priorít centrálnej vlády, vládnej koalície.
Bez ohľadu na vládnucu garnitúru v regionálnej politike pretrváva centralizmus a na politiku, o ktorej sa predpokladá, že je politikou územnej samosprávy, majú mestá a regióny
minimálny vplyv. Ani jedna vláda nevytvorila dostatočné podmienky na zapojenie miest a regiónov do rozvoja územia a obe úrovne samosprávy majú iba obmedzené nástroje a finančné
zdroje pre využívanie ich endogénneho potenciálu.
Okrem tohto spoločnému znaku vládnucich garnitúr je možné pozorovať tri rôzne prístupy:
• priama intervencia do regiónov z centra (jednotlivých ministerstiev), ktorý prevažoval
v rokoch 1993 – 1998, ale aj v rokoch 2006 – 2010 a 2012 – 2016 a kde prevažovala podpora osobná (sociálne veci) a podpora projektov (stimuly,....)
• kombinácia „neoklasického“ modelu (disparity sa budú postupne zmenšovať vďaka
spontánnym procesom a prirodzeným prelievaním rozvojových faktorov z bohatších
do chudobnejších regiónov) a investičnými a inými (sociálnymi ) stimulmi centrálnej vlády
(1998 – 2006, resp. 2010 – 2012), jednou z foriem pomoci znevýhodneným regiónom bola
aj nastavenie „fiskálnej decentralizácie“, v roku 2005 t.j. prerozdeľovanie dane z príjmu
fyzických osôb a financovanie regionálneho školstva.
• snaha o spoluprácu (nie celkom dobre nastavená) centrálnej a lokálnej úrovne v rámci zákona o podpore znevýhodnených regiónov, pri príprave programov, projektov.
Aj keď môže byť súčasná snaha vlády o podporu investícií (stimuly) v štrukturálne zaostávajúcich regiónoch zmysluplná, jej potenciál je pre zaostávajúce regióny s nízko kvalifikovanou pracovnou silou otázny. Podnikatelia nebudú realizovať veľké investície iba na základe
dočasnej podpory do regiónov, kde nebude dostatok stabilných pracovných síl, pretože im
narastajú náklady spojené so získavaním externej pracovnej sily. Zároveň aj úspešné usídlenie
firmy v takomto regióne bude do budúcna znamenať skôr presídlenie do iného, menej nákladného, regiónu ako základ pre budúce centrum rozvoja.

Nedostatky súčasného stavu
Patria sem:
• ekologicky, ekonomicky a sociálne trvalo neudržateľný priestorový rozvoj Slovenska,
• chýbajúci komplexný pohľad na priestorový rozvoj,
• nevhodné inštitucionálne usporiadanie, rozdelenie kompetencií a zodpovednosti,
• chýbajúce nápady, a ak existujú nie sú realizované,
• nedostatky vo vzdelávaní.
V najnovšom zhodnotení vo vstupnej správe k Národnej stratégii regionálneho a územného rozvoja (ÚV SR, 2017), sa naše tvrdenie potvrdzuje a o. i. sa konštatuje:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

pozitívny vývoj národného hospodárstva sa nepremieta do vyrovnávania regionálnych
disparít, neprináša rast kvality občanov,
dominantná pozornosť sa venuje makro ekonomike a nedostatočný dôraz je kladený
na endogénny rozvoj regiónov, pretrváva nízke využitie vnútorných zdrojov regiónov,
verejné investície sú z 95% kryté eurofondmi, ktoré mali byť iba doplnkovým zdrojom,
dlhodobým problémom sú disproporcie medzi rozdelením zodpovednosti a disponibilitou
nástrojov,
regióny a mestá nie sú vybavené právomocami,
regiónom a obciam chýba podpora rozvoja vedomostne založenej spoločnosti,
malé a stredné podniky netvoria protiváhu nadnárodným spoločnostiam,
ekonomická dimenzia regiónov je dlhodobo podceňovaná,
regióny a mestá trpia nedostatkom kvalitných ľudských zdrojov pre strategické rozhodovanie v kontexte zahltenia operatívou,
priestorová organizácia regionálnej politiky vrátane riadiacich štruktúr nevychádza z priamych väzieb na prirodzené funkčné regióny, čim sa znižuje adresnosť regionálnej politiky,
schopnosť intervencie vrátane alokácie finančných zdrojov,
priestorová organizácia verejnej správy a vecná príslušnosť nereflektuje priestorové rozloženie a rozsah problémov,
pretrváva nedostatočná priestorová koordinácia odvetvových politík,
organizácia mnohých služieb nerešpektuje priestorovú štruktúru a nekryje sa s prirodzenými spádovými oblasťami,
roztrieštenosť zodpovednosti medzi ústrednými orgánmi znižuje akčnosť a pružnosť manažmentu,
zodpovednosť a nástroje sú zle definované, politika je nesystémovo rozdrobená,
regióny a obce skôr pasívne spravujú ako manažérsky usmerňujú regionálny a územný rozvoj,
politika regionálneho a územného rozvoja je chybne chápaná ako politika štátnej správy
a samosprávy bez kľúčových aktérov lokálnej a regionálnej a ekonomiky,

Nerešpektované princípy vládnej koncepcie urbanizácie Slovenska
Podľa koncepcie urbanizácie Slovenska má byť nosným princípom zabezpečovania konkurencieschopnosti slovenských regiónov rozvoj funkčných aglomerovaných sústav najvyššieho
významu. V rámci slovenských podmienok (veľkosť územia, množstvo obyvateľov, ekonomická sila a pod.) je tak pre priestorový rozvoj prijateľný model decentralizácie do regiónov, píše
sa v koncepcii územného rozvoja. V záujme rozvoja ich konkurencieschopnosti, je však obzvlášť potrebné model decentralizácie uplatňovať v smere vytvárania efektívne fungujúcich
a funkčne komplexných aglomerácií. Ako sa ďalej uvádza v Koncepcii : „Uvedené aglomerácie
– ťažiská osídlenia dávajú dobrý predpoklad pre ich pozitívny rozvoj s tým, že môžu plniť
aj funkciu akýchsi akcelerátorov všeobecného rozvoja jednotlivých regiónov/krajov. Aby tak
mohli fungovať, je žiaduce pri ich ďalšom rozvoji uplatniť niektoré princípy odporúčané aj
v zásadách Európskej perspektívy priestorového rozvoja (ESDP):
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•

jadrové mesto (mestá) musí mať dostatočne silný hospodársky potenciál, hospodársku silu
presahujúcu hranice vlastného mesta. Predpokladom pre to je, aby sa v meste nachádzala
dostatočne diverzifikovaná ekonomická základňa. Od schopnosti rozvoja miest, závisí aj
schopnosť rozvoja vidieka,
• je potrebné podporovať diverzifikáciu ekonomickej základne miest. Úspech je možno dosiahnuť využitím miestnych daností a špecifík mesta a jeho zázemia
• akcieschopná a konkurencieschopná aglomerácia musí pri svojom rozvoji vychádzať zo zabezpečenia vyššej funkčnej komplexity, čo je možné iba v regionálnom kontexte. Zakladá
sa na spolupráci jednotlivých miest medzi sebou a úzkom spolužití mesta a jeho vidieckeho
zázemia. Ide o vzájomné porozumenie a hľadanie vzájomného dopĺňania sa o špecifiká
a funkčné komponenty v záujme racionálneho a optimálneho využívania lokálnych potenciálov
• mestá v záujme získania vyššej atraktivity a zabezpečenia vyššej efektívnosti nebudú
v budúcnosti schopné vytvoriť dostatočné podmienky pre potenciálnych záujemcov iba
v rámci svojho teritória a v rámci svojich teritoriálnych možností. Znamená to, že mestá,
medzi sebou sa musia naučiť žiť v tzv. kooperatívnej konkurencii a v spoločnom záujme
vedieť pritiahnuť kapitálové zdroje a investície. Musia ponúknuť spoločnú vyššiu funkčnú
komplexitu, z ktorej budú nakoniec všetci účastníci profitovať spoločne. V regiónoch kde
sa nevytvoria širšie koncipované rozvojové zámery a podmienky, chýbajúce nad miestne
a nadregionálne sieťové štruktúry budú viesť k znižovaniu lokálnej a regionálnej konkurencieschopnosti.
• využitie lokálnych daností je predpokladom pre vytvorenie atraktívnej a neopakovateľnej
ponuky pre rozvoj aktivít v meste a aglomerácii. Medzi takéto základné predpoklady patrí
využitie lokálnych kultúrnych a prírodných hodnôt a daností spôsobom eliminujúcim alebo zmierňujúcim nepriaznivé vplyvy na ne. Má to dva efekty. Zvyšuje sa potenciál daného
priestoru a vytvárajú sa predpoklady aktívnej ochrany kultúrnych a krajinárskych hodnôt
danej lokality.
• optimálna dostupnosť je podmienkou a predpokladom zvýšenia potenciálu mesta – aglomerácie – ťažiska osídlenia. Rovnako dôležité je súčasne s tým zabezpečiť aj optimálnu
a bezkolíznu „vnútornú“ dostupnosť (rýchle a kvalitné prostriedky hromadnej dopravy
v rámci miest a regiónov) a vybavenosť ostatnou technickou, obslužnou a sociálnou infraštruktúrou.
• organizačné predpoklady – decentralizácia verejnej správy je podmienkou optimálneho
využitia vnútorných zdrojov regiónov. Pri absencii riadiacich a rozvojových kompetencií
jednotlivých regionálnych celkov prichádza k strate funkčnosti čiastkových území, čo vedie k nevyužívaniu lokálnych daností vhodným a optimálnym spôsobom a ich úplnému
obchádzaniu.“
S uvedenými argumentmi treba súhlasiť s tým, že nestačí aplikovať tieto princípy iba na súčasné krajské mestá, ale aj na ďalšie regionálne centrá, najmä z dôvodu zohľadnenia kritérií
regionalizácie použitých aj pri návrhu tzv. župného variantu územnosprávneho usporiadania.
A ak nie je priechodnou cestou zmena územnosprávneho členenia, je nevyhnutné orientovať
podporu do viacerých miest v rámci súčasných krajov.
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Nerešpektovaný koncept decentrálnej koncentrácie podľa SAV
Podľa stratégie rozvoja Slovenska SAV mal byť budúci priestorový rozvoj založený na sieti malých a stredných miest, mal sa orientovať sa na tzv. koncept decentrálnej koncentrácie
a tento podporiť vo všetkých stratégiách a politikách. Znamená to mix viacerých stratégií :
• koncentrácia na rozvoj centier mestských regiónov, na posilnenie ich infraštruktúry a hospodárskej výkonnosti,
• posilnenie medziobecnej a medziregionálnej spolupráce,
• obmedzenie podpory mimo centier na podporu iba z vlastných zdrojov,
• konzekventná realizácia intenzifikácie výstavby v centrách, obmedzenie zaberania nových
plôch v extraviláne.

Dôsledky doterajšej regionálnej politiky
Výsledkom aktivít zo strany centrálnych vlád, ale aj činnosti vyšších územných celkov,
sú narastajúce regionálne disparity, vyľudňovanie regiónov a strata konkurencieschopnosti
mnohých miest a mestských regiónov, najmä v juhovýchodnej oblasti Slovenska. V minulosti, ale aj v súčasnosti, prijímané opatrenia na riešenie regionálnych problémov (financovanie
zaostávajúcich okresov už v deväťdesiatich rokoch neúspešne presadzovala vtedajšia vláda)
síce pomôžu momentálne znížiť nezamestnanosť v regiónoch, ale z dlhodobého hľadiska je
ich efekt otázny. Bohužiaľ ani doterajšie pôsobenie reprezentácií vyšších územných celkov sa
nezhostilo svojej úlohy v rámci existujúcich možnosti daných zákon č.302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, o samosprávnych krajov. Kládli malý dôraz na napĺňanie §1, ods.5
: „samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich
obyvateľov“, ale aj viacerých ustanovení §4, ods.1, z ktorého dikcie je zrejmá nevyhnutnosť
spolupracovať s obcami v rámci kraja, s ich volenými predstaviteľmi, ale aj so súkromným,
podnikateľským, ale aj nepodnikateľským sektorom v kraji, s inými samosprávnymi krajmi
a požadovať na centrálnej vláde (parlamente), aby pre možnosť plnenia zodpovedností, ktoré
im parlament uložil, vytváral spravodlivé rámcové podmienky.

Podnikateľské prostredie
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Pokles počtu obyvateľov v obciach/ regiónoch (modrá)

Prispôsobenie sa očakávaným trendom
Nedarí sa zohľadniť a prispôsobiť sa novým rámcovým podmienkam. Tlak globalizácie a silnejúcej internacionalizácie hospodárskeho súboja regiónov si vyžaduje reformovať viaceré politiky. Budúce zmeny sa týkajú aj regionálnej politiky. Ide teda o posúdenie, či doterajšie ciele
regionálnej politiky sú do budúcna správne nastavené a či sú použité vhodné nástroje. Doterajšia plošná regionálna podpora nie je perspektívnym riešením. Hrozí, že desaťročia budovaná
infraštruktúra (cesty, kanalizácia, vodovody,...) sa napokon stane v regiónoch s klesajúcim obyvateľstvom obrovskou záťažou z hľadiska jej údržby vzhľadom na (ne) efektivitu jej využitia.
Rovnako to bude platiť aj pre „sociálnu“ infraštruktúru, napr. školstvo. Regionálna podpora by
sa teda mala prioritne zamerať v zaostávajúcich regiónoch na koncentráciu podpory do centier
osídlenia, do hospodárskych priestorov, malých a stredných miest. Zároveň je potrebné v ich
dostupnosti hľadať nové prístupy pri poskytovaní služieb s využitím informačne – komunikačných technológií (napr. telemedicína, variabilná osobná doprava na zavolanie,....) a je nevyhnutná podstatne väčšia kreativita, ktorá nahradí doteraz konzervatívne prístupy plánovania
a financovania služieb. Dôsledkom rozvoja technológií, zvýšenou mobilitou osôb, kapitálu, tovarov a informácií ako aj svetové a európske integračné snahy spôsobujú, že trh sa zväčšuje. Každý
podnikateľský subjekt potom posudzuje komplexné podmienky jednotlivých priestorov, lokalít,
čo tiež hovorí v prospech orientácie sa na centrá osídlenia. Politika sa musí čoraz viac orientovať na výkon a používať rôzne stimuly, daňové zvýhodnenia, lepšiu infraštruktúru, dereguláciu
ale aj privatizáciu, aby sa vytvoril priestor na využitie verejných zdrojov vo verejných službách
(sociálne veci, zdravotníctvo, školstvo) zároveň s požiadavkou na zvýšenú efektivitu ich poskytovania, čo hovorí v prospech spolupráce v mestských regiónoch.
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Rozvoj regiónu je nikdy nekončiaci proces
a preto by nemal byť prispôsobovaný politickým, volebným, cyklom. Základom úspešného rozvoja mestského regiónu je pochopenie jeho možností a výhod. Akákoľvek stratégia nie
je jednorazovou správou, ale dlhodobou stratégiou, ktorá si vyžaduje dopĺňanie, adaptáciu
na zmenu rámcových podmienok na základe permanentné monitoringu, pričom je potrebné
mať neustále na zreteli potreby a možnosti miestnej ekonomiky, obyvateľov,..ktoré sú tiež
premenné.

Regionálna politika
a regionálne disparity
Regionálne disparity existovali vždy
a budú existovať vo všetkých štátoch.
Je to dôsledok nielen vnútroštátnych
podmienok, ale aj širších vzťahov. Väčšia ekonomická sila západnej časti Slovenska súvisí s rastúcou silou stredoeurópskeho regióny, z čoho môže výrazne
ťažiť Slovenska republika ako celkov
vhodnou regionálnou politikou a zmenou spôsobu finančného vyrovnávania
disparít. Určite nie snahami o utlmovanie rozvoja na západnom Slovensku.
Odlišnosti sú v rozdieloch nerovností, v ich posudzovaní/hodnotení
a v aplikovaných nástrojoch. Predtým
ako chceme kvantitatívne uchopiť riešenie regionálnych disparít je potrebné
uskutočniť viaceré rozhodujúce kroky.
Ide najmä o vymedzenie regiónov, veľkosť a použité techniky prerozdeľovania. Ak to neurobíme môžu nastať následné problémy pri
medziregionálnom a medzinárodnom porovnávaní.
Existujú rôzne typy regiónov
• prirodzené : pre ich vymedzenie sa používajú geograficky topografické znaky,
• homogénne, ktorých odlišnosti sú dané ich charakteristikou : chudobné a bohaté, rastúce,
stagnujúce, upadajúce,
• funkčné : rozhodujúci je pohyb obyvateľov do a z centra,
• politické : územnosprávne celky.
Pre porovnávanie sa hodia veľmi obmedzené politické regióny, ktorých hranice stále menej zodpovedajú životnému a hospodárskemu priestoru a už ich pôvodné vymedzenie nerešpektovalo kritériá regionalizácie, ale bolo rýdzo politickým rozhodnutím ( a zlým). Preto
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aj súčasné vyhodnocovanie regionálnych disparít na úrovni okresov alebo vyšších územných
celkov nepovažujeme za vhodné. Pre analýzu regionálnych disparít je vhodné orientovať sa
na homogénnosť regiónov, pričom ak chceme porovnávať je potrebné dávať pozor aj na to, aby
veľkosť bola približne rovnaká a aby mali svoje centrum

Cieľom rozvoja nemá byť záchrana existujúceho, ale hľadanie
nových perspektív
Vo väzbe na očakávanú zmenu rámcových podmienok, na nové trendy a výzvy. Súčasťou
by malo byť prehodnotenie miestnej/regionálnej ekonomiky a jej komparatívnych výhod. Ak
nie sú v regióne / meste k dispozícii odborníci, treba ich najať (nie na dlhodobé kontrakty,
ale na jasné časovo obmedzené konkrétne úlohy). K realizácii vízie, projektov je samozrejme
dôležité získanie podporu ostatných úrovní územnej samosprávy, ale aj ministerstiev a vlády.
Dá sa očakávať, že bariérou rozvoja, realizácie projektov, budú aj legislatívne opatrenia (regulácia) a preto je nevyhnutné komunikovať s predstaviteľmi zákonodarného zboru. Iniciatíva,
jasné definovanie problému, by mala prísť z „regiónov“. Súčasťou procesu musia byť opatrenia na zlepšovanie podnikateľského prostredia v území (mesto, mestský región), ktorým sú
napríklad : skvalitňovanie infraštruktúry, vytváranie miestnych stimulov (pozemková politika, využívanie objektov, miestne dane a poplatky, služby,...), vzdelávanie obyvateľov, bývanie
a jeho diverzifikovaná ponuka, využívanie plôch a pozemkov ako aj priemet zámerov do rozpočtu regiónov a obcí90. Pri príprave a realizácii je nevyhnuté korigovať existujúce bariéry.

Úspech je závislý od dodržania univerzálnych princípov
Medzi princípy patria: vytvorenie ekonomickej základne mesta/ mestského regiónu, stavanie na komparatívnych výhodách územia, identifikácia bariér/možností trhu, ich odstránenie umožní „prílev“ firiem, orientácia na riešenie príčin a nie symptómov
Ekonomická základňa
Jedná sa najmä o opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo napomáhajú konkurencieschopnosti „primárnej (nosnej)“ sféry, pretože tá určuje hospodársky rast mestského regiónu91. Základnou otázkou teda je : aká, aké firmy tvoria primárnu sféru v mestskom regióne?
Komparatívne výhody územia mestského regiónu
Región je závislý od existujúcich, prípadne nových, firiem primárneho sektora. Ekonomická
špecializácia by sa mala orientovať na relatívne najefektívnejšiu výrobu a služby v danom regióne. Problémom súčasnosti v niektorých regiónoch je snaha o naprávanie negatív centrálneho
90 Pre vopred definované projekty je vhodná participácia rozpočtov VUC aj miest a obcí
91 Firmy primárnej sféry predávajú tovar a služby iným, predávajú v rámci regiónu, štátu, v zahraničí, prinášajú územiu zisk, zvyšujú dopyt po tovare a službách, podporujú rozvoj sekundárnej a terciárnej sféry. Firmy
sekundárnej sféry vyrábajú čiastkové komponenty, energie, výstavba, doprava, účtovníctvo, poskytujú iné
služby,...môžu byť časťami väčších podnikov. Firmy terciárnej sféry poskytujú tovary a služby v regióne
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plánovania a preto je dnes potrebné v niektorých regiónoch začať od znova, na zelenej lúke. Je
potrebné začať okamžite a nie čakať na pravidlá zvrchu. Pri snahe o rozvoj mestských regiónov
existuje viacero možností, rôzne komparatívne výhody a preto neexistuje jeden „centrálny recept“, resp. slepé kopírovanie projektov z iných regiónov. Regióny sa môžu zamerať napríklad
na: geografiu, trhy, štruktúru priemyslu, veľkosť podnikov (uprednostnenie veľkých alebo malých a stredných), prírodné podmienky, zamestnancov, technológie, verejnú infraštruktúru.
Je potrebné sústrediť sa na riešenie príčin a nie symptómov
Ak pritiahneme firmu do mestského regiónu bez toho aby sme vedeli prečo sama neprišla
alebo nevznikla bez podporných mechanizmov, je pravdepodobné že firma skôr či neskôr,
po vyčerpaní výhod (stimulov), odíde. Ak sa „zháňajú“ firmy bez zohľadnenia podnikateľského prostredia odstraňuje sa síce krátkodobo symptóm nezamestnanosti, ale väčšinou bez riešenia skutočných príčin. Stratégia by mala byť založená na využívaní komparatívnych výhod
pre miestne firmy, aby uspeli na trhu. Vznik pracovných miest je nepriamy prínos vtedy, ak
existujú kvalitné pracovné sily a prístup k financiám. Nie všetky kroky vedú k priamemu vytváraniu pracovných miest, ale sú nevyhnutné. Napríklad zvýšenie kvality ciest síce prinesie
rýchlejší presun tovaru a možno negatívny dopad na potrebu počtu šoférov, ale na druhej strane vytvára nové trhy pre firmy. Niekedy je vhodne usídľovať aj firmy bez ohľadu na produktivitu Politici (centrálni aj miestni) musia svojou šikovnou politikou pomocou nemobilných
faktorov rozhodujúcich pre usídlenie firiem priťahovať mobilné faktory

Tézy viacročného programu podpory regionálneho rozvoja
Východiská
• ciele a zásady novej regionálne politiky
• priestorové dopady
• zdôvodnenie a kritériá inovačnej a hodnotovo orientovanej regionálnej politiky
Regionálny viacročný program (aspoň dve volebné obdobia)
• všeobecné východiská a kritériá ( generálne rámce, nosné myšlienky, pravidlá selektovania/výberu)
• tematické okruhy podpory (napr.: priemysel, turizmus, vzdelávanie, energetika, prírodné
zdroje, poľnohospodárstvo)
• obsah vertikálnej priamej podpory (konkurencieschopnosť, nadpodniková podpora, infraštruktúra prinášajúca pridanú hodnotu, medziobecné a medziregionálne zosieťovanie, inštitucionálne reformy)
• podpora horizontálne spolupráce v regióne, výber sektorov podľa dispozícií regiónov,.....
• podpora vedomostnej spoločnosti (prepájanie, kvalifikácia, infraštruktúra)
• financovanie (fondy, indikátory)
• spôsob a pravidlá získania podpory (vecne, metodický, priestorovo)
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programy na úrovni mestských regiónov
prepojenie s priestorovým a územným plánovaním
udržateľnosť
kontrola

Dopady
• na štát, mestské regióny, obce
• na hospodárstvo
• na udržateľnosť
Legislatívne dopady
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Integrované plánovanie a manažment
sú nevyhnutné
Občania budú očakávať a žiadať stále viac verejných služieb
Mestá sú a budú aj v budúcnosti centrami vedomostí a kreativity, motorom, akcelerátorom
hospodárskeho a spoločenského vývoja. Ako sme uviedli budú sa musieť vysporiadať s dopadmi očakávaných trendov a budú čeliť výkyvom a nedostatku verejných financií spojených s dôsledkami týchto trendov. Budú sa prehlbovať problémy s udržiavaním rovnosti šancí nielen
v mestách, ale aj v rámci sociálnych skupín a generácií. Pre mestá bude preto veľmi dôležité
udržiavať rovnováhu z dôvodu ich trvalo udržateľného rozvoja. Miestna úroveň v súčasnosti
nemá na Slovensku výrazný vplyv a dostatok nástrojov na vytváranie rámcových podmienok
pre spoločenský rozvoj, môže však už aj dnes pomocou kreativity a inovácii a cestou dlhodobých a integrovaných stratégií lepšie využiť priestor, ktorý má k dispozícii.

Kultúra rozvoja mesta/mestského regiónu sa
v priebehu posledných desaťročí zmenila
Systematické plánovanie bolo nahradené intuitívnymi rozhodnutiami politických orgánov, čo sa často negatívne odzrkadlilo a odzrkadľuje na súčasnej situácii našich miest. Meniace sa rámcové podmienky však opätovne vytvárajú priestor pre obnovenie integrovaných
strategických konceptov pre mestá a mestské regióny. Príkladom je aj požiadavka EU v prípade čerpania dotácií v rámci integrovaného regionálneho operačného programu,

Zmena rámcových podmienok bude mať veľké dopady
na mestá/ mestské regióny
•

•

globalizácia trhov a internacionalizácia hospodárstva, ako aj prechod z priemyselnej
spoločnosti na vedomostnú spoločnosť a spoločnosť služieb zvýši súťaž medzi mestami
a regiónmi o získanie kvalifikovanej pracovnej sily, kreatívcov, a ich rodiny. Spoločnosti,
podniky budú stále menej závislé od lokality, miestne väzby budú menšie. Zamestnanci
budú závislí od rozhodnutí, ktoré sa udejú ďaleko od ich pôsobenia. Preto bude stále viac
rásť pre mestá/ mestské regióny význam miestnej ekonomiky, miestnych podnikateľov:
v tejto súvislosti sa otvára otázka významu stimulácie veľkých nadnárodných spoločností
centrálnou vládou na úkor malých stredných podnikateľov,
rast príjmovej polarizácie a rastúci podiel chudobných a sociálne znevýhodnených skupín
obyvateľstva povedie k nižšej väzbe na prácu (fluktuácia), pracovné miesto, pracovisko. Pracovná migrácia sa stane spoločenskou realitou spojená s rastom jednotlivo žijúcich, s rozpadom rodín. Zamestnanie bude strácať funkciu spojiva miestnej spoločnosti, funkciu stabilného materiálneho základu života. Tieto riziká budú mať rôzny dopad na mestá, regióny, na to
ako sú obyvatelia pripravení na migráciu, na mužov, ženy, na vekovú štruktúru obyvateľov,....
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nedostatok vzdelania je jedným z rozhodujúcich dôvodov chudoby. Mladí ľudia bez dostatočného vzdelania majú problém prechodu zo základných škôl na stredné školy, neznalosť
cudzích jazykov obmedzujú možnosť migrovať za dobre platenou prácou,... Tieto individuálne deficity vedú sumárne k nezamestnanosti, resp. nezamestnateľnosti, k sociálnej
segregácii a tým k národohospodárskym deficitom
mestská spoločnosť sa stáva diferencovanejšou, poznačená individualizmom. Ekonomické,
sociálne a etnické rozdiely môžu viesť k vzniku paralelných spoločností a tým pádom klesajú predpoklady pre integráciu. Najmä vo väčších mestách bude rásť význam mestských
štvrtí a vzniknú nové požiadavku na priestorové a rozvojové plánovanie. Účasť vo voľbách
ale aj pokles významu politických strán sú jasným indikátorom poklesu záujmu obyvateľov
o miestne veci u časti populácie. Zároveň rastú nové formy angažovania sa, participácia.
Spolurozhodovanie obyvateľov, participatívne rozpočtovanie sú prvými ukážkami iného,
aktívneho prístupu obyvateľov.
sociálne a demografické zmeny, vývoj počtu obyvateľov, zmeny vekovej štruktúry, zmena
spôsobu života sú a budú pre mestá a mestské regióny hlavnou výzvou. Rast počtu obyvateľov a znižovanie priemerného veku obyvateľstva sú v mestách skôr výnimkou ako pravidlom. Centrá miest sa vyprázdňujú. Bytový, pracovný trh, infraštruktúra a jej vyťaženie
je priamo závislé od demografického vývoja. „Udržateľnosť demografie“ bude preto jedným z hlavných kritérií udržateľnosti vývoja. Suburbanizácia si bude stále viac vyžadovať
medziobecnú spoluprácu a spravodlivé vyrovnávanie výhod a nevýhod medzi centrálnym
mestom a obcami v jeho okolí.
klimatická zmena je úzko prepojená s miestnou úrovňou. Mestá majú veľký podiel na spotrebe energií, veľký podiel emisií sa produkuje na území miest. Ochrana klímy si vyžaduje
integrovaný prístup. Prispôsobenie sa (adaptácia) na zmenu klímy získava na význame
v posledných desaťročiach realizovaná privatizácia verejných služieb a snahy o ekonomizáciu správy (znižovanie výdavkov na správu) vedú k strate riadiacich a kontrolných funkcií
miest a preto je stále zložitejšie pripraviť a realizovať jednotné mestské politiky. Privatizácia infraštruktúry alebo jej správy redukujú možnosti riadenia cestou orgánov samosprávy
a koordinácia jednotlivých politík sa stáva stále komplikovanejšou.

Význam a ciele integrovaného plánovania
Mestský rozvoj a jeho plánovanie má v prvom rade slúžiť verejnému blahu. Má za cieľ
zabezpečiť rovnosť šancí v rôznych častiach územia, pre rôzne skupiny obyvateľstva, sociálne
skupiny. Dosiahnutím konsenzu môže prispieť k sociálnemu zmieru v čase nárastu sociálnych
a priestorových nerovností. Občania, ak sú negatívne dotknutí plánovaním, veľmi často protestujú, napr. proti ekonomickým záujmom súkromných investorov, ale aj proti komplexným
a dlhodobým infraštruktúrnym projektom. To kladie vysoké nároky na strategické plánovanie a na diskusiu s partnermi s cieľom zohľadniť ich pripomienky.
Integrovaný rozvoj mesta/ mestského regiónu, na rozdiel od doterajšieho plánovania rozvoja,
by mal byť viac orientovaný na projekty a ich realizáciu, mal by obsahovať komplexný prístup,
koordinovať jednotlivé sektorové zámery do jedného celku. Je potrebné integrovať rôzne aspekty:
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rôzne úrovne, od mestskej časti/štvrte po región,
rôzne „rezorty“,
súkromné a verejné financie a podporné nástroje,
rozličných aktérov a organizačné štruktúry.
Práve jasné prepojenie stratégie a realizácie je to čosi vyžaduje integrovaný prístup k rozvoju mesta/mestského regiónu. Prehlbovanie bariér medzi aktérmi v konečnom dôsledku obmedzuje rast kvality života v meste.
Okrem nosných výziev ako je globalizácia, demografické a sociálne zmeny, klimatická zmena, sú pre mestá prioritami miestne témy. Je to široké spektrum tém, ktoré majú strategický
význam pre rozvoj mesta/mestského regiónu :
• medzinárodná spolupráca, využitie šance prehlbujúcej sa medzinárodnej spolupráce miest,
podpora kultúrnych a hospodárskych výmen ako predpoklad konkurencieschopnosti,
• spolupráca mesta a okolia, profilácia pomocou, napr. marketingu, bývania, prepravy a dopravy, spoločné riešenie problémov, efektívna deľba práce,...
• hospodárstvo, veda, kreativita, podpora a posilnenie zo sieťovania, podpora miestnej ekonomiky, podpora zmiešaných území nie monofunkcie,
• sociálna súdržnosť a integrácia rovnosť šancí,
• mesto ako miesto pre bývanie, diferencovaná ponuka bývania pre rozličné cieľové skupiny,
obnova, modernizácia, verejné priestory, dostupnosť služieb,....
• vzdelávanie, nastavenie infraštruktúry pre všetky vekové skupiny,...
• klimatická ochrana, spotreba energií
Okrem toho existuje spektrum miestnych, resp. regionálnych tém podporujúcich kvalitu a trvalú

Udržateľnosť miest/mestských regiónov:
•
•
•
•
•
•

efektívne využívanie plôch, regulovaný priestorový rozvoj
kultúra mobility, znižovanie hlučnosti
zeleň v meste
mesto a kultúra výstavby
rozvoj centier a maloobchodu
kultúra, šport, voľný čas

Nosné piliere integrovaného rozvoja
•
•
•
•
•
•
•

riadenie a vytváranie sietí aktérov,
podpora verejného dialógu, nové formy participácie,
monitoring na úrovni častí mesta, obcí, štvrtí veľkých miest,
analýzy, scenáre, prognózy, dáta,
dlhodobé ciele, kritériá pre súkromných aj verejných aktérov,
sektorové alebo prierezové programy,
evaluácia cieľov, procesov výsledkov.
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Organizácia a zdroje
Pozícia strategického plánovania a rozvoja môže byť zabezpečovaná v rámci organizácie
správy rozlične:
• ako súčasť vedenia,
• ako osobitný odbor, sekcia
• ako súčasť sekcie ekonomiky mesta,
• ako mestská/ regionálna organizácia92
Výhodou prepojenia vedenia a stratégie rozvoja spočíva v možnosti riadenia a koordinácie celej správy mestského regiónu. Jednotlivé formy však závisia od miestnych zvyklostí,
miestnej histórie, ale aj od personálnych možností a preto nie je možné objektívne povedať
ktorý model je pre konkrétne mesto, mestský región, lepší. Bez ohľadu na formu je pre všetky
rozhodujúce:
• podpora od vedenia mesta, obcí, miestnych politikov, prepojenie s volenými orgánmi,93
• akceptácia od ostatných aktérov,
• „nadrezortné projektové, pracovné a riadiace skupiny,
• priama väzba na rozpočet mesta,
• finančná autonómia.
Integrovaný rozvoj mesta si vyžaduje finančné a personálne zdroje, ktoré umožnia získať kvalitných zamestnancov, spolupracovníkov, odborníkov rôznych disciplín: urbanizmus,
priestorový a mestský rozvoj, životné prostredie, geografia, sociálna politika, správa, právo,
ekonomika. Ľudí, ktorí sú otvorení nápadom, názorom, sú kreatívni, flexibilní, znášajú zaťaženie, sú schopní pracovať v tíme a majú pochopenie pre názory iných.
Ak sa dnes centralizuje na úrovni centrálnej vlády strategické plánovanie pod Úrad vlády SR94, je rovnako potrebné aby sa adekvátne útvary pre strategické plánovanie na úrovni
miest/mestského regiónu.

Manažment rozvoja mesta/mestského regiónu
Integrovaný rozvoj sa nemôže obmedzovať iba na vypracovanie plánov, dokumentov (napr.
PHSR, PRM). Je k nemu potrebný manažment pre jeho realizáciu. To si vyžaduje prepojenie

92 V tejto súvislosti považujeme za potrebné prehodnotiť celkovú štruktúru štátnych a aj samosprávnych
inštitúcií, ktoré sa majú zaoberať regionálnym rozvojom.
93 Existuje aj možnosť prepojenia voleného predstaviteľa občanov s priamou zodpovednosťou za sektor „rezort“, čiže občania si volia člena rady zodpovedného napríklad za ekonomický rozvoj mesta, ktorému
podlieha miestna exekutíva a miestne podniky v danej oblasti
94 V roku 1999 vzniklo z rovnakého dôvodu Ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré zo straníckych dôvodov nikdy nedostalo dostatok právomocí a nástrojov, nikdy sa na ňom nesústredili všetky kompetencie
a následne bolo rovnako zo straníckych dôvodov, zrušené, čím sa iba prehĺbil toľko spomínaný rezortizmus aj v oblasti regionálneho rozvoja
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času, peňazí, práva, plôch,...cestou tematických programov a priemet do programového rozpočtu. Manažment rozvoja mesta pozostáva z rôznych úrovní / druhov :
• manažment plánovania
• informačný a komunikačný manažment
• projektový a realizačný manažment
• manažment kvality (optimalizácia pomocou kritérií, súťaží, poradenstva, monitoringu
evaluácie,...
Pre evauláciu integrovaných konceptov je najlepšie používať mix metodík:
• vývoj kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov
• evaluácia plnenia cieľov, princípov, procesov
• dosiahnuté, realizované projekty,....

Kritériá pre integrované mestské/ regionálne koncepty
•
•
•
•
•
•

politická legitimita, záväznosť a orientácia na hodnoty,
komunikácia v rámci otvoreného a štruktúrovaného plánovacieho procesu,
vedecké, analytické a empirické východiská,
priestorový rozvoj, integrácia,
realizácia, časový plán, financovanie, flexibilita,
evaluácia cieľov priorít, nosných projektov.

Úlohy verejného sektora
Mestské orgány by mali z dôvodu nových výziev a ich dopadov na mestá / mestské
regióny využívať integrované strategické plánovanie a integrovaný manažment. V rámci
neho presadzovať spoluprácu mesta a okolia, v rámci mestských regiónov. Primátori, mestské rady, mestské komisie a zastupiteľstvá by mali viesť diskusie o prispôsobeniu sa miest
novým podmienkam. Predpokladom úspešnej aplikácie integrovaného plánovania rozvoja
miest sú nielen materiálové a personálne možnosti, ale aj nevyhnutná politická podpora.
Odporúčame, aby v rámci svojich organizačných štruktúr mestá vytvárali strategické útvary, ktoré budú pripravovať analytické, odporúčanie a monitorovacie správy pre rozhodovanie mestských politikov.
Centrálna vláda by mala brať predstaviteľov miest za partnerov už vo fáze prípravy stratégie. V rámci návrhov je potrebné zaoberať sa posilnením právnych, kompetenčných a finančných podmienok pre mestský a regionálny rozvoj a nepripustiť oslabovanie komunálnej
a regionálnej úrovne. Je potrebné garantovať minimálne strednodobú stabilitu podporných
programov, prehodnotiť celkovú štruktúru inštitúcií, ktoré zo zákona zriadila, resp. ich podporuje. Jedná sa o Integrovanú sieť regionálnych rozvojových agentúr, RRA, RIP/BIC, RPIC,
Rady pre rozvoj v najmenej rozvinutých regiónoch.....Aby jasne definovala stratégiu regionálneho rozvoja orientovaného na podporu centier prirodzených regiónov. Zároveň aby predložila legislatívu upravujúcu povinnosti spolupráce miest a obcí v rámci mestských regiónov
v definovaných oblastiach/ kompetenciách, v prípade zlyhania dobrovoľnosti.
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Súčasný volebný systém a jeho vývoj,
silné a slabé stránky
Základný rámec volebného systému do NR SR (do roku 1993 do Slovenskej národnej rady –
SNR) bol utvorený už v roku 1990 zákonom č. 80/1990 Zb. Ten zakotvil listinný pomerný systém
a jeho základné parametre, akými boli štyri volebné obvody kopírujúce vtedajšie krajské usporiadanie či umelá klauzula troch percent ako nevyhnutná podmienka pre zúčastnené subjekty uchádzať sa vôbec o mandáty. Pre prevod voličských hlasov na mandáty bol zakotvený kvótny mechanizmus s pomerne neutrálnymi účinkami. Voličom bolo taktiež umožnené udeľovať v rámci listiny
nimi preferovanej strany štyri prednostné hlasy, avšak podmienky pre posun kandidátov z nevoliteľných miest boli značne vysoké, čo tento mechanizmus významne limitovalo.95
V ďalšom období prešiel systém určitými úpravami, avšak ani v jednom prípade nedošlo
k odklonu od jeho základnej pomernej logiky. K väčšine zásahov došlo ešte v priebehu 90. rokov, kedy sa mierne modifikoval kvótny prepočet hlasov a zaviedla sa klauzula piatich percent
pre samostatné strany a jej vyššie hodnoty pre koalície. Popri tom sa realizovali i menej významné úpravy skôr technického charakteru, ktoré na „politickú“ stránku volebného systému
nemali dopad (Spáč 2010).
K najvýznamnejšej reforme vôbec došlo na jar 1998 v rámci tzv. Mečiarovej novely. Tá primárne zavádzala prvky s cieľom oslabiť vtedajšiu opozíciu, a to pomocou úpravy podmienok pre
prekonanie klauzule v prípade koalícií, posilnením roly štátnej správy nad samosprávou v rámci
volebného procesu či zmenami v možnostiach vedenia kampane. Za kľúčový bod reformy sa
však dá označiť opustenie rozdelenia územia do štyroch obvodov a namiesto toho zavedenie
jedného celoštátneho 150 mandátového obvodu (Mesežnikov 1999; Lebovič 1999). Po voľbách
v roku 1998 sa podoba volebného systému vrátila do svojej predošlej podoby, avšak práve s výnimkou štruktúry obvodov. Štyri celky, využité pre trojicu volieb v rokoch 1990 až 1994, už
obnovené neboli a celoštátny obvod pretrval ako jediný relikt Mečiarovej novely až dodnes.
Volebné reformy prvej Dzurindovej vlády, usilujúce sa o vrátenie podoby systému do stavu
„pred Mečiarom“ predstavovali posledné zásahy tohto typu. Od volieb v roku 2002 sa systém
v zásade nezmenil, pričom jedinou úpravou bolo posilnenie inštitútu prednostného hlasovania prostredníctvom zníženia podmienok, za akých sa kandidáti môžu posunúť hore v rámci
svojej listiny. Vo všeobecnosti tak možno povedať, že volebný systém do slovenského parlamentu prešiel po roku 1990, resp. 1993 sériou zmien, avšak jeho listinná pomerná podoba
zostala nepretržite zachovaná až do súčasnosť

Silná stránka systému – férovosť
Východiskom pre akékoľvek zmeny v súčasnom systéme, musí byť posúdenie jeho účinkov. Základnou devízou podoby volieb do NR SR je jeho vysoká miera proporcionality.
95 V prvých voľbách potrebovali kandidáti na posun po listine získať taký počet preferenčných hlasov, ktorý
zodpovedal aspoň polovici všetkých voličov strany, ktorí sa rozhodli na prednostnom hlasovaní participovať. Až od volieb 1992 sa hranica započítania preferencií stanovila ako pevný podiel z hlasov získaných
stranou, čo pretrvalo až do súčasnosti.
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Jednoducho povedané, svojím nastavením slovenský model zaisťuje, že v rámci procesu rozdeľovania mandátov nie je žiadna politická strana oproti svojim konkurentom zvýhodnená či
naopak penalizovaná. Tento efekt je spôsobený prítomnosťou celoštátneho obvodu, ktorého
enormná veľkosť znemožňuje, aby matematické prepočty hlasov na kreslá pomohli napríklad
veľkým subjektom na úkor malých či naopak.
Vysokú mieru proporcionality potvrdzujú uvedené údaje z volieb do NR SR v roku 2012
(tab. č. 15). Ako vidieť, všetky strany získali približne o pätinu až štvrtinu viac mandátov, než
by im náležalo na základe ich voličskej podpory. Platilo to ako o dominantnom Smere-SD, tak
i o SaS, ktorá skončila pomerne blízko nad úrovňou klauzuly. Pomer ich získaných hlasov bol
približne 7,55 k jednej a pomer ich mandátov bol úplne totožný. Ak by systém pôsobil v prospech veľkých či naopak malých strán, daný pomer by sa zmenil, čo však nenastalo.96 Analogické závery pritom vyplývajú i z ostatných parlamentných volieb po roku 1998.
Index deformácie vo voľbách do NR SR 2012
strana

hlasy

hlasy (v %)

mandáty

mandáty
(v %)

index
deformácie

Smer-SD

1 134 280

44,41

83

55,33

1,25

KDH

225 361

8,82

16

10,67

1,21

OĽaNO

218 537

8,55

16

10,67

1,25

Most-Híd

176 088

6,89

13

8,67

1,26

SDKÚ-DS

155 744

6,09

11

7,33

1,20

SaS

150 266

5,88

11

7,33

1,25

ostatné

493 450

19,36

0

0

0

Zdroj: Štatistický úrad SR, prepočty Peter Spáč
Poznámka: Index deformácie predstavuje podiel medzi percentom mandátov a hlasov, ktoré politická strana
získala. Ak strana získa vyšší podiel mandátov ako má hlasov (hodnota indexu je vyššia ako jedna), znamená to, že strana je volebným systémom nadreprezentovaná, pretože v parlamente ju zastupuje vyšší podiel
poslancov, ako je jej reálna podpora v spoločnosti. Ak je naopak jej podiel mandátov nižší než percento hlasov
(index nižší ako 1), systém ju poškodzuje a vo výsledku je strana podreprezentovaná (Šedo 2007)

Tým, že slovenský systém operuje v podmienkach vysoko početného obvodu, je nemožné,
aby určitá veľkostná kategória strán získala výhodu a súčasne je vylúčené, aby bol akýkoľvek
subjekt podreprezentovaný pod úroveň svojej voličskej podpory. Znamená to, že ak politická
strana v parlamentných voľbách na Slovensku získa napríklad 25 percent hlasov, za žiadnych
okolností nedostane menej ako štvrtinu, teda 35, kresiel. Nadreprezentácie subjektov (hodnoty indexu nad 1) sú spôsobené iba prepadnutými hlasmi strán, ktoré nepresiahli klauzulu,
pričom čím viac týchto hlasov je, tým viac kresiel získajú parlamentné strany nad rámec svojej
skutočnej podpory (Spáč 2010: 57-59).
96 V tabuľke by v takom prípade navyše bolo možné pozorovať zostupný alebo naopak vzostupný trend hodnôt indexu, k čomu taktiež nedošlo. Napríklad ak by slovenský systém pomáhal veľkým stranám, index
Smeru-SD by musel byť citeľne vyšší než u ostatných strán. V praxi však k ničomu takému nedochádza,
keďže najnižší i najvyšší výsledok indexu vo voľbách 2012 dosiahli dve malé strany.
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Slabiny dnešného volebného systému
Férová distribúcia mandátov s ohľadom na získané hlasy predstavuje silné pozitívum slovenského systému. Na druhej strane však možno identifikovať i jeho konkrétne zápory, pričom
zvýrazniť možno predovšetkým dva. Po prvé je to neschopnosť systému adekvátne zaistiť
zastúpenie regiónov v parlamente a po druhé ide o slabý dopad prednostného hlasovania na personálne zloženie NR SR. V oboch prípadoch je hlavnou príčinou celoštátny obvod, čo
z neho robí značne kontroverzný prvok vedúci ako ku kladným, tak i negatívnym dôsledkom.
Nedostatočné zastúpenie regiónov
Zakotvenie jediného 150 mandátového obvodu má ten následok, že politické strany zostavujú iba jednu kandidátnu listinu so všetkými svojimi nominantmi. Skladba listín je plne
v ich rukách, čo znamená, že im nič nebráni, aby ich zostavili iba z osôb rovnakého pohlavia,
povolania, či pochádzajúcich z totožného mesta. I keď takto extrémny postup strany v praxi nevolia, volebný systém neobsahuje žiadnu inštitucionálnu záruku vedúcu k primeranému zastúpeniu regiónov v NR SR. To, že politické subjekty tvoria jednotné listiny, posilňuje
centralizáciu procesu nominácií a rolu straníckych vedení. Vo výsledku tak naprieč spektrom
dochádza k tomu, že nadmerné zastúpenie na listinách, no predovšetkým v samotnom parlamente, získavajú zástupcovia hlavného mesta, kým zvyšné regióny výrazne zaostávajú. Pre
ilustráciu, v poslednej dekáde tvorili bratislavskí poslanci vždy približne jednu tretinu NR SR.
I keď je zrejmé, že viacerí politici, pochádzajúci z iných častí krajiny, si z praktických dôvodov
zmenili bydlisko na Bratislavu, daná hodnota je výrazne vyššia, než podiel hlavného mesta
na populácii štátu.
Neefektívne prednostné hlasovanie
Druhým významným negatívom slovenského volebného systému, je oslabenie až minimalizácia účinkov prednostného hlasovania. Daný mechanizmus by mal zaisťovať, aby voliči
v prípade potreby mohli zasiahnuť do poradia kandidátov na listinách, stanovenom politickými stranami. V praxi je však tento priestor pre občanov skôr formálny, na čom má najväčší
podiel práve celoštátny obvod.
Pod vplyvom tohto prvku v sebe kandidátne listiny kombinujú dve charakteristiky. Po prvé,
tým, že strany vytvárajú iba jednu listinu, do ich čela sú nominované ich kompletné vedenia.
Po druhé listiny zahŕňajú spravidla 150 kandidátov, čo výrazne narúša možnosti voličov ľahko
sa v nich orientovať a ich objemu možno pripísať skôr odstrašujúci účinok. Súhrnne to vedie
k tomu, že voliči svoje prednostné hlasy adresujú predovšetkým popredným nominantom.
V jednotlivých voľbách kandidáti zoradení na prvých desiatich miestach získavajú viac než
polovicu všetkých odovzdaných preferencií, pričom spravidla je tento ich podiel ešte výrazne
vyšší (tab. č. 16). Znamená to tak, že v slovenských stranách si prví desiati kandidáti medzi
sebou podelia viac prednostných hlasov ako ich zvyšní 140 spolustraníci. Vysoká početnosť
listín tento nepomer iba posilňuje, keďže veľký počet kandidátov vedie k vysokému rozptylu
hlasov voličov a nominanti s horším poradím získavajú skôr zanedbateľné objemy „krúžkov“
hlboko pod hranicou potrebnou pre posun smerom nahor.
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Podiel prednostných hlasov udelený prvým desiatim kandidátom
voľby 2006

voľby 2010

voľby 2012

strana

hlasy (v %)

strana

hlasy (v %)

strana

hlasy (v %)

SMER-SD

73,28

SMER-SD

85,3

SMER-SD

79,4

SDKÚ-DS

75,81

SDKÚ-DS

72,33

KDH

67,16

SNS

68,07

SaS

54,33

OĽaNO

14,79

SMK

64,29

KDH

63,39

Most

59,89

ĽS-HZDS

67,51

Most

59,68

SDKÚ-DS

61,83

KDH

69,58

SNS

75,75

SaS

68,92

Zdroj: Štatistický úrad SR, prepočty Peter Spáč
Poznámka: Jedinou výnimkou z načrtnutého trendu bola strana OĽaNO, kde podiel hlasov pripadajúcich
na popredných kandidátov bol výrazne nižší, čo bolo spôsobené kandidatúrou jej lídrov na konci listiny

Výsledne tak najviac prednostných hlasov na Slovensku získava úzka skupina straníckych
lídrov, z ktorých spravidla vyčnievajú predsedovia. Po nich nasleduje strmý pokles obdržaných
preferencií, ktorý končí až v marginálnych hodnotách a na tejto hladine sa udržiava až do konca listiny. Na základe toho systém výrazne limituje možnosti voličov výraznejšie zasiahnuť
do personálnej skladby NR SR, keďže v zásade je pripustený iba malý počet posunov kandidátov z pôvodných nevoliteľných miest. Najvýraznejšie sa to prejavilo vo voľbách 1998, keď sa
neposunul žiadny kandidát a v roku 2002, keď sa to poradilo jedinému, a to Á. Duka-Zólyomimu z SMK. V danom nastavení bolo prednostné hlasovanie fakticky zablokované.
Reakciou na to bola pred voľbami 2006 znížená hranica započítania z desiatich na tri percentá hlasov politickej strany, čo umožnilo istému počtu kandidátov dostať sa k mandátom
pomocou preferencií voličov. I keď s každými ďalšími voľbami tento počet postupne rástol
(siedmi v roku 2006, jedenásti v 2010 a pätnásti v 2012), daný trend nemožno preceňovať,
keďže k nemu prispeli konkrétne špecifické rysy, ktoré sa v budúcnosti nemusia opakovať.
Za všetky možno spomenúť skupinovú kandidatúru osôb z OKS na listine Mostu-Híd v roku
2010 či úmyselné stavanie skupiny okolo I. Matoviča na posledné štyri priečky vo voľbách
2010 a 2012. Dá sa tak konštatovať, že napriek vysokému záujmu verejnosti o prednostné
hlasovanie, je jeho nastavenie naďalej veľmi limitujúce, a teda posilňujúce vôľu politických
strán, pričom hlavným faktorom je tu opäť jeden celoštátny obvod (Spáč 2013).
Súčasný systém používaný pre voľby do NR SR tak možno zhrnúť nasledovne. Na jednej strane
sa tento model vyznačuje vysokou férovosťou, garantujúcou neutrálny prístup ku každej strane,
ktorej sa podarí presiahnuť klauzulu. Pri rozdeľovaní mandátov je irelevantné, či získal subjekt
osem alebo tridsať percent hlasov voličov, pretože systém ho oproti jeho konkurentom žiadnym
spôsobom nezvýhodní, ani ho nepoškodí. Oproti tomu súčasné pravidlá volieb nedokážu garantovať adekvátne zastúpenie regiónov v parlamente a ich ďalšou slabinou je značne úzky priestor pre
voličov, ako ovplyvniť personálnu skladbu NR SR. Spomenuté účinky majú spoločného determinanta, ktorým je jeden celoštátny obvod, čo znamená, že reformy usilujúce sa o nápravu daného
stavu, musia nutne počítať s modifikáciou tohto prvku. S ohľadom na kontinuitu systému pritom
platí, že pre realizáciu požadovaných úprav je možné naďalej zostať pri listinnom pomernom systéme, čoho kladnou stránkou je i jednoduchšie akceptovanie a pochopenie zmien zo strany verejnosti.
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PRÍLOHA
Samosprávne kompetencie
Prenesený výkon pôsobnosti
Miestna štátna správa
Služby (S)
Regulácia (R)
Administratívne (A)
Vecné (V)
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
VUC
úsek cestnej
dopravy
zákon
56/2012

úsek dráh
zákon
514/2009

Udeľovanie dopravných licencií na pravidelnú dopravu okrem mestskej
dopravy / zákon 56/2012 Z. z. §43

A

R

odnímanie dopravných licencií na pravidelnú dopravu okrem mestskej
dopravy / zákon 56/2012 Z. z. §43

A

R

vedenie evidencie dopravných licencií na pravidelnú dopravu okrem
mestskej dopravy / zákon 56/2012 Z. z. §43

A

R

ukladanie pokút za iné správne delikty v pravidelnej doprave v prvom
stupni , ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej
dopravy / zákon 56/2012 Z. z. §43

V

R

schvaľovanie cestovných poriadkov pravidelnej dopravy okrem mestskej
dopravy / zákon 56/2012 Z. z. §43

V

R

objednávanie dopravných služieb v obci v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti v územnom obvode kraja / zákon
56/2012 Z. z. §43

A

S

zostavovanie plánu dopravnej obslužnosti kraja / zákon 56/2012 Z. z. §43

A

S

uzatváranie zmlúv o službách s dopravcami pravidelnej dopravy okrem
mestskej dopravy/ zákon 56/2012 Z.z. §43

V

S

kontrola plnenia zmlúv o službách v doprave / zákon 56/2012 Z. z. §43

A

S

poskytovanie príspevkov na dopravné služby/ zákon 56/2012 Z. z. §43

V

S

vykonávanie odborného dozoru nad pravidelnou dopravou / zákon
56/2012 Z. z. §45

V

S

kontrola plnenia povinností dopravcov - vybavenie technickej základne
/ zákon 56/2012 Z. z. §45, §46

V

R

kontrola plnenia povinností dopravcov - dodržiavanie prevádzkovej
povinnosti / zákon 56/2012 Z. z. §45, §46

V

R

kontrola plnenia povinností dopravcov - tarifnej povinnosti, / zákon
56/2012 Z. z. §45, §46

V

R

kontrola plnenia povinností dopravcov - dodržiavanie prepravného
poriadku, / zákon 56/2012 Z. z. §45, §46

V

R

kontrola plnenia povinností dopravcov -cestovného poriadku/ zákon
56/2012 Z. z. §45, §46

V

R

kontrola plnenia povinností dopravcov -plnenie záväzku zo zmluvy
o službách/ zákon 56/2012 Z. z. §45, §46

V

R

vyjadrovanie sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej
dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí,
združenia obcí a mestských aglomerácií/§ 38 zákona č. 514/2009 Z. z.

A

R

vykonávanie pôsobnosti licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu
pre mestskú dopravu/§ 38 zákona č. 514/2009

A

R

vykonávanie štátneho odborného dozoru v mestskej doprave/§ 38
zákona č. 514/2009 Z. z.

V

R

ukladanie pokút/§ 38 zákona č. 514/2009 Z. z.
úsek územného
plánovania

V

R

obstarávanie územného plánu regiónu v súlade so stavebným zákonom

A+V

R

obstarávanie územnoplánovacích podkladov

A+V

R

A

R

ostatné činnosti - vydávanie stanovísk, informácii
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úsek dráh
zákon
513/2009

plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného
orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh/§105 zák.č.513/2009Z.z.

A

R

plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody
a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach/§105
zák.č.513/2009Z.z.

V

R

vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských
dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo
doprave na nej/§105 zák.č.513/2009Z.z.

A

R

zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie/§105
zák.č.513/2009Z.z.

V

R

vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach/§105
zák.č.513/2009Z.z.

A

R

vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh/§105
zák.č.513/2009Z.z.

A

R

vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh/§105
zák.č.513/2009Z.z.

A

R

vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy/§105 zák.č.513/2009Z.z.

V

R

rozhoduje o zrušení mestskej dráhy/§105 zák.č.513/2009Z.z.

A

R

prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov 32) vo veciach stavby
mestských dráh/§105 zák.č.513/2009Z.z.

A

R

ukladá pokuty za priestupky podľa § 108 a za iné správne delikty, ku ktorým
došlo v mestských dráhach podľa § 109 a podľa stavebných predpisov. 33)

A

R

obstarávanie územného plánu obce v súlade so stavebným zákonom

A+V

R

obstarávanie územného plánu zóny v súlade so stavebným zákonom

A+V

R

obstarávanie územnoplánovacích podkladov

Obce
územné
plánovanie

úsek bývania

A+V

R

ostatné činnosti - vydávanie stanovísk , informácii

A

R

poskytovanie informácií klientom o možnostiach podpory z prostriedkov
ŠFRB/§ 11 ods. 1, § 11 ods. 1 a 8, § 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. a § 5
písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z.

V

S

prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB/§ 11 ods. 1, § 11 ods. 1
a 8, § 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. a § 5 písm. b) zákona č. 608/2003
Z. z.; vykonávanie predbežnej finančnej kontroly - overovanie úplnosti náležitosti žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB/§ 11 ods. 1, § 11 ods. 1 a 8, §
13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. a § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z.;
spracovanie a zaslanie žiadostí o poskytnutie podpory na ŠFRB/§ 11 ods. 1,
§ 11 ods. 1 a 8, § 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. a § 5 písm. b) zákona č.
608/2003 Z. z.

V

S

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/§ 11 ods. 1, §
11 ods. 1 a 8, § 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. a § 5 písm. b) zákona č.
608/2003 Z. z.

V

S

vykonávanie kontroly dodržiavania zmluvných podmienok a fyzická kontrola
na podporených stavbách/§ 11 ods. 1, § 11 ods. 1 a 8, § 13 ods. 3 zákona č.
607/2003 Z. z. a § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z.

V

R

POKRAČOVANIE DECENTRALIZÁCIE SLOVENSKA
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úsek bývania

vykonávanie priebežnej finančnej kontroly - vykonávanie kontroly čerpania
podpory poskytnutej zo ŠFRB pred jej úhradou bankou/§ 11 ods. 1, § 11
ods. 1 a 8, § 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. a § 5 písm. b) zákona č.
608/2003

V

R

úsek cestnej
dopravy

určenie použitia dopravných značiek, dopr. zariadení a vyhradených parkovísk § 3 ods. 2

A

R

pripájanie, povoľovanie vjazdov, výjazdov z miestnej komunikácie a ich
zrušenie § 3b

A

povolenie uzávierok, obchádzok a odklonov § 7

A

povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií § 8

A

povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie § 11

A

povolenie umiestnenia a výrub cestnej zelene na miest. kom. §14

A

štátny odborný dozor §3c

A

Priestupkové konanie § 22c

A

úsek špeciálneho stavebného
úradu pre
miestne a účelové
komunikácie

úsek stavebného
poriadku

282

Konanie o pokute § 22a

A

povolenie stavieb §16

A

odstránenie stavieb § 88

A

dodatočné povolenie stavieb 88a

A

kolaudácia stavieb §76-83

A

štátny stavebný dohľad § 98

A

správne delikty § 106

A

vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov a okrem stavieb
diaľnic a rýchlostných ciest) a vydáva územné rozhodnutia podľa §§ 32 až 42
stavebného zákona

A

povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia podľa § 55 ods. 2 a § 57 stavebného
zákona

A

vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
podľa § 54 až 70 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona alebo
vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona

A

povoľuje zmeny stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 stavebného
zákona

A

povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia
podľa § 71 až 73 stavebného zákona

A

vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby,
na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 76 až 82 stavebného zákona

A

vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného
zákona

A

rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84
stavebného zákona

A

rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona

A

nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku podľa § 86 a § 87
stavebného zákona

A

R

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek stavebného
poriadku

povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav
a informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa § 88 až 93
stavebného zákona
rozhoduje o dodatočnom povolení stavieb a ich zmien, terénnych úprav
a informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa § 88a až § 93
stavebného zákona
nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 stavebného zákona
rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona
rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia
podľa § 102 stavebného zákona
nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo
zjednodušenej dokumentácie (pasportu stavby) podľa § 104 stavebného
zákona
prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a vydáva rozhodnutie o pokute
podľa § 105 až 107 stavebného zákona
vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa § 108
až 116 stavebného zákona (okrem vyvlastnenia pre výstavbu diaľnic, ciest
a miestnych komunikácií a stavieb, ktoré sú významnou investíciou)
vydáva záväzné stanovisko k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona
rozhoduje o rozsahu oprávnenia vstupovať na cudzie pozemky a stavby podľa
§ 134 stavebného zákona
rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135
stavebného zákona
vykonávanie štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 až 100 a § 102 ods. 1
a 5 stavebného zákona
orgán štátneho stavebného dohľadu nariaďuje skúšky stavby, odobratie
a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných
alebo neobvyklých stavieb podľa § 101 stavebného zákona
orgán štátneho stavebného dohľadu vydáva výzvu na urobenie nápravy podľa
§ 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona
zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného
systému o výstavbe podľa § 130 ods. 5 stavebného zákona
vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných
opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu podľa § 131 a 132 stavebného zákona
prešetrovanie petícií a sťažností
zabezpečenie výkonu rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií)
spravodajská činnosť podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
v znení neskorších predpisov a vyhlášky ŠÚ SR, ktorou sa vyhlasuje Program
štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok
rozhodovanie o opravných prostriedkoch podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - autoremedúra, obnova konania, protest prokurátora
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Ministerstvo financií
VUC
úsek rozpočtu
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má povinnosť schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými
pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EÚ
/ čl. 5, ods.6, písm. d)

A

obec a VÚC sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet ak výška dlhu dosiahne 47 %
podielu na HDP a zároveň nedosiahne 50 % podielu na HDP / čl. 5 ods.
7, písm. b)

A

ako subjekt VS je povinný zosúladiť návrhy svojich rozpočtov s vládnym
návrhom rozpočtu VS pri realizácii postupov podľa zákona / čl. 5 ods. 9

A

sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky /
čl. 9 ods. 1

A

je povinný zverejňovať údaje o rozpočte podľa odseku 1 do 30 dní
po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka /
čl. 9, ods. 2

A

Subjekty VS, ktorým sa poskytujú prostriedky ŠR alebo ktoré hospodária s verejnými prostriedkami, sú povinné predkladať bezplatne
na žiadosť MF SR spôsobom určeným ministerstvom financií a v ním
určenom rozsahu, štruktúre a termíne údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej
správy / § 14, ods. 6

A

Rozhodnutím môže zriadiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu
na plnenie úloh VÚC vyplývajúcich z osobitných predpisov / § 21, ods. 3, 5

A

Ako zriaďovateľ vydá o zriadení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorá obsahuje náležitosti
uvedené v zákone / § 21, ods. 9

A

Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa podľa odseku 5 písm. b) možno zrušiť, meniť ich
podriadenosť alebo spôsob financovania z rozpočtovej na príspevkovú
organizáciu alebo naopak / § 21 ods. 11

A

Ako zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný / § 24 ods. 7

A

zostavuje rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový, návrh rozpočtu
zostavuje v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou / § 10, ods. 7, §
21, ods. 2

A

po schválení rozpočtu vykoná jeho rozpis na rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane
rozpisu výdavkov na programy VÚC / § 12 ods. 1

A

je povinný poskytovať MF SR potrebné údaje o svojom hospodárení
na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho
rozpočtu, návrhu záverečného účtu verejnej správy a návrhu štátneho
záverečného účtu podľa osobitného predpisu / § 12 ods. 4

A

schvaľuje prostredníctvom svojho orgánu zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov VÚC formou rozpočtových opatrení / § 14, ods. 1, 2

A

vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka / § 14, ods. 3

A

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek rozpočtu

úsek správy
majetku

úsek
účtovníctva
a výkazníctva

môže vytvárať peňažné fondy, o ich použití rozhoduje zastupiteľstvo / §
15, ods. 1, 2

A

vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však
10 % z prebytku rozpočtu / § 15, ods. 4

A

po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracuje do záverečného účtu / § 16, ods. 1

A

je povinný dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu / §
16, ods. 3

A

nevyčerpané prostriedky prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich
rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu, o použití prostriedkov
rozhoduje zastupiteľstvo / § 16, ods.7, 8

A

návrh záverečného účtu prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov
po uplynutí rozpočtového roka, ak sa záverečný účet schváli s výhradami, prijme opatrenia na nápravu nedostatkov / § 16, ods. 9,10, 11, 12

A

oznamuje MF SR začatie zadávania koncesie na stavebné práce podľa
osobitného predpisu a predkladajú MF SR návrh koncesnej zmluvy
na stavebné práce pred jej uzavretím / § 17a, ods. 2

A

môže určiť, že jeho subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, budú
hospodáriť len so zvereným preddavkom, určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje, je povinný zúčtovať príjmy a výdavky týchto
subjektov najneskôr do konca rozpočtového roka / § 18, ods. 1

A

môže združovať prostriedky podľa osobitného predpisu, združené
prostriedky sa vedú na samostatnom účte / § 18, ods. 3

A

hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom
správcu majetku VÚC, ktorým je jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu / § 6, ods. 1

A

môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej
spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu / §
6, ods. 4

A

je povinný hospodáriť s majetkom podľa tohto zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom schválenými zastupiteľstvom / § 9, ods. 1

A

vedie o prioritnom majetku osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam
vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku / § 9e, ods. 5

A

je povinnosť využívať nehnuteľný majetok, ktorý bol prevedený
do vlastníctva zo štátu, na poskytovanie všeobecne prospešných služieb
alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb / § 11 ods. 3

A

môže uzavrieť so správcom majetku štátu uzavrieť zmluvu o výpožičke
dočasne prebytočného nehnuteľného majetku, ak im budú nehnuteľné
veci štátu slúžiť na prenesený výkon štátnej správy / § 13 ods. 8

A

Predkladá informácie o skutočnom stave majetku štátu a o všetkých
zmenách majetku štátu v správe správcu majetku štátu Štátnej pokladnici v určených termínoch / § 1,3

A

zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej
správy / § 22a, ods. 4

A

zostavuje konsolidovanú výročnú správu / § 22a, ods. 6

A

vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom / § 4, 7, 8

A
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úsek správnych
poplatkov

úsek finančnej
kontroly

úsek štátnej
pomoci

úsek štátnej
pokladnice

úsek miestnych
daní a poplatkov
daň z MV už nie
je regionálnou
daňou

286

výber správnych poplatkov / § 1

A

vrátenie poplatku, ak sa úkon neuskutočnil resp. preplatku / 10 ods. 1,
2

A

môže vrátiť poplatok na žiadosť poplatníka, ak sa úkon nevykonal z dôvodov na strane poplatníka / § 10 ods. 4

A

vymáha poplatky podľa zákona o správnom konaní / § 14

A

vykonáva kontrolu správnosti a včasnosti výberu poplatkov / § 15 ods.
3

A

vedie evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach /
§ 15a

A

vyberá poplatok za vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti pre fyzické osoby a právnické osoby, a za zmenu takéhoto
povolenia / príloha k zákonu

A

výkon predbežnej finančnej kontroly každej pripravovanej finančnej
operácie / § 9

A

môže vykonať priebežnú finančnú kontrolu vybranej finančnej operácie
/ § 10

A

výkon funkcie hlavného kontrolóra - pri výkone sa riadi pravidlami
podľa § 13

A

v prípade kontroly/vládneho auditu plní povinnosti kontrolovaného
subjektu/auditovanej osoby/ § 14 ods. 2

A

v prípade kontroly/vládneho auditu má oprávnenia kontrolovaného
subjektu/auditovanej osoby/ § 14 ods. 1

A

ak je poskytovateľom pomoci, 1/4ročne oznamuje MF SR poskytnutie
minimálnej pomoci / § 22 ods. 2

A

žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci predkladá MF SR / § 23 ods. 2

A

ako poskytovateľ je povinný na žiadosť MF SR poskytovať priebežné
správy a súhrnné správy o ním poskytnutej štátnej pomoci / § 23 ods. 5

A

ako poskytovateľ je povinný do konca februára kalendárneho roka poskytnúť MF SR súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci rok / § 28 ods. 4

A

ako klient ŠP je povinný realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom
ŠP, jeho rozpočtom je transfer zo štátneho rozpočtu / § 2a, § 7, ods. 4

A

v priebehu rozpočtového roka predkladá ŠP zmeny svojho rozpočtu / §
9a, ods. 1, § 9, ods. 3

A

predkladá ŠP žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej so ŠP / § 9a, ods. 3

A

uskutočňuje výber a vklad finančných prostriedkov v hotovosti v NBS,
banke, pobočke zahraničnej banky alebo v poštovom podniku spôsobom dohodnutým v zmluve / § 12, ods. 4

A

môže ukladať miestnu daň, ktorou je daň z motorových vozidiel / § 2 ods. 3

A

môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, v ktorom určí sadzby dane / § 88, ods. 1

A

vo všeobecne záväznom nariadení môže podľa miestnych podmienok znížiť
daň na vozidlo alebo oslobodiť od dane podľa tohto zákona / § 86, ods. 1, 2

A

R

R

R

R

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek pomoci
z fondov EÚ

ako sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade so splnomocnením
a zodpovedá riadiacemu orgánu za plnenie týchto úloh / § 8, ods. 2

A

úsek dohľadu
nad finančným
trhom

sú povinné poskytovať NBS ňou požadovanú súčinnosť na účely výkonu
dohľadu podľa zákona. bezplatne sprístupniť a poskytovať NBS ňou
požadované vyjadrenia, vysvetlenia a iné informácie a podklady, ktoré
získali pri svojej činnosti, vrátane informácií z nimi vedených evidencií
a registrov / § 3 ods. 1

A

R

úsek informačných systémov
verejnej správy

ako povinná osoba v zmysle § 3, ods.3, písm. c) je správcom alebo prevádzkovateľom IS VS / § 3 ods. 2

A

R

ako povinná osoba, ktorá je správcom je povinná vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja IS, zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku IS, zabezpečiť proti zneužitiu, sprístupňovať údaje z IS
a plniť ďalšie úlohy uvedené v § 3 ods. 4

A

Povinné osoby, ktoré sú správcami, sú oprávnené poveriť povinnú osobu, orgán štátnej správy, fyzickú osobu alebo právnickú osobu prevádzkovaním IS VS / § 3 ods. 5

A

Povinná osoba je povinná spolupracovať s príslušnými správcami, spravovať číselníky, nahlasovať MF SR zmeny číselníkov, zverejniť adresu
elektronickej podateľne, ak majú zriadenú a využívajú / § 3 ods. 6

A

Ako povinná osoba má povinnosť zabezpečiť tvorbu informačných
zdrojov využívaných ústredným portálom a majú povinnosť zabezpečiť
ich správnosť / § 5 ods. 3

A

Ako povinná osoba je osvedčujúcou osobou, ktorá osvedčuje a vydáva
na požiadanie výstup z IS VS / § 7 ods. 4

A

Osvedčujúca osoba je povinná zistiť totožnosť osoby žiadajúcej o vydanie výstupu, zabezpečiť spracúvanie údajov a ich ochranu, viesť evidenciu vydaných výstupov / § 9

A

ako povinná osoba môže prevádzkovať integrované obslužné miesto / § 9a

A

orgány územnej samosprávy sú povinní oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu údaje
potrebné na vymeranie a vymáhanie dovozného cla alebo vývozného cla
/ § 11 ods. 1

A

sú povinné oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej
správy alebo finančnému riaditeľstvu na ich písomnú žiadosť údaje
potrebné na vykonanie colného dohľadu / § 11 ods. 4

A

úsek Národnej
banky Slovenska

Orgány územnej samosprávy sú povinné bezplatne, úplne, správne,
pravdivo a včas predkladať NBS informácie, hlásenia, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, ktoré NBS potrebuje na zabezpečenie vykonávania
svojich úloh / § 34a, ods. 1

A

R

úsek cien

vykonáva reguláciu cien v rozsahu ustanovenom v zákone rozhodnutím
o regulácii cien / § 11 ods. 3

A

R

ako cenový kontrolný orgán je oprávnený vykonávať cenovú kontrolu
podľa zákona / § 16 ods. 2

A

ak ako cenový kontrolný orgán zistí porušenie cenovej disciplíny, uloží
pokutu, môže uložiť pokutu aj za opakované porušenie cenovej disciplíny a podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia / § 18

A

rozhoduje v konaní o porušení cenovej disciplíny v prvom stupni / § 19

A

vykonáva ako cenový orgán pôsobnosť v oblasti cien, určuje maximálne
ceny tovaru miestneho významu / § 20

A

úsek ciel
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Obce
rozpočet

je povinná schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami
maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými
pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EÚ
/ čl. 5, ods.6, písm. d)

A

je povinná schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet
alebo prebytkový rozpočet ak výška dlhu dosiahne 47 % podielu na HDP
a zároveň nedosiahne 50 % podielu na HDP / čl. 5 ods. 7, písm. b)

A

ako subjekt VS je povinná zosúladiť návrhy svojich rozpočtov s vládnym
návrhom rozpočtu VS pri realizácii postupov podľa zákona / čl. 5 ods. 9

A

je povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky /
čl. 9 ods. 1

A

je povinná zverejňovať údaje o rozpočte podľa odseku 1 do 30 dní
po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka /
čl. 9, ods. 2

A

R

zákon č. 493/2011 Z. z.
subjekty VS, ktorým sa poskytujú prostriedky ŠR alebo ktoré hospodária s verejnými prostriedkami, sú povinné predkladať bezplatne
na žiadosť MF SR spôsobom určeným ministerstvom financií a v ním
určenom rozsahu, štruktúre a termíne údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu VS a hodnotenia plnenia rozpočtu VS/ § 14, ods. 6

A

rozhodnutím môže zriadiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu
na plnenie úloh obce vyplývajúcich z osobitných predpisov / § 21, ods. 3,5

A

ako zriaďovateľ vydá o zriadení rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v zákone / § 21, ods. 9

A

rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa podľa odseku 5 písm. b) možno zrušiť, meniť ich
podriadenosť alebo spôsob financovania z rozpočtovej na príspevkovú
organizáciu alebo naopak / § 21 ods. 11

A

ako zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný/§24 ods. 7

A

zákon č. 523/2004 Z. z.
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zostavuje rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový, návrh rozpočtu
zostavuje v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou / § 10, ods. 7, §
21, ods. 2

A

po schválení rozpočtu vykoná jeho rozpis na rozpoč. organizácie
a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane
rozpisu výdavkov na programy obce / § 12 ods. 1

A

je povinný poskytovať MF SR potrebné údaje o svojom hospodárení
na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho
rozpočtu, návrhu záverečného účtu verejnej správy a návrhu štátneho
záverečného účtu podľa osobitného predpisu / § 12 ods. 4

A

zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce
príslušný podľa osobitných predpisov formou rozpočtových opatrení / §
14, ods. 1, 2

A

vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka / § 14, ods. 3

A

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

rozpočet

môže vytvárať peňažné fondy, o ich použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo / § 15, ods. 1, 2

A

vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však
10 % z prebytku rozpočtu / § 15, ods. 4

A

po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracuje do záverečného účtu obce/§16, ods. 1

A

je povinný dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu / §
16, ods. 3

A

nevyčerpané prostriedky prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich
rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu, o použití prostriedkov
rozhoduje zastupiteľstvo / § 16, ods.7, 8

A

návrh záverečného účtu prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov
po uplynutí rozpočtového roka, ak sa záverečný účet schváli s výhradami, prijme opatrenia na nápravu nedostatkov / § 16, ods. 9,10, 11, 12

A

obec a nimi zriadené a založené právnické osoby oznamujú MF SR začatie zadávania koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu
a predkladajú MF SR návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej
uzavretím / § 17a, ods. 2

A

môže určiť, že jeho subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, budú
hospodáriť len so zvereným preddavkom, určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje, je povinný zúčtovať príjmy a výdavky týchto
subjektov najneskôr do konca rozpočtového roka / § 18, ods. 1

A

môže združovať prostriedky podľa osobitného predpisu, združené
prostriedky sa vedú na samostatnom účte / § 18, ods. 3

A

je povinnosť zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov
po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce
predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný
záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti / § 19, ods. 1

A

je povinná do 3 dní od ich zistenia oznámiť túto skutočnosť MF SR
a starosta obce je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie
ozdravného režimu / § 19, ods. 2

A

starosta je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti,
predložiť návrh na zavedenie ozdravného režimu obecnému zastupiteľstvu, ktoré musí prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu
najneskôr do 15 dní od jeho predloženia / § 19, ods. 3

A

po zavedení ozdravného režimu je povinná do 3 dní od prijatia uznesenia o zavedení ozdravného režimu obecným zastupiteľstvom predložiť
MF SR toto uznesenie / § 19, ods. 7

A

v lehote do 7 dní po uplynutí 90 dní od zavedenia ozdravného režimu je povinná oznámiť MF SR výsledky jeho plnenia vrátane plnenia
ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov spolu so stanoviskom hlavného
kontrolóra obce / § 19, ods. 8

A

je povinnosť do 7 od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy
zriadiť v banke osobitný účet nútenej správy a previesť na tento účet
všetky zostatky peňažných prostriedkov / § 19, ods. 16

A

je povinná do 7 dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy toto rozhodnutie zverejniť spôsobom obvyklým, v rovnakej lehote
oznámiť všetkým bankám, ktoré vedú účty obce, a všetkým svojim
veriteľom / § 19, ods. 20

A
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rozpočet

správa majetku

je povinná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej
správy zostaviť a schváliť krízový rozpočet na obdobie od zavedenia
nútenej správy až do konca rozpočtového roka, v ktorom sa zavádza
nútená správa, v rovnakej lehote schváliť aj program konsolidácie
rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania
záväzkov / § 19, ods. 21

A

ak sa nútená správa neskončí v príslušnom rozpočtovom roku, je povinná do 31.decembra tohto rozpočtového roka zostaviť a schváliť krízový
rozpočet aj na nasledujúci rozpočtový rok / § 19, ods. 23

A

príjmy a výdavky uskutočnené počas nútenej správy obec po zrušení
nútenej správy zúčtuje so schváleným rozpočtom obce / § 19, ods. 27

A

hospodári s majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu
majetku obce/ § 6 ods. 1

A

môže majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu / § 6 ods. 5

A

určí majetok obce zverený do správy pri zriadení správcu / § 6a ods. 2

A

dáva súhlas na prevod správy majetku obce medzi správcami / § 6a ods. 3

A

obecné zastupiteľstvo určí zásady hospodárenia s majetkom obce / § 9
ods. 1

A

zverejňuje zámer predať svoj majetok na úradnej tabuli /§9a ods. 2

A

pri územných zmenách musí usporiadať svoje majetkovoprávne vzťahy
/ § 11 ods. 1

A

R

R

zákon č. 138/1991 Zb.
je povinná využívať nehnuteľný majetok, ktorý bol prevedený do vlastníctva zo štátu, na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo
na výstavbu verejnoprospešných stavieb / § 11 ods. 3

A

môže uzavrieť so správcom majetku štátu uzavrieť zmluvu o výpožičke
dočasne prebytočného nehnuteľného majetku, ak im budú nehnuteľné
veci štátu slúžiť na prenesený výkon štátnej správy / § 13 ods. 8

A

zákon NR SR č. 278/1993 Z. z.

účtovníctvo
a výkazníctvo

hazardné hry
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predkladá informácie o skutočnom stave majetku štátu a o všetkých
zmenách majetku štátu v správe správcu majetku štátu Štátnej pokladnici v určených termínoch / § 1,3

A

zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej
správy / § 22a, ods. 4

A

zostavuje konsolidovanú výročnú správu / § 22a, ods. 6

A

vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom / § 4, 7, 8

A

vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných VZZP a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa tohto zákona obcou
/ § 10, ods. 5, písm. a)

A

vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce /§ 10, ods. 5, písm. b)

A

rozhoduje o udelení individuálnej licencie, ak tak ustanovuje tento
zákon / § 10, ods. 5, písm. c)

A

môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným
nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) nie je
možné prevádzkovať na jej území/§ 10, ods. 5,písm. d)

A

môže individuálnu licenciu odňať / § 23 ods. 3

A

R

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

hazardné hry

správne
poplatky

finančná
kontrola

štátna pomoc

štátna
pokladnica

o odňatí individuálnej licencie informuje MF SR / § 23 ods. 3

A

pri porušení zákona prevádzkovateľom, môže uložiť sankciu/§54 ods. 1

A

ukladá a vymáha pokutu alebo sankciu, ak daňový úrad vykonal dozor
podľa §10 ods. 4, písm. c) a informuje daňový úrad/§54ods. 4

A

môže pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry / § 54 ods. 6

A

vyhotoví záznam o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry/§54 ods. 7

A

vydáva písomný súhlas o opätovnom pokračovaní v prevádzkovaní
hazardnej hry / § 54 ods. 8

A

prejednáva priestupky a ukladá pokuty za ich spáchanie / § 55 ods. 2, 4

A

výber správnych poplatkov / § 1

A

vrátenie poplatku, ak sa úkon neuskutočnil resp. preplatku / 10 ods. 1, 2

A

môže vrátiť poplatok na žiadosť poplatníka, ak sa úkon nevykonal z dôvodov na strane poplatníka / § 10 ods. 4

A

vymáha poplatky podľa zákona o správnom konaní / § 14

A

vykonáva kontrolu správnosti a včasnosti výberu poplatkov / § 15 ods. 3

A

vedie evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach / § 15a

A

výkon predbežnej finančnej kontroly každej pripravovanej finančnej
operácie / § 9

A

môže vykonať priebežnú finančnú kontrolu vybranej finančnej operácie
/ § 10

A

výkon funkcie hlavného kontrolóra - pri výkone sa riadi pravidlami
podľa § 13

A

v prípade kontroly/vládneho auditu plní povinnosti kontrolovaného
subjektu/auditovanej osoby/ § 14 ods. 2

A

v prípade kontroly/vládneho auditu má oprávnenia kontrolovaného
subjektu/auditovanej osoby/ § 14 ods. 1

A

prijíma žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov obce / § 17
ods. 2

A

ak je poskytovateľom pomoci, 1/4ročne oznamuje MF SR poskytnutie
minimálnej pomoci / § 22 ods. 2

A

žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci predkladá MF SR / § 23 ods. 2

A

ako poskytovateľ je povinný na žiadosť MF SR poskytovať priebežné
správy a súhrnné správy o ním poskytnutej štátnej pomoci / § 23 ods. 5

A

ako poskytovateľ je povinný do konca februára kalendárneho roka poskytnúť MF SR súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci rok / § 28 ods. 4

A

ak sa stane klientom štátnej pokladnice je povinný peňažné prostriedky
previesť najneskôr do 6 mesiacov na účty vedené v štátnej pokladnici /
§ 12 ods. 10

A
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miestne dane
a poplatky

môže ukladať miestne dane / § 2 ods. 1

A

ukladá miestna poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady / § 2 ods. 2

A

všeobecne záväzným nariadením môže znížiť zvýšiť sadzbu dane, alebo
oslobodiť od dane

A

určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok / § 25

A

určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň / § 33

A

určí sadzbu dane na osobu a prenocovanie / § 40

A

určí sadzbu dane za 1 predajný automat a kalendárny rok/§ 47

A

určí sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok/§ 55

A

určí sadzbu dane motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta/ § 63

A

určuje poplatok za komunálny odpad a vyrubuje rozhodnutím / §79,81

A

dohľad nad
finančným
trhom

sú povinné poskytovať NBS ňou požadovanú súčinnosť na účely výkonu dohľadu podľa zákona. bezplatne sprístupniť a poskytovať NBS ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej
činnosti, vrátane informácií z nimi vedených evidencií a registrov / § 3 ods. 1

A

R

informačné
systémy
verejnej správy

ako povinná osoba v zmysle § 3, ods.3, písm. c) je správcom alebo prevádzkovateľom IS VS / § 3 ods. 2

A

R

ako povinná osoba, ktorá je správcom je povinná vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja IS, zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku IS, zabezpečiť proti zneužitiu, sprístupňovať údaje z IS
a plniť ďalšie úlohy uvedené v § 3 ods. 4

A

povinné osoby, ktoré sú správcami, sú oprávnené poveriť povinnú osobu, orgán štátnej správy, fyzickú osobu alebo právnickú osobu prevádzkovaním IS VS / § 3 ods. 5

A

povinná osoba je povinná spolupracovať s príslušnými správcami, spravovať číselníky, nahlasovať MF SR zmeny číselníkov, zverejniť adresu
elektronickej podateľne, ak majú zriadenú a využívajú/§3 ods. 6

A

ako povinná osoba má povinnosť zabezpečiť tvorbu informačných
zdrojov využívaných ústredným portálom a majú povinnosť zabezpečiť
ich správnosť / § 5 ods. 3

A

ako povinná osoba je osvedčujúcou osobou, ktorá osvedčuje a vydáva
na požiadanie výstup z IS VS / § 7 ods. 4

A

osvedčujúca osoba je povinná zistiť totožnosť osoby žiadajúcej o vydanie výstupu, zabezpečiť spracúvanie údajov a ich ochranu, viesť evidenciu vydaných výstupov / § 9

A

ako povinná osoba môže prevádzkovať integrované obslužné miesto / § 9a

A

orgány územnej samosprávy sú povinní oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu údaje potrebné
na vymeranie a vymáhanie dovozného cla alebo vývoznéhocla/§11 ods1

A

sú povinné oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej
správy alebo finančnému riaditeľstvu na ich písomnú žiadosť údaje
potrebné na vykonanie colného dohľadu / § 11 ods. 4

A

clo

292

R

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

národná banka

Orgány územnej samosprávy sú povinné bezplatne, úplne, správne,
pravdivo a včas predkladať NBS informácie, hlásenia, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, ktoré NBS potrebuje na zabezpečenie vykonávania
svojich úloh / § 34a, ods. 1

A

R

vlastníctvo
bytov a nebytových priestorov

je povinná previesť vlastníctvo zastavaného a priľahlého pozemku nadobudnuté podľa osobitného predpisu na vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, ak vlastník bytu
požiada o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku / § 18a, ods. 3

A

R

pri prevode bytu alebo ateliéru z vlastníctva obce do vlastníctva nájomcu, obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením spôsob bezúročného
splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku/§18b,ods.3

A

je povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu
do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu
v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov
bytov / § 29a, ods. 1

A

je povinná previesť ateliér do vlastníctva nájomcu do dvoch rokov odo
dňa, keď nájomca požiada o prevod ateliéru / § 29a, ods. 2

A

vykonáva reguláciu cien v rozsahu ustanovenom v zákone rozhodnutím
o regulácii cien/§ 11 ods. 3

A

určuje maximálne ceny mestskej električkovej a trolejbusovej dopravy
a vykonáva cenovú kontrolu a uskutočňuje konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak ide o rozhodnutia o regulácii cien / § 20 ods. 5

A

ako cenový kontrolný orgán je oprávnená vykonávať cenovú kontrolu
podľa zákona / § 16 ods. 2

A

ak ako cenový kontrolný orgán zistí porušenie cenovej disciplíny, uloží
pokutu, môže uložiť pokutu aj za opakované porušenie cenovej disciplíny a podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia / § 18

A

obec je správcom dane /§ 4 ods. 1

A

na účely podľa zákona oznamuje alebo sprístupňuje daňové tajomstvo
starosta obce alebo ním písomne poverený zamestnanec / § 11, ods. 8

A

vyzýva daňové subjekty na podanie daňového priznania a poučí daňový
subjekt o následkoch nepodania daňového priznania / § 15, ods. 1

A

ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu
dane, ten určí daň podľa pomôcok / § 15, ods. 3

A

ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti
podaného daňového priznania, oznámi správca dane tieto pochybnosti
daňovému subjektu a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril / § 17, ods. 1

A

ak jej bolo doručené podanie, na ktorého vybavenie nie je vecne príslušná alebo miestne príslušná, vráti ho odosielateľovi /§18, ods.3

A

spíše zápisnicu o ústnom pojednávaní alebo vykonaní úkonu / § 19, ods. 1

A

predvolá osobu, ktorej osobná účasť pri správe daní je nevyhnutná / §
20, ods.1

A

ako správca dane je povinný o každom nazretí do spisu daňového subjektu vyhotoviť úradný záznam/§23,ods.1

A

ako správca dane je povinný umožniť nazeranie do spisov verejnému
ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti / § 23,ods. 3

A

ceny

správa daní
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je povinnosť oznamovať správcovi dane údaje potrebné na účely správy
daní, ak predmet konania pred nimi podlieha dani podľa osobitných
predpisov / § 26, ods. 1

A

obec, ktorá je príslušná na vedenie matrík, je povinná oznámiť správcovi dane oznámenia o úmrtiach / § 26, ods. 5

A

je oprávnený pri vyhľadávacej činnosti zhromažďovať informácie o daňových subjektoch, vyhľadávať neprihlásené alebo neregistrované daňové
subjekty, overovať úplnosť a správnosť evidencie alebo registrácie daňových subjektov a zisťovať ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre správne
vyrubenie dane a vymáhanie daňového nedoplatku /§ 36, ods. 1

A

o miestnom zisťovaní je povinný spísať zápisnicu, rovnopis zápisnice
alebo kópiu zápisnice odovzdá daňovému subjektu / § 37, ods. 4

A

ako správca dane vykonáva u daňového subjektu alebo na mieste, kde to
účel kontroly vyžaduje / § 44, ods. 2

A

z daňovej kontroly vyhotoví protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej
kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov / § 46, ods. 8

A

obec ako správca dane môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov za podmienok určených v zákone a zoznam daňových subjektov povolená úľava
alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky / § 52

A

správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá potvrdenie o stave
jeho osobného účtu / § 53, ods. 4

A

v platbe dane v hotovosti do sumy 300 EUR vydá daňovému subjektu
príjmový pokladničný doklad / § 55,ods. 2

A

na žiadosť daňového subjektu môže povoliť odklad platenia dane, ktorej
správu vykonáva, alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach / § 57, ods. 1

A

dáva podnet na začatie daňového konania v zmysle zákon alebo osobitných predpisov /
§ 58, ods. 1

A

ako prvostupňový orgán môže rozhodnúť o odvolaní, ak mu v plnom
rozsahu vyhovie / § 73, ods. 1

A

ak ako prvostupňový orgán o odvolaní podľa odseku 1 nerozhodne, postúpi
odvolanie do 30 dní odo dňa začatia odvolacieho konania spolu s výsledkami doplneného daňového konania, s úplným spisovým materiálom
a s predkladacou správou na rozhodnutie odvolaciemu orgánu / § 73, ods. 2

A

ak daňový subjekt v lehote podľa tohto zákona nezaplatil daň alebo neodviedol vybranú daň alebo zrazenú daň, správca dane ho môže vyzvať,
aby daňový nedoplatok odviedol alebo zaplatil v ním určenej náhradnej
lehote / § 80, ods. 1

A

môže vymáhať daňové nedoplatky podľa tohto zákona alebo osobitných
predpisov / § 88, ods. 2

A

ako správca dane uloží pokutu podľa tohto zákon, pokutu neuloží ak
jeho výške nepresiahne 3 EUR / § 155

A

ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo
v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí
správcu dane vyrubí úrok z omeškania / § 156

A

môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového subjektu odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie z dôvodov uvedených v tomto
zákone / § 157, ods. 5

A

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

Ministerstvo kultúry
VUC
úsek
inštitucionálnej
kultúry

oblasť knižníc: zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene
a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších
predpisov - § 12 ods. 2

V

oblasť múzeí a galérií
zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - § 3

V

oblasť kultúrno-osvetovej činnosti: zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej
činnosti

V

špecializované pracoviská a zariadenia

V

oblasť divadelnej činnosti: zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti
v znení neskorších predpisov - §3

V

oblasť knižníc:
zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987
Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č.
68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov - § 12 ods. 2

V

oblasť múzeí a galérií
zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - § 3

V

oblasť kultúrno-osvetovej činnosti: zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej
činnosti

V

oblasť divadelnej činnosti, zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti
v znení neskorších predpisov-§3

V

S

Obce
zriaďovanie,
zlučovanie
a zrušovanie
kultúrnych
inštitúcií

S

Ministerstvo PSVaR
VUC
úsek sociálnych
služieb

tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb

A

S

rozhodovacia pôsobnosť v sociálnych službách (napr. vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, rozhodovanie o výmaze poskytovateľa z registra, o zákaze poskytovať sociálnu službu)

A

R

poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb

A

S

uzatváranie zmlúv (o poskytovaní finančných príspevkov neverejným
poskytovateľom sociálnej služby, o uhradení ekonomicky oprávnených
nákladov, o zabezpečení sociálnej služby)

V

S

zriaďovanie, zakladanie a kontrolovanie zariadení sociálnych služieb

A

S

uhrádzanie ekonomicky oprávnených nákladov pri zabezpečení sociálnej služby a poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

V

S

vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, vedie
register a štvrťročne aktualizovaný ho zasiela MPSVR SR

V

R
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úsek sociálnych
služieb

úsek
sociálnoprávnej
ochrany detí
a sociálnej
kurately

296

kontroluje úroveň poskytovania sociálnej služby, hospodárenie s finančnými príspevkami poskytnutými neverejným poskytovateľov, účelnosť
využitia uhradených ekonomicky oprávnených nákladov a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole

A

vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, evidenciu prijímateľov sociálnej služby a poskytuje štatistické údaje

A

uhrádza zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu
službu

A

zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných
na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie
a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území

A

vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny,
vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území

A

utvára podmienky: 1. na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11, 2.
na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu
a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení podľa tohto zákona a osobitného
predpisu, 3. na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám,
ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb obyvateľov svojho
územia, 4. na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem
stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť
a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, 5. na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
podľa § 33 ods. 10, 6. na organizovanie resocializačných programov
a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých
obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu
odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých, 7. na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4
ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia

A

vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom
území

A

zriaďuje a kontroluje zariadenia podľa § 50, 62 a 63 a iné zariadenia
podľa potrieb obyvateľov územia na účel výkonu opatrení podľa § 45 až
48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49 a oznamuje určenému orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3 počet
miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu

A

poskytuje: 1. obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo
fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, 2. štatistické údaje z oblasti
výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických
zisťovaní a administratívnych zdrojov 49a) a poskytuje údaje z evidencie zariadení

A

spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami
a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v oblasti predchádzania
a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov

A

plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov

A

R

R
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Obce
úsek sociálnych
služieb zákon č.
448/2008 Z. z.
o sociálnych službách
a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom
podnikaní

úsek sociálnoprávnej
ochrany detí
a sociálnej kurately
zákon č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej
ochrane detí
a o sociálnej kuratele

tvorba komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb a podpora
komunitného rozvoja

A

S

rozhodovacia pôsobnosť v sociálnych službách (napr. vydávanie
posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu)

A

R

poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb

V

S

uzatváranie zmlúv (o poskytovaní alebo o zabezpečení sociálnej
služby, o poskytovaní finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby)

A

R

zriaďovanie, zakladanie a kontrolovanie zariadení sociálnych
služieb

V

S

poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom
sociálnych služieb

V

S

kontroluje hospodárenie s finančnými príspevkami poskytnutými
neverejným poskytovateľov a ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených pri kontrole

A

R

vedie evidenciu posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu
službu, evidenciu prijímateľov sociálnej služby a poskytuje štatistické údaje

A

R

vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu

V

S

uhrádza zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

A

R

obec vykonáva: 1. opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí
a plnoletých fyzických osôb podľa § 10, 2. opatrenia podľa § 11 ods. 1

A

R

obec organizuje: 1. výchovné programy alebo sociálne programy
pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie,
2. programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým
osobám a rodinám podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) v prostredí
podľa § 4, 3. resocializačné programy

A

spolupôsobí: 1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom
alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 2. pri
pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní
a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, 3. pri úprave a obnove
rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou podľa § 64 a 65

A

poskytuje: 1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará
o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia podľa § 64 ods. 1
písm. a), 2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie
do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu
na náhradnú rodinnú starostlivosť, 3. štatistické údaje z oblasti
výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
49a),4. Finan. prostriedky podľa § 65

A
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úsek sociálnoprávnej
ochrany detí
a sociálnej kurately
zákon č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej
ochrane detí
a o sociálnej kuratele

poskytuje pomoc: 1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak
je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin,
fyzický vývin a sociálny vývin, 2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej
osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo
správaním iných fyzických osôb, 3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných
pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon
ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného
opatrenia, 4. mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej
starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti
pri zabezpečení bývania a zamestnania

A

poskytuje súčinnosť: 1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových
pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 2.
zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého

A

utvára podmienky na prácu s komunitou

A

zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 45
až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49, 50, 62 a 63 a oznamuje
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §
73 ods. 1 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu

A

vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa
do starostlivosti

A

vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny podľa § 35 ods. 4 písm. d),

A

vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

A

plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov

A

Obec môže s výnimkou odseku 1 písm. c) prvého a druhého bodu,
písmena d), písmena e) prvého a štvrtého bodu, písmena f),
písmen g), j) až l) zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti aj
prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia
na vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa tohto zákona.

A

R
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zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 2
Samosprávny kraj pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) základné umelecké školy,
b) jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,
c) školské internáty,
d) zariadenia školského stravovania,
e) školské hospodárstva a strediská odbornej praxe,
f) strediská služieb školy,
g) školy v prírode,
h) centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja,
i) školské strediská záujmovej činnosti.

V

S

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek školstva

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 3
Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1
a 2), určí školu alebo školské zariadenie, ktoré bude ďalej plniť úlohy
zrušenej školy alebo školského zariadenia.

V

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 4
Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky
na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym
nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 8
Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania
b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom,
c) po prerokovaní s príslušným krajským školským úradom vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých
je zriaďovateľom,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, v rozsahu § 6 ods. 8 písm. d),
e) poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení,
ktorých je zriaďovateľom,
h) prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou školskou radou
1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
ktorých je zriaďovateľom,
2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským
školským úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
ktorých je zriaďovateľom,
4. koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
5. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti,
6. návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,
7. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom
podľa § 14 ods. 5 písm. e),

A

R
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i) spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi
školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom a inými
orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými právnickými
osobami,
j) spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia
škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, pedagogickými
zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
k) spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s príslušným
krajským školským úradom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach,
ktorých je zriaďovateľom,
l) spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom
a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov
škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
m) spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy
mládeže na povolania.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 10
Samosprávny kraj spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy
a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho
konania v príslušnom školskom roku.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 11
Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. Samosprávny kraj môže
poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.

V

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 12
Samosprávny kraj
a) zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov
poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku
zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského
zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy,
zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej
školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného
školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej
školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území samosprávneho
kraja, môžu požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka nad 15
rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl,
jazykových škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže
byť aj samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, a na dieťa alebo
žiaka do 15 rokov veku takého školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť krajský školský úrad,
c) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné
prostriedky na kalendárny rok

V

S

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA
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1. podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok; v školách v prírode podľa počtu detí za uplynulý školský rok;
v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného
denného počtu detí za uplynulý školský rok a v zariadeniach školského
stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy alebo skutočných stravníkov alebo vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a
2. podľa výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského stravovania podľa výšky dotácie
na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné
jedlo a doplnkové jedlo,
d) určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia
na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením; 30f)
v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
e) oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka;
v roku 2011 do 30. apríla,
f) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné
prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou dvanástinou,
g) v období rokov 2011 až 2013 poskytne na žiaka cirkevnej základnej
umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča
cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa
cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho
kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných
zariadeniach školského stravovania dotáciu najmenej vo výške 88% zo
sumy určenej na mzdy a prevádzku podľa písmena d) na stravovanie
žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 13
Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých
je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
zabezpečuje
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 prerozdeľuje 31) a kontroluje efektívnosť ich využívania, 32)
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 14
Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom
výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám podľa odseku 1 sa rozumie
finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných
situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých tieto školy sídlia,
je predmetom samosprávnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 15
Samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov
vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.

V

S
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zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 16
Samosprávny kraj vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami
a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich
využitia. Samosprávny kraj ďalej vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení
uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1.
V prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 17
Samosprávny kraj vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia
s finančnými prostriedkami pridelenými podľa odseku 12 a kontroluje
efektívnosť a účelnosť ich využitia.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 18
Samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 19
Samosprávny kraj ako zriaďovateľ určí výšku príspevku v základnej
umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
centra voľného času, školského strediska záujmovej činnosti a školského internátu.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 1
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje
a zrušuje podľa siete
a) stredné školy,
b) strediská praktického vyučovania.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 3
Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1
a 2), určí školu alebo školské zariadenie, ktoré bude ďalej plniť úlohy
zrušenej školy alebo školského zariadenia.

V

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 4
Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky
na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym
nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 5. Samosprávny kraj vykonáva štátnu
správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
riaditeľ školy podľa odseku 1 (§ 5 ods. 4).

V

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 6
Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej
správy podľa odseku 5 poskytuje štát samosprávnemu kraju finančné
prostriedky prostredníctvom krajského školského úradu. Výška týchto
prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom.
zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 7
Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje samosprávnemu kraju zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady
podľa § 7 ods. 3.
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zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 8
Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania
a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školského stravovania, v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou
kontroly podľa § 13 v školách a v školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom,
c) po prerokovaní s príslušným krajským školským úradom vydáva
organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľom,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, v rozsahu § 6 ods. 8 písm. d),
e) poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení,
ktorých je zriaďovateľom,
f) vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých
je zriaďovateľom,
g) prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi
partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti
stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk
praktického vyučovania,
h) prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou školskou radou
1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých
je zriaďovateľom,

A

R

úsek školstva

2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským
úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľom,
4. koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
5. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo
na obmedzenie ich činnosti,
6. návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,
7. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5
písm. e),
j) spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl
a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
m) spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy
mládeže na povolania.

A

R
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zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 12
Samosprávny kraj
a) zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených
krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis
finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu pre
základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti,
b) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov
poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku
zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia,
zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi
súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského
zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ
cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia,
zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia,
ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja, môžu požiadať
samosprávny kraj o dotáciu na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo
krajský školský úrad, a na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku takého
školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť krajský školský úrad,
c) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok
1. podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov
jazykových škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach
výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí
za uplynulý školský rok; v školách v prírode podľa počtu detí za uplynulý školský rok; v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa
skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský
rok a v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých
žiakov školy alebo skutočných stravníkov alebo vydaných hlavných
jedál a doplnkových jedál a

V

S

2. podľa výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského stravovania podľa výšky dotácie na žiaka školy alebo
na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
d) určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením; 30f) v zariadeniach
školského stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka
alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
e) oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny
rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka; v roku
2011 do 30. apríla,
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f) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou dvanástinou,
g) v období rokov 2011 až 2013 poskytne na žiaka cirkevnej základnej
umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča
cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa
cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho
kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných
zariadeniach školského stravovania dotáciu najmenej vo výške 88% zo
sumy určenej na mzdy a prevádzku podľa písmena d) na stravovanie
žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 13
Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých
je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
zabezpečuje
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 prerozdeľuje 31) a kontroluje efektívnosť
ich využívania, 32)
P O d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 14
Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom
výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám podľa odseku 1 sa rozumie
finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných
situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých tieto školy sídlia,
je predmetom samosprávnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 16
Samosprávny kraj vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami
a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich
využitia. Samosprávny kraj ďalej vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení
uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1.
V prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §9 ods. 18
Samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

A

R
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zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 2
Obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) základné umelecké školy,
b) materské školy,
c) školské kluby detí,
d) školské strediská záujmovej činnosti,
e) centrá voľného času,
f) zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti
materských škôl,
g) jazykové školy pri základných školách,
h) strediská služieb škole,
i) školské internáty.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 3
Obec vytvára podmienky na
a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
c) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach,
ktorých je zriaďovateľom,
d) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym
nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 8
Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti
školského stravovania,
b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
f) môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce
na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
g) vedie personálnu agendu riaditeľov,
h) predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie
1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5
písm. e),
5. koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
6. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
i) spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným
krajským školským úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými
osobami a inými právnickými osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení
personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými
zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným
samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a s občianskymi
združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou
činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových
olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.

A

R
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zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 10 Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom št.
správy a verejnosti.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 11 Obec schvaľuje návrh zmluvy
o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme
priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom. Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 12
Obec
a) zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených
krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis
finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu pre
základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti,
b) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov
poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi
cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej
základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy,
zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej
školy, zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ
súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej materskej
školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného
školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môžu požiadať
obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec
alebo krajský školský úrad,
c) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok
1. podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných
detí za uplynulý školský rok; v špeciálnych výchovných zariadeniach,
v materských školách pri zdravotníckom zariadení a v školských
kluboch detí pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok; v zariadeniach
školského stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy alebo podľa
počtu skutočných stravníkov alebo podľa počtu vydaných hlavných jedál
a doplnkových jedál a
2. podľa výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského stravovania
podľa výšky dotácie na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo
na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
d) určí všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku
a mzdy na príslušný kalendárny rok
1. na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia a

V

S
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2. v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
e) oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny
rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka; v roku
2011 do 30. apríla,
f) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou dvanástinou,
g) v období rokov 2011 až 2013 poskytne na žiaka cirkevnej základnej
umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča
cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa
cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia
dotáciu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania dotáciu najmenej vo výške
88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku podľa písmena d) druhého
bodu na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 13
Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
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 prerozdeľuje a kontroluje ich využívanie,
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 14
Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným školám bez právnej subjektivity sa rozumie
finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných
situácií týchto škôl. Vo vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide o finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých základná škola sídli, je
predmetom samosprávnej pôsobnosti obce.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 15
Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých
školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou
zriaďovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. f)].

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 16
Obec vykonáva následnú finančnú kontrolu 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.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 17
Obec ďalej vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov
detí a žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2
okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1; v prípade potreby požiada
o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu
alebo krajský školský úrad.

A

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

Úsek školstvo
zákon č.
416/2001 Z. z.
(§ 2 písm. g))

úsek školstva

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 18
Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského
zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, najmä
a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským
úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení,
ktorých je zriaďovateľom,
c) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo
školského zariadenia,
d) požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom
zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach
v škole alebo v školskom zariadení.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 19
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.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 22
Obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými podľa odseku 12 a kontroluje efektívnosť
a účelnosť ich využitia.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 23
Obec vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského
zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 24
Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady
nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, internátu alebo centra voľného času.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 1
Obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete (§ 15).

V

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 3
Obec vytvára podmienky na
a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
b) plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je
zriaďovateľom,
c) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach,
ktorých je zriaďovateľom,
d) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym
nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §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.

A

R
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úsek školstva

310

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 5
Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo
veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 3). Ak obec nie je školským úradom (§ 7), výkon štátnej správy v druhom stupni podľa tohto
odseku a činnosti podľa odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje pre ňu
krajský školský úrad.

V

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 6
Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným
výkonom štátnej správy podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d)
poskytuje štát obci finančné prostriedky prostredníctvom krajského
školského úradu. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu
žiakov v základných školách, ktorých je obec zriaďovateľom.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 7
Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje obci zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7
ods. 3.

V

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 8
Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti
školského stravovania,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
e) poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
f) môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce
na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
g) vedie personálnu agendu riaditeľov,
h) predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie
1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
pridelených krajským školským úradom,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5
písm. e),
5. koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
6. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
7. návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
8. návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním
a talentom.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 12
Obec
a) zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených
krajským školským úradom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu
pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V

S

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek školstva

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 14
Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným školám bez právnej subjektivity sa rozumie
finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných
situácií týchto škôl. Vo vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide o finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých základná škola sídli, je
predmetom samosprávnej pôsobnosti obce.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 16
Obec vykonáva následnú finančnú kontrolu 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.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 17
Obec ďalej vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov
detí a žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2
okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1; v prípade potreby požiada
o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu
alebo krajský školský úrad.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 18
Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského
zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, najmä
a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským
úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení,
ktorých je zriaďovateľom,
c) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo
školského zariadenia,
d) požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom
zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach
v škole alebo v školskom zariadení.

V

S

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 20
Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,
vykonáva štátnu správu v druhom stupni krajský školský úrad.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 21
Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, oznámi krajskému
školskému úradu jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad zabezpečuje činnosti a plní úlohy v oblasti školstva,
mládeže a telesnej kultúry; zoznam uverejňuje každoročne ministerstvo
vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.

A

R

zákon č. 596/2003 Z. z., §6 ods. 23
Obec vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského
zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.

A

R
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Ministerstvo ŽP
VUC
úsek ochrany
spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky
pred povodňami významných vodných tokov, s orgánmi štátnej vodnej správy a s obcami
na vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika a častí plánov manažmentu povodňového
rizika, ktoré sa týkajú územia vyššieho územného celku/ § 32 písm. a)
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

využíva predbežné hodnotenie povodňového rizika, mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika a informácie o určených
inundačných územiach na určenie regulatív priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia v procesoch územného plánovania/ §
32 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

podieľa sa v súčinnosti s krajským úradom životného prostredia,
obvodným úradom životného prostredia, obvodným úradom v sídle
kraja, obvodným úradom a obcami na príprave a kontrole zabezpečenia
ochrany pred povodňami/ § 32 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

spolupracuje s krajským úradom životného prostredia a s obvodným
úradom v sídle kraja na zostavovaní povodňového plánu kraja/ § 32
písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

podieľa sa na riešení problémov zabezpečovania ochrany pred povodňami, ktoré sa týkajú viacerých obcí, a taktiež na riešení problémov, ktoré
vzniknú počas povodní a pri obnove územia postihnutého povodňami/
§ 32 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

V

vytvára pre regionálnu správu ciest podmienky na plnenie jej úloh
na úseku ochrany pred povodňami/ § 32 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami

A

schvaľuje plán hliadkovej služby regionálnej správy ciest/ § 32 písm. g)
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

spolupracuje s organizáciami, ktoré poskytujú alebo sprostredkúvajú
humanitnú, vecnú alebo finančnú pomoc obciam a občanom postihnutým povodňami/ § 32 písm. h) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami

V

S

plní úlohy počas mimoriadnej situácie podľa osobitného predpisu/ § 32
písm. i) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

V

S

vyhodnocuje povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve,
správe alebo užívaní a vyhodnotené povodňové škody predkladá krajskému úradu životného prostredia/ § 32 písm. j) zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami

A

R

vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach a správu predkladá krajskému úradu životného prostredia/ § 32 písm. k) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

vyjadruje sa k plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií kraja / § 36 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.
z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

A

úsek verejných
vodovodov
a verejných
kanalizácií
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R

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

Obce
odpadové
hospodárstvo

prejednáva priestupky / § 72 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

A

ukladá pokuty za priestupky / § 72 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A

poskytuje informácie / § 72 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

A

vydáva VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a elektroodpadmi z domácností / § 39 ods. 4 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

A

oprávnenie požadovať informácie od držiteľa komunálneho odpadu
a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce/§39 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A

úhrada nákladov na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi /§ 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A

S

zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, ktoré vznikli na území obce /§ 39 ods. 2 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

V

S

zavedenie vhodného systému zberu odpadov /§ 39 ods. 3 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

V

S

vykonáva zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov /§ 39 ods. 7
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

V

S

povinnosť umožniť pôvodcom komunálnych odpadov individuálny
interval odvozu a veľkosť nádoby pri zavedení množstvového zberu / §
39 ods. 11 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V

S

povinnosť zaviesť množstvový zber na žiadosť /§ 39 ods. 12 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

V

S

povinnosť zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla, biologicky rozložiteľného odpadu /§ 39 ods. 14 a ods. 15 zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

V

povinnosť umožniť zaviesť a prevádzkovať systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností / § 39 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V
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preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív
a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom
roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce
sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja/§ 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov

A

R

môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia
podľa odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa
nevzťahuje ustanovenie odseku 4./§ 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

A

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží prevádzkovateľovi malého
zdroja pokutu do 663, 87 eura/§8 zákona č.401/1998 Z. z.o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

A

riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce/ § 26 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami

A

spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom
životného prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom
Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky
významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov
v katastrálnom území obce/ § 26 ods. 2 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné
ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo
životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje obvodný úrad
alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo
okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad
životného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných
tokov a ústav/ § 26 ods. 5 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami

A

zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského
zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových
záchranných prác podľa osobitného predpisu/ § 26 ods. 5 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

V

S

poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej
núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného predpisu/ § 26 ods. 5
písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

V

S

určuje rozsah inundačného územia podľa osobitného predpisu a dokumentáciu určeného inundačného územia odovzdáva orgánom územného plánovania/ § 26 ods. 5 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami

A

R

vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu/ § 36a zákona č. 139/2002
Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

A

R

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

vodná správa

verejné
vodovody
a verejné
kanalizácie

úsek ochrany
ovzdušia

vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upraví, obmedzí, prípadne zakáže všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných
tokoch a iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 5)/ § 63 ods. 4 písm. a)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov

A

R

vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určí inundačné územie
pri drobných vodných tokoch ( § 46 ods. 1) / § 63 ods. 4 písm. b) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov

A

zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci,
na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, v ktorej nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie pitnou vodou, na náhradné
zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd/ § 36 ods.
7 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

V

S

všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje
užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie
zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku/§ 36 ods. 7
písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

A

R

vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok/§ 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov

A

vydáva pre obvodný úrad životného prostredia stanovisko v konaní
o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolenie
zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky
alebo ju z nej vyradiť/§ 36 ods. 7 písm. d) zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov

A

ukladá pokuty /§ 36 ods. 7 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov

A

podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu/§ 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

A

R

kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov/§
27 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f)/§ 27
ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní
povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia/§ 27 ods. 1 písm. d) zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší
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úsek ochrany
ovzdušia

ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty/§ 27 ods. 1 písm. e)
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

A

R

A

R

môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja/§
27 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením
prevádzky mobilných zdrojov/§ 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých
zdrojov/§ 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f)/§ 27 ods. 1 písm. i) zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší
v súhlasoch podľa § 27 ods. 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov/§ 27 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
úsek ochrany
usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany
pred povodňami pred povodňami/ § 26 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami
spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných
tokov, správcom drobných vodných tokov a poverenými osobami pri
vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia
povodňového rizika/ § 26 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami
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/ § 26 ods. 3 písm.
a) bod 3. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
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/ § 26
ods. 3 písm. a) bod 4. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný
tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento predkladá na schválenie obvodnému úradu životného prostredia/ § 26 ods. 3
písm. a) bod 5. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
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/ § 26 ods. 3 písm.
a) bod 6. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú
povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov podľa šiesteho bodu/ § 26 ods. 3 písm. a) bod 7. zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
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VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek ochrany
zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňopred povodňami vú komisiu obce a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh obce na úseku
ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje
obvodný úrad životného prostredia/ § 26 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

R

A

R

zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky
na ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov,
zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie/ § 26 ods. 3 písm. a)
bod 9. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
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/ § 26 ods. 3
písm. a) bod 10. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
úsek ochrany
zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretepred povodňami kajú cez katastrálne územie obce/ § 26 ods. 3 písm. a) bod 11. zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
počas povodňovej situácie 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 obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo
koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo
Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných
vodných tokov a ústav/ § 26 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami
počas povodňovej situácie upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce
smerom po prúde vodného toku/ § 26 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
počas povodňovej situácie 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/ § 26 ods. 3 písm. b)
bod 3. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
počas povodňovej situácie 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/ § 26 ods. 3 písm. b) bod 4.
zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
počas povodňovej situácie vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc
na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov/ § 26 ods. 3 písm. b) bod 5.zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
počas povodňovej situácie ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné
plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie/ § 26 ods. 3 písm.
b) bod 6. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
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úsek ochrany
počas povodňovej situácie vypracúva v čase III. stupňa povodňovej
pred povodňami aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy o povodňovej situácii
a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia/ § 26 ods. 3 písm. b) bod 7. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami

A

R

A

R

počas povodňovej situácie operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli
pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami/ § 26 ods. 3 písm. b)
bod 8. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
po povodni zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život
ľudí a pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území/ § 26
ods. 3 písm. c) bod 1. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
po povodni vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom území obce/ § 26 ods. 3 písm. c)
bod 2. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
po povodni vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu
životného prostredia/ § 26 ods. 3 písm. c) bod 3. zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami
úsek ochrany
poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alepred povodňami bo poverenej osobe informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika/
§ 26 ods. 4 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

318

poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe podklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie
a aktualizáciu mapy povodňového rizika/ § 26 ods. 4 písm. b) zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

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/ § 26 ods. 4 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami

A

zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného
plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní schváleného územného plánu
podľa osobitného predpisu; ak obec nemá spracovaný územný plán obce
využíva mapy povodňového ohrozenia v činnosti stavebného úradu/ §
26 ods. 4 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

A

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/ § 26 ods. 4 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami

A

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek ochrany
prírody a
krajiny

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/ § 26 ods. 4 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami

A

R

A

R

vydáva súhlasy na výrub drevín / § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať
nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny, alebo môže rozhodnúť
o jej vyrúbaní / § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov
prijíma oznámenia o výruboch drevín / § 47 ods. 6 a 7 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
môže určiť podmienky uskutočnenia výrubu pri podanom oznámení / §
47 ods. 7 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov
môže oznámený výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov podľa § 33
zákona alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných
predpisov / § 47 ods. 7 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
úsek ochrany
prírody a
krajiny

vyznačuje dreviny určené na výrub / § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
pri vydávaní súhlasov na výrub drevín obec ukladá povinnosť vykonať
primeranú náhradnú výsadbu, alebo ak nie je možné uložiť náhradnú
výsadbu obec uloží povinnosť zaplatiť žiadateľovi finančnú náhradu
do výšky spoločenskej hodnoty drevín / § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
povinná viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo
svojom územnou obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie je obec
povinná prerokovať s ich vlastníkmi. / § 48 ods. 3 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
vydáva vyjadrenia k povoleniu výrubu drevín podľa osobitných predpisov / § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov
vydáva súhlas na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie
za hranicami zastavaného územia obce, mimo ovocného sadu, vinice,
chmeľnice, záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej
pôde v území s II. stupňom ochrany / § 13 ods. 2 písm. a) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti
o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene / § 69 ods. 2 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny / § 69 ods. 1 písm. i)
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov
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úsek ochrany
prírody a
krajiny

vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom / § 69 ods. 1 písm. j) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

A

úsek vodnej
správy

rozhoduje vo veciach 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 (§ 21 ods. 1 písm. a) a b) a § 26) / § 63 ods. 1
písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

A

R

A

R

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) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
rozhoduje vo veciach pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50 ods. 5)/ § 63 ods. 1 písm. c)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov
rozhoduje vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého
stavu pri poškodzovaní verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu,
prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú
povolenie ( § 55 ods. 3) / § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov
úsek 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) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
vedie evidenciu o vodách ( § 29)/ § 63 ods. 3 písm. b) zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov
vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 66 ods. 1) / § 63
ods. 3 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných
stavieb [ § 77 ods. 3 písm. a)] / § 63 ods. 3 písm. d) zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov
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Úrad geodézie, kartografie a katastra
VUC
úsek geodézie,
kartografie
a katastra

Podľa § 20a zákona č. 215/1995 Z. z.:
Vyššie územné celky sú povinné:
a) používať základnú bázu údajov geografického informačného systému
na budovanie tematických informačných systémov,
b) bezplatne poskytnúť údaje o objektoch a ich vlastnostiach podľa katalógu tried objektov právnickej osobe zriadenej úradom; raz ročne poskytovať aktualizáciu údajov o objektoch, ktoré sú obsahom základnej bázy
údajov pre geografický informačný systém, ktorých podrobnú evidenciu
atribútov zabezpečuje iný subjekt ako úrad,
c) bezplatne poskytnúť letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre základnú bázu údajov geografického informačného
systému právnickej osobe zriadenej úradom.

A

R

Podľa § 20a zákona č. 215/1995 Z. z.:
Obce sú povinné:
a) používať základnú bázu údajov geografického informačného systému
na budovanie tematických informačných systémov,
b) bezplatne poskytnúť údaje o objektoch a ich vlastnostiach podľa katalógu tried objektov právnickej osobe zriadenej úradom; raz ročne poskytovať aktualizáciu údajov o objektoch, ktoré sú obsahom základnej bázy
údajov pre geografický informačný systém, ktorých podrobnú evidenciu
atribútov zabezpečuje iný subjekt ako úrad,
c) bezplatne poskytnúť letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre základnú bázu údajov geografického informačného
systému právnickej osobe zriadenej úradom.

A
A

R

A

R

Obce
geodézia,
kartografia,
kataster

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z.:
Obce sú povinné poskytovať správam katastra súčinnosť pri spravovaní
a aktualizácii katastra
geodézia,
kartografia,
kataster

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z.:
Obce sú povinné
a) zasielať správam katastra svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa ich vydania a listiny týkajúce
sa nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace
s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim do 30 dní od ich
vyhotovenia; na podnet správy katastra opravia chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v týchto rozhodnutiach a listinách,
b) vyhlasovať na svojich územiach začatie katastrálneho konania na základe oznámenia správy katastra, zabezpečovať účasť vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce, ako aj iných oprávnených
osôb na týchto konaniach, podávať informácie o vlastníkoch a iných
oprávnených osobách a prostredníctvom svojich zástupcov zúčastniť sa
na katastrálnom konaní a chrániť na tomto konaní obecné záujmy,
c) oznamovať správam katastra zmeny údajov katastra, ktoré samy zistili,
a to do 30 dní od ich zistenia,
d) starať sa o trvalé označenie lomových bodov územných hraníc obcí,
a to spôsobom, ktorý určí správa katastra; ak obec tieto hranice napriek
výzve určeným spôsobom neoznačí, môže ich označiť správa katastra
na náklady obce.
Podľa § 63 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z.:
Správa katastra zverejní obnovený katastrálny operát na nahliadnutie prostredníctvom obce.
O možnosti nahliadnuť do obnoveného katastrálneho operátu obec
písomne upovedomí vlastníkov, ktorí nie sú obyvateľmi obce.
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Ministerstvo vnútra
VUC
úsek civilnej
ochrany

poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja a podklady na vypracovanie plánov
ochrany obyvateľstva z hľadiska možných mimoriadnych udalostí

A

R

spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom území a utvára podmienky pri evakuácii
na súčinnosť medzi samosprávnymi krajmi

A

poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja údaje o zariadeniach civilnej
ochrany a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní
a riešení ukrytia obyvateľstva

A

metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu
a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci
v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním

A

podieľa sa na preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej
ochrane

A

Samosprávny kraj a obec v jeho územnom obvode môžu spoločne
zriadiť krízový fond územnej samosprávy (ďalej len „fond“), v ktorom
sa sústreďujú finančné prostriedky samosprávneho kraja, obce v jeho
územnom obvode, prípadne inej právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a fyzickej osoby, ktoré možno poskytnúť na
a) odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na nehnuteľnosti samosprávneho kraja a obce v jeho územnom obvode,
b) vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku mimoriadnej udalosti v územnom obvode samosprávneho kraja.

A

S

úsek
osvedčovania

osvedčenie podpisu - zák. č. 599/2001 Z. z.

A

R

osvedčenie listín - zák. č. 599/2001 Z. z.

A

úsek obecnej
polície

zriadenie obecnej polície všeobecne záväzným nariadením

A

S

povinnosť zaslať oznámenie o zriadení obecnej polície MV SR
uzatvorenie písomnej zmluvy s obcou, ktorá nezriadila obecnú políciu
zaslať osvedčenú kópiu uzatvorenej zmluvy MV SR
zrušenie obecnej polície všeobecne záväzným nariadením
povinnosť zaslať oznámenie o zrušení obecnej polície MV SR
zabezpečenie verejného poriadku v obci

A

R

V

S

V

R

A

R

Obce

spolupôsobnosť s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane
majetku
ochrana životného prostredia v obci
dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci
vykonávanie všeobecne záväzných nariadení obce
vykonávanie uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu
objasňovanie priestupkov
oznamovanie príslušným orgánom porušenia právnych predpisov
oznámenie obci porušenie zákazu použitia alkoholických nápojov
povinnosť zaslať správu o činnosti obecnej polície
zriadenie školiaceho strediska obecnej polície
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VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek
priestupkov

úsek matrík

úsek hlásenia
pobytu
a registra
obyvateľov

úsek ochrany
pred požiarmi

úsek volieb
a referenda

§ 7 zákona č. 282/2002 Z. z.

A

§ 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 377/2004 Z. z.

A

§ 13 ods. 1 zákona č. 479/2008 Z. z.

A

narodenie

A

sobáše

A

úmrtia

A

ostatné (druhopisy MD, potvrdenia z matričnej agendy, dodatočné
záznamy)
zápis do osobitnej matriky

A

R

R

A

zmena mena alebo priezviska bez povolenia

A

Prihlásenie na trvalý pobyt
Prihlásenie na prechodný pobyt
Odhlásenie z trvalého pobytu
Skončenie trvalého pobytu na území SR a ohlásenie pobytu v zahraničí
Zrušenie trvalého pobytu podľa § 7
Ukončenie trvalého pobytu z dôvodu osvojenia
Ukončenie prechodného pobytu
Ohlásenie prechodného pobytu v zahraničí
Poskytnutie oznámenia o mieste pobytu
Zaznamenávanie údajov do REGOB
vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

A

R

A

R

rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu
viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

A

rozhoduje o vylúčení veci z používania,

A

určuje veliteľa zásahu.

A

Zostavovať a viesť stály zoznam voličov, priebežné zisťovať skutočnosti,
ktoré sú dôvodom na zmeny v stálom zozname
- § 4 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 5 ods.1 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí
- § 7 ods.1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov

A

Vyhotoviť zoznam voličov a odovzdať okrskovej volebnej komisii (ďalej
OkVK)
- § 8 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 5 ods.2 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí
- § 7 ods.1 a 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 4 ods.1 a 5, § 35 ods.5 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 7 ods.1 a 7 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu
- § 9 ods.1 a 2 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

A
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úsek volieb
a referenda

324

Vydávať voličské preukazy
- § 9 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 5 ods.1 a § 35 ods.1 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 10 ods.1 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

A

Viesť Osobitný zoznam voličov
- § 10 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR

A

Vytvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti
- § 12 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 10 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
- § 6 ods.2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 3 ods.1 a 2 a §34 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov
- § 6 ods.1 a 2 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu
- § 7 ods.1 a 2 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

V

Vymenovať zapisovateľa OkVK
- § 14 Zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR republiky
- § 11a ods.2 písm. d) Zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí
- § 9 ods.2 písm. d) Zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov
- § 10 ods.2 písm. c) a § 41 ods.2 pism. c) Zákona č.46/1999 Z. z.
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní
o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 9 ods.2 písm. c) Zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP

A

R

Vymenovať chýbajúcich členov OkVK
- § 17 ods.2 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
- § 15 ods.2 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí
- § 13 ods.2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 9 ods.2 § 40 ods.2 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 12 ods.2 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP
- § 14 ods.3 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

A

R

Zvolať prvé zasadnutie OkVK
- § 17 ods.3 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR
- § 15 ods.3 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí
- § 13 ods.3 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 9 ods.3 a § 40 ods.3 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 12 ods.3 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu
- § 14 ods.4 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

A

Doručiť voličom zoznam kandidátov
- § 20 ods.5 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR

V

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

úsek volieb
a referenda

Prevziať hlasovacie lístky a doručiť ich do OkVK
- § 23 ods.4 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 20 ods.5, § 24 ods.3 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí
- § 18 ods.5, §22 ods.4 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov
- § 13 ods.4 a § 42 ods.4 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 18 ods.4 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP
- § 15 ods.4 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

V

Vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácii
- § 24 ods.13 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 30 ods.10 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí
- § 27 ods.2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 19 ods.7 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP

V

Zaslať oznámenie o čase a mieste konania volieb každému voličovi
zapísanému v zozname voličov
- § 26 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky
- § 27 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
- § 24 ods.1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 14 ods.2 a § 43 ods.2 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 20 ods.1 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP
- § 16 ods.1 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

V

Opatriť obálky úradnou pečiatkou obce
- § 28 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 28 ods.1 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí
- § 25 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov

A

Opatriť odtlačkom úradnej pečiatky hlasovacie lístky
- § 20 ods.4, § 24 ods.3 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí
- § 13 ods.2 a § 42 ods.2 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 15 ods.2 zákon č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

A

Určiť počet priestorov na úpravu hlasovacích lístkov
- § 29 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 29 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
- § 26 ods.1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 22 ods.1 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP

A

Zaslať voličom, ktorí nemajú pobyt na území Slovenskej republiky
a ktorí boli zapísaní do osobitného zoznamu voličov: obálku, hlasovacie
lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania
- § 34 ods.1 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR

A
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Doručiť návratné obálky a osobitný zoznam voličov okrskovej volebnej
komisii utvorenej podľa §12 ods.5 v deň volieb
- § 34 ods.6 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR

V

Zaslať voličovi na ním určenú adresu pobytu v cudzine obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania
- § 35 ods.2 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR

A

Odovzdať OkVK návratné obálky
- § 35 ods.7 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR

V

Zabezpečiť prostriedky na činnosť OkVK
- § 48 ods.1 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 52 ods.1 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí
- § 49 ods.1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 50 ods.1 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov
- § 38 ods.1 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP
- § 26 ods.1 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

V

Zabezpečiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb a na ich
vykonanie
- § 48 ods.2 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR

V

Vyplatiť náhradu mzdy a odmenu
- § 50 ods.2 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR
- § 41 ods.3 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP

A

Utvoriť volebné obvody pre voľby poslancov
- § 9 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

V

Určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu
- § 25 ods.3 zákona č.333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
- § 26 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
- § 23 ods.4 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 2 ods.3,4 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov
- § 4 ods.3 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP
- § 4 ods.2 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

A

Vymenovať zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie
- § 11a ods.2 písm. c) zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí

A

Prevziať do úschovy volebné dokumenty od miestnej volebnej komisie
(ďalej MVK)
- § 14 ods.4 písm. e) zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí

V

Vymenovať chýbajúcich členov MVK
- § 14 ods.2 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí

A

Zvolať prvé zasadnutie MVK
- § 14 ods.3 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí

A

R
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Prevziať do úschovy volebné dokumenty od OkVK
- § 15 ods.4 písm. c) zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

V

Predložiť žiadosť o vyhlásenie nových volieb prostredníctvom MVSR
predsedovi NRSR
- § 48 ods.4 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí

A

Vyhlásiť nastúpenie náhradníka, odovzdanie osvedčenia
- § 51 ods.2 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí

A

Podpísať osvedčenie
- § 51 ods.2 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí

A

Zabezpečiť pomocné prostriedky pre MVK
- § 52 ods.1 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí

V

Uverejniť zoznam kandidátov
- § 16 ods.2, §21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov

A

Prevziať volebné spisy do úschovy
- § 38 ods.2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
- § 26 ods.3 a § 47 ods.5 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 22 ods.5 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

V

Zabezpečiť uverejnenie informácie o výsledku volieb
- § 43 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov

A

Vytvoriť osobitný volebný okrsok
- § 3 ods.3 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov

V

Vyhotoviť zoznam voličov pre osobitný volebný okrsok, oznámiť zápis
do zoznamu oprávnených voličov obci príslušnej podľa miesta trvalého
pobytu oprávneného voliča
- § 4 ods.2 a § 35 ods.2 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov

A

Určiť lehotu na dodanie podkladov od ozbrojených síl
- § 4 ods.3 a § 35 ods.3 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov

A

Obec, v ktorej má vojenský útvar sídlo, bezodkladne oznámi zápis
do zoznamu oprávnených voličov obci príslušnej podľa miesta trvalého
pobytu vojaka alebo príslušníka
- § 4 ods.3 a § 35 ods.3 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov

A
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Informovať o vytvorených volebných okrskoch, o volebných miestnostiach a o čase voľby
- § 14 ods.1 a § 43 ods.1 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov

A

Informovať voličov o čase a mieste konania druhého kola voľby
- § 31 ods.3 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov

A

Dopísať do zoznamu voličov voliča, ktorý je občanom iného členského
štátu, a to na jeho žiadosť. Informovať voliča o zapísaní alebo nezapísaní do zoznamu voličov
- § 7 ods.2 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu

A

Vyčiarknuť občana iného členského štátu z dôvodu nesplnenia požiadaviek na výkon práva voliť
- § 7 ods.3 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP

A

Zaslať zoznam občanov iného členského štátu zapísaných v obci do zoznamu voličov
- § 7 ods.5 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP

V

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý je zapísaný v zozname voličov
iného členského štátu EÚ
- § 7 ods.6 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP

A

Vyplatiť odmenu členom a zapisovateľom OkVK odmenu za výkon
funkcie - § 41 ods.4 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP

A

Prijať meno, priezvisko a adresu pobytu členov OkVK a náhradníkov
- § 9 ods.1 a § 40 ods.1 zákona č.46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov
- § 12 ods.1 zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do EP
- § 14 ods.1 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

A

Viesť evidenciu o vydaných hlasovacích preukazoch - § 10 ods.2 zákona
č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

A

Zabezpečiť pracovníkov pre organizačné a administratívne práce
- § 14 ods.5 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

V

R
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Realizovať niektoré opatrenia napr.: krízové plánovanie, organizácia
dopravného značenia, evidencia ľudských zdrojov a pod. v zmysle § 5
písm. a), h), m), q), s), u) a x) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii

A

Realizácia niektorých opatrení v núdzovom stave v zmysle § 7 zákona č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

A

Povinnosť realizovať niektoré činnosti v krízovej situácii v zmysle § 17
zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

A

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

Obce
Energetika

Ochrana
spotrebiteľa

Ohňostrojné
práce

Vydáva záväzné stanovisko o súlade výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v zmysle § 12
ods. 5 a §13 ods. 2 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike
Zabezpečí do 31. decembra 2007 vypracovanie koncepcie rozvoja obce
v oblasti tepelnej energetiky v zmysle § 31 písm. a) zákona č. 657/2004
o tepelnej energetike
Vydáva záväzné stanovisko obce o súlade navrhovanej výstavby sústavy
tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10
MW s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v zmysle §
31 písm. b) zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike
Rozhoduje o súlade požadovaného predmetu podnikania s koncepciou
rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v zmysle § 31 písm. c) zákona
č. 657/2004 o tepelnej energetike
Obec uspokojuje právo na náhradu škody v zmysle § 31 písm. f) zákona
č. 657/2004 o tepelnej energetike
Vyvesenie oznámenia na vývesnej tabuli v zmysle § 11 ods. 3 zákona č.
251/2012 o energetike (pôvodný zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike)
Vydáva stanovisko o súlade investičného zámeru v zmysle § 11 ods.
4 zákona č. 251/2012 o energetike (pôvodný zákon č. 656/2004 Z. z.
o energetike)
V prípade zrušenia prevádzkarne (napr. predajne) obec poskytuje spotrebiteľom informácie (o mieste uplatnenia reklamácia a pod.) v zmysle
§15 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa

A
A
A

A
A
V
V
V

Schvaľuje trhový poriadok v zmysle §15 zákona č. 250/2007 o ochrane
spotrebiteľa

V

Vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona v zmysle §15 zákona č.
250/2007 o ochrane spotrebiteľa

V

Objasňuje priestupky za nedodržanie zákona v zmysle §15 zákona č.
250/2007 o ochrane spotrebiteľa

V

Vydáva povolenie na zriadenie trhového miesta v zmysle §3 zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

V

Správu trhoviska môže obec zveriť tretej osobe; správu ambulantného
predaja vykonáva obec v zmysle §4 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

V

Povinnosť vypracovať trhový poriadok a zverejniť v zmysle §5 zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

V

Obec môže obmedziť predaj niektorých tovarov v zmysle §7 zákona č.
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach

V

Vykonáva dozor nad dodržiavaním trhového poriadku a udeľuje sankcie
v zmysle §12 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach

A

Poskytnutie súhlasného stanoviska s ohňostrojom v zmysle §36g ods.
1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe

V
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R

R

R
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Realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie napr.: krízové plánovanie, organizácia dodávok životne dôležitých výrobkov, zriaďovanie
výdajní odberných oprávnení, organizácia dopravného zabezpečenia,
evidencia ľudských zdrojov ..., evidencia vecných prostriedkov...v zmysle § 5 písm. a), e), f), h), q), s), u) a x) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

A

Realizácia niektorých opatrení v núdzovom stave v zmysle § 7 zákona č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

A

Povinnosť obce realizovať niektoré činnosti v krízovej situácii v zmysle
§ 18 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

A

R
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lekár samosprávneho kraja alebo sestra samosprávneho kraja podáva
návrh na zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie alebo povolenia na prevádzkovanie ZZ

A

lekár samosprávneho kraja alebo sestra samosprávneho kraja podáva potvrdenie o praxi pri zaradenie do špecializačného štúdia
zdravotníckeho pracovníka

A

ak je verejná minimálna sieť menšia ako minimálna sieť (§5) oznámi
do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni poskytovateľov na príslušnom území najmenej v rozsahu potrenom na doplnenie
minimálnej siete

A

vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancií (jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionára, polikliniky, ADOS, SVLZ, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného
hospicu) vydanie povolenia fyzickej osobe a právnickej osobe, fyz. osobe, ak
má licenciu na výkon zdrav. povolania, právnickej osobe, ak má určeného
odborného zástupcu

A

zamietnutie žiadosti rozhodnutím o vydanie povolenia

A

vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu údajov a do 15
dní to: zmenu osoby/osôb, zmenu obchodného mena, odborného
zástupcu, právnej formy, trvalého pobytu, zmeny nevyžadujú vydanie
nového rozhodnutia

A

dočasné pozastavenie povolenia ak: držiteľ povolenia požiada má zakázaný výkon zdrav. povolania, alebo odborný zástupca mal zakázaný
výkon povolania

A

určenie zastupovania držiteľa povolenia počas dočasného pozastavenia
povolenia

A

zrušenie povolenia, ak držiteľ povolenia požiada, prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§12 ods. 2), získal povolenie na základe
nepravdivých údajov, neodstránil nedostatky v určenej dobe, nezačal
prevádzkovať najmenej do 3 mesiacov od právoplatnosti povolenia,
určil odbor, zástupcu v rozpore so zákonom

A

doručuje právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, o dočasnom
pozastavení povolenia, o zrušení povolenia, daňovému úradu, štatistickému úradu UDZS, obci, zdravotným poisťovniam, komore...zasiela
rozhodnutie o zrušení povolenia do 15 dní od jeho právoplatnosti obchodnému vestníku, súdu, ktorý vedie register

A

môže financovať ďalšie vzdelávanie zdrav. prac. z rozpočtu
samosprávneho kraja

A

R

R
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môže uložiť držiteľovi povolenia pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 -pokuta do výšky 663 €, 3 319 €, 9 958 €,
16 596 € prihliada pri určovaní výšky pokuty podľa odsekov 1-4 na závažnosť nedostatkov. Pokutu možno udeliť samostatne, súčasne s inou
sankciou a opätovne.

A

schvaľovanie ordinačných hodín poskytovateľom ambulantnej ZS

A

prednostné poskytnutie ambulantnej ZS - VUC schvaľuje výšku úhrady

A

určovanie zdravotných obvodov

A

rozpisy služieb LSPP

A

zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej primeranosti projektov
biomedicínskeho výskumu, vydá štatút etickej komisie
určovanie poskytovateľa, ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdrav. starostlivosti z dôvodov podľa § 12 ods.
2, preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a Poskytovateľ sa podľa
možností určí tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo
pracoviska osoby.
lekár samosprávneho kraja preberá do úschovy zdravotnú dokumentáciu od poskytovateľa pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej ZS, lekár sam. kraja preberá do úschovy zdravotnú dokumentáciu od každej osoby, ktorá má po zániku platnosti licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenia na prevádzkovanie ZZ
lekár a sestra samosprávneho kraja môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie na účely dozoru podľa osobitného predpisu, má právo robiť
výpisky alebo kópie
samosprávny kraj schvaľuje biomedicínsky výskum v ZZ ambulantnej
ZS po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou
(1) Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako
prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý, a)
vypracúva návrhy smerovania a priorít regionálnej zdravotnej politiky,
f) zabezpečuje zastupovanie v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení
povolenia,
h) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, - KONTROLY
i) určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu a lekára na vykonanie prieskumu zdravotnej spôsobilosti ) na základe vyžiadania príslušného obvodného úradu v sídle kraja zo zdravotníckeho zariadenia,
ktoré je v pôsobnosti samosprávneho kraja a nie je určené ako subjekt
hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu, 53a)
j) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva
týkajúcich sa zdravotníctva,
k) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu,
ustanovuje lekára a sestru samosprávneho kraja na plnenie úloh na úseku
zdravotníctva, ktorých vymenováva a odvoláva predseda VUC so súhlasom
MZ SR
sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrod. asistencie
pôsobnosť na úseku zdravotníctva: 2. vedenie registra zdravotníckych
pracovníkov
7. zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôl,

A
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8. súčinnosť na preventívnych programoch;

A

vydanie pasu pre mŕtvolu

A

Plní úlohy podľa tohto zákona ako prenesený výkon štátnej správy / § 2
ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z.
Určí všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní s najväčším počtom
obyvateľov v aglomerácii a na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR hranice aglomerácií (§ 3 písm. d) najneskôr 24 mesiacov pred
lehotami ustanovenými v § 5 ods. 2 písm. b) a tri mesiace pred lehotami
ustanovenými v § 9 písm.c) a d) § 7 ods. 3 zákona č. 2/2005 Z. z.

A

Podáva farmaceut samosprávneho kraja návrh na zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie
alebo povolenia na prevádzkovanie ZS

A

Má pôsobnosť na úseku humánnej farmácie koordinovať a odborne
usmerňovať činnosti na úseku humánnej farmácie, vydávanie povolení
na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne ZP. Vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti, schvaľovanie
prevádzkového času lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne ZP. Organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach
po prerokovaní so stavovskou organizáciou, vykonávanie kontroly vo
verejných lekárňach, pobočkách verejných lekární a vo výdajniach ZP.
Rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a ZP,
zabezpečovanie informovanosti ZZ o nedostatkoch a kvalite liekov a ZP
o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo ZP z obehu.

A

Prijíma žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti vo verejnej lekárni, pobočke verejnej lekárne a výdajne ZP:

A

Rozhoduje o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, pobočke verejnej lekárne a výdajne ZP, o vydaní
povolenia na zaobchádzanie a liekmi a ZP

A

Vydáva povolenie na špeciálnom papieri s hologramom, ktorý si žiadateľ u neho zakúpi; o zakúpení vydá žiadateľovi účtovný doklad.

A

Zasiela rozhodnutie, ktoré vydal MZ SR, daňovému úradu, štatistickému úradu, stavovskej organizácii, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv
a Ústavu zdravotníckych informácia štatistiky v Bratislave.

A

Povoľuje poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
a v pobočke verejnej lekárne fyzickej alebo právnickej osobe, ak preukáže splnenie podmienok uvedených v § 3 a 6.

A

Na úseku humánnej farmácie, -vydáva povolenie na činnosť verejnej
lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne ZP, vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti, schvaľuje prevádzkový čas verejnej
lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne ZP, organizuje poskytovanie
pohotovostných služieb vo verejných lekárňach, po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou, vykonáva kontrolu vo verejných lekárňach,
pobočkách verejných lekární a výdajniach ZP, vydáva záväzné opatrenia
na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly a navrhuje orgánu štátnej správy uloženie pokuty, rozhoduje a určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a ZP a v prípade rozhodnutia vydaného podľa § 11
ods. 4 v spolupráci s orgánom štátnej správy, kontroluje nakladanie so zásobami s liekmi a ZP podľa písm. f) v spolupráci s orgánom štátnej správy,
zabezpečuje informovanosť zdravotníckych zariadení o nedostatkoch
v kvalite liekov, o pozastavení registrácie liekov o stiahnutí liekov z trhu
alebo ZP z obehu alebo prevádzky, rieši podnety a sťažnosti na úseku
humánnej farmácie, zabezpečuje plnenie úloh uložených orgánom štátnej
správy, týkajúcich sa humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie

A

A

R
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Vykonáva úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných
látok
V oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,
kontroluje zaobchádzanie s nimi, na svojom území, navrhuje udelenie
pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, posudzuje výsledky inventarizácie týchto látok a v prípade zistených strát tieto
oznamuje orgánom činných v trestnom konaní, oznamuje orgánom
činných v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov
o OPL.

A

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo
verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne (ďalej len „verejná lekáreň“),
vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických
zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych
pomôcok podáva žiadateľ samosprávnemu kraju príslušnému podľa
miesta výkonu činnosti.

A

Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj zašlú právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, pozastavení činnosti, zrušení povolenia
a oznámenie o zmenách Národnému centru zdravotníckych informácií
11) (ďalej len „národné centrum“), ktoré ich zverejní na svojom webovom sídle do troch dní od doručenia. Osobné údaje o fyzickej osobe sa
zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska.

A

O vydaní povolenia rozhoduje b) samosprávny kraj, ak ide o povolenie
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení 1.
verejná lekáreň,
2. výdajňa zdravotníckych pomôcok,
3. výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,
4. výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

A

Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je potrebné na poskytovanie lekárenskej starostlivosti b) vo verejnej lekárni,
c) v pobočke verejnej lekárne,
d) vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
e) vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,
f) vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

A

Štátnu správu na úseku humánnej farmácie v samosprávnom kraji ako
prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý
a) vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo
verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

A

b) vykonáva štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti
vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni
ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

A

c) schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych
pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,

A

d) organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej
služby vo verejnej lekárni,

A

e) vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri
vykonávaní štátneho dozoru,

A

f) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty,

A
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g) v spolupráci so štátnym ústavom rozhoduje, určuje a dohliada nad
spôsobom nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok, ak
sa vydalo rozhodnutie podľa § 10 a 11,

A

h) informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch
v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo
zdravotníckej pomôcky z trhu alebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky
z prevádzky,

A

i) rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie,

A

j) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva
a štátnym ústavom, ktoré sa týkajú humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie,

A

k) vedie a priebežne aktualizuje databázu zdravotníckych zariadení,
ktoré majú vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni
ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

A

2) Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku humánnej farmácie ustanovuje farmaceuta samosprávneho kraja, ktorého vymenúva a odvoláva
predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministra zdravotníctva
Slovenskej republiky.

A

(3) Farmaceut samosprávneho kraja počas funkčného obdobia nesmie
byť
a) držiteľom povolenia alebo

A

b) štatutárnym zástupcom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je
držiteľom povolenia.

A

n) humánnej farmácie:

A

1. koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti na úseku humánnej
farmácie,

A

2. vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej
lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

A

3. vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivosti,

A

4. schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej
lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

A

5. organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných
lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou,

A

6. vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných
lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,

A

7. rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov
a zdravotníckych pomôcok,

A

8. zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu
alebo z prevádzky,

A

9. riešenie podnetov a sťažností

A

R

VRÁŤME MESTÁM PRÁVA

Obce
Zdravotníctvo

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 27 ods. 4. Je oprávnená objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich
prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými
vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m). Objektivizáciu expozície
obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a)
a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b).
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov §
53. Je povinná plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené
úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného
zdravotníctva, predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného
zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností spolupracovať s úradom verejného
zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení
ich úloh a poskytovať im údaje a informácie, ktoré majú k dispozícii
alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3. Môže
všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj
na iných verejne prístupných miestach.
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 9 ods. 1, písm. d). Je
povinná vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona.
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 9 ods. 2 . Bezodkladne oznámi
Slovenskej obchodnej inšpekcii zistené porušenia zákona podľa §4a 6.
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 9 ods. 3. Oznamuje ako
kontrolný orgán Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
zistené porušenia zákona podľa § 4 a 7.
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení Prejednáva priestupky uvedené v § 11 ods. 1 písm. a); v blokovom konaní ich
môžu prejednávať aj obecná polícia, Železničná polícia a Policajný zbor SR.
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 11 ods. 5. Môže prejednávať priestupky uvedené v § 11 ods. 1 písm. b) a c) v blokovom konaní.
Zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 367/2001 Z. z.) Obec - spolupracuje s orgánmi dozoru a poskytuje im informácie o právnických osobách
oprávnených podnikať potrebné na výkon dozoru, prerokováva s orgánmi
dozoru opatrenia, ktoré sa týkajú problémov súvisiacich s bezpečnosťou
a s ochranou zdravia pri práci, upozorňuje orgány dozoru na nedostatky
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zistené v rámci svojej
pôsobnosti.
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo
zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci/ Zákon č.131/2010
Z. z. o pohrebníctve §15 ods.1
Ak je kapacita pohrebísk v katastrálnom území obce nedostatočná, obec
je povinná určiť priestor na rozšírenie existujúcich pohrebísk, zriadiť
ďalšie pohrebisko alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej
obci / Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §15 ods.2

POKRAČOVANIE DECENTRALIZÁCIE SLOVENSKA

A

R

A

A

A
A

R

A

A
A
A

A
V

S

V

335

Zdravotníctvo

336

Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom
právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska /Zákon č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve §17 ods.1
Je povinná ako prevádzkovateľ pohrebiska
a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú
uložené v hrobovom mieste,
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky
sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom
fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta25) (ďalej len
„nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu 1f) údaje o vypovedaní
nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného
predpisu26) alebo či ide o vojnový hrob,27)
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne
odňatého ľudského plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2b) zrušení pohrebiska,
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou
vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19,
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1,
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22,
h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,4)
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j) umiestniť namieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb / Zákon
č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §17 ods.4
Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi
pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska/Zákon č.131/2010
Z. z. o pohrebníctve §17 ods.6
Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným
nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti
prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku/Zákon č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve §18 ods.2
Ak bola obstarávateľom pohrebu, podáva žiadosť na exhumáciu ľudských
ostatkov/Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §19 ods.7 písm. b)
Ako prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva uzavretím nájomnej zmluvy
za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento
zákon neustanovuje inak /Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §
21ods.2
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Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie
pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu
je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať
nájomcu / Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §21 ods.3
Ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinná vopred upozorniť nájomcu, že
uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred
uplynutím tejto lehoty/ Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §22 ods.1
Ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinná vopred písomne
upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť
mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť / Zákon
č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §22 ods.2
Ako prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, b) sa pohrebisko zruší, c) nájomca ani po upozornení
nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta / Zákon č.131/2010
Z. z. §22 ods.3
Ako prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
uvedených v odseku 3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky
vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto /Zákon č.131/2010
Z. z. o pohrebníctve §22 ods.4
Ako prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
uvedených v odseku 3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej
zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo
nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku/
Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §22 ods.5
Ako prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odseku 3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi
najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak jej nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku /Zákon
č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §22 ods.6
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota
uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ
pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil
z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni,
po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý
prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec / Zákon
č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §22 ods.7
Ako prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď
nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota
uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ
pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca
prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje
za opustenú vec / Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §22 ods.8
Ako prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu
príslušenstva hrobu / Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §22 ods.9
Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých
ľudských ostatkov uložených na pohrebisku / Zákon č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve §23 ods.1
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Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej
v odseku 1 len z dôvodov uvedených v § 20 ods. 1 alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy;30)
verejný záujem musí byť riadne odôvodnený / Zákon č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve §23 ods.2
Dáva súhlas Pamiatkovému úradu SR na zrušenie hrobov a hrobiek,
ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce/Zákon č.131/2010
Z. z. o pohrebníctve §23 ods.6
Na úseku pohrebníctva
a) schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska podľa § 17 ods. 5 písm. a),
b) nariaďuje zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 1,
c) zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom39) plnenie činností, a to
1. § 11 ods. 4, § 17 ods. 4 písm. a), c) až j) a ods. 6,
2. § 18 ods. 2,
3. § 19 ods. 1 až 6,
4. § 23 ods. 6.
d) prejednáva priestupky podľa § 32 / Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §30 ods.1
Zabezpečí pochovanie, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od úmrtia ak
na jej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie
zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli /
Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §30 ods.2
Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec podľa §30 ods.2 je povinná
bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí
Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo
konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom;
ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej
misie, alebo z konzulárneho úradu štátu oznámenie o zabezpečení
prepravy ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území
Slovenskej republiky, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí obec /
Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §30 ods.3
Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce /Zákon č.131/2010 Z.
z. o pohrebníctve §32 ods.6
V konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
ak tento zákon neustanovuje inak/ Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §35 ods.1
Nepostupuje podľa všeobecných ustanovení o správnom konaní pri
a) rozhodovaní o žiadosti o exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby podľa § 19 ods. 7 písm. b),
b) schválení prevádzkového poriadku obcou podľa § 17 ods. 5 písm. a),
d) pri podnete podľa § 23 ods. 2 / Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §35 ods.2 písm. a, b, d
Ak obec, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na pozemku vo vlastníctve cirkvi a cirkev v lehote podľa
predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne
neoznámila, že chce pohrebisko prevádzkovať sama, oprávnenie prevádzkovať pohrebisko obci zostáva zachované. Cirkev, ktorá svoju požiadavku
na zmenu prevádzkovateľa pohrebiska v lehote podľa predpisov platných
do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila, že
chce pohrebisko prevádzkovať sama, môže tak urobiť najskôr dňom 1.
Novembra 2015/Zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve §36 ods.1
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Určuje spravidla, ak je prevádzkovateľom vody na kúpanie, kúpaciu sezónu od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roku. Kúpacia sezóna je
obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa. /Nar.
Vl. SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská §2 písm. e)
Je povinná, ak je prevádzkovateľom vody vhodnej na kúpanie, v spolupráci s príslušným orgánom verejného zdravotníctva zverejniť počas kúpacej
sezóny na ľahko dostupnom mieste v bezprostrednej blízkosti každej vody
vhodnej na kúpanie deti informácie pre verejnosť: - aktuálnu klasifikáciu
vody vhodnej na kúpanie a zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa,
- všeobecný opis vody vhodnej na kúpanie v netechnickom jazyku na základe profilu vody vhodnej na kúpanie vytvoreného v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe č. III smernice,
- pri vodách vhodných na kúpanie podliehajúcich krátkodobému znečisteniu
1. oznámenie, že voda vhodná na kúpanie je krátkodobo znečistená,
2. oznámenie o počte dní, počas ktorých v minulej kúpacej sezóne trval
zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa z dôvodu takého znečistenia,
3. varovanie vždy, keď sa také znečistenie očakáva alebo pretrváva,
- informácie o charaktere mimoriadnej situácie s predpokladaným termínom jej trvania,
- pri zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa informácie o ich dôvodoch,
- pri vydaní trvalého zákazu kúpania alebo trvalého odporúčania nekúpať
sa informáciu o tom, že daná oblasť sa už nepovažuje za vodu vhodnú
na kúpanie a o dôvodoch zmeny klasifikácie,
- uvedenie zdrojov podrobnejších informácií v súlade s § 9 / Nar. Vl. SR
č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská §8 ods.1 písm.
a),b),c),d),e),f),g)
Príjme okamžite vhodné opatrenia s cieľom zabrániť vzniku nebezpečenstva vrátane informovania verejnosti pri objavení premnoženia
cyanobaktérií a zistení, alebo predpokladaní ohrozenia zdravia. / Nar.
Vl. SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská §8 ods.2
Musí oznámiť RUVZ prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality
vody na kúpanie. Ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné
hodnoty a rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie sú
uvedené v prílohe. / Vyhl. MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach
o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu
a na kúpaliská. §2
Vedie, ak je prevádzkovateľom umelého kúpaliska, o prevádzke evidenciu, ktorá musí obsahovať - výsledky prevádzkovej kontroly kvality
vody, - frekvenciu výmeny vody v bazéne, - frekvenciu dezinfekcie vody
v bazéne, - frekvenciu údržby a čistenia priestorov a bazénov umelého
kúpaliska. / Vyhl. MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. §5, ods.6 písm. a), b),c),d)
Je povinná, ak prevádzkuje umelé kúpalisko, ktoré nespĺňa požiadavky
uvedené v §3 ods.5 písm. a) a §4 ods.5 písm. a), tieto požiadavky splniť
najneskôr do 15. marca 2011/Vyhl. MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej
kontrolu a na kúpaliská. §10
Prijíma opatrenia na zníženie hluku, ak sa prekročí akčná hodnota L dvn
a L noc ( podľa prvého bodu prílohy č.1 a podľa prílohy č.1a)./ Nar. Vl.
SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických
hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nar.
vl. SR č. 258/2008 Z. z.
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Je povinná zabezpečiť pre územie aglomerácie (§3 písm. d.) vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov podľa § 4, ak je obcou
s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii. / Zákon č.2/2005 Z. z.
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov, v znení neskorších predpisov §5, ods.1 písm. d).
Je povinná na vyžiadanie poskytnúť právnickým osobám a fyzickým
osobám -podnikateľom podľa §5 ods.1 informácie potrebné
na spracovanie hlukových máp a akčných plánov najneskôr 24 mesiacov
pred lehotami ustanovenými v §5 ods.2 písma) až d) - spracované
na základe údajov získaných podľa osobitného predpisu (§23 ods.1
zák. NR SR č.253/1998 Z. z.) najmä o počte obyvateľov jednotlivých
bytov, o počte bytov v jednotlivých bytových budovách a o počte bytov
v jednotlivých nebytových budovách - o tichých oblastiach aglomerácii
a o pozemných komunikáciách v ich správe / Zákon č.2/2005 Z. z.
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene
zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov §6, ods.2 písm. a),
b).

V

plnenie úloh podľa § 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
zákona č. 289/2012 Z. z.

A

R

plnenie úloh podľa § 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
zákona č. 289/2012 Z. z.

A

R

V

Úrad vlády
VUC
úsek sťažností

Obce
vybavovanie sťažností
podľa zákona
č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach
v znení zákona
č. 289/2012
Z. z.
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Miestna štátna správa
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

je ústredným orgánom štátnej správy pre:
ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku;
ochranu a správu štátnych hraníc;
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky;
ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy;
veci zbraní a streliva
súkromné bezpečnostné služby;
vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území;
občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel;
otázky azylantov a odídencov;
evidenciu obyvateľov;
evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel;
integrovaný záchranný systém;
civilnú ochranu;
ochranu pred požiarmi,
všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej
republiky;
štátne symboly;
heraldický register;
archívy a registratúry;
štátne občianstvo;
matričné veci;
zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon;
organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta
Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej
samosprávy, referenda, volieb do Európskeho parlamentu;
vojnové hroby;
živnostenské podnikanie;
povoľovanie verejných zbierok;
koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami
a orgánmi miestnej štátnej správy;
Policajný zbor;
Hasičský a záchranný zbor;
koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy
štátnej správy
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Okresný úrad v sídle kraja
1. Organizačný odbor
2. Odbor všeobecnej vnútornej správy sa člení na
a. oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
b. oddelenie priestupkové (PDF, 17 kB)
3. Odbor živnostenského podnikania sa člení na
a. oddelenie živnostenskej registrácie (PDF, 41 kB)
b. oddelenie živnostenskej kontroly (PDF, 18 kB)
4. Odbor krízového riadenia sa člení na
a. koordinačné stredisko integrovaného záchranného (PDF, 31 kB)systému, ktoré má postavenie oddelenia (PDF, 31 kB)
b. oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia (PDF, 53 kB)
d. oddelenie obrany štátu (PDF, 36 kB)
5. Majetkovoprávny odbor (PDF, 24 kB)
6. Odbor školstva sa člení na
a. oddelenie odborných a metodických činností (PDF, 35 kB)
b. oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností (PDF, 37 kB)
c. oddelenie oddelenie špecializovaných činností (PDF, 36 kB)
7. Odbor výstavby a bytovej politiky sa člení na
a. oddelenie územného plánovania (PDF, 15 kB)
b. oddelenie štátnej stavebnej správy (PDF, 18 kB)
c. oddelenie bytovej politiky (PDF, 18 kB)
8. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
9. Odbor starostlivosti o životné prostredie sa člení na
a. oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
b. oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
c. oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
10. Pozemkový a lesný odbor
11. Katastrálny odbor sa člení na
a. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, ktoré sa člení na
- referát opráv chýb a katastrálnych konaní
- technicko – informačný referát
b. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
c. oddelenie registratúry
12. Odbor opravných prostriedkov sa člení na
a. referát vnútorných vecí
b. referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií
c. referát starostlivosti o životné prostredie
d. referát pôdohospodárstva
e. referát katastra nehnuteľností
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Počet okresných úradov a ich typy
Nový zákon zriaďuje viacero druhov okresných úradov. Ich počet sa zhoduje s počtom
územných okresov v rámci Slovenskej republiky. Dohromady teda existuje 72 okresných
úradov s rôznou pôsobnosťou v rámci kraja. Vzhľadom na ich konkrétnu pôsobnosť rozoznávame 3 typy okresných úradov:
1) Okresný úrad I. – 41x
i) Civilná ochrana a krízové riadenie, Životné prostredie, Kataster, Kontaktné miesto
ii) Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie, Lesný úrad, Pozemkový úrad,
Cestná doprava a pozemné komunikácie.
2) Okresný úrad II. - 23x
i) Civilná ochrana a krízové riadenie, Životné prostredie, Kataster, Kontaktné miesto.
3) Okresný úrad v sídle kraja – 8x
i) Civilná ochrana a krízové riadenie, Životné prostredie, Kataster, Kontaktné miesto
ii) Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie, Lesný úrad, Pozemkový úrad,
Cestná doprava a pozemné komunikácie
iii) Školstvo, Výstavba, Obrana štátu.

Klientske centrá
Ministerstvo vnútra tiež kvôli zľahčeniu komunikácie spúšťa od 1.novembra 2014 štrnásť
klientskych centier, ku ktorým budú postupne pribúdať ďalšie tak, aby v každom okrese bolo
aspoň jedno. Skúšobné prvé klientske centrum sa zriadilo v Nitre. Očakáva sa, že tento pilotný projekt bude slúžiť na zistenie a odstránenie nedostatkov a uľahčí sa tak vytváranie nových
klientskych centier.
S tým súvisí tiež elektronizácia a zavedenie e-Governmentu. Predstavou Ministerstva
vnútra je, aby občanovi stačilo jedno podanie voči orgánom štátnej správy a aby potom s jeho informáciami pracovali klientske centrá, ktoré zabezpečia komunikáciu
medzi úradmi. Tiež budú zodpovedné za dodanie finálneho produktu konania občanovi vo
forme dokladu alebo rozhodnutia.
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