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Dôvodová správa

Všeobecná časť:

Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť podmienky pre účasť obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce. Podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) „Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.“ Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon“) sa obyvateľ obce zúčastňuje na samospráve obce. Okrem práva voliť a byť volený do orgánov obce,  práva hlasovať v miestnom referende a práva zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor má aj právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a právo obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce (§3 ods. 2 písm c) a d) zákona). Právo zúčastniť sa na zasadnutiach zastupiteľstva a obracať sa na orgány obce majú aj ďalšie osoby, ktoré majú právo sa podieľať na samospráve obce podľa § 3 ods. 5 zákona. Petičné právo je zaručené v čl. 27 ods. 1 ústavy a bližšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Účelom tohto nariadenia je upraviť výkon týchto práv v podmienkach obce tak, aby ich mohli obyvatelia obce a ďalšie osoby reálne uplatňovať a efektívne sa zúčastňovať na správe vecí verejných v obci.


Osobitná časť:

K článku 1
Vymedzuje sa, výkon ktorých práv je nariadením upravený, ktorých osôb sa nariadenie týka a ktoré spôsoby účasti na samospráve obce nariadenie upravuje.
Nariadenie sa predovšetkým týka obyvateľov obce, ktorými sú podľa zákona osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt. Ďalšími osobami sú pre účely tohto nariadenia jednak osoby, ktoré sa podľa zákona podieľajú na samospráve obce, ale aj ďalšie osoby, ktoré majú vzťah k obci, napr. na jej území vyvíjajú podnikateľskú alebo inú činnosť, alebo môžu byť rozhodnutiami orgánov obce dotknuté. Petičné právo zahŕňajúce aj právo obracať sa na orgány samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami sa totiž zaručuje všetkým. 
Nariadenie rozlišuje medzi obyvateľmi a ďalšími osobami. Vo vzťahu k obyvateľom obce upravuje výkon všetkých práv, vo vzťahu k ďalším osobám len účasť na zastupiteľstve a jeho orgánoch a na verejnom pripomienkovom konaní, nie však už občiansku iniciatívu a občiansku interpeláciu, ktoré sú upravené v článkoch 5 a 6 a týkajú sa len obyvateľov obce.

K článku 2
Verejnosť rokovaní zastupiteľstva vyplýva priamo zo zákona o obecnom zriadení (§ 12 ods. 9 zákona), rovnako aj právo obyvateľov obce a ďalších osôb zúčastňovať sa na zasadnutí zastupiteľstva (§ 3 ods. 2 písm. c) zákona). Podľa § 12 ods. 10 zákona sa na zasadnutí zastupiteľstva môže udeliť slovo ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Avšak kým poslancovi NR SR, poslancovi Európskeho parlamentu, zástupcovi vlády alebo iného štátneho orgánu sa slovo udeliť musí, obyvateľom sa len udeliť môže.
Nariadenie obsahuje úpravu výkonu práva obyvateľov obce a ďalších osôb zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a obracať sa naň tým spôsobom, že im priznáva právo vystúpiť v rozprave k jednotlivým bodom programu, a to bez toho, aby s ich vystúpením museli vždy jednotlivo vyslovovať súhlas poslanci. Vystúpenie v rozprave sa tak stane právom obyvateľov a ďalších osôb, ktoré si môžu uplatniť prihlásením do rozpravy a využiť ho v rozsahu, ktorý je stanovený pre dĺžku vystúpenia poslanca. Priznáva sa im zároveň aj možnosť reakcie v prípade, že na ich vystúpenie zareaguje niektorý z poslancov. 
Súčasťou programu každého zastupiteľstva sa stane bod Vystúpenia verejnosti, v rámci ktorého budú môcť obyvatelia obce a ďalšie osoby vystúpiť aj k iným témam ako tým, ktoré sú zaradené do programu zasadnutia. 
Obyvatelia obce a ďalšie osoby budú môcť v rámci svojich vystúpení navrhovať aj zmenu uznesenia, ale o ich návrhoch sa bude hlasovať iba v tom prípade, ak si ich osvojí niektorý z poslancov.

K článku 3
Analogicky ako v prípade zastupiteľstva sa upravuje právo účasti a vystúpenia obyvateľov obce a ďalších osôb aj na zasadnutiach komisií zastupiteľstva a obecnej rady, ak je zriadená. Verejnosť rokovaní týchto orgánov nevyplýva priamo zo zákona, ale navrhuje sa upraviť ju týmto nariadením. Obyvateľom a ďalším osobám sa priznáva aj právo vystúpiť v rozprave, a to najmä v komisiách, ktoré môžu vytvárať primeraný priestor pre vyjadrovanie názorov obyvateľov obce a ďalších osôb.

K článku 4
Upravujú sa podmienky a postup pri pripomienkovaní materiálov predložených na rokovanie zastupiteľstva. Zo zákona vyplýva povinnosť zverejniť najmenej 15 dní pred termínom zastupiteľstva a umožniť verejnosti vyjadriť sa iba vo vzťahu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, návrhu rozpočtu obce a návrhu záverečného účtu obce. Nariadením sa navrhuje rozšíriť právo verejnosti pripomienkovať návrhy na všetky materiály predložené do zastupiteľstva. Zároveň sa navrhuje upraviť aj spôsob vyhodnotenia pripomienkového konania a možnosť uskutočnenia rozporového konania so zástupcami signatárov hromadnej pripomienky, s ktorou sa stotožnil väčší počet obyvateľov obce a ďalších osôb. Úprava je analogická úprave účasti verejnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktorá sa nachádza v Legislatívnych pravidlách vlády SR. 
Zavádza sa aj možnosť verejného prerokovania navrhovaných materiálov a verejného prerokovania pripomienok. Zástupcom signatárov hromadnej pripomienky sa má umožniť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva a o návrhoch z hromadnej pripomienky má zastupiteľstvo hlasovať. 

K článku 5
Vytvára sa inštitút občianskej iniciatívy, prostredníctvom ktorého budú môcť obyvatelia obce navrhnúť na rokovanie zastupiteľstva vlastný bod. Stane sa tak v prípade, ak sa pod návrh vo forme petície podpíše aspoň 1 percento obyvateľov obce s volebným právom. V takom prípade sa bude zastupiteľstvo musieť návrhom zaoberať, zástupca alebo zástupcovia petičného výboru budú môcť návrh predniesť a obhajovať na zasadnutí zastupiteľstva a zastupiteľstvo bude o návrhu hlasovať. 
Inštitút občianskej iniciatívy sa upravuje iba vo vzťahu k obyvateľom obce, nie vo vzťahu k ďalším osobám. Uplatnenie petičného práva ostatných osôb voči orgánom obce, vrátane zastupiteľstva, nie je týmto nariadením nijako dotknuté. Špecifická úprava sa však týka petície, ktorú zastupiteľstvu adresovali obyvatelia obce.

K článku 6
Vytvára sa inštitút občianskej interpelácie, prostredníctvom ktorého sa obyvatelia obce budú môcť obracať so svojimi podnetmi a otázkami na starostu obce a obecný úrad. Ide zároveň o analógiu práva poslanca zastupiteľstva interpelovať starostu a člena obecnej rady podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona. Obyvateľom obce sa umožňuje toto právo uplatniť v rámci bodu programu zastupiteľstva Vystúpenia verejnosti. Občianske interpelácie by mali byť zodpovedané rovnakým spôsobom ako interpelácie poslancov. 
Inštitút občianskej interpelácie sa upravuje iba vo vzťahu k obyvateľom obce, nie vo vzťahu k ďalším osobám. Uplatnenie práva ostatných osôb obracať sa na orgány obce s podnetmi, návrhmi a otázkami, či žiadať o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám nie je týmto nariadením nijako dotknuté. Špecifická úprava sa však týka uplatnenia tohto práva obyvateľmi obce, ktorí vystúpia na zasadnutí zastupiteľstva. 

K článku 7
Stanovuje sa účinnosť nariadenia.



