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  Zhrnutie 
 
 
Existencia zhromaždení obyvateľov obce a miestnych referend je zakotvená priamo v ústave. 
Podľa čl. 67 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „Územná samospráva sa uskutočňuje na 
zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho 
územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Spôsob vykonania 
miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanoví zákon.“ Tieto 
dva spôsoby uskutočňovania územnej samosprávy svojím pomenovaním a do istej miery aj 
formou pripomínajú iné dva inštitúty, ktoré sú tiež zakotvené v ústave – celoštátne 
referendum a verejné zhromaždenia. Priama demokracia a zastupiteľská demokracia 
predstavujú formy realizácie princípu suverenity ľudu. Niekedy bývajú dávané do protikladu, 
ale obvykle existujú popri sebe a navzájom sa dopĺňajú. V slovenskom právnom poriadku je 
referendum zakotvené na celoštátnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Zhromaždeniam 
obyvateľov obce a miestnym referendám v právnom systéme Slovenskej republiky sa 
venujeme v časti | 1 |. 
 
Vzhľadom na úplne stručnú a všeobecnú charakteristiku zhromaždení obyvateľov obce 
v zákone, je ich bližšia úprava ponechaná prakticky úplne na samotné obce, vrátane 
rozhodnutia o tom, či sa tak udeje formou všeobecne záväzného nariadenia alebo iného 
predpisu (napr. pravidlá alebo zásady organizovania), resp. či zhromaždenia obyvateľov obce 
budú samosprávou nejako bližšie upravené. Takmer 80% mestských samospráv sa pri 
zhromaždeniach obyvateľov neriadi žiadnym dokumentom, a to ani interným. V prípade 
vzorky obcí, ktoré odpovedali na naše otázky, je toto číslo ešte nižšie. O niečo vyšší záujem 
samospráv sme identifikovali v prípade miestnych referend. Tretina z oslovených samospráv 
má nejaký dokument, prostredníctvom ktorého bližšie upravuje podmienky konania 
miestneho referenda. Súvisí to nepochybne s tým, že zákon o obecnom zriadení explicitne 
uvádza, že by si samosprávy mali upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda 
všeobecne záväzným nariadením. Úprave zhromaždení obyvateľov obce a miestnych 
referend na úrovni miestnej samosprávy sa venujeme v časti | 2 |. 
 
Viac než 70 % zo 193 samospráv, ktoré zodpovedali na naše otázky ohľadom konania 
zhromaždení obyvateľov obce, uviedlo, že nemajú vedomosť o tom, že by sa v období rokov 
2003 - 2012 konalo čo i len jedno zhromaždenie. Realizácii zhromaždení obyvateľov obce  
konaných v rokoch 2003-2012  v rámci vzorky 247 samospráv sa venujeme v časti | 3 |. 
 
Kým zhromaždení obyvateľov obce sa v sledovanom období 2003-2012 uskutočnilo 194, a to 
v 54 obciach, miestnych referend sa v rovnakom čase v rámci identickej vzorky 247 
samospráv konalo iba 9. Dve z deviatich miestnych referend sa uskutočnili na základe petície 
obyvateľov (Šajdíkove Humence, Zlatá Baňa), len v jednom prípade bola účasť oprávnených 
voličov nad 50 %, a teda výsledky referenda boli platné (Brusno – 62,16 %). Realizácii 
miestnych referend sa bližšie venujeme v časti | 4 |. 
 
V závere tejto štúdie v časti | 5 | predkladáme naše odporúčania pre samosprávy týkajúce sa 
zhromaždenia obyvateľov obce a miestneho referenda, vrátane modelových dokumentov. 
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|  1  | Zhromaždenia obyvateľov obce a miestne referendá            
  v právnom systéme Slovenskej republiky 
 
 
Existencia zhromaždení obyvateľov obce a miestnych referend je zakotvená priamo v ústave. 

Podľa čl. 67 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „Územná samospráva sa uskutočňuje na 

zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho 

územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Spôsob vykonania 

miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanoví zákon.“ Tieto 

dva spôsoby uskutočňovania územnej samosprávy svojím pomenovaním a do istej miery aj 

formou pripomínajú iné dva inštitúty, ktoré sú tiež zakotvené v ústave – celoštátne 

referendum a verejné zhromaždenia. 

 

Analógia je výraznejšia a jednoznačnejšia v prípade miestneho a celoštátneho referenda. 

Referendum je jednou zo základných foriem priamej demokracie. Priama demokracia 

a zastupiteľská demokracia predstavujú formy realizácie princípu suverenity ľudu. Niekedy 

bývajú dávané do protikladu, ale obvykle existujú popri sebe a navzájom sa dopĺňajú. „Pod 

priamou demokraciou sa obvykle rozumie priama bezprostredná účasť ľudu na realizácii 

verejnej moci.“1 V slovenskom právnom poriadku je  referendum zakotvené na celoštátnej, 

regionálnej2 aj miestnej úrovni.  

 

Celoštátne a miestne referendum sa líšia rozsahom úpravy v ústave a zákonoch. V ústave je 

referendu venovaný celý druhý oddiel (články 93 až 100) piatej hlavy (zákonodarná moc), 

zmienka o miestnom referende je obsiahnutá iba už vo vyššie spomenutom čl. 67 ods. 1. 

Ústava vo vzťahu k referendu aj k miestnemu referendu konštatuje, že spôsob ich vykonania 

ustanoví zákon. Vo vzťahu k celoštátnemu referendu je týmto zákonom zákon č. 564/1992 

Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu k miestnemu 

referendu na rozdiel napríklad od Českej republiky3 neexistuje na Slovensku samostatný 

zákon o miestnom referende. Zákonná úprava spôsobu vykonania referenda je obsiahnutá 

v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 11a a niektoré 

ďalšie ustanovenia zákona).  

 

Právo pokojne sa zhromažďovať zaručuje ústava v čl. 28 ako jedno z politických práv. 

Samostatná právna úprava výkonu tohto práva je obsiahnutá v zákone č. 84/1990 Zb. 

o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. Napriek terminologickej podobnosti 

medzi (verejným) zhromaždením a zhromaždením obyvateľov obce, ide o dve úplne odlišné 

právne inštitúty. Kým v prípade zhromaždenia podľa čl. 28 ústavy a podľa zákona 

o zhromažďovacom práve ide o výkon jedného zo základných práv zakotvených v ústave 

                                                           
1 Svák, J. – Cibulka, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky (Vybrané otázky teórie, výučby a praxe). Bratislavská vysoká škola práva, 
Bratislava, 2006, s. 311. 
2 Referendum na území vyššieho územného celku sa však, na rozdiel od celoštátnych a miestnych referend, dosiaľ neuskutočnilo. 
3 Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c67-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-564
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-564
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-84
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-84
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22
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a možno ho zvolať za akýmkoľvek účelom,4 zhromaždenie obyvateľov obce je spôsob 

uskutočňovania samosprávy obyvateľmi obce. Kým vo vzťahu k verejným zhromaždeniam 

ústava vyslovene ustanovuje, že zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu 

verejnej správy (čl. 28 ods. 2), zhromaždenie obyvateľov obce sa môže konať iba na základe 

rozhodnutia obecného zastupiteľstva (§ 11 ods. 4 písm. f) zákona o obecnom zriadení). Kým 

verejné zhromaždenie môže zvolať ktorýkoľvek občan SR starší ako 18 rokov, zvolať 

zhromaždenie obyvateľov obce môže len zastupiteľstvo. Ide o jeho vyhradenú kompetenciu. 

Zhromaždenie obyvateľov obce nemôže zvolať ani starosta, ani iný orgán samosprávy 

(obecná rada, komisia, obecný úrad), ani nikto iný. Ak by také zhromaždenie zvolal niekto iný 

ako zastupiteľstvo, nešlo by o zhromaždenie obyvateľov obce v zmysle ústavy a zákona 

o obecnom zriadení. Na rozdiel od referenda, ústava neustanovuje, že spôsob uskutočnenia 

zhromaždenia obyvateľov obce má upraviť zákon. Zákon o obecnom zriadení síce obsahuje 

ustanovenia o zhromaždení obyvateľov obce, ich uskutočňovanie však nie je nijako bližšie 

týmto, ani iným zákonom upravené. 

 

Zákon o obecnom zriadení priznáva obyvateľom obce okrem práva voliť orgány samosprávy 

obce a byť do nich volený (§ 3 ods. 2 písm. a)) aj právo hlasovať o dôležitých otázkach života 

a rozvoja obce (miestne referendum) (§ 3 ods. 2 písm. b)) a právo zúčastňovať sa na 

zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor (§ 3 ods. 2 písm. c)). V § 4 

ods. 2 konštatuje, že samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce a) orgánmi obce, b) 

miestnym referendom, c) zhromaždením obyvateľov obce. Vyhlasovanie miestneho 

referenda aj zvolávanie zhromaždení obyvateľov obce sú vyhradenou kompetenciou 

obecného zastupiteľstva (§ 11 ods. 4 písm. f)).  

 

Vo vzťahu k miestnemu referendu zákon o obecnom zriadení v § 11a ďalej upravuje dôvody 

a spôsob jeho vyhlásenia, vytvorenie komisie pre miestne referendum, informovanie 

oprávnených voličov, určenie platnosti a spôsob vyhlásenia jeho výsledkov. Okrem toho 

upravuje aj špecifické typy miestnych referend – v prípade zlučovania a rozdeľovania obcí (§ 

2a) a v prípade miestneho referenda o odvolaní starostu (§ 13a). Vo vzťahu k zhromaždeniu 

obyvateľov obce zákon o obecnom zriadení konštatuje v § 11b iba to, že „na prerokovanie 

obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej 

časti“. 

 

Platnosť výsledkov miestneho referenda je upravená priamo v zákone o obecnom zriadení: 

„Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 

oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov 

účastníkov miestneho referenda.“ (§ 11a ods. 9). O tom, za akých podmienok sú platné 

výsledky zhromaždenia obyvateľov obce, dokonca ani o tom, či vo vzťahu k výsledkom 

zhromaždenia obyvateľov obce možno vôbec hovoriť o ich platnosti alebo záväznosti, sa 

zákon nijako nezmieňuje. Existujú názory, že výsledky zhromaždenia obyvateľov obce by mali 

                                                           
4 S výnimkou účelov, ktoré zákon o zhromažďovacom práve v § 10 ods. 1 vylučuje. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c28-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-f
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p3-2-a
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p3-2-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p3-2-c
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-f
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p2a
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p2a
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p13a
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11a-9
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byť záväzné: „Verejné zhromaždenie obyvateľov obce je jeden z troch rovnocenných 

spôsobov, akým obyvatelia obce vykonávajú samosprávu obce. Podľa názoru autora je 

rozhodnutie verejného zhromaždenia obyvateľov obce záväzné pre priamo volené orgány 

obce, t. j. pre zastupiteľstvo a starostu, ktoré by ho pri svojej rozhodovacej činnosti mali 

rešpektovať.“5  

 

Na druhej strane, iné názory akúkoľvek záväznosť výsledkov zhromaždenia obyvateľov obce 

striktne odmietajú: „Ústava SR neurčuje právny účinok rokovania na zhromaždení obyvateľov 

obce. Jednoznačný právny účinok neurčuje ani § 11b zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov ... Právna úprava neurčuje podiel obyvateľov obce, ktorí sa 

zhromaždenia obyvateľov obce musia zúčastniť, aby na ňom mohli prijať všeobecne záväzné 

závery. Právna úprava neustanovuje, že zhromaždenie obyvateľov obce má pôsobnosť 

rozhodnúť o obecnej veci. Závery prijaté na zhromaždení obyvateľov obce sú neformálne, 

nespája sa s nimi právny účinok. Zhromaždenie obyvateľov obce možno hodnotiť ako miestny 

plebiscit. Názory prezentované na zhromaždení obyvateľov obce môžu mať odporúčací 

charakter pre orgány obce.“6 

 

Podľa nášho názoru z ústavy, ani zo zákona o obecnom zriadení záväznosť výsledkov 

zhromaždenia obyvateľov obce nevyplýva. Na druhej strane však neexistuje žiadna prekážka, 

ktorá by bránila obecnému zastupiteľstvu upraviť podmienky organizovania zhromaždení 

obyvateľov obce takým spôsobom, aby jeho výsledky vyvolávali nejaké právne účinky, 

vrátane ich záväznosti. Prípadne možno takto ustanoviť podmienky, pri splnení ktorých budú 

výsledky zhromaždenia obyvateľov obce záväzné. Možná je však aj taká úprava, ktorá 

ustanoví iba odporúčací charakter výsledkov zhromaždenia obyvateľov obce. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Drutarovský, R.: Verejné zhromaždenie obyvateľov obce - kríza samosprávnej demokracie na Slovensku a úvaha o záväznosti verejného 
zhromaždenia obyvateľov obce v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/verejne-
zhromazdenie-obyvatelov-obce-kriza-samospravnej-demokracie-na-slovensku-a-uvaha-o-z/  
6 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Heuréka, Bratislava, 2004, s. 446 – 447. 

http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/verejne-zhromazdenie-obyvatelov-obce-kriza-samospravnej-demokracie-na-slovensku-a-uvaha-o-z/
http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/verejne-zhromazdenie-obyvatelov-obce-kriza-samospravnej-demokracie-na-slovensku-a-uvaha-o-z/
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|  2  | Úprava zhromaždení obyvateľov obce a    
  miestnych referend na úrovni miestnej samosprávy 
 
 
Zákon o obecnom zriadení určuje, že obec má podrobnosti o organizácii miestneho 
referenda ustanoviť všeobecne záväzným nariadením (§ 11a ods. 9). Vo vzťahu 
k zhromaždeniam obyvateľov obce sa obdobné ustanovenie v zákone o obecnom zriadení 
nenachádza. Vzhľadom na úplne stručnú a všeobecnú charakteristiku zhromaždení 
obyvateľov obce v zákone, je ich bližšia úprava ponechaná prakticky úplne na samotné obce, 
vrátane rozhodnutia o tom, či sa tak udeje formou všeobecne záväzného nariadenia alebo 
iného predpisu (napr. pravidlá alebo zásady organizovania), resp. či zhromaždenia 
obyvateľov obce budú samosprávou nejako bližšie upravené.   
 
Úprava zhromaždení obyvateľov obce v dokumentoch samospráv  
 
So žiadosťou o informácie týkajúce sa okrem iného aj toho, akým spôsobom upravujú 
konanie zhromaždení obyvateľov obce, sme oslovili 247 samospráv. Medzi nimi bolo 
všetkých 138 miest, všetkých 17 mestských častí Bratislavy, všetkých 22 mestských častí 
Košíc a 70 vybraných obcí z rôznych veľkostných kategórií. Z 247 oslovených samospráv nám 
na odpovedalo 212 z nich, pričom najmenšiu návratnosť odpovedí sme zaznamenali na 
úrovni obcí (70%). 
 
Ako ukazuje tab. č. 1, len 34 z celkového počtu 212 samospráv, ktoré nám odpovedali, 
uvádza, že majú dokument týkajúci sa zhromaždení obyvateľov obce. Takmer 80% mestských 
samospráv sa pri zhromaždeniach obyvateľov neriadi žiadnym dokumentom, a to ani 
interným. V prípade vzorky obcí, ktoré odpovedali na naše otázky, je toto číslo ešte nižšie. 
 
Tab. č. 1: Úprava zhromaždení obyvateľov obce v dokumentoch samospráv 

 

počet oslovených 
samospráv počet odpovedí 

podiel odpovedí z 
oslovených 
samospráv (v %) 

samosprávy, ktoré 
majú dokument 
týkajúci sa 
zhromaždení 
obyvateľov obce 

podiel samospráv, 
ktoré majú 
dokument, z tých, 
ktoré odpovedali (v %) 

mestá 138 128 92,75 26 20,31 

obce 70 49 70,00 7 14,29 

mestské časti Bratislavy 17 16 94,12 1 6,25 

mestské časti Košíc 22 19 86,36 0 0,00 

spolu (vzorka) 247 212 85,83 34 16,04 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Spomedzi tých samospráv, ktoré venujú zhromaždeniam obyvateľov obce pozornosť do tej 
miery, že ich upravujú v rámci svojich dokumentov, prevláda úprava prostredníctvom štatútu 
obce či mesta, výnimočne i prostredníctvom samostatného VZN (tab. č. 2). 
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Tab. č. 2: Typizácia dokumentov upravujúcich zhromaždenia obyvateľov obce v   
      samosprávach 

 
0 % A % B % C % D % E % F % ∑ % 

mestá 102 79,69 1 0,78 0 0,00 0 0,00 5 3,91 20 15,63 0 0,00 128 100,00 

obce 42 85,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,04 5 10,20 1 2,04 49 100,00 

mestské časti 
Bratislavy 15 93,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,25 0 0,00 0 0,00 16 100,00 

mestské časti 
Košíc 19 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00 

spolu (vzorka) 178 83,96 1 0,47 0 0,00 0 0,00 7 3,30 25 11,79 1 0,47 212 100,00 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
 
Legenda: 
 0 nemajú upravené v žiadnom dokumente 
A smernica 
B interný predpis 
C zásady, pravidlá 
D VZN 
E v rámci štatútu obce 
F iné 
∑ počet samospráv, ktoré odpovedali 
 
Úprava miestnych referend v dokumentoch samospráv  
 
O niečo vyšší záujem samospráv sme identifikovali v prípade miestnych referend. Tretina z 
oslovených samospráv má nejaký dokument, prostredníctvom ktorého bližšie upravuje 
podmienky konania miestneho referenda (tab. č. 3).  
 
Tab. č. 3: Úprava miestnych referend v dokumentoch samospráv 

 

počet oslovených 
samospráv počet odpovedí 

podiel odpovedí z 
oslovených 
samospráv (v %) 

samosprávy, ktoré 
majú dokument 
týkajúci sa 
miestneho 
referenda 

podiel samospráv, 
ktoré majú 
dokument, z tých, 
ktoré odpovedali (v %) 

mestá 138 128 92,75 58 45,31 

obce 70 49 70,00 10 20,41 

mestské časti Bratislavy 17 16 94,12 0 0,00 

mestské časti Košíc 22 19 86,36 2 10,53 

spolu (vzorka) 247 212 85,83 70 33,02 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Bližší pohľad na spôsob, akým samosprávy upravujú konanie miestneho referenda, nám 
ponúkajú dáta v tab. č. 4. Najčastejšie sú miestne referendá upravované formou VZN, 
prípadne v rámci štatútov miest a obcí. 
 
Pri porovnaní počtov samospráv, ktoré majú dokumenty týkajúce sa miestnych referend 
a zhromaždení obyvateľov obce, možno vyšší počet tých prvých vysvetliť aj tým, že zákon 
o obecnom zriadení explicitne uvádza, žeby si samosprávy mali upraviť podrobnosti 
o organizácii miestneho referenda všeobecne záväzným nariadením, kým vo vzťahu 
k zhromaždeniam obyvateľov obce sa nič také v zákone nenachádza. Samosprávy, ktoré 
nemajú upravené podrobnosti o organizácii miestneho referenda všeobecne záväzným 
nariadením tak vlastne postupujú v rozpore s § 11a ods. 9 zákona o obecnom zriadení, ktorý 
im takúto povinnosť ukladá.  
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Tab. č. 4: Typizácia dokumentov upravujúcich miestne referendá v samosprávach 

 
0 % A % B % C % D % E % F % ∑ % 

mestá 70 54,69 0 0,00 1 0,78 0 0,00 45 35,16 12 9,38 0 0,00 128 100,00 

obce 39 79,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 14,29 3 6,12 0 0,00 49 100,00 

mestské časti 
Bratislavy 16 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 100,00 

mestské časti 
Košíc 17 89,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 10,53 0 0,00 0 0,00 19 100,00 

spolu (vzorka) 142 66,98 0 0,00 1 0,47 0 0,00 54 25,47 15 7,08 0 0,00 212 100,00 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
 
Legenda: 
 0 nemajú upravené v žiadnom dokumente 
A smernica 
B interný predpis 
C zásady, pravidlá 
D VZN 
E v rámci štatútu obce 
F iné 
∑ počet samospráv, ktoré odpovedali 
 
Rozhodnutie o tom, či samospráva nejakým predpisom upraví konanie zhromaždení 
obyvateľov obce, je ponechané na samotnú samosprávu. V prípade, že konanie zhromaždení 
obyvateľov obce neupravuje žiadny predpis samosprávy, môžu mať zhromaždenia len 
neformálny charakter. Prípadne je možné, že zastupiteľstvo súčasne so zvolaním 
zhromaždenia vždy ad hoc upraví podmienky jeho konania na konkrétny prípad. 
 
S požiadavkou § 11a ods. 9 zákona o obecnom zriadení upraviť miestne referendum 
nariadením súvisí pravdepodobne aj skutočnosť, že pri úprave miestnych referend 
prevládajú dokumenty vo forme samostatných všeobecne záväzných nariadení nad úpravou 
v rámci štatútu obce (v pomere 54 ku 15, resp. 25,47 % ku 7,08 %), kým v prípade 
zhromaždení obyvateľov obce prevláda úprava len v rámci štatútu obce nad samostatnými 
všeobecne záväznými nariadeniami (v pomere 25 ku 7, resp. 11,79 % ku 3,3 %).  
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|  3  | Realizácia zhromaždení obyvateľov obce  
 
 
S ďalšou žiadosťou o informácie sme identickú vzorku 247 samospráv oslovili s požiadavkou 
na zodpovedanie otázok, týkajúcich sa okrem iného aj toho, koľko zhromaždení obyvateľov 
obce a na aké témy sa v jednotlivých samosprávach konali v období rokov 2003-2012. Ide 
o desať rokov, resp. dve predchádzajúce štvorročné volebné obdobia a polovica v súčasnosti 
prebiehajúceho volebného obdobia miestnej samosprávy. 
 
Z 247 oslovených samospráv nám na odpovedalo 193 z nich, pričom najmenšiu návratnosť 
odpovedí sme zaznamenali i v tomto prípade na úrovni obcí (60%). 
 
Ako uvádzame v  tab. č. 5, podiel samospráv, v ktorých sa zhromaždenia obyvateľov obce 
konali, z tých, ktoré na našu žiadosť odpovedali, je menej než tretina. V necelých šiestich 
desiatkach našich samospráv sa v období 2003-2012 konalo spolu 194 zhromaždení.7 
 
Tab. č. 5: Odpovede samospráv na otázky ohľadom zhromaždení obyvateľov obce 

 

počet 
oslovených 
samospráv 

počet 
odpovedí 

podiel odpovedí 
z oslovených 
samospráv (v %) 

samosprávy, v 
ktorých sa konali 
zhromaždenia 
obyvateľov obce 

podiel 
samospráv, v 
ktorých sa konali 
zhromaždenia 
obyvateľov obce 
z tých, ktoré 
odpovedali (v %) 

spolu počet 
zhromaždení 
obyvateľov 

mestá 138 118 85,51 30 25,42 139 

obce 70 42 60,00 17 40,48 35 

mestské časti Bratislavy 17 14 82,35 5 35,71 11 

mestské časti Košíc 22 19 86,36 4 21,05 9 

spolu (vzorka) 247 193 78,14 56 29,02 194 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Počet zhromaždení obyvateľov obce 
 
Viac než 70 % zo 193 samospráv, ktoré zodpovedali na naše otázky ohľadom konania 
zhromaždení obyvateľov obce, uviedlo, že nemajú vedomosť o tom, že by sa v období rokov 
2003 - 2012 konalo čo i len jedno zhromaždenie. Ak sa konalo, tak zväčša len jedno (25 z 56 
odpovedí) alebo dve až päť (24 z 56 odpovedí). Len výnimočne sa konalo viac ako päť 
zhromaždení v jednej zo samospráv (tab. č. 6). 
 
Výnimkou je mesto Vráble, kde sa v rokoch 2003-2012 konalo až 28 zhromaždení obyvateľov 
obce. Takpovediac „štandardné“ (alebo tiež predrozpočtové) zhromaždenia obyvateľov obce 
sa vo Vrábľoch konajú z iniciatívy primátora (Tibor Tóth kontinuálne od roku 2002) a 
mestského zastupiteľstva každoročne v častiach mesta a následne i v meste od roku 2003 (s 
výnimkou roku 2006). Z 28 zhromaždení sa len jedno netýkalo návrhu rozpočtu na 
nasledujúci rok (týkalo sa zámeru výstavby bioplynovej stanice). 
 
Rekordérom spomedzi obcí sú Jaklovce (6 zhromaždení), v rámci mestských častí Bratislavy 
sa najviac zhromaždení konalo v častiach Bratislava - Lamač a Bratislava - Dúbravka (4 

                                                           
7 V tomto počte sú zahrnuté len tie zhromaždenia, o ktorých mali samosprávy dostupné informácie. 
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zhromaždenia v každej z nich) a v Košiciach dominovali mestské časti Košice - Poľov a Košice - 
Kavečany (každá s 3 zhromaždeniami). 
 
Tab. č. 6: Počet zhromaždení obyvateľov obce 

 
0 % 1  % 2 až 5 % 6 až 10 % 

viac 
ako 10 % odp. ∑ Ø 

mestá 88 74,58 12 10,17 12 10,17 2 1,69 4 3,39 118 139 1,18 

obce 25 59,52 9 21,43 7 16,67 1 2,38 0 0,00 42 35 0,83 

mestské časti 
Bratislavy 9 64,29 3 21,43 2 14,29 0 0,00 0 0,00 14 11 0,79 

mestské časti 
Košíc 15 78,95 1 5,26 3 15,79 0 0,00 0 0,00 19 9 0,47 

spolu (vzorka) 137 70,98 25 12,95 24 12,44 3 1,55 4 2,07 193 194 1,01 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Legenda: 
odp. počet samospráv, ktoré odpovedali 
∑ spolu počet zhromaždení obyvateľov obce 
Ø priemerný počet zhromaždení obyvateľov obce  v samosprávach, ktoré odpovedali 
 
Viaceré samosprávy v odpovediach uviedli, že si nevedú evidenciu týkajúcu sa zhromaždení 
obyvateľov obce. Nižšie sme z takýchto odpovedí vyberali niekoľko príkladov.  
 
Bratislava - Ružinov:  
„Mestská časť nevedie evidenciu zhromaždení obyvateľov mestskej časti, nakoľko nie je 
právny predpis, ktorý by určoval obciam viesť takúto evidenciu.“ 
 
Trebišov:  
„Mesto Trebišov nevedie samostatnú evidenciu zhromaždení obyvateľov mesta. V zmysle 
článku 6 ods. 6.8. Smernice o poskytovaní informácií na žiadosť Mesto Trebišov ako povinná 
osoba neposkytujeme informácie, ktoré je potrebné usporadúvať podľa kritérií žiadateľa.“ 
 
Bratislava - Vajnory:  
Mestská časť vydala rozhodnutie o nesprístupnení informácií týkajúcich sa referenda 
a zhromaždení obyvateľov obce, ktoré odmietajú sprístupniť s odôvodnením, že referendá sa 
nekonali a evidenciu o zhromaždeniach si nevedú. 
 
Bratislava - Dúbravka:  
„Miestny úrad nevedie štatistiku zhromaždení obyvateľov obce, preto nie je možné poskytnúť 
úplnú informáciu.“ 
 
Brusno:  
Obec vydala rozhodnutie o nesprístupnení informácií o zhromaždeniach obyvateľov obce a 
petíciách prerokovávaných obecným zastupiteľstvom s odôvodnením, že „obecný úrad ich 
nemá k dispozícii“. 
 
Počet zhromaždení obyvateľov obce podľa rokov a volebných období 
 
Pri pohľade na počet konaných zhromaždení obyvateľov obce v jednotlivých rokoch 
sledovaného obdobia 2003-2012 sa zdá, že v posledných rokoch sú častejšie než v minulosti. 
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Kým v období 2003 až 2006 sa konalo 49 zhromaždení a v období 2007 až 2010 77 
zhromaždení, tak len v ostatných dvoch rokoch 2011 a 2012 sa ich konalo 68 (tab. č. 7). 
 
Tab. č. 7: Počet zhromaždení obyvateľov obce v období 2003-2012 podľa rokov 

 
2003 2004 2005 2006 

∑ 
2003

až 
2006 2007 2008 2009 2010 

∑ 
2007

až 
2010 2011 2012 

∑ 
2011

až 
2012 

∑ 
2003

až 
2012 Ø1 Ø2 Ø3 

mestá 8 10 8 9 35 14 16 18 6 54 25 25 50 139 13,90 1,18 0,12 

obce 4 1 2 2 9 3 6 2 4 15 7 4 11 35 3,50 0,83 0,08 

mestské časti 
Bratislavy 1 0 0 0 1 0 1 2 2 5 3 2 5 11 1,10 0,79 0,08 

mestské časti 
Košíc 0 1 3 0 4 2 0 0 1 3 1 1 2 9 0,90 0,47 0,05 

spolu (vzorka) 13 12 13 11 49 19 23 22 13 77 36 32 68 194 19,40 1,01 0,10 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Legenda: 
∑ spolu za dané volebné obdobia a spolu za celé sledované obdobie 
Ø1 priemerný počet zhromaždení ročne 
Ø2 priemerný počet zhromaždení v samosprávach, ktoré odpovedali 
Ø3 priemerný počet zhromaždení za dané obdobie 2003-2012v samosprávach, ktoré odpovedali 
 
Pokiaľ však ide o staršie zhromaždenia z rokov 2003 až 2007, mohlo ich byť aj viac, než 
samosprávy uviedli. V niektorých prípadoch mestá a obce v odpovediach spomenuli, že 
podľa registratúrneho poriadku materiály týkajúce sa zhromaždenia obyvateľov obce majú 
lehotu uloženia päť rokov, prípadne uviedli, že informácie spred roka 2007 sú dostupné už 
len v archívoch. Uvádzame i vybrané príklady vyjadrení samospráv nižšie. 
 
Lekárovce:  
Starosta obce v odpovedi uviedol nasledovné: „Zhromaždenie obyvateľov iba jedno po 
voľbách v r. 2010. Za predošlé obdobie nemáme informácie.“ 
 
Žakovce:  
Oznamujú, že za obdobie do konca roka 2006 nemajú podklady. 
 
Zhromaždenia obyvateľov obce podľa počtu tém 
 
Ak už sa zhromaždenia obyvateľov v obciach, mestách a mestských častiach konali, len 
výnimočne sa týkali viac než jednej témy. Len v desatine prípadov mali zhromaždenia na 
programe viac ako jednu tému (tab. č. 8). 
 
Tab. č. 8: Zhromaždenia obyvateľov obce podľa počtu tém 

 
spolu počet zhromaždení 

zhromaždenia len s 
jednou témou 

zhromaždenia s viac ako 
jednou témou 

podiel zhromaždení s 
viac ako jednou témou 
(v %) 

mestá 139 126 13 9,35 

obce 35 29 6 17,14 

mestské časti Bratislavy 11 11 0 0,00 

mestské časti Košíc 9 7 2 22,22 

spolu (vzorka) 194 173 21 10,82 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
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Ako ilustruje tab. č. 9, najčastejšie sa so zhromaždeniami týkajúcimi sa viac než jednej témy 
stretávame spomedzi miest vo Vranove nad Topľou a v obciach, ktoré nám odpovedali, sa 
tak deje najčastejšie v Jaklovciach. Avšak, i tieto „témy“ treba brať skôr ako program či návrh 
programu, ako ho určil zvolávateľ zhromaždenia. Netreba tiež opomenúť, že zväčša boli 
zhromaždenia zvolávané na podnet samosprávy, nie na podnet občanov. 
 
Tab. č. 9: Zhromaždenia obyvateľov obce s viac ako jednou témou 

 
samospráva rok 

počet 
tém popis tém 

mesto  Leopoldov 2007 5 
1. Likvidácia garáží na Hlohoveckej  ceste, 2. kanalizácia, 3. nedoplatky (nájomného, za smeti, dane), 
4. odpady, 5. Leopoldovské hody 2007 

mestská 
časť 

Košice – 
Kavečany 2011 4 

1.  Výstavba obchvatovej komunikácie k ZOO, 2.  Rekonštrukcia Kavečianskej cesty v úseku  nad 
strelnicou, 3.  Výstavba ihriska v parku na ul. Gazdovská, 4.  Multifunkčné ihrisko pri futbalovom 
ihrisku. 

mesto Snina 2004 3 

informovanie obyvateľov o aktuálnych otázkach života mesta; informácia o projekte „Miestny 
rozvojový a akčný plán mesta Snina“, informácia o realizovaných a pripravovaných projektoch v 
rámci štrukturálnych fondov EÚ 

obec Žakovce 2007 3 
správa o výsledku hospodárenia obce za rok 2006; správa o činnosti obce od 1.1.2007 do 30.4.2007; 
správa o súdnom spore 

obec Jaklovce 2008 3 
Správa o činnosti obce za rok 2007, Uvedenie publikácie „Jaklovce – od histórie k súčasnosti“, 
Prezentácia publikácie „Jaklovce – od histórie k súčasnosti“ 

mesto  Nová Baňa 2009 3 
o projekte  regenerácie centra mesta, o zámere súvisiacom s odpadovým hospodárstvom a aktuálne 
témy 

obec Jaklovce 2009 3 

Správa o činnosti obce za rok 2008, Územno-plánovacia dokumentácia rozvoja obce Jaklovce, Návrh 
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom 
území Jaklovce (riešenie petície proti ambulantnému predaju a riešenie petície za obnovenie predaja 
súkromnými podnikateľmi na verejných priestranstvách určených za účelom predaja v obci Jaklovce) 

mesto Poprad 2004 3 
1. Riešenie problému psov v meste Poprad, v mestských Častiach a na sídliskách, 2. Čistenie mesta 
Poprad — MOS, 3. Rozvrh plánu jarného upratovania 

obec Jaklovce 2003 2 správa o činnosti obce za rok 2002 a informovanie o likvidácii odpadu v katastri obce 

mesto Humenné 2004 2 Plnenie volebného programu a Vyhodnotenie pripomienok   z predchádzajúceho zhromaždenia 

mesto Humenné 2005 2 Riešenie pripomienok zo zhromaždenia konaného v máji 2004 a Plnenie volebného programu 

obec Jaklovce 2005 2 správa o činnosti obce za rok 2004 a informovanie o VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

obec Jaklovce 2006 2 Správa o činnosti obce v roku 2005, Hlavné úlohy obce v roku 2006 

mesto 
Vranov nad 
Topľou 2011 2 informácia o investičných akciách na rok 2011 a voľba členov výboru MČ Sever z radov občanov 

mesto 
Vranov nad 
Topľou 2011 2 informácia o investičných akciách na rok 2011 a voľba členov výboru MČ Čemerné z radov občanov 

mesto 
Vranov nad 
Topľou 2011 2 informácia o investičných akciách na rok 2011 a voľba členov výboru MČ Lomnica z radov občanov 

mesto 
Vranov nad 
Topľou 2011 2 informácia o investičných akciách na rok 2011 a voľba členov výboru MČ Centrum z radov občanov 

mesto  Leopoldov 2003 2 
1. Územný plán mesta, 2. Pripravovaná výstavba komunálnych bytov na Trolaskoch a ich vplyv na 
životné podmienky obyvateľov okolitých domov 

mesto  Leopoldov 2007 2 
1. možnosť odkúpenia pozemkov pod bytovkami na Hlohoveckej ceste patriacich KRPZ, 2. možnosť 
odkúpenia pozemkov pod garážami na Hlohoveckej ceste patriacich Dr. Miklošíkovi 

mesto 
Vranov nad 
Topľou 2007 2 

priebeh prác na výstavbe kanalizácie | návrhy občanov na členov výboru MČ z radov občanov – 
neposlancov 

mestská 
časť 

Košice-
Poľov 2007 2 grafikon MHD; možnosť odkúpenia pozemkov 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Zhromaždenia obyvateľov obce podľa tém 
 
Témou zhromaždení obyvateľov obce sú najčastejšie zámery samosprávy týkajúce sa 
budúcnosti a hodnotenie jej činnosti s pohľadom do minulosti (37,11%), a to tak v obciach, 
ako i v mestách. Súvisí to tiež s tým, že iniciátorom väčšiny zhromaždení sú orgány 
samosprávy samotné, ako poukážeme ďalej.  
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Druhou najčastejšou skupinou tém zhromaždení sú otázky späté s výstavbou, urbanizmom a 
životným prostredí (25,26%). Tento typ zhromaždení prevláda najmä v mestských častiach 
Bratislavy (tab. č. 10).  
 
Tretím okruhom sú témy týkajúce sa majetku, hospodárenia a rozpočtu samospráv (18,04%).  
 
Tab. č. 10: Zhromaždenia obyvateľov obce podľa tém 

 
A % B % C % D % 

mestá 53 38,13 24 17,27 32 23,02 30 21,58 

obce 17 48,57 11 31,43 3 8,57 4 11,43 

mestské časti 
Bratislavy 1 9,09 10 90,91 0 0,00 0 0,00 

mestské časti 
Košíc 1 11,11 4 44,44 0 0,00 4 44,44 

spolu (vzorka) 72 37,11 49 25,26 35 18,04 38 19,59 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
 
Legenda: 
A  zámery samosprávy a hodnotenie jej činnosti 
B  výstavba, urbanizmus a životné prostredie  
C majetok, hospodárenie a rozpočet 
D iné 

 
Zhromaždenia obyvateľov obce podľa iniciátora 
 
Ako sme už naznačili, drvivá väčšina zhromaždení obyvateľov obce nie je zvolávaná na 
podnet občanov, ale na základe iniciatívy orgánov samosprávy. Iniciátorom zhromaždení v 
takmer 85% prípadov je zastupiteľstvo, poslanci alebo starosta či primátor (tab. č. 11). 
 
Tab. č. 11: Zhromaždenia obyvateľov obce podľa iniciátora 

 
spolu počet zhromaždení 

 
zhromaždenia zvolané z 
podnetu samosprávy 

zhromaždenia zvolané z 
podnetu občanov 

podiel zhromaždení 
zvolaných z podnetu 
občanov (v %) 

mestá 139 115 24 17,27 

obce 35 33 2 5,71 

mestské časti Bratislavy 11 10 1 9,09 

mestské časti Košíc 9 7 2 22,22 

spolu (vzorka) 194 165 29 14,95 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
V niektorých prípadoch je na zhromaždeniach viac volených zástupcov a úradníkov, než 
občanov. Napríklad na všetkých zhromaždeniach v Humennom prevládali medzi účastníkmi 
„funkcionári a zamestnanci mesta,“ skôr teda išlo o ich stretnutia než stretnutia s občanmi či 
stretnutia občanov. Hoci za nezáujem občanov zrejme nemožno viniť samosprávu a tí 
občania, ktorí sa predmetných zhromaždení zúčastnili, mali vzhľadom na vysokú účasť 
zástupcov samosprávy a úradu možnosť riešiť svoje problémy osobne priamo s tými, s 
ktorými to považovali za potrebné.  
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Zhromaždenia obyvateľov obce podľa územného záberu 
 
Kým v obciach a mestských častiach Bratislavy a Košíc sa zhromaždenia konané v rokoch 
2003-2012 takmer výlučne týkali samospráv ako celkov, v mestách sa tretina zhromaždení 
týka častí miest a ich obyvateľov (tab. č. 12).  
 
Zo 44 zhromaždení obyvateľov časti obce sa 18 konalo vo Vrábľoch, 14 vo Vranove nad 
Topľou, 6 v Tornali, 3 v Liptovskom Mikuláši, 2 v Galante, 1 v Leopoldove a 1 v obci Jaslovské 
Bohunice. Je teda zopár samospráv, až na jednu výnimku mestských, kde sa zhromaždenia 
pomerne pravidelne konajú aj v častiach. 
 
Väčšina zhromaždení, ktoré sa konali vo Vranove nad Topľou (8 zo 14), sa odohrávala v 
novovzniknutej mestskej časti Lomnica (vznikla v roku 2006). Zhromaždenia tejto časti sú 
typické tiež tým, že sa zväčša končili nasledovným odporúčaním: „Žiadame primátora a MsZ, 
aby rozhodnutia týkajúce sa ich novovytvorenej MČ Lomnica sa vykonávali iba so súhlasom 
občanov prostredníctvom VZ a Výboru MČ Lomnica.“ 
 
Tab. č. 12: Zhromaždenia obyvateľov obce podľa územného záberu 

 
spolu počet zhromaždení 

 
zhromaždenia zvolané 
týkajúce sa obce 

zhromaždenia týkajúce 
sa časti obce 

 
podiel zhromaždení 
týkajúcich sa časti obce 
(v %) 

mestá 139 95 44 31,65 

obce 35 34 1 2,86 

mestské časti Bratislavy 11 11 0 0,00 

mestské časti Košíc 9 9 0 0,00 

spolu (vzorka) 194 149 45 23,20 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
 
Špecifické prípady prístupu samospráv k zhromaždeniam obyvateľov obce8 
 
Mesto Lipany:  
Mesto síce neuviedlo konanie žiadneho zhromaždenia obyvateľov obce, ale odpovedalo, že: 
„využíva tematické stretnutia s občanmi - v priebehu roka 2-3 stretnutia, ktoré nezvolávajú 
občania, ale mesto prostredníctvom tlače a webu.“ 
 
Mesto Sabinov: 
Dňa 18.5.2009 sa konalo zhromaždenie obyvateľov mesta Sabinov k petícii na zastavenie 
výstavby závodu na zhodnocovanie odpadov z plastov.  
 
Ako ďalej uvádza mesto: 
„Výsledkom zhromaždenia obyvateľov mesta Sabinov bol podnet Spoločnému obecnému 
úradu stavebnému v Sabinove, ktorý dňa 19.5.2009 rozhodol o obnove stavebného konania k 
výstavbe závodu na zhodnocovanie plastov, podnet primátorovi mesta a poslancom MsZ na 
zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.5.2009, prerokovalo 
predložené materiály a uznieslo sa na uznesení MsZ č. 213, ktorým zobralo na vedomie 
                                                           
8 Ďalšie súvisiace zdrojové informácie o spomínaných špecifických prípadoch  z prostredia samotných samospráv sú súčasťou príloh tejto 
štúdie.  
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dôvodovú správu k výstavbe závodu na zhodnocovanie odpadov z plastov a petíciu občanov 
na zastavenie výstavby závodu na zhodnocovanie odpadov z plastov a zaviazalo Mesto 
Sabinov k negatívnemu stanovisku k výstavbe závodu na zhodnocovanie odpadov z platov 
pre spoločnosť Novomont, s. r.o. v areáli Ovomontu na Ovocinárskej ulici 25.“ 
 
Mesto Sečovce: 
Dňa 14.12.2012 sa v meste Sečovce konalo zhromaždenie obyvateľov obce týkajúce sa 
„Oboznámenia občanov s poslaneckým návrhom MUDr. Mareka Kožucha týkajúcim sa 
zámeru plánovaného odpredaja komplexu bytových domov na ul. Bačkovskej a Nám. sv. 
Cyrila a Metoda investorovi“. 
Citujeme priebeh prípravy zhromaždenia, samotného zhromaždenia a nadväzujúcich aktov 
tak, ako ho uvádza v odpovedi samotná samospráva: 
„MsÚ distribuoval do mesta pozvánku na zhromaždenie, ktorá bola zverejnená aj na 
wesbtránke mesta, úradných tabuliach a cez mestský rozhlas – je v prílohe č. 3. 
 
Počas zhromaždenia sa občania zapisovali do prezenčných listín a každý občan dostal 
hlasovací lístok na anonymný prieskum, či súhlasí, resp. nesúhlasí s poslaneckým návrhom, čo 
mal byť výstup zo zhromaždenia, resp. odporúčanie a orientácia pre MsZ, aký majú na 
poslanecký návrh názor občania. Po skončení zhromaždenia občania hlasovali do pripravenej 
úradne zapečatenej urny.  
 
Z prezenčných listín a videozáznamu, ktoré sú súčasťou dokumentácie zhromaždenia, je 
zrejmé, že nie všetci zúčastnení občania sa zaprezentovali a nie všetci zúčastnení občania 
hlasovali v anonymnom prieskume. Fyzicky ich bolo na zhromaždení nesporne viac, ako sa 
zaprezentovalo a hlasovalo, čo sa ukázalo aj po úradnom otvorení urny na anonymný 
prieskum. Komisionálne bol jej obsah vyhodnotený, resp. výsledok písomne zachytený.  Vzor 
hlasovacieho lístka je v prílohe č. 4.   
 
O výsledku zhromaždenia primátor mesta ústne informoval MsZ na najbližšom zasadnutí, 
nasledujúcom po konaní zhromaždenia, čo bolo 20.12.2013 s tým, že MsZ má zaujať 
stanovisko, resp. prijať rozhodnutie, čo ďalej. K infospráve boli pripravené 2 alternatívy 
návrhu Uznesenia, ktoré sú v prílohe č. 6. Poslanci schválili alternatívu, že infosprávu zobrali 
na vedomie, ale nerozhodovali ďalej – odkazujeme Vás na už zverejnenú informáciu na 
webstránke – Súbor uznesení zo 7. riadneho MsZ 20.12.2012, Uznesenie 252/2012. 
 
Existuje taktiež videozáznam zo zhromaždenia, kde Vás odkazujeme na už zverejnenú 
informáciu na webstránke – videozáznam z verejného zhromaždenia.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Secovce_02_priloha_2.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Secovce_02_priloha_3.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Secovce_02_priloha_6.doc
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Secovce_02_priloha_6.doc
http://www.secovce.sk/samosprava.phtml?id_menu=63332&limited_level=1&stop_menu=80811#me
http://www.secovce.sk/samosprava.phtml?id_menu=62036&limited_level=1&stop_menu=80811&module_action__158036__id_kat_c=498#m_158036
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|  4  | Realizácia miestnych referend  
 
 
V časti týkajúcej sa dokumentov samospráv upravujúcich miestne referendá a zhromaždenia 
obyvateľov obce sme konštatovali, že výrazne viac samospráv má upravené miestne 
referendum ako zhromaždenie obyvateľov obce (v pomere 70 ku 34), ohľadom konania 
zhromaždení a miestnych referend je situácia úplne opačná. Kým zhromaždení obyvateľov 
obce sa v sledovanom období 2003-2012 uskutočnilo 194, a to v 54 obciach, miestnych 
referend sa v rovnakom čase konalo iba 9.  
 
V žiadnej obci z našej vzorky sa neuskutočnilo v tomto období viac ako jedno referendum. 
Referendum sa konalo v štyroch mestách (Kolárovo, Trenčín, Žilina a Veľký Šariš), v štyroch 
obciach (Brusno, Šajdíkove Humence, Zlatá Baňa, Dvory nad Žitavou) a v jednej košickej 
mestskej časti (Košice - Krásna). Miestne referendum sa v tomto období neuskutočnilo 
v žiadnej z bratislavských mestských častí, ktoré nám odpovedali.  
 
Dve z deviatich miestnych referend sa uskutočnili na základe petície obyvateľov (Šajdíkove 
Humence, Zlatá Baňa), len v jednom prípade bola účasť oprávnených voličov nad 50 %, 
a teda výsledky referenda boli platné (Brusno – 62,16 %).9  
 
V každom z miestnych referend bola položená iba jedna otázka. Otázka v miestnom 
referende v Brusne v roku 2004 znela „Súhlasíte s výstavbou nadregionálnej spaľovne 
nebezpečných odpadov Dubová v obci Nemecká?“ a kladne na ňu odpovedalo iba 7,49 % 
zúčastnených voličov. Zvyšné referendá boli neplatné. Najnižšia účasť bola na miestnom 
referende v Trenčíne v roku 2009 (10,45 %), ktoré sa týkalo súhlasu s umiestnením 
obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK. Súhlas vyjadrilo 8,02 % účastníkov 
miestneho referenda. 
 
V dvoch prípadoch – obec Šajdíkove Humence v roku 2005 a mesto Veľký Šariš v roku 2012 – 
sa konalo referendum o odvolaní starostky, resp. primátora. V oboch prípadoch sa väčšina 
zúčastnených voličov v miestnom referende vyslovila za odvolanie (96,36 % v Šajdíkových 
Humenciach, 56,91 % vo Veľkom Šariši), ale miestne referendum bolo v oboch prípadoch 
z dôvodu nedostatočnej účasti (19,29 % v Šajdíkových Humenciach, 35,45 % vo Veľkom 
Šariši) neplatné. 
 
V Kolárove sa samospráva v miestnom referende obyvateľov spýtala, či súhlasia so zmenou 
názvu mesta na Gúta. Kladne odpovedali dve tretiny zúčastnených (66,41 %), ale pre 
nedostatočnú účasť (39,66 %) bolo miestne referendum neplatné. V Žiline sa v roku 2006 
uskutočnilo miestne referendum o zlúčení mesta Žilina a obce Mojš. Mesto Žilina nám však 
informácie o jeho výsledkoch neposkytlo s odôvodnením, že sú už odložené do štátneho 
archívu.  
 
V mestskej časti Košice - Krásna sa obyvatelia v miestnom referende v roku 2009 vyjadrovali 
k výstavbe pamätníka v tvare dvojkríža (účasť – 31,61 %, kladných odpovedí 85,08 %). 

                                                           
9 Napriek tomu, že jedným z najväčších problémov pri realizácii miestnych referend je zákonom stanovené kvórum pre jeho platnosť, 
polemike ohľadom jeho zrušenia sme sa venovali v článku dostupnom na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4616  

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4616
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V Zlatej Bani v roku 2012 riešili súhlas so zachovaním prevádzky základnej školy a materskej 
školy s dofinancovaním z obecného rozpočtu (účasť 42,6 %, kladných odpovedí 84,13 %).  
 
Najkurióznejším zo sledovanej vzorky bolo miestne referendum v Dvoroch nad Žitavou 
v roku 2004. Týkalo sa využitia poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce. Okrem toho, že 
bolo miestne referendum obecným zastupiteľstvom zvolané len dva dni pred jeho konaním, 
voliči mali v referende odpovedať na otázku, komu dať pôdu vo vlastníctve obce do užívania, 
pričom im boli ponúknuté tri možné odpovede. Dvojdňová lehota je v rozpore so zákonom 
o obecným zriadením, pretože podľa § 11a ods. 7 „Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania 
miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho 
referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení 
miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce 
predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob 
úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako 
aj spôsobom v obci obvyklým.“ Túto zákonnú povinnosť si obec zvolaním zhromaždenia na 
termín dva dni po zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré o jeho zvolaní rozhodlo, 
nemohla splniť. Otázka s tromi odpoveďami v rozpore so zákonom nebola. Zákon č. 
564/1992 o spôsobe vykonania referenda upravujúci konanie celoštátneho referenda v § 1 
ods. 4 uvádza, že „Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v referende musia byť 
formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“,“ čo 
vylučuje položenie otázky s tromi možnými odpoveďami. Zákon o obecnom zriadení však 
takéto ustanovenie neobsahuje, hoci formulovanie otázky tak, aby na ňu bolo možné 
odpovedať „áno“ alebo „nie“ je pre referendá typické.  
 
Dvory nad Žitavou: Otázky pre miestne referendum | formát .pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Dvory_nad_Zitavou_02_2_referendum.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Dvory_nad_Zitavou_02_2_referendum.pdf
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|  5  | Závery a odporúčania 
 
 
Odporúčania pre samosprávy: 

 

 upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda samostatným všeobecne 
záväzným nariadením (nielen v rámci štatútu obce), 

 v nariadení najmä: 
 upraviť vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho 

referenda, 
 umožniť obyvateľom, aby petíciou navrhli vyhlásenie miestneho referenda aj 

pri menšom počte podpisov ako 30 % oprávnených voličov, pričom však 
takýto návrh nebude pre zastupiteľstvo záväzný,  

 zabezpečiť pluralitné zloženie referendových komisií, 
 zabezpečiť priestor pre prezentáciu rôznych názorov vo všetkých médiách, na 

ktoré má samospráva dosah, 
 umožniť prítomnosť pozorovateľov v referendových miestnostiach,  
 umožniť zastupiteľstvu, aby zároveň s vyhlásením referenda vopred vyhlásilo, 

že jeho výsledky budú záväzné bez ohľadu na účasť v ňom (kvórum) 
a zastupiteľstvo ich bude rešpektovať, 

 upraviť konanie zhromaždenia obyvateľov obce samostatným všeobecne záväzným 
nariadením alebo iným predpisom (nielen v rámci štatútu obce), 

  v nariadení najmä: 
 upraviť zvolanie, prípravu a priebeh zhromaždenia obyvateľov obce alebo jej 

časti, 
 určiť, že zhromaždenia obyvateľov obce sú verejné a každý má právo na nich 

vyjadriť svoj názor, 
 určiť, že v prípade hlasovania na zhromaždení obyvateľov obce majú 

hlasovacie právo iba obyvatelia obce, 
 umožniť obyvateľom aj menšinovej skupine poslancov zastupiteľstva iniciovať 

zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce, 
 určiť spôsob určovania výsledkov zhromaždenia a spôsob, akým sa s nimi ďalej 

naloží, 
 určiť, že výsledky zhromaždenia obyvateľov obce sa prerokujú v zastupiteľstve 

a zastupiteľstvo k nim zaujme stanovisko,  

 zvolávať zhromaždenia obyvateľov k prerokovaniu otázok týkajúcich sa obce, 

 na webstránke obce zverejniť informácie o miestnych referendách a zhromaždeniach 
obyvateľov obce, najmä: 
 všeobecne záväzné nariadenia o miestnom referende a o zhromaždení 

obyvateľov obce, 
 informácie o vyhlásení miestneho referenda a zvolaní zhromaždenia 

obyvateľov obce a o ich výsledkoch. 
 

Dva vzorové modelové dokumenty pre samosprávy, ktoré sme vypracovali – konkrétne 
Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda a Všeobecne záväzné 
nariadenie o zhromaždeniach obyvateľov obce, ponúkame voľne na stiahnutie: 
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Právo na dobrú samosprávu: Všeobecne záväzné nariadenie obce o zhromaždeniach 
obyvateľov obce – modelový dokument pre samosprávy | odkaz na web 

 
 
Právo na dobrú samosprávu: Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho 
referenda – modelový dokument pre samosprávy | odkaz na web 

 

http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-zhromazdeniach-obyvatelov-obce
http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-zhromazdeniach-obyvatelov-obce
http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-zhromazdeniach-obyvatelov-obce
http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-organizacii-miestneho-referenda
http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-organizacii-miestneho-referenda
http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-organizacii-miestneho-referenda
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  Prílohy 

 
 
Podkladové informácie o zhromaždeniach obyvateľov v samosprávach 2003-2012 | formát 
.xls 

 
 
 
Podkladové informácie o miestnych referendách v samosprávach 2003-2012 | formát .xls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zhromazdenia_data.xls
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zhromazdenia_data.xls
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zhromazdenia_data.xls
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Referenda_data.xls
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Referenda_data.xls
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Obsah žiadosti o informácie I | formát .pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_I_obec.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_I_obec.pdf
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Obsah žiadosti o informácie II | formát .pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_II_obec.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_II_obec.pdf
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Šaľa: VZN č. 16/2011 o organizácii miestneho referenda | formát .rtf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/docs/VZN_Sala.rtf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/docs/VZN_Sala.rtf
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Banská Bystrica: VZN č. 179/2007 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného 
zhromaždenia obyvateľov mesta | formát .pdf 

 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/docs/VZN_Banska_Bystrica.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/docs/VZN_Banska_Bystrica.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/docs/VZN_Banska_Bystrica.pdf
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Súvisiaca legislatíva: Zhromaždenia obyvateľov obce a miestne referendá v prostredí 
miestnej samosprávy v SR | odkaz na web 
 
Ústava SR 
 
DRUHÁ HLAVA 
ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY 
Tretí oddiel 
POLITICKÉ PRÁVA 
Čl.28 
(1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje. 
(2) Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných 
miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a 
slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre 
bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy. 
 
ŠTVRTÁ HLAVA 
ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA 
Čl.67 
(1) Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym 
referendom, referendom na území vyššieho územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi 
vyššieho územného celku. Spôsob vykonania miestneho referenda a referenda na území 
vyššieho územného celku ustanoví zákon. 
 
PIATA HLAVA 
ZÁKONODARNÁ MOC 
Prvý oddiel 
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Druhý oddiel 
REFERENDUM 
Čl.93 
(1) Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o 
vystúpení z tohto zväzku. 
(2) Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. 
(3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny 
rozpočet. 
... 
 
 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
§ 2a 
Zlučovanie a rozdelenie obce 
 
(1) Dve obce alebo viac obcí sa môžu zlúčiť do jednej obce; obec sa môže rozdeliť na dve 
obce alebo viac obcí. Zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová obec; rozdelením 

http://www.zakonypreludi.sk/
http://www.zakonypreludi.sk/
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obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce. Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec možno 
len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. 
 
(2) Súčasťou návrhu na zlúčenie obcí je dohoda o zlúčení obcí a údaje o výsledkoch 
miestneho referenda zlučovaných obcí. Dohoda o zlúčení obcí obsahuje najmä ... 
 
§ 3 
Obyvatelia obce 
(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.3) 
(2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä 
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,  
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),  
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a 
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 
 
Samospráva obce 
§ 4 
(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, 
ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická 
osoba. 
(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce 
a) orgánmi obce,  
b) miestnym referendom,  
c) zhromaždením obyvateľov obce. 
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä 
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
 
 
§ 11 
Obecné zastupiteľstvo 
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 
vyhradené 
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a 
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
 
§ 11a 
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o 
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,  
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),  
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov, 12) 
d) zmenu označenia obce. 
 
(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. 
a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone. 
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(3) Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným 
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje 
petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti 
ustanovené osobitným zákonom2a) a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, 
obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od 
doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. 
 
(4) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 
dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4). 
 
(5) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a), b) a d) a 
odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho 
referenda. 
 
(6) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na 
hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé 
zasadnutie. 
 
(7) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému 
oprávnenému voličovi12) oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie 
dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo 
doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na 
rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy 
hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj 
spôsobom v obci obvyklým. 
 
(8) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 
oprávnených voličov12) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných 
hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho 
referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli. 
 
(9) Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda. 
 
§ 11b 
Zhromaždenie obyvateľov obce 
Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov 
obce alebo jej časti. 
 
 
 
 
13a 
(1) Mandát starostu zaniká 
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,  
b) uplynutím funkčného obdobia,  
c) vzdaním sa mandátu,  
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d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za 
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,  
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne 
úkony,  
f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o 
odvolaní starostu,  
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí 
aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,  
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie 
neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, 
i) smrťou,  
j) zrušením obce. 
 
(2) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom 
uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. 
Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. 
 
(3) Obecné zastupiteľstvo 
a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak 
1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov, 12) 
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,  
b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo 
nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov. 
 

 

 


