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  Zhrnutie 
 
 
Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave Slovenskej republiky, 
vyplýva z práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných, ako aj zo samotnej 
podstaty územnej samosprávy. Bližšia úprava účasti verejnosti na činnosti samospráv je 
obsiahnutá v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Právo zúčastňovať sa na 
samospráve obce nie je viazané na štátne občianstvo Slovenskej republiky, ale na trvalý 
pobyt. Zákon priznáva práva nie občanom SR, ale obyvateľom obce. Účasti verejnosti na 
činnosti samosprávy v právnom systéme Slovenskej republiky sa venujeme v časti | 1 |. 
 
Účelom rokovacieho poriadku obecného/mestského/miestneho zastupiteľstva je úprava 
podrobných pravidiel o rokovaní zastupiteľstva. Napriek tomu, že ide o jeden zo základných 
dokumentov samospráv, nie všetky z nami oslovených samospráv, ktoré na naše otázky 
odpovedali (odpovedalo 212 zo vzorky 247 samospráv), uviedli informáciu o tom, že majú 
rokovací poriadok zastupiteľstva (absentujú informácie o rokovacích poriadkoch obcí Dvory 
nad Žitavou, Zemplínske Hámre a Slovenské Nové Mesto) a len necelá polovica z nich má 
formou rokovacích poriadkov upravenú nielen činnosť zastupiteľstiev, ale i komisií 
zastupiteľstiev. Dáta z analýzy odpovedí získaných vďaka zákonu o slobodnom prístupe k 
infomráciám predstavujeme v časti | 2 |. 
 
V časti | 3 | sa zaoberáme možnosťami rozširovania účasti verejnosti na činnosti 
samosprávy. Kľúčové pri týchto úvahách je zodpovedať si na dve otázky: 1. Kto je verejnosť? 
a 2. Aké má možnosti zúčastňovať sa na činnosti samosprávy? Verejnosťou vo vzťahu 
k miestnej samospráve sú predovšetkým obyvatelia obce. Vyplýva to z ústavy, zo zákona 
o obecnom zriadení aj zo zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Obyvateľmi obce sa 
však pojem relevantnej verejnosti nevyčerpáva. Účasť verejnosti na činnosti samosprávy 
môže mať formu rozhodovania či spolurozhodovania, alebo formu ovplyvňovania orgánov 
samosprávy.  
 
Obyvatelia obce majú právo zúčastniť sa na zasadnutí zastupiteľstva, nemajú však 
automatický nárok na ňom vystúpiť a prehovoriť. Kým zasadnutia zastupiteľstva sú zo zákona 
verejné, verejnosť zasadnutí komisií a rady nie je zákonom nijako upravená. Preto v mnohých 
prípadoch zasadajú neverejne. Zo zákona vyplýva samospráve 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.  
 
Nad rámec zakotvenia práva obyvateľov obce a ďalších osôb vystúpiť na rokovaní 
zastupiteľstva k prerokovávanému bodu programu je možné poskytnúť im aj možnosť 
navrhnúť na rokovanie zastupiteľstva vlastný bod. Napríklad formou petície, pod ktorú sa 
podpíše určitý počet osôb, primeraný celkovému počtu obyvateľov príslušnej obce. 
Samospráva ústretová k verejnosti by obyvateľom mohla rozšíriť uplatňovanie práva na 
informácie zavedením inštitútu občianskej interpelácie. 
 
V závere tejto štúdie v časti | 4 | predkladáme naše odporúčania pre samosprávy týkajúce sa 
účasti verejnosti na činnosti samosprávy, vrátane vzorového modelového dokumentu. 
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|  1  | Účasť verejnosti na činnosti samospráv v právnom 
systéme Slovenskej republiky  

 
 
Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave Slovenskej republiky 

(ďalej len „ústava“). Vyplýva z práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných, ako aj 

zo samotnej podstaty územnej samosprávy. Podľa čl. 30 ods. 1 ústavy „Občania majú právo 

zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.“ 

Podľa čl. 67 ods. 1 ústavy „Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach 

obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného celku, 

orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku.“  

 

Bližšia úprava účasti verejnosti na činnosti samospráv je obsiahnutá v zákone č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Obec podľa zákona 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (§ 1 ods. 1). Osoba, ktorá má na území 

obce trvalý pobyt, je obyvateľom obce (§ 3 ods. 1). Právo zúčastňovať sa na samospráve 

obce teda nie je viazané na štátne občianstvo Slovenskej republiky, ale na trvalý pobyt. 

Zákon priznáva práva nie občanom SR, ale obyvateľom obce. Obyvateľmi obce môžu byť 

nielen občania SR, ale aj občania iných štátov, ak majú na území obce trvalý pobyt. 

 

Podľa §  4 ods. 2 zákona vykonávajú samosprávu obce jej obyvatelia, a to nasledovnými 

formami: 

„a) orgánmi obce,  

b) miestnym referendom,  

c) zhromaždením obyvateľov obce.“ 

 

Podľa § 3 ods. 2 zákona sa obyvateľ obce zúčastňuje na samospráve obce a 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,  

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce“. 

  

Všetky tieto práva vyplývajú z ústavného práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí 

verejných, pričom právo voliť orgány samosprávy zodpovedá právu zúčastňovať sa na správe 

vecí verejných slobodnou voľbou svojich zástupcov. Ostatné práva sú formou realizácie 

práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo. Právo obracať sa so svojimi podnetmi 

a sťažnosťami na orgány obce okrem toho vyplýva aj z petičného práva, ktoré je tiež 

zakotvené v ústave. Podľa čl. 27 ods. 1 ústavy „Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo 

sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c30-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c67-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p1-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p3-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p4-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p3-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c27-1
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orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.“ Petičné právo 

je bližšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  

 

Okrem obyvateľov obce priznáva zákon o obecnom zriadení právo podieľať sa na 

samospráve obce aj ďalším osobám. Toto právo má podľa § 3 ods. 5 zákona ten, kto 

„a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny 

poplatok,  

b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,  

c) má čestné občianstvo obce.“ 

Týmto osobám však zákon nepriznáva právo voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce 

a právo hlasovať v miestnom referende (§ 3 ods. 6). Takéto osoby teda majú právo 

zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor, 

zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi a 

sťažnosťami na orgány obce. 

 

Z univerzálneho charakteru petičného práva však vyplýva, že právo obracať sa na orgány 

obce so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami nepatrí len obyvateľovi obce, alebo osobe, ktorá 

má vzťah k obci podľa § 3 ods. 5 zákona, ale každému, teda všetkým fyzickým osobám 

a právnickým osobám. Uplatňovaniu petičného práva vo vzťahu k samosprávam sa venujeme 

v samostatnej štúdii.  

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí, čiže voľby obecného zastupiteľstva a starostu obce sú 

upravené v zákone č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Právo voliť do 

orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý 

pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku (§ 2 ods. 1 zákona o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí). Kým za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť 

zvolený občan SR, ktorý dovŕšil vek 21 rokov, za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť 

zvolený obyvateľ obce, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Na rozdiel od volieb do NR SR sa teda pri 

voľbe do obecného zastupiteľstva nerozlišuje medzi aktívnym a pasívnym volebným právom. 

Vekové obmedzenie je stanovené iba vo vzťahu ku starostom a primátorom. Za starostu 

alebo primátora môže byť zvolený iba obyvateľ obce, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 

rokov veku (§ 4 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí).  

 

Miestne referendum je upravené v zákone o obecnom zriadení. Vyhlasovanie miestneho 

referenda aj zvolávanie zhromaždení obyvateľov obce sú vyhradenou kompetenciou 

obecného zastupiteľstva (§ 11 ods. 4 písm. f) zákona). Vo vzťahu k miestnemu referendu 

zákon 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 zákona) a v prípade miestneho referenda o 

odvolaní starostu (§ 13a zákona). Podrobnosti o organizácii miestneho referenda má 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-85
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p3-5
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p3-6
http://samosprava.institute.sk/pristup-samosprav-k-peticiam-2013
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-346#p2-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-346#p2-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-346#p4
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#p13a
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ustanoviť obec všeobecne záväzným nariadením (§ 11a ods. 9 zákona). Vo vzťahu k 

zhromaždeniu obyvateľov obce zákon konštatuje v § 11b iba to, že „na prerokovanie 

obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej 

časti“. Bližšia úprava zhromaždenia obyvateľov obce je tak ponechaná na samotné obce. 

Zhromaždeniam obyvateľov obce a miestnym referendám sa venujeme v samostatnej štúdii.  

 

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona majú obyvatelia obce a ďalšie osoby uvedené v § 3 ods. 5 

zákona právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Okrem nich sa však 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva môže zúčastniť aj ktokoľvek iný, pretože podľa § 12 

ods. 9 zákona sú zasadnutia obecného zastupiteľstva verejné.  Avšak kým vo vzťahu ku 

zhromaždeniam obyvateľov obce zákon obyvateľom obce a ďalším osobám podľa § 3 ods. 5 

zákona priznáva právo vyjadriť na nich svoj názor, vo vzťahu k zasadnutiam obecného 

zastupiteľstva im takéto právo nepriznáva. Zákon pripúšťa možnosť, že sa na zasadnutí 

zastupiteľstva obyvateľovi obce udelí slovo, právo vystúpiť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva však nie je nárokovateľné. V tomto prípade existuje v zákone asymetria medzi 

postavením obyvateľov obce, ktorým sa slovo udeliť môže, ale nemusí, a postavením 

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov 

vlády alebo iného štátneho orgánu, ktorým sa slovo udeliť musí, keď o to požiadajú (§ 12 

ods. 10 zákona). Na druhej strane zákon nevylučuje, že na zasadnutí zastupiteľstva môže byť 

udelené slovo aj inej osobe ako obyvateľovi obce alebo osobe, ktorá sa podieľa na 

samospráve obce podľa § 3 ods. 5 zákona. Stanovenie podrobných pravidiel o rokovaní 

obecného zastupiteľstva zveruje zákon rokovacím poriadkom obecných zastupiteľstiev (§ 12 

ods. 12). 

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný 

orgán (§ 14 zákona) a komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány (§ 15 zákona). Kým obecná rada je tvorená výlučne poslancami, členmi komisií môžu 

byť aj ďalšie osoby. Zákon voči nim nestanovuje ani podmienku, že musí ísť o obyvateľov 

obce alebo osoby, ktoré sa podieľajú na samospráve obce podľa § 3 ods. 5 zákona. Členstvo 

v komisiách obecného zastupiteľstva tak predstavuje ďalšiu možnú formu účasti verejnosti 

na činnosti samosprávy. Podobne ako možnosť vystúpenia na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ani členstvo v komisii nie je nárokovateľné a závisí len na rozhodnutí 

obecného zastupiteľstva, či do komisií zvolí aj neposlancov, alebo budú komisie zložené 

výlučne z poslancov. Na rozdiel od obecného zastupiteľstva zákon vo vzťahu ku komisiám 

a k obecnej rade nestanovuje, žeby ich rokovanie muselo byť verejné. Verejnosť, či 

neverejnosť rokovania komisií a obecnej rady je tak ponechaná výlučne na rozhodnutie obce, 

predovšetkým obecného zastupiteľstva. Rovnako aj to, či v prípade verejného rokovania 

obecnej rady a komisií majú osoby, ktoré sa na nich zúčastnia, právo vyjadriť svoj názor. 

 

Ďalšou možnou formou účasti verejnosti na činnosti samosprávy, ktorá vyplýva zo zákona je 

možnosť vyjadriť sa k materiálom, o ktorých rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zákon 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11a-9
http://samosprava.institute.sk/zhromazdenia-obyvatelov-obce-a-miestne-referenda-2013
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-12
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-12
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p14
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p15
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nevylučuje, aby sa obyvatelia obce alebo aj iné fyzické osoby alebo právnické osoby vyjadrili 

k návrhu ktoréhokoľvek materiálu, ktorým sa má zaoberať obecné zastupiteľstvo. Zo zákona 

však povinnosť zverejniť materiály najmenej 15 dní pred termínom obecného zastupiteľstva 

a umožniť verejnosti vyjadriť sa vyplýva iba vo vzťahu k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia, návrhu rozpočtu obce a návrhu záverečného účtu obce.  Vo vzťahu k návrhom 

všeobecne záväzných nariadení zákon ustanovuje, že dňom ich vyvesenia na úradnej tabuli 

„začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické 

osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne 

do zápisnice na obecnom úrade“ (§ 6 ods. 4). Zákon ďalej stanovuje, že pripomienky majú byť 

vyhodnotené príslušnou komisiou, ak je zriadená, a vyhodnotenie má byť predložené 

poslancom v písomnej forme najmenej tri dni pred rokovaním zastupiteľstva (§ 6 ods. 6 a 7). 

Účelom zverejnenia návrhu rozpočtu obce a návrhu záverečného účtu obce je tiež to, aby sa 

k nim mohli vyjadriť obyvatelia (§ 9 ods. 2 zákona). Pripomienkovanie návrhu rozpočtu 

a záverečného účtu a spôsob vyhodnotenia pripomienok k nim však už zákon na rozdiel od 

pripomienkovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia bližšie neupravuje. Rozdiel medzi 

oboma formami pripomienkovania je aj v tom, že právo pripomienkovať návrh všeobecne 

záväzného nariadenia priznáva zákon každému, právo vyjadriť sa k návrhu rozpočtu 

a záverečného účtu iba obyvateľom obce.  

 

Nevyhnutnou podmienkou účasti verejnosti na činnosti samosprávy a možnosti obyvateľov 

obce a ďalších osôb ovplyvňovať činnosť orgánov samosprávy obcí je zabezpečenie 

dostatočnej informovanosti verejnosti, predovšetkým zverejňovanie informácií o činnosti 

obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, o termínoch ich zasadnutí, o ich programe 

a o materiáloch, o ktorých majú rozhodovať. Zverejňovaniu informácií o činnosti samosprávy 

na webstránkach sa venujeme v samostatnej štúdii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-4
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-6
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p9-2
http://samosprava.institute.sk/zverejnovanie-informacii-samospravami-a-aktivne-informovanie-verejnosti-prostrednictvom-webstranok
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|  2  | Rokovacie poriadky zastupiteľstiev 
 
 
Účelom rokovacieho poriadku obecného/mestského/miestneho zastupiteľstva je úprava 
podrobných pravidiel o rokovaní zastupiteľstva. Napriek tomu, že ide o jeden zo základných 
dokumentov samospráv, nie všetky z nami oslovených samospráv, ktoré na naše otázky 
odpovedali, uviedli informáciu o tom, že majú rokovací poriadok zastupiteľstva (absentujú 
informácie o rokovacích poriadkoch obcí Dvory nad Žitavou, Zemplínske Hámre a Slovenské 
Nové Mesto).  
 
Ako je zrejmé z tab. č. 1, len necelá polovica samospráv, ktoré odpovedali na naše otázky, má 
formou rokovacích poriadkov upravenú nielen činnosť zastupiteľstiev, ale i komisií 
zastupiteľstiev. Tieto dokumenty sú bežné v mestských častiach Bratislavy a má ich aj väčšina 
miest. Z košických mestských častí ním disponuje 8 z nich. Rokovacie poriadky komisií 
obecných zastupiteľstiev existujú len výnimočne. 
 
Tab. č. 1: Samosprávy a rokovacie poriadky zastupiteľstiev a komisií zastupiteľstiev 

 

počet 
oslovených 
samospráv 

počet 
odpovedí 

podiel 
odpovedí z 
oslovených 
samospráv    
(v %) 

samosprávy, 
ktoré uviedli, 
že majú 
rokovací 
poriadok 
zastupiteľstva 

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

samosprávy, 
ktoré uviedli, 
že majú 
rokovací 
poriadok 
komisií 
zastupiteľstva 

podiel 
samospráv,  
ktoré majú  
rokovací 
poriadok 
komisií z tých,  
ktoré 
odpovedali    
(v %) 

mestá 138 128 92,75 128 100,00 73 57,03 

obce 70 49 70,00 46 93,88 9 18,37 

mestské časti 
Bratislavy 17 16 94,12 16 100,00 12 75,00 

mestské časti Košíc 22 19 86,36 19 100,00 8 42,11 

spolu (vzorka) 247 212 85,83 209 98,58 102 48,11 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
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|  3  | Možnosti rozšírenia účasti verejnosti na činnosti 
samosprávy 

 
Pri úvahách  o rozširovaní účasti verejnosti na činnosti samosprávy si je najprv potrebné 
zodpovedať dve otázky: 
 

1. Kto je verejnosť? 
2. Aké má možnosti zúčastňovať sa na činnosti samosprávy? 

 
Verejnosť 
 
Verejnosťou vo vzťahu k miestnej samospráve sú predovšetkým obyvatelia obce. Vyplýva to 
z ústavy, zo zákona o obecnom zriadení aj zo zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. 
Obyvateľmi obce sa však pojem relevantnej verejnosti nevyčerpáva. Priamo v zákone 
o obecnom zriadení sú zadefinované ďalšie tri skupiny, ktoré sa majú právo podieľať na 
samospráve obce: vlastníci nehnuteľného majetku na území obce alebo platcovia miestnej 
dane alebo miestneho poplatku, ľudia prihlásení v obci na prechodný pobyt a čestní občania 
obce.  
 
Aj mimo subjektov, ktorých právo zúčastňovať sa na samospráve vyplýva priamo zo zákona 
o obecnom zriadení, existujú ďalšie osoby, ktoré môžu byť činnosťou samosprávy dotknuté 
alebo môžu mať záujem podieľať sa na činnosti samosprávy. Môže ísť o ľudí, ktorí na území 
obce pracujú, podnikajú alebo vyvíjajú inú činnosť, alebo sa na území obce často zdržiavajú, 
z obce pochádzajú, majú v nej blízkych príbuzných, ktorých často navštevujú. Môže ísť 
o právnické osoby, ktoré na území obce vyvíjajú podnikateľskú alebo inú činnosť.  
 
Majú alebo nemajú mať takéto osoby možnosť podieľať sa na činnosti miestnej samosprávy? 
Zo zákona o obecnom zriadení síce pre nich takéto právo explicitne nevyplýva, implicitne 
však takáto možnosť pre nich vyplýva z univerzálneho charakteru základných ľudských práv 
a slobôd zakotvených v ústave, ktoré sa priznávajú všetkým. Ide napríklad o petičné právo, 
slobodu prejavu, právo na prístup k informáciám, zhromažďovacie a združovacie právo 
a podobne.  
 
Samospráva má v zásade dve možnosti, ako sa postaví k účasti verejnosti na samospráve. 
A platí to – s istými rozdielmi síce, ale v základnej podstate zhodne – aj vo vzťahu 
k obyvateľom obce, aj vo vzťahu k ďalším skupinám osôb, či už menovaným alebo 
nemenovaným v zákone o obecnom zriadení. Buď môže zaujať pasívny prístup a len reagovať 
na občanov, ktorí sa snažia uplatňovať svoje práva vo vzťahu k samospráve. Alebo sa môže 
aktívne snažiť vytvoriť im čo najlepšie podmienky pre ich účasť na činnosti samosprávy. 
 
Účasť na samospráve 
 
Účasť verejnosti na činnosti samosprávy môže mať formu rozhodovania či 
spolurozhodovania, alebo formu ovplyvňovania orgánov samosprávy. 
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Prvou, rozhodovacou,  formou je účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obce a účasť na 
miestnom referende. Zo zákona vyplýva, že táto forma je prístupná len plnoletým 
obyvateľom obce. Ani tá najústretovejšia obec so záujmom o aktívnu účasť širokej verejnosti 
na tom nemôže nič zmeniť a priznať volebné právo alebo právo hlasovať v miestnom 
referende niekomu inému ako plnoletému obyvateľovi obce. 
 
Druhou, ovplyvňujúcou, formou je možnosť obracať sa na orgány samosprávy s návrhmi, 
podnetmi, pripomienkami, sťažnosťami, petíciami, možnosť zúčastniť sa zasadnutia 
zastupiteľstva a vyjadriť na ňom svoj názor, možnosť pripomienkovať pripravované 
rozhodnutia a navrhované materiály a pod. Touto formou sa na činnosti samosprávy môžu 
podieľať aj iné osoby ako plnoletí obyvatelia obce. A zároveň je uplatnenie tejto formy účasti 
verejnosti na činnosti samosprávy oveľa viac závislé od postoja orgánov samosprávy 
a podmienok, aké pre účasť verejnosti vytvoria. 
 
Kdesi uprostred medzi týmito dvoma možnosťami sa nachádza zhromaždenie obyvateľov 
obce. Keďže nie je ústavou, zákonom a zväčša ani v rámci samospráv bližšie upravené, má 
prevažne skôr neformálny a odporúčací, čiže ovplyvňujúci charakter. Jeho postavenie je však 
voči iným ovplyvňujúcim formám predsa len o niečo silnejšie, keďže je zakotvené priamo 
v ústave a v zákone o obecnom zriadení. A samospráva môže upraviť jeho výkon aj takým 
spôsobom, aby sa z ovplyvňujúcej formy účasti na samospráve zmenilo na spolurozhodujúcu, 
či dokonca rozhodujúcu. 
 
V nasledujúcom texte opíšeme niektoré možné nástroje rozšírenia účasti verejnosti na 
činnosti samosprávy. 
 
Účasť verejnosti na rokovaní zastupiteľstva 
 
Obyvatelia obce majú právo zúčastniť sa na zasadnutí zastupiteľstva, nemajú však 
automatický nárok na ňom vystúpiť a prehovoriť. Slovo sa im udeliť môže, ale nemusí. 
Zastupiteľstvá, ktoré sa chcú postaviť ústretovo k účasti verejnosti na činnosti samosprávy, 
to môžu zmeniť a vo svojich rokovacích poriadkoch určiť, že obyvateľ obce môže vystúpiť ku 
každému bodu programu aj bez toho, aby o tom hlasovalo zastupiteľstvo alebo rozhodoval 
niekto iný. Môže sa napríklad stanoviť, že obyvatelia, ktorí sa prihlásia, dostanú slovo, keď 
skončia vystúpenia poslancov.  
 
Podobne by bolo vhodné priznať obyvateľom obce právo reagovať, ak na nich v diskusii 
zareaguje niektorý z poslancov. 
 
Okrem práva vystúpiť ku každému bodu programu môže zastupiteľstvo určiť, že povinnou 
súčasťou každého zasadnutia (podobne ako kontrola uznesení alebo interpelácie) bude aj 
bod vystúpenia verejnosti. V rámci neho by mali mať obyvatelia právo vystúpiť k akejkoľvek 
téme týkajúcej sa obce a samosprávy, nielen k bodom programu prebiehajúceho 
zastupiteľstva. Vhodné by bolo stanoviť pevnú hodinu, kedy bude tento bod vždy zaradený 
do programu. 
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Zastupiteľstvá sú verejné a neexistuje žiadny relevantný dôvod, prečo by sa vyššie uvedené 
formy účasti obyvateľov na činnosti zastupiteľstva nemohli priznať aj ďalším osobám, ktoré 
o to majú záujem. 
 
Účasť verejnosti na rokovaní komisií a rady 
 
Kým zasadnutia zastupiteľstva sú zo zákona verejné, verejnosť zasadnutí komisií a rady nie je 
zákonom nijako upravená. Preto v mnohých prípadoch zasadajú neverejne. 
 
Ústretovým krokom samosprávy voči verejnosti môže byť, že zasadnutia komisií a rady budú 
verejné a že sa na nich obyvatelia a ďalšie osoby budú môcť nielen zúčastniť, ale aj vystúpiť a 
vyjadriť svoj názor podobne ako na zasadnutí zastupiteľstva podľa predchádzajúceho bodu. 
Vhodné je to najmä vo vzťahu ku komisiám ktoré môžu vytvárať primeraný priestor pre 
vyjadrovanie názorov obyvateľov obce a ďalších osôb. 
 
Keďže členmi komisií môžu byť aj neposlanci, ďalšou možnou formou zapojenia verejnosti do 
činnosti samosprávy môže byť zvolenie neposlancov za členov komisii zastupiteľstva.  
 
Verejné pripomienkové konanie 
 
Zo zákona vyplýva samospráve 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. Postup 
pripomienkovania je v zákone rámcovo upravený iba vo vzťahu k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia, vo vzťahu k návrhu rozpočtu a záverečného účtu nie je upravený 
vôbec. Ústretovým krokom samosprávy voči verejnosti by bolo, keby všetky materiály na 
rokovanie zastupiteľstva boli zverejňované najmenej 15 dní pred jeho zasadnutím a keby sa 
obyvatelia a ďalšie osoby mali možnosť ku všetkým vyjadriť. 
 
Vláda Slovenskej republiky v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR zverejňuje návrhy 
zákonov a ďalšie materiály v rámci medzirezortného pripomienkového konania na Portáli 
právnych predpisov a umožňuje vyjadriť sa k nim aj verejnosti. Všetky pripomienky, ktoré sú 
podané elektronicky prostredníctvom Portálu právnych predpisov, sú vyhodnocované. Ak sa 
s pripomienkou verejnosti stotožní aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb 
a predkladateľ pripomienku neakceptuje, uskutoční sa rozporové konanie medzi 
predkladateľom a zástupcami signatárov hromadnej pripomienky. Ak je takáto forma 
vyjadrenia názoru verejnosti možná na celoslovenskej úrovni, niet najmenšieho dôvodu, 
prečo by podobnú možnosť nemali aj samosprávy poskytnúť obyvateľom obcí a ďalším 
osobám.  
 
Samosprávy ústretové k verejnosti môžu vytvoriť mechanizmus pripomienkovania 
materiálov určených na rokovanie zastupiteľstva analogický medzirezortnému 
pripomienkovému konaniu, ktoré je upravené v Legislatívnych pravidlách vlády, a to vrátane 
práva verejnosti pripomienkovať návrhy a povinnosti predkladateľa návrhu prerokovať 
neakceptovanú pripomienku, s ktorou sa stotožnil väčší počet osôb, v rozporovom konaní. 
Konkrétny počet by mal byť primeraný počtu obyvateľov príslušnej obce a brať do úvahy, že 
v celoštátnom meradle vyvoláva podobný účinok 500 podpisov. 
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Podobne je možné vytvoriť inštitút verejného prerokovania dôležitého návrhu materiálu, 
prípadne verejného prerokovania pripomienok.  
 
Ústretovým krokom by bolo zakotviť právo predkladateľov neakceptovanej hromadnej 
pripomienky vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva a vysvetliť svoj postoj, prípadne zaviesť 
pravidlo, že o neakceptovanej hromadnej pripomienke má zastupiteľstvo hlasovať rovnako 
ako o pozmeňujúcom návrhu poslanca zastupiteľstva. 
 
Občianska iniciatíva voči zastupiteľstvu 
 
Nad rámec zakotvenia práva obyvateľov obce a ďalších osôb vystúpiť na rokovaní 
zastupiteľstva k prerokovávanému bodu programu je možné poskytnúť im aj možnosť 
navrhnúť na rokovanie zastupiteľstva vlastný bod. Napríklad formou petície, pod ktorú sa 
podpíše určitý počet osôb, primeraný celkovému počtu obyvateľov príslušnej obce.  
 
V takom prípade by sa zastupiteľstvo malo návrhom zaoberať, zástupca alebo zástupcovia 
petičného výboru by mali mať právo predniesť a obhajovať svoj návrh na zasadnutí 
zastupiteľstva a zastupiteľstvo by malo o návrhu hlasovať.  
 
Je na úvahu, či takéto právo priznať všetkým osobám, alebo povedzme len obyvateľom obce. 
Avšak s tým, že uplatnenie petičného práva ostatných osôb voči orgánom obce, vrátane 
zastupiteľstva, by tým nebolo nijako dotknuté. Špecifická úprava by sa však týkala petície, 
ktorú zastupiteľstvu adresovali obyvatelia obce. 
 
Občianska interpelácia 
 
Každý má právo na informácie a môže toto právo uplatniť v súlade so zákonom o slobodnom 
prístupe k informáciám formou žiadosti o informácie. Samospráva ústretová k verejnosti by 
obyvateľom mohla rozšíriť uplatňovanie práva na informácie zavedením inštitútu občianskej 
interpelácie, ktorý by umožnil obyvateľom obce obracať so svojimi podnetmi a otázkami na 
starostu obce a obecný úrad. Išlo by zároveň o analógiu práva poslanca zastupiteľstva 
interpelovať starostu a člena obecnej rady podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom 
zriadení.  
 
Obyvateľom obce by sa mohlo umožniť uplatniť toto právo napr. v rámci bodu programu 
zastupiteľstva vystúpenia verejnosti. A občianske interpelácie by mali byť zodpovedané 
rovnakým spôsobom ako interpelácie poslancov.  
 
Podobne ako pri občianskej iniciatíve je aj pri občianskej interpelácii na zváženie, či takéto 
právo priznať všetkým alebo iba obyvateľom obce. Uplatnenie práva ostatných osôb obracať 
sa na orgány obce s podnetmi, návrhmi a otázkami, či žiadať o informácie na základe zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám by tým však nebolo nijako dotknuté. Špecifická úprava 
by sa ale týkala uplatnenia tohto práva obyvateľmi obce, ktorí vystúpia na zasadnutí 
zastupiteľstva. 
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Petície 
 
Samosprávy by si mali vnútorným predpisom upraviť vybavovanie petícií. Vo vzťahu 
k petíciám adresovaným zastupiteľstvu by takáto úprava mala obsahovať aj pravidlá 
a spôsob prerokovania petície v zastupiteľstve. Zastupiteľstvo by malo pri prerokovaní petícií 
umožniť vystúpiť zástupcom petičného výboru a prijať uznesenie, ktorým vyjadrí svoj postoj 
k petícii, nielen petíciu zobrať na vedomie. 
 
Ústretovým krokom by bolo umožniť zasielanie petícii samospráve elektronickou formou 
prostredníctvom e-mailu alebo elektronického formulára na webstránke samosprávy. 
 
Viac odporúčaní v štúdii Prístup samospráv k petíciám.  
 
Zhromaždenia obyvateľov obce 
 
Samosprávy by si mali všeobecne záväzným nariadením upraviť konanie zhromaždení 
obyvateľov obce. Prejavom ústretového postoja samosprávy k verejnosti by bolo nielen 
pravidelné využívanie tohto inštitútu na prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa obce, 
ale aj umožnenie, aby konanie zhromaždenia iniciovali obyvatelia obce alebo menšinová 
skupina poslancov. Vyjadriť názor na zhromaždení obyvateľov obce by malo byť umožnené 
každému, nielen obyvateľom obce. Ak zhromaždenie dospeje k nejakému výsledku, malo by 
sa ním zaoberať zastupiteľstvo.  
 
Zastupiteľstvo by zároveň mohlo určiť, za akých podmienok by preň boli výsledky 
zhromaždenia obyvateľov obce záväzné. Zhromaždenia obyvateľov obce so záväzným 
výsledkom by mohli byť vhodným riešením napríklad pre malé obce s nízkym počtom 
obyvateľov, u ktorých existuje predpoklad, že sa na zhromaždení stretne väčšina obyvateľov. 
 
Viac odporúčaní v štúdii Zhromaždenia obyvateľov obce a miestne referendá.  
 
Miestne referendá 
 
Vyššie sme konštatovali, že miestne referendá patria k tým formám účasti obyvateľov obce 
na činnosti samosprávy, v ktorých nielen samosprávu ovplyvňujú, ale aj o nej priamo 
rozhodujú. Vzhľadom na úpravu inštitútu miestneho referenda v zákone je možnosť 
samosprávy vstupovať doň menšia ako v prípade iných foriem účasti verejnosti na činnosti 
samosprávy, ktoré boli popísané vyššie. V porovnaní s voľbami do orgánov samosprávy obcí 
je však možnosť vlastnej úpravy miestneho referenda samosprávou predsa len o čosi väčšia. 
Zákon splnomocňuje samosprávu upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda 
samostatným všeobecne záväzným nariadením.  
 
Samospráva ústretová k verejnosti môže v takomto nariadení zakotviť, že zastupiteľstvo sa 
bude zaoberať aj návrhom na vyhlásenie referenda predloženým petíciou s menším počtom 
podpisov ako 30 % oprávnených voličov. Ak takúto petíciu podpíše viac ako 30 % 
oprávnených voličov, má zastupiteľstvo zo zákona povinnosť miestne referendum vyhlásiť. 
Pri menšom počte podpisov by síce takú povinnosť nemalo, mohlo by ho však v takom 
prípade vyhlásiť na základe vlastného rozhodnutia.  

http://samosprava.institute.sk/pristup-samosprav-k-peticiam-2013
http://samosprava.institute.sk/zhromazdenia-obyvatelov-obce-a-miestne-referenda-2013
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Nariadením môže byť zabezpečený pluralitný charakter zloženia referendových komisií, 
korektné a vyvážené pôsobenie médií, na ktoré má vplyv samospráva, v predreferendovom 
období, či možnosť prítomnosti pozorovateľov pri hlasovaní a sčítaní hlasov. 
 
Nariadenie by mohlo zastupiteľstvu poskytnúť možnosť, aby sa pri vyhlasovaní referenda 
rozhodlo, že bude jeho výsledky rešpektovať bez ohľadu na účasť. Referendum je platné iba 
vtedy, ak sa ho zúčastnilo viac ako 50 % oprávnených voličov. V tomto prípade by sa 
zastupiteľstvo vopred dobrovoľne a slobodne zaviazalo, že bude vôľu obyvateľov obce 
vyjadrenú v referende rešpektovať bez ohľadu na to, koľko z nich sa tú vôľu rozhodne 
prejaviť. 
 
Viac odporúčaní v štúdii Zhromaždenia obyvateľov obce a miestne referendá.  
 
Aktívne informovanie verejnosti 
 
Predpokladom účasti verejnosti na činnosti samosprávy je dostatok informácií. Ich zdrojom 
môže byť webstránka samosprávy. Samospráva otvorená voči verejnosti by na svojej 
webstránke mala zverejňovať čo najviac informácií týkajúcich sa jej činnosti, nielen tie, ku 
ktorých zverejneniu ju zaväzujú zákony. Vhodným riešením je upraviť minimálny rozsah 
povinne zverejňovaných informácií o činnosti samosprávy formou pravidiel zverejňovania 
informácií alebo iného predpisu schváleného zastupiteľstvom 
 
Viac odporúčaní v štúdii Zverejňovanie informácií samosprávami, aktívne informovanie 
verejnosti prostredníctvom webstránok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/zhromazdenia-obyvatelov-obce-a-miestne-referenda-2013
http://samosprava.institute.sk/zverejnovanie-informacii-samospravami-a-aktivne-informovanie-verejnosti-prostrednictvom-webstranok
http://samosprava.institute.sk/zverejnovanie-informacii-samospravami-a-aktivne-informovanie-verejnosti-prostrednictvom-webstranok
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|  4  | Závery a odporúčania 
 
 
Odporúčania pre samosprávy: 
 

 umožniť občanom vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva ku každému bodu programu 
bez schvaľovania možnosti vystúpenia poslancami, vrátane možnosti reagovať 
v diskusii, 

 zaviesť vystúpenia verejnosti ako pravidelný bod rokovania zastupiteľstva v pevne 
určenom čase,  

 zaviesť verejné rokovania komisií a rady a možnosť verejnosti vystúpiť na nich,  

 zaviesť verejné pripomienkové konanie návrhov predložených na rokovanie 
zastupiteľstva analogicky účasti verejnosti v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní, vrátane inštitútu hromadnej pripomienky a rozporového konania, 

 zaviesť právo obyvateľov obce navrhnúť prostredníctvom petície bod do programu 
rokovania zastupiteľstva (občianska iniciatíva), 

 zaviesť právo obyvateľov obce obracať sa na starostu a obecný úrad podobným 
spôsobom ako poslanci formou interpelácie (občianska interpelácia), 

 schváliť pravidlá vybavovania petícií, ústretové k verejnosti, 

 nariadením upraviť konanie zhromaždení obyvateľov obce,  

 častejšie zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce, 

 nariadením upraviť podrobnosti organizácie miestneho referenda tak, aby vytváralo 
čo najkorektnejšie podmienky pre jeho konanie, 

 zverejňovať čo najviac informácií o činnosti samosprávy na webstránke obce. 
 
Samosprávam tiež odporúčame vzorový modelový dokument Všeobecne záväzné nariadenie 
obce o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce, 
ktorý sme vypracovali a ponúkame ho voľne na úpravu a stiahnutie na nasledovnej strane 
tejto štúdie. 
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Právo na dobrú samosprávu: Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach 
účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce – modelový dokument pre 
samosprávy | odkaz na web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-niektorych-podmienkach-ucasti-obyvatelov-obce-a-dalsich-osob-na
http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-niektorych-podmienkach-ucasti-obyvatelov-obce-a-dalsich-osob-na
http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-niektorych-podmienkach-ucasti-obyvatelov-obce-a-dalsich-osob-na
http://samosprava.institute.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-o-niektorych-podmienkach-ucasti-obyvatelov-obce-a-dalsich-osob-na
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  Prílohy 
 
 
Podkladové informácie o rokovacích poriadkoch zastupiteľstiev a komisií | formát .xls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zverejnovanie_data.xls
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zverejnovanie_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
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Legislatívne pravidlá vlády SR | odkaz na web 
 
 

LEGISLATÍVNE PRAVIDLÁ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 

Čl. 14 
    

(1) Pripomienkou podľa týchto legislatívnych pravidiel je v určenej lehote uplatnený 
a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona.  Pripomienkou možno navrhnúť nový text 
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy, predmetom ktorých 
nie je navrhnutie nového textu alebo odporučenie úpravy textu, avšak obsahujú konkrétne 
výhrady k navrhovanému textu a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov 
navrhovaného textu; v takom prípade musí byť zo znenia pripomienky zrejmé, v ktorých 
častiach a akým spôsobom sa má návrh zákona upraviť. Na podnety (názory, námety 
a odporúčania), ktoré nespĺňajú náležitosti podľa prvej až tretej vety, predkladateľ návrhu 
zákona nie je povinný prihliadať a ani ich vyhodnocovať. 

 
 (2) Pripomienky k návrhu zákona musia byť formulované jednoznačne a musí z nich 
byť zjavný ich legislatívny prínos. Na dosiahnutie prehľadnosti sa pripomienky členia na 
všeobecné pripomienky a pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona. 
  

(3) Ak pripomienkujúce orgány uplatňujú pripomienky, ktoré považujú za podstatné, 
vyjadrí sa to pri každej z týchto pripomienok, napríklad takto: „túto pripomienku považuje 
ministerstvo za zásadnú“ alebo „na tejto pripomienke ministerstvo trvá“. Ak predkladateľ 
nevyhovie takto označenej pripomienke, stáva sa táto pripomienka predmetom rozporu. Ak 
predkladateľ nevyhovie ostatným pripomienkam pripomienkujúcich orgánov, nepovažujú sa  
za predmet rozporu. 
 

(4) Zásadná pripomienka znamená kategorický nesúhlas orgánu, ktorý ju uplatnil 
a predznačuje, že bez akceptovania tejto pripomienky pravdepodobne nebude člen vlády 
hlasovať za návrh zákona na rokovaní vlády alebo ten, kto uplatnil zásadnú pripomienku, ak 
bude prítomný na rokovaní vlády, ju vznesie aj na tomto rokovaní. Zásadné pripomienky sa 
uplatňujú listom ministra, štátneho tajomníka, vedúceho iného pripomienkujúceho orgánu 
alebo jeho zástupcu; to neplatí, ak ide o uplatnenie zásadnej pripomienky v skrátenom 
pripomienkovom konaní alebo o zásadnú pripomienku k návrhu právneho predpisu, ktorý 
neschvaľuje vláda. 
 

(5) S podpredsedom vlády, ministerstvami a Úradom vlády Slovenskej republiky je 
vždy potrebné na rozporovom konaní prerokovať tie pripomienky, ktoré označili ako zásadné 
a ktoré sú predmetom rozporu. S ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi 
podľa čl. 13 ods. 2 písm. c) až f) sa na rozporovom konaní vždy prerokuje zásadná 
pripomienka, ktorá je predmetom rozporu a ktorá sa týka ich vecnej pôsobnosti podľa 
osobitných zákonov alebo ktorá sa priamo týka postavenia alebo činnosti orgánu verejnej 
moci (napríklad štátnozamestnaneckého pomeru, rozpočtových pravidiel). Rozporové 

http://www.vlada.gov.sk/legislativna-rada-vlady-sr/
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konanie s orgánmi, ktorým bol návrh zákona zaslaný podľa čl. 13 ods. 2 písm. g), sa vedie len 
k zásadným pripomienkam, ktoré sú predmetom rozporu a ktoré sa týkajú vecnej pôsobnosti 
alebo postavenia týchto orgánov. Ak sa nepodarí rozpor vyriešiť ani na úrovni príslušných 
ministrov alebo vedúcich iných pripomienkujúcich orgánov, predloží sa návrh zákona 
s rozporom a legislatívny zámer, ak bol vypracovaný, na prerokovanie vláde. 
 

(6) Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak predkladateľ 
nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo 
strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na 
ich zastupovanie (hromadná pripomienka). Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa 
uskutoční vždy, ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo 
aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb. Ak sa hromadná pripomienka uplatnila 
v elektronickej podobe prostredníctvom portálu, zoznam fyzických osôb a právnických osôb, 
ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou, možno predkladateľovi zaslať aj iným 
spôsobom ako prostredníctvom portálu. 
         

(7) Z rozporového konania vypracuje predkladateľ návrhu zákona zápisnicu, ktorú 
podpisujú zástupcovia oboch strán rozporu. 

 
(8) Ak sa návrh zákona podstatne zmení podľa výsledkov pripomienkového konania, 

predloží ho predkladateľ opätovne na pripomienkové konanie. 
         

(9) Pripomienky k návrhu zákona, ktoré boli zaslané v elektronickej podobe 
prostredníctvom portálu, sa uvedú vo vyhodnotení pripomienkového konania [čl. 18 ods. 2 
písm. e)] spolu s označením, či ide o zásadnú pripomienku, a ak ide o neakceptované 
pripomienky, s odôvodnením neakceptovania; to platí rovnako na pripomienky povinne 
pripomienkujúcich orgánov, ako aj na pripomienky nepovinne pripomienkujúcich orgánov 
a verejnosti. Pripomienky, ktoré neboli zaslané v elektronickej podobe prostredníctvom 
portálu a pisárske, gramatické a štylistické pripomienky, sa vo vyhodnotení pripomienkového 
konania [čl. 18 ods. 2 písm. e)] neuvádzajú; tým nie je dotknutá povinnosť predkladateľa 
takéto pripomienky vyhodnotiť. 
  

(10) Prípravu a predkladanie návrhu zákona v elektronickej podobe podrobnejšie 
upravuje Metodický pokyn na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády 
Slovenskej republiky.  
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Súvisiaca legislatíva: Účasť verejnosti na činnosti samosprávy v SR | odkaz na web 
 
Ústava Slovenskej republiky 
 
Čl.30 
(1) Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou 
voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú 
právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších 
územných celkov. 
 
Zákon o obecnom zriadení 
 
§ 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,  
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,  
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre 
verejné účely,  
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho 
sa v obci,  
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze. 
 
(5) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto 
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny 
poplatok,  
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt4a),  
c) má čestné občianstvo obce. 
(6) Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b). 
(7) Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný 
predpis.5) 
5)Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. 
 
§ 6 
Všeobecne záväzné nariadenia obce 
(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v 
rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 
(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na 
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s 
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami 

http://www.zakonypreludi.sk/
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vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy. 
 
(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho 
vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva 
o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej 
lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. 
 
(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 
písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou 
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, 
ak nie sú zdôvodnené. 
 
(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej 
pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený 
v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 
3 a 4 sa nepoužije. 
 
(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je 
zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil 
pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 
(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri 
dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
 
§ 9 
Rozpočet obce 
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie 
jedného kalendárneho roka. 
(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci 
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, 
ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 
 
§ 12 
Rokovanie obecného zastupiteľstva 
 
(9) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási 
rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené 
podľa osobitných zákonov;12a) to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného 
zastupiteľstva 
 
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom 
funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré 
vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,  
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b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo 
vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku 
obce do užívania iným osobám. 
 
(10) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec 
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. 
Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. 
 
(11) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní 
od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. 
 
(12) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
§ 25 
Povinnosti a oprávnenia poslancov 
 
 (4) Poslanec je oprávnený najmä 
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,  
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. 
 


