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ABSTRAKT 
 

JEDLIČKOVÁ, Mária: Dohľad prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi 

územnej samosprávy: Prípadová štúdia obce Brunovce.  

Diplomová práca.  

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav 

verejnej politiky. 

Školiteľka: Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Bratislava: FSEV UK, 2009. 

 

 Záverečná práca sa zaoberá skúmaním koncepcie dozoru prokurátora nad 

zachovávaním zákonnosti orgánmi územnej samosprávy, ktorý je jedným z druhov 

kontroly štátu voči územnej samospráve. Uskutočňuje sa prostredníctvom nástrojov. 

Hlavným výskumným cieľom je zhodnotiť ich účinnosť. Vykonaný bude 

prostredníctvom kvantitatívneho výskumu textových dokumentov a kvalitatívneho 

výskumu analýzou prípadovej štúdie. Nástrojmi, ktoré má možnosť prokurátor 

uplatňovať na vykonanie dozoru sú protesty prokurátora, upozornenia prokurátora, 

návrh prokurátora na začatie konania pred súdom a previerka zachovávania zákonnosti.  

 

 Kľúčové slová: dohľad prokurátora, protest prokurátora, upozornenie 

prokurátora, previerka zachovávania zákonnosti, verejná správa, územná samospráva, 

všeobecne záväzné nariadenie, všeobecne záväzný právny predpis.   

    

 



 4 

ABSTRACT 

 

JEDLICKOVA, Maria : The supervision of a prosecutor over maintenance of law and 

order of the authorities over territorial self-governement. (case study of municipality 

Brunovce) 

The Diploma thesis 

Comenius University in Bratislava. Faculty of social and economic sciences, The 

institute of public policy. 

Supervisor : Mgr. Katarína Staroňová, Phd. Bratislava: FSEV UK, 2009. 

 

 The diploma thesis is concerned with examining of the conception of the 

supervision of prosecutor over maintenance of law and order of the autorities of 

territorial self-governement, which is one of the bodies of control of state applied to 

territorial governement Control is carried out by Instruments.. The main objective is to 

evaluate the effectiveness of the Instruments. Research is carried out by quantitative 

examination of text documents and qualitative examination by case study´s analysis. 

Instruments that are used to assert the supervision of a procurator are the protests of 

procurator, wall of procurtor in an gorcemet, motion of a procurator to bring a legal 

action on trial in case and the efficiency of examination of mainteing of law and order.  

 

Key words : supervision of a prosecutor, protest of a prosecutor, warning of 

a prosecutor, audit of maintenance of law and order, public administration, territorial 

self-governement 
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PREDHOVOR 

 

 Decentralizáciou sa na obce a mestá presunulo veľké množstvo právomocí, ktoré 

predtým vykonával štát prostredníctvom štátnych orgánov. S týmto prechodom 

kompetencií získali obce možnosť rozhodovania nad veľkým objemom finančných 

prostriedkov, ktoré predtým prerozdeľoval štát. Samosprávu vykonávajú volení 

funkcionári. Voľbami sa však žiadne kritéria na ich odbornú a morálnu spôsobilosť 

nedajú zaručiť, lebo na funkciu verejného činiteľa v samospráve môže kandidovať 

prakticky hocikto. Účinná kontrola územnej samosprávy je preto nesmierne dôležitá. 

Samospráva musí zabezpečiť aj to, aby občania, ktorí sa dostali do verejných funkcií, 

v záujme osobných výhod nemohli zneužívať túto verejnú funkciu. Na dosiahnutie tohto 

cieľa je v legislatíve nášho štátu stanovených niekoľko druhov kontroly. V samospráve 

je najdôležitejším spôsobom dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi 

územnej správy. Či tento dozor plní aj v praxi potrebnú účinnosť, budeme analyzovať 

v tejto práci.   
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ÚVOD 
 

Dohľad prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi územnej 

samosprávy začal plniť svoju funkciu po páde totalitného režimu v roku 1989, kedy sa z 

národných výborov stali obecné úrady. Postupným uplatňovaním demokratických 

princípov v štáte a presúvaním kompetencii z orgánov štátnej správy na územné 

samosprávy sa stával tento program stále viac potrebnejším prostriedkom na kontrolu 

dodržiavania zákonov orgánmi samosprávy.  

 

To ako plní svoju úlohu, ako účinne využíva nástroje na zabezpečenie svojej 

funkcie, zhodnotíme v tejto práci. Náš výskum bude spočívať z analýzy dát získaných 

kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom. Kvantitatívny výskum bude pozostávať 

z hodnotenia dokumentov hovoriacich o činnosti prokuratúry SR z rokov 1989 až 2007, 

kvalitatívny výskum sa uskutoční prostredníctvom analýzy prípadovej štúdie. Za objekt 

prípadovej štúdie sme si vybrali obec, v ktorej bol niekoľkokrát uskutočňovaný dohľad 

prokurátora nad zachovávaním zákonnosti. 

 

Práca bude pozostávať z viacerých častí. Prvá a druhá časť práce bude zameraná 

na teoretickú štúdiu v oblasti kontroly orgánov verejnej správy. V prvej časti sa 

zameriame na všeobecný pohľad kontroly, zodpovieme si na otázky, čo to kontrola je, 

aké druhy kontroly sú uplatňované v našom štáte, a aké orgány majú právomoc ich 

vykonávať. V druhej časti práce sa zameriame na konkrétny druh kontroly, a to je 

kontrola prostredníctvom dohľadu prokurátora. Teoretické poznatky budú vychádzať 

z legislatívy štátu.  

 

Nasledujúce časti práce budú zamerané na konkrétny výskum. V tretej 

metodologickej časti vysvetlíme spôsob vykonania empirického výskumu, predstavíme 

zdroje dát a stanovíme kritéria ich hodnotenia. Štvrtá časť bude pozostávať 

z kvantitatívneho výskumu dát získaných elektronickou formou. Ďalšiu časť zameriame 

na kvalitatívny výskum, ktorý bude pozostávať z analýzy dokumentov a vykonania 

rozhovorov. Posledná časť bude zameraná na zhodnotenie nástrojov a odpovedanie na 

výskumné otázky stanovené v metodologickej časti.  
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1. KONTROLA ŠTÁTNEJ MOCI 

 

 V nasledujúcej kapitole sa zameriame na jednotlivé pohľady kontroly štátnej 

moci vo verejnej správe prostredníctvom dostupnej literatúry. Zdroje informácií budeme 

hľadať v odbornej literatúre, legislatívnych úpravách, v medzinárodných zmluvách, ale 

i správach mimovládnych organizácii zaoberajúcich sa touto témou. V prvej časti práce 

sa oboznámime s potrebou vzniku kontroly. Ďalej sa zameriame na definovanie pojmu 

kontrola vo verejnej správe, a následne na to zadefinujeme kontrolu v samospráve, ktorá 

je našou hlavnou témou práci. V poslednej časti sa budeme venovať jednotlivým 

druhom kontroly a aktérmi, ktorí sa podieľajú na jej vykonaní. V odbornej literatúre, ale 

i v legislatívnej úprave sa rozdeľuje na vonkajšiu, vnútornú a kontrolu vykonávanú 

prostredníctvom občanov, nazývanú aj ako verejná kontrola. 

 

 Mechanizmus deľby moci formuloval už Ch. Montesquieu. Hovoril, že 

jednotlivé druhy moci sú navzájom samostatné, oddelené, nezávislé a vykonávané 

v jednotlivých oblastiach rozdielnymi subjektmi s cieľom zabrániť zneužitiu štátnej 

moci a umožniť jej kontrolu. Možnosť kontroly štátnej moci zabezpečujú základné 

princípy právneho štátu. Na zabezpečenie cieľov štátu je potrebná predovšetkým 

činnosť prostredníctvom nezávislých všeobecných súdov alebo ústavného súdu.1 Okrem 

súdov sa na kontrole moci podieľajú aj iné orgány verejnej správy, nimi sa budeme 

zaoberať v tejto diplomovej práci. 

 

1.1. Potreba vzniku kontroly 

 

 Potreba vzniku kontroly sa začala výrazne prejavovať v povojnovom období. Po 

II. svetovej vojne nastal vo svete, ale i v našom štáte rozvoj industrializácie, 

modernizácie, ale i rozširovanie verejnej správy a vytváraním nových štátnych funkcií. 

Rozvojom manažerizmu ako trendu vo vládnutí sa rozvíjajú aj aspekty použitia kontroly 

verejnej moci. “ Rastúca komplexnosť a rozloženie vzťahov medzi centrom a lokálnou 

správou a jej medzinárodných vzťahov, vytvorili potrebu prepracovanejších procedúr 

koordinácie a kontroly v rámci priestorovej dimenzie, a tak prispievali k zameraniu 

ústrednej štátnej správy na zabezpečenie väčšej riadiacej úlohy vo vzťahu k 

                                                 
1 E. Ottová, N. Vaculíková, Úvod do štúdia práva, Právnická fakulta UK v Bratislave 1998  
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„subnárodným“ a „nadnárodným“ systémom.“2 Použitie verejnej moci môže byť veľmi 

ľahko zneužité na službu skupinovým alebo osobným záujmom. „Preto by sa mali na 

prvom mieste kriticky skúmať efekty riadenia na klasické cnosti verejnej správy, 

obzvlášť na také, ako sú čestnosť, rozvážnosť a spravodlivosť, a taktiež na to, či vzťah 

medzi manažérom a podriadeným môže byť prijateľne porovnaný so vzťahom medzi 

vereným činiteľom a občanom.“3 Jednou z možných alternatívnych metód je dávať 

priestor samo riadiacim kapacitám občianskej spoločnosti.  

 

 Tak ako sme uvádzali, že veľké zmeny v organizácii a riadení verejnej správy 

nastali vo svete po II. svetovej vojne, mohli by sme povedať, že po páde 

komunistického režimu nastali pre Slovensko zmeny podobného rozsahu. My sa 

nebudeme zaoberať zmenou celej organizačnej štruktúry verejnej správy po tomto 

zásadnom zlome. Svoje poznatky budeme smerovať k systému spravovania územnej 

samosprávy a jej kontroly prostredníctvom orgánov štátnej správy, čo je aj základnou 

témou našej práce.  

 

1.2. Kontrola vo verejnej správe 

 

 Čo je kontrola vo verejnej správe, aké orgány ju vykonávajú a akým fázami 

kontrolná akcia prechádza, vysvetlíme prostredníctvom právnej teórie získanej z oblasti 

správneho práva.  

 

 Pod kontrolou, ako pojmom správy sa rozumie činnosť, ktorou sa zisťuje 

a hodnotí, či a ako činnosť FO a PO podliehajúcich kontrole zodpovedá určitým 

požiadavkám, ktoré sú určené v právnych normách alebo aktoch vydaných na ich 

vykonanie. Vrcholné orgány kontroly, ktoré sú konštituované, možno podľa ich 

pôsobenia zaradiť do jedného z dvoch typov:  

- orgány typu parlamentnej kontroly 

- typy exekutívnej kontroly4 

 

                                                 
2 Ľ. Malíková, Teória a politika reformy verejnej správy, 1999, kap. 2. D. Coombes, Miesto verejnej 
správy v modernom európskom štáte, s. 23 
3 Tamtiež s. 24 
4 P. Škultéty a kolektív, Správne právo hmotné – Všeobecná časť, Právnická fakulta UK, Bratislava 2006 
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 Kontrola vo verejnej správe je sledovanie činnosti orgánov verejnej správy pri 

plnení úloh vyplývajúcich z právnych predpisov. Je to činnosť orgánov poverených zo 

zákona, ktorých úlohou je sledovanie hospodárenia s finančnými a hmotnými 

prostriedkami verejných inštitúcii a dohľadom nad plnením povinností vyplývajúcich 

z legislatívy. Kontrola znamená sústavné, kritické hodnotenie javov a procesov už 

uplynulých. Zmyslom nie je len informovať alebo postihovať porušovateľov zákona, ale 

i odstránenie nedostatkov v systéme správy štátu, a tým vytvárať podmienky rovnosti 

a pocit spravodlivosti v štáte. Kontrola nie je samoúčelná, ale je neodmysliteľným 

prvkom rozhodovacieho systému, ktorý má včas signalizovať odchýlky od noriem, 

porušenia zákonov alebo nesplnenie požiadaviek hospodárnosti. Na základe týchto 

signálov je možné prijať korekčné opatrenia, určiť zodpovedné orgány a zabrániť tak 

opakovaniu nedostatkov alebo aspoň zmierniť ich dôsledky. 

 

 Podnety na vykonanie kontroly môžu vychádzať zo zamerania vlastnej 

kontrolnej činnosti, od NRSR, od vlády SR, od požiadavky ústredných orgánov štátnej 

správy, z podnetu iných štátnych orgánov, z vlastného podnetu kontrolného orgánu, 

z podnetov kontrolovaného subjektu, od občanov.  

 

 Kontrola pozostáva z troch základných fáz, ktoré zahŕňajú jednotlivé postupy 

kontrolóra. 

 

Fázy kontrolnej akcie: 

1. Príprava kontroly má nasledujúce kroky: 

- vypracovanie zámeru kontrolnej akcie, ktorý má byť vecný, dôsledný, s presne 

stanoveným cieľom  

- určenie časových etáp vykonania akcie 

- príprava na kontrolnú akciu pozostávajúcu z naštudovania všeobecne záväzných 

predpisov, noriem a protokolov  

- spracovanie programu spočíva v detailnom rozpracovaní problémov a otázok, 

rozdelenie práce a súčinnosti 

- vypracovanie návrhu na zloženie kontrol – skupina, vedúci, členovia 

- vymedzenie kontroly podľa druhov na vnútornú a vonkajšiu 

- metodika kontroly 

- zabezpečenie spolupráce a súčinnosti kontrolných orgánov 
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- zabezpečenie koordinácie s inými orgánmi  

- písomné poverenie na kontrolu 

 

2. Priebeh kontroly 

1. oznámenie kontrolovanému subjektu o začatí kontroly 

2. predloženie poverenia 

3. účelné a efektívne rozdelenie práce 

4. vyžiadanie súčinnosti kontrolovaného subjektu – doklady, vzorky, súhrnné 

doklady, informácie 

5. vydanie potvrdení a odobratie dokladov, zabezpečenie dôkazov 

6. dokladová kontrola, preverovanie údajov 

7. vyhodnotenie materiálov a kontrolných zistení 

8. vypracovanie protokolu 

9. oboznámenie vedúceho kontrolovaného subjektu s kontrolnými zisteniami 

10. vyžiadanie písomných vyjadrení 

11. v prípade podozrenia z trestnej činnosti je potrebné oznámenie orgánom činných 

v trestnom konaní 

12. v prípade opodstatnenosti námietok, písomné oznámenie zodpovednej osobe 

 

3. Ukončenie kontroly 

• prerokovanie protokolu skontrolovaným subjektom 

• spracovanie zápisnice 

• vypočítanie nákladov kontroly 

• zabezpečenie mlčanlivosti  

• zabezpečenie realizácie výsledkov kontroly5 

  

Kontrola môže byť vykonaná na základe predbežného, priebežného a 

výsledného zisťovania. Jej účinnosť závisí od množstva vynaložených ľudských 

a finančných zdrojov a od kvality dosiahnutých výsledkov z kontrolnej činnosti. Ich 

kvalita je ovplyvňovaná úrovňou odbornosti a pripravenosti kontrolných orgánov 

s problematikou v kontrolovaných úsekoch. Predpoklady účinnej kontroly sú včasné 

informácie, kvalifikačná úroveň subjektu, manažérske schopnosti vedúceho kontroly. 

                                                 
5 P. Škultéty a kolektív, Správne právo hmotné – Všeobecná časť, Právnická fakulta UK, Bratislava 2006, 
s. 115 – 135 
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Účinná kontrola napomáha k správnemu a efektívnemu využívaniu verejných 

prostriedkov v hospodárskej a správnej oblasti, ako aj v poskytovaní objektívnych 

informácií štátnym inštitúciám a verejnosti o použití verejných prostriedkov. 

 

1.3. Kontrola v samospráve 

 

Samospráva a demokracia sú pojmy úzko prepojené. V priebehu dlhého 

historického vývoja sa demokracia ukázala ako najschopnejšia forma vládnutia 

zabezpečujúca občanom štátu ľudské a občianske práva pre budovanie silnej občianskej 

spoločnosti. „Samospráva je oprávnenie určitého spoločenského organizmu vykonávať 

právne obmedzený okruh záležitostí samostatne, relatívne nezávisle na širšom 

spoločenskom organizme, ktorého je súčasťou.“6 Jej základnou charakteristickou 

vlastnosťou je, že je protikladom centralizovaného systému vlády a rozsah je právomocí 

odzrkadľuje stupeň demokracie v príslušnom štáte. Demokratická samospráva je úzko 

prepojená s decentralizáciou. Veľmi dôležitou úlohou v tomto systéme spravovania štátu 

je nájsť optimálny pomer medzi centralizáciou a decentralizáciou. Vývoj samosprávy 

v poslednom storočí prechádzal zápasmi medzi štátnou správou a samosprávou. 

Problémom boli protiklady záujmov, snaha o sústredenie čo najväčšej moci do svojich 

rúk, a tým získanie väčšieho množstva kompetencií a finančných prostriedkov. Tieto 

rozpory rozhodujúcim spôsobom určovali vývoj samosprávy na Slovensku. 

 

Samospráva v našom štáte sa delí na územnú samosprávu, organizovanú na miestnej 

úrovni obcami a mestami, ktorá sa nazýva miestna samospráva, a na regionálnej úrovni, 

ktorú predstavujú kraje a regióny, nazývame regionálna samospráva alebo samospráva 

vyšších územných celkov. Z pohľadu usporiadania orgánov v štáte je obec orgán, ktorý 

je najbližší k občanom. Poskytuje im širokú škálu služieb, ktoré zabezpečuje buď ako 

kompetenciu originálnu alebo ako kompetenciu prenesenú alebo delenú, ktorú 

vykonáva v súčinnosti s územnou štátnou správou. Základnými orgánmi sú starosta 

a obecné zastupiteľstvo. Títo predstavitelia sú dosadzovaní do funkcií na základe 

výsledkov volieb. Právo voliť do orgánov samosprávy obce majú obyvatelia Slovenskej 

republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. 

Podľa našej legislatívy je obec samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

                                                 
6 Řehůřek, M.: Právo účasti občanov a správe vecí verejných. Bratislava, 1997, s. 79 
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ktorý združuje osoby majúce na jej území trvalý pobyt. Je to právnická osoba, ktorej 

základným právom je samostatne hospodáriť s vlastným majetkom a vlastnými 

príjmami.7 Na základe samosprávnej pôsobnosti úlohou obce je vykonávať 

a zabezpečovať veľké množstvo úkonov upravených v zákone č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, §4. 

 

Postupnou reformou od roku 2002 prechádzalo na obce a mestá stále viac práv i 

povinností zo štátu. Slovensko sa rozhodlo pre duálny systém, ktorý má svoje klady, ale 

aj zápory. „Prednosťou oddeleného systému miestnej samosprávy je vyšší predpoklad, 

že sa do verejného života vnesie viac participačných prvkov. Nedostatkom je vyššia 

náročnosť na systémové riešenie problémov verejnej správy ako celku, založenej na 

koordinácii funkcií samosprávy a štátnej správy, ktoré pracujú relatívne oddelene, avšak 

v záujme spoločného rozvoja verejných služieb.“8 Tento systém si vyžadoval väčší 

prísun finančných prostriedkov a to zároveň prinášalo aj nutnosť kontroly verejných 

financií. „Podstatou kontroly v samospráve je zistiť existenciu rovnováhy medzi cieľmi 

a zámermi obecného zastupiteľstva a ich plnenia, respektíve zistiť rozsah nerovnováhy 

medzi žiaducim a skutočným stavom. Následnými kontrolami udržať požadovanú 

rovnováhu a vrátiť každú odchýlku od žiaduceho stavu rovnováhy do pôvodného stavu 

alebo dosiahnuť rovnováhu a odstrániť vzniknutú odchýlku v skutočnom stave od 

žiaduceho stavu. Kontrola v podmienkach demokracie je neoddeliteľnou súčasťou 

každého racionálneho poznania, prebieha v systéme, v ktorom sa kontrolujú nižšie 

inštancie a zároveň „zdola“ kritizujú nositeľa moci. Rizikovým faktorom je zneužívanie 

funkcie a kompetencie na svoj prospech.“9 Toto je hlavným dôvodom, prečo je kontrola 

v samospráve nevyhnutná. Jej nedostatočnosť spôsobuje poškodzovanie občanov, ale aj 

štátu únikom veľkého množstva finančných prostriedkov prostredníctvom korupčného  

správania predstaviteľov samosprávy.  

 

 Kontrolou verejnej moci, a teda aj samosprávy sa zaoberala aj konferencia, ktorú 

organizovalo združenie Via Iuris dňoch 19 a 20 novembra 2007 v Pezinku. Hlavnou 

                                                 
7 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1 
8 Malíková, Ľ.1997. Reforma verejnej správy na Slovensku, In: Delmartino, F. – Vermessen, E. – 
Miháliková, S. – Falťan, Ľ. (eds.): Nové podoby verejnej správy. Bratislava 1997, s. 73  
9
 Ing. Ľudovít Budzák - prezident ZHK (Združenie hlavných kontrolórov) SR, 

http://www.zhk.sk/files/napisali-o-nas/Kontrola%20v%20samospr%C3%A1ve.doc 
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témou konferencie bola verejná kontrola verejnej moci. Na konferencii sa zúčastnilo 

veľa významných osobností zaoberajúcich sa verejnou politikou zo Slovenska, ale i zo 

zahraničia. Témou bola hlavne kontrola verejnej moci verejnosťou, ale konferencia sa 

dotkla aj pôsobnosti prokuratúry pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti 

orgánmi verejne správy. K tejto problematike sa vyjadrila prokurátorka Generálnej 

prokuratúry SR, ktorá vysvetlila a predstavila činnosť prokurátorov v tejto oblasti. 

Citovala ústavu SR a Zákon o prokuratúre.10   

 

1.4. Druhy kontroly verejnej správy v SR 

 

  S detailnejšou charakteristikou stupňov kontroly vo verejnej správe sme sa 

počas štúdia odbornej literatúry stretli hlavne v Medzinárodných kontrolných pravidlách 

INTOSAI. V právnej teórii sú stupne kontroly rozdeľované podľa orgánov štátnej 

správy, ktoré ju vykonávajú. „ V zmysle teoretických východísk, praktických skúseností 

a odporúčaní Medzinárodnej organizácie najväčších kontrolovaných inštitúcií INTOSAI 

v roku 1992, by mala byť kontrola verejných financií zabezpečená v dvoch stupňoch, a 

to vnútorná a vonkajšia kontrola“.11 Z administratívneho hľadiska je potrebné, aby boli 

tieto kontroly jasne oddelené. Prechod kompetencii na samosprávy a posilňovanie ich 

finančnej nezávislosti si vyžadovalo aj zavedenie nového kontrolného mechanizmu zo 

strany štátu. „ Súčasťou stratégie reformy verejnej správy bola od počiatku aj príprava a 

realizácia nového kontrolného systému, ktorý by reagoval na celkovú zmenu 

usporiadania verejnej správy. V koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej 

správy boli definované zásady navrhovanej kontroly na všetkých úrovniach verejnej 

správy a orientácia kontroly na vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná kontrola má byť 

zameraná najmä na plnenie úloh verejnej správy a kontrolu hospodárenia s majetkom a 

verejnými financiami. Vonkajšia kontrola má byť orientovaná na samotný proces 

výkonu verejnej správy, pričom je nevyhnutné, aby vonkajšia kontrola bola 

nezávislá.“12 

Nasledujúca schéma zobrazuje rozdelenie kontroly na vnútornú a vonkajšiu. 

Následne ukazuje hierarchiu orgánov podieľajúcich sa na jednotlivých druhoch 

                                                 
10 Via iuris, Prístup k spravodlivosti, bariéry a východiská, Verejná kontrola verejnej moci  
11 Zemanovičová, D. Pirošík V. 2003, Protikorupčné opatrenia na úrovni samosprávy, Kap. 3.4. Kontrola 
v samospráve, s. 74  
12 Kontrola územnej samosprávy - Kľúčové opatrenia reformy verejnej správy, vydala Považská tlačiareň 
s.r.o., pre Úrad vlády SR, kanceláriu splnomocnenca vlády SR pre Decentralizáciu verejnej správy, 2007  
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1.4.1. Vnútorná kontrola 

 

 V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať charakteristikou vnútorne kontroly, 

cieľmi, hodnotením a druhmi vnútornej kontroly. Podrobnejšie si rozoberieme kontrolu  

v orgánov štátnej správy a kontrolu v samospráve.  

 

 Ako sme už vyššie spomínali, vnútorná kontrola je vykonávaná vnútornými 

orgánmi inštitúcie, zameraná hlavne na kontrolu hospodárenia s finančnými 

prostriedkami orgánov štátnej správy. Základnou črtou vnútornej kontroly je 

skutočnosť, že kontrolný orgán ju vykonáva dovnútra vlastnej organizácie a voči 

podriadeným alebo ním riadeným orgánom a organizáciám. Vykonávajú ju orgány 

štátnej správy ako súčasť plnenia svojich úloh. Ide tu o kontrolu podľa zásady „kto 

riadi, ten aj kontroluje“. Podľa zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe sú 

ministerstvá a ostané ústredné orgány štátnej správy povinné vytvoriť funkčný systém 

vnútornej kontroly, ktorý by mal zahrňovať a uplatňovať kontrolu po vertikálnej línii, 

vzájomnú väzbu odborných útvarov, spôsob realizácie vnútornej kontroly a podobne. 

Vnútornú kontrolu nemožno stotožňovať s kontrolou vo vnútri samej organizácie s tzv. 

„vnútroorganizačnou kontrolou“, ktorá nie je kontrolou podľa zákona č. 10/1996 Z.z. 

o kontrole v štátnej správe. Kontrolný orgán nemôže pribrať k účasti na kontrole 

pracovníkov iných organizácií a orgánov. Túto kontrolu si musia pracovníci kontrolných 

orgánov zabezpečiť vlastnými kapacitami.  

 

  Podľa Medzinárodných kontrolných pravidiel INTOSAI je vnútorná kontrola 

nástroj manažmentu, ktorý mu poskytuje istotu, že sa dosiahli ciele, ktoré si manažment 

stanovil. Zodpovednosť za adekvátnu efektívnu vnútornú kontrolu nesie manažment 

organizácie. Vnútorná kontrola je definovaná ako súbor zásad, stratégii a postupov 

prijatých a uplatňovaných manažmentom kontrolovaného subjektu na zabezpečenie: 

• hospodárneho, efektívneho a účinného dosahovania cieľov subjektu 

• dodržiavania externých pravidiel (zákon, všeobecne záväzných právnych 

predpisov....) zásad a stratégií manažmentu 

• ochrany majetku a informácií 

• preverovanie a odhaľovanie podvodov a chýb 

• kvality účtovných záznamov a včasného vypracovania spoľahlivých finančných 
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informácií a informácií pre manažment subjektu.13  

 

Hodnotenie vnútornej kontroly a testy vnútornej kontroly 

 

Systém fungovania vnútornej kontroly je možné hodnotiť prostredníctvom 

skúmania jeho funkcie v praxi. 

 

 Ak funguje efektívne, systém označujeme za: 

Výborný – ak sa kontrola adekvátne zaoberá všetkými rizikami a je pravdepodobné, že 

funguje efektívne 

Dobrý - ak sa kontrola adekvátne zaoberá všetkými rizikami a je pravdepodobné, že až 

na malé výnimky funguje efektívne.  

Primeraný – ak sa kontrola do určitej miery zaoberá všetkými rizikami a príležitostne 

môže zlyhať. 

Slabý – ak sa kontrola nezaoberá všetkými rizikami a je pravdepodobné častejšie 

zlyhanie kontroly.  

 

Testy vnútornej kontroly by mali byť vykonané preskúmaním vzorky transakcií 

alebo operácií, ktoré boli predmetom týchto kontrol. Pretože sa kontrolór snaží posúdiť 

praktickú efektívnosť kontrol, metóda výberu vzoriek a povaha vykonaných testov by 

mali zabezpečiť, aby sa získali dôkazy o dôslednom fungovaní kontroly v čase, aby sa 

získali dôkazy o dôslednom fungovaní kontroly u všetkých typov transakcií 

spracovaných v rámci systému.14 

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje úroveň istoty, ktorú je možné získať z hodnotení 

vnútornej kontroly a testov kontroly v rámci systémového prístupu .  

 

 

Tabuľka 1: Úroveň istoty, ktorý je možné získať z hodnotení vnútornej kontroly 
a testov kontroly v rámci systémového prístupu 
 
Závery hĺbkového Konečné hodnotenie stupeň spoľahlivosti 

                                                 
13 Definícia vnútornej kontroly podľa Medzinárodných kontrolných pravidiel INTOSAI v roku 1992. 
14 NKÚ, Príprava kontroly, Európske vykonávacie smernice pre Kontrolné štandardy INTOSAI 2002, s. 
40-41 
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hodnotenia systému 
vnútornej kontroly pred 
testovaním kontroly 

Testy kontroly 
neodhalili žiadne 

odchýlky 

Testy kontroly 
odhalili iba nejaké 

malé odchýlky 

Testy kontroly 
odhalili niekoľko 
väčších výnimiek 

Testy kontroly 
odhalili závažné 

nedostatky 
Kontrolná systém sa javí 
ako výborný. Zaoberá sa 
všetkými hlavnými 
rizikami a je 
pravdepodobné, že 
kontroly sú efektívne = 
výborný 

vysoká Stredná nízka/nulová nulová 

Kontrolný systém sa javí 
ako primeraný. Zaoberá 
sa väčšinou hlavných 
rizík a je pravdepodobné, 
že kontroly sú vo 
všeobecnosti efektívne = 
dobrý 

stredná stredná/nízka nízka/nulová nulová 

Kontrolný systém sa javí 
vo všeobecnosti ako 
primeraný, ale existuje 
nebezpečenstvo určitých 
zlyhaní kontroly = 
primeraný 
 

nízka nízka/nulová nízka/nulová nulová 

Kontrolný systém sa javí 
ako neuspokojivý. 
Nezaoberá sa možnými 
rizikami a sú 
pravdepodobné zlyhania 
kontroly =slabý 

nulová Nulová nulová nulová 

Zdroj: autorka, na základe údajov z NKÚ 2002, s. 40 - 41 
 

 
Typy vnútornej kontroly 

 

 V tomto texte predstavíme typy vnútornej kontroly vypracované NKÚ pre 

Európske vykonávacie smernice pre kontrolné štandardy INTOSAI.  

 

Sú nimi: 

 1. Organizačná - kontrolované subjekty by mali mať organizačnú štruktúru 

zodpovedností a činností, mali by mať zadefinované, kto je komu povinný podávať 

hlásenie, mali by mať jasne špecifikované delegovanie právomocí a zodpovedností. 

 

2. Oddelenie povinností - znamená zamedzenie, aby jednotlivec vykonal celú 

transakciu sám. Toto znižuje riziko manipulácie alebo chýb a zabezpečuje väčšiu 

kontrolu. Medzi funkcie, ktoré by mali byť oddelené, patrí vydávanie povolení, výkon, 

správa, zaznamenávanie a v prípade účtovného systému spracovávaného na počítači aj 

vývoj a denná prevádzka systémov. 
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3. Fyzická - týka sa hlavne správy majetku a zahŕňa postupy a bezpečnostné opatrenia 

určené na zabezpečenie toho, aby bol prístup k majetku umožnený len oprávneným 

osobám. Toto zahŕňa tak priamy prístup, ako aj nepriamy prístup prostredníctvom 

dokumentácie. Tieto kontroly nadobúdajú význam v prípade cenného, prenosného, 

zameniteľného alebo iného majetku, o ktorý je záujem. 

 

4. Povoľovania a schvaľovania – všetky transakcie by sa mali vykonávať na základe 

povolenia príslušnou zodpovednou osobou. 

 

5. Aritmetická a účtovnícka - kontroly v rámci vedenia účtovnej evidencie, ktoré 

kontrolujú, či transakcie, ktoré sa majú zaznamenať a spracovať, boli povolené, či sú 

všetky zahrnuté a či sú zaznamenané správne a spracované presne.  

 

6. Personálna - zabezpečenie schopností zamestnancov podľa úrovne ich 

zodpovedností. Kvalifikácia, výber a školenie, ako aj osobné vlastnosti jednotlivých 

zamestnancov sú dôležitými prvkami, ktoré je potrebné brať do úvahy pri zavádzaní 

každého kontrolného systému. 

 

7. Dohľad - dohľad nad každodennými transakciami a ich zaznamenávaním. Majú ho 

vykonávať zodpovední úradníci. 

 

8. Manažment - kontroly vykonávané manažmentom nad rámec každodenných 

bežných povinností v rámci systému. Patria sem celkové dozorné kontroly vykonávané 

vedením, preverovanie účtov manažmentu a ich porovnanie s rozpočtami, dohľad nad 

fungovaním vnútornej kontroly a všetky ďalšie osobitné postupy preverovania. 

 

9. Finančný kontrolór – vymedzenie škály povinností finančného kontrolóra.15 

 
 Tieto typy kontrol je možné nájsť v jednotlivých organizáciách a pri vykonávaní 

vnútornej kontroly.   

 

                                                 
15 NKÚ, Príprava kontroly, Európske vykonávacie smernice pre kontrolné štandardy INTOSAI, 2002  
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Druhy vnútornej kontroly: 
 

4. vnútorná kontrola v štátnej správe 

5. vnútorná kontrola vo verejnoprávnych inštitúciách  

6. vnútorná kontrola v samospráve  

 

Vnútorná kontrola v štátnej správe 

  V tomto systéme kontrolu vykonáva orgán nadriadeného orgánu voči 

podriadenému orgánu v oblasti plnenia úloh štátnej správy. Je uskutočňovaná na 

všetkých stupňoch riadenia. Pôsobnosť orgánov je zameraná na kontrolu plnenia úloh 

v štátnej správe, hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, vybavovanie petícii, 

sťažností, oznámení a podnetov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Je vykonávaná na celom 

území štátu. Orgány vykonávajúce túto kontrolu sú Vláda SR, ako najvyšší orgán 

výkonnej moci, ktorý vykonáva svoju kontrolnú činnosť prostredníctvom Úradu vlády 

SR, Ministerstva financií SR, ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy. 

 

Vnútorná kontrola v samospráve 

 

Je charakterizovaná ako súčasť samosprávy z hľadiska jej úloh, základných 

funkcií kontroly a má relatívne stále zameranie. Medzi jej kontrolné povinnosti patrí 

dozor nad plnením úloh samosprávy a kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými 

prostriedkami. 

  

Je potrebné, aby bola plne funkčná pri kontrolovaní celého systému spravovania. 

Účinná vnútorná kontrola napomáha k odhaľovaniu nedostatkov a chýb spôsobených 

zamestnancami samosprávy. Ak by bola slabá alebo by bol jej rozsah obmedzený, malo 

by to za následok, že mnohé rozhodnutia by mohli byť vykonané nesprávne bez toho, 

aby boli odhalené vedením. Mala by byť organizovaná v rámci orgánov samosprávy, 

pričom je nevyhnutné zabezpečiť jej maximálnu možnú finančnú a funkčnú nezávislosť.  

 

Podľa Ústavy SR štát môže zasahovať do činnosti obcí a vyšších územných 
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celkov, len spôsobom ustanoveným zákonom. V minulosti bola vnútorná kontrola 

v samospráve zabezpečovaná nedostatočne, preto zmena v legislatíve zaviedla 

povinnosť samosprávy: 

1. zriadiť funkciu hlavného kontrolóra, či už samostatne, alebo spoločne pre 

viacero obcí 

2. ustanovila kompetencie, nezávislé postavenie a platové náležitosti hlavného 

kontrolóra, nadväzne na to aj jeho zodpovednosť 

3. ustanovila nezlučiteľnosť výkonu funkcie kontrolóra s inou funkciou v obci 

4. jasne vymedzila pôsobnosť a pravidlá výkonu kontroly 

 

 Vnútornú kontrolu v samospráve zabezpečuje kontrolór obce, resp. kontrolór 

vyššieho územného celku. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a do svojej funkcie 

je volený obecným zastupiteľstvom na šesť rokov. Jeho úlohou je kontrola zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a 

majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva. Sleduje príjmy, 

výdavky, finančné operácie obce, dozerá nad vybavovaním sťažností, petícií, kontroluje 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, plnenia 

uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavania interných predpisov obce a kontroluje 

plnenia ďalších úloh. 

 

1.4.2. Vonkajšia kontrola 

 

 Základná charakteristika vonkajšej kontroly a vymedzenie orgánov, ktoré sa na 

tejto kontrole podieľajú bude témou nasledujúcich časti práce.  

  Vonkajšia kontrola sa vyznačuje hlavne tým, že kontrolovaný subjekt nie je vo 

vzťahu podriadenosti k orgánu, ktorý ho kontroluje ani ním nie je riadený.„ V súlade 

s Limskou deklaráciou o základných princípoch nezávislej finančnej kontroly prijatou 

INTOSAI je nevyhnutná vonkajšia kontrola verejných financií vykonávaná štátnym 

orgánom, fungujúcim na princípe nezávislosti. Takáto kontrola napomáha správnemu 

a efektívnemu používaniu verejných financií a poskytuje objektívne informácie 

z jednotlivých oblastí štátnych orgánov a verejnosti. Je dôležitým predpokladom 

pozitívneho sociálno–ekonomického vývoja v štáte“16. 

                                                 
16 Pirošík, V. Verejná kontrola samosprávy. 2006, s. 17  



 27 

 

Vonkajšiu kontrolu v štáte vykonáva Národná rada SR, Najvyšší kontrolný úrad 

SR, Vláda SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo financií SR a orgány kontroly v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti, správcovia rozpočtových kapitol a iné orgány štátnej 

správy, prokuratúra a súdnictvo, verejný ochranca práv, kontrolný systém 

samosprávnych krajov, kontrolný systém obcí a miest.  

 
Národná rada SR 

 

 Národná rada sa uznáša na tvorbe zákonov a kontroluje ich dodržiavanie. 

Sleduje činnosť vlády, plnenie štátneho rozpočtu a schvaľuje štátny záverečný účet. 

Podľa Ústavy SR svoju činnosť vykonáva prostredníctvom výborov zložených z 

poslancov. Legislatíva štátu dáva NR SR veľkú kontrolnú právomoc. Umožňuje 

vykonať poslaneckú kontrolu, dozor nad dodržiavaním zákonov a má právo vyžiadať od 

ministerstva alebo iného štátneho orgánu prijatie opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov. “ Na Slovensku systém kontroly v procese realizácie vládnej politiky je 

stále skôr otázkou želania. Parlament nie je schopný adekvátne využívať možnosti 

parlamentnej kontroly, čiastočne aj z dôvodu prílišnej časovej zaneprázdnenosti 

poslancov pri schvaľovaní množstva zákonov a parlamentných noriem. V prípade, že 

vznikol určitý časový priestor, nedostatok skúseností a zdrojov by limitoval rozsah a 

hĺbku parlamentnej kontroly.17“ Záverom možno konštatovať, že parlamentná kontrola 

nie je efektívna ani účinná v rozsahu akom jej to umožňuje zákon.  

   

Najvyšší kontrolný úrad SR 

 

Existencia tohto orgánu vychádza z Limskej deklarácie Medzinárodnej 

organizácie najvyšších kontrolných orgánov INTOSAI. 

 

  Podľa Ústavy SR úlohou tohto orgánu je kontrola hospodárenia s: 

a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej 

republiky alebo vláda, 

b) majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a 

                                                 
17 Klím, A. Sičáková, E. Karchňak, M. Kontrola a jej úlohy v boji s korupciou. 2001, s. 16 
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pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií a Fondu národného majetku 

Slovenskej republiky, 

c) majetkom, finančnými prostriedkami a majetkovými právami obcí a vyšších 

územných celkov, ktoré získali na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej 

správy, 

d) majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a 

pohľadávkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku, 

e) majetkom, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami a 

finančnými prostriedkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým 

osobám alebo fyzickým osobám hospodáriacim s prostriedkami štátneho rozpočtu 

alebo nakladajúcim so štátnym majetkom v rámci rozvojových programov alebo 

z iných obdobných dôvodov zo zahraničia.18 

 

 Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR sa vzťahuje na: 

a) vládu Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy 

Slovenskej republiky a na orgány im podriadené, 

b) štátne orgány, ako aj právnické osoby, u ktorých vykonávajú funkciu zakladateľa 

alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány, 

c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami a na právnické osoby  

zriadené vyššími územnými celkami, 

d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, 

v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, na právnické osoby 

s majetkovou účasťou štátu, 

e) Fond národného majetku Slovenskej republiky, právnické osoby s určenou 

majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, 

f) fyzické osoby a právnické osoby. 

 

Raz za pol roka NKÚ predkladá správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

Národnej rade SR, ale aj vtedy, ak o to Národná rada požiada. Pôsobnosť a organizačnú 

štruktúru tohto orgánu upravuje zákon č. 39/ 1993 Z.z. o NKÚ SR.  

 

 Podľa novely zákona v roku 2001 sa kontrolná činnosť NKÚ rozšírila o kontrolu 

                                                 
18 Ústav SR, čl. 60 
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prostriedkov z európskych spoločenstiev a kontrolu prostriedkov zo zahraničia 

poskytnutých na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.   

  
Vonkajšia kontrola samosprávy 

Vykonávajú ju orgány štátnej správy, je zameraná hlavne na sledovanie činnosti 

a hospodárenie samospráv, po prechode kompetencií. 

 

Vonkajšia kontrola územnej samosprávy je v oblasti preneseného výkonu 

pôsobnosti štátnej správy zabezpečovaná predovšetkým Najvyšším kontrolným úradom 

SR, prokuratúrou, súdnictvom, verejným ochrancom práv a slobôd, audítormi, 

Ministerstvom financií SR a územne príslušnou správou finančnej kontroly. Pôsobnosť 

jednotlivých kontrolných orgánov je upravená v príslušných zákonoch.  

 

 Najvyšší kontrolný úrad SR 

 

 Po zmene vo vnútornej kontrole bolo potrebné zabezpečiť vonkajšiu kontrolu 

hospodárenia samospráv v celom rozsahu nezávislou inštitúciou – NKÚ. Podľa 

vtedajšieho ústavného stavu mohol NKÚ kontrolovať hospodárenie samosprávy len 

v časti preneseného výkonu štátnej správy – teda len v časti použitia prostriedkov na tie 

úlohy, ktoré samospráva plnila pre štát. V septembri roku 2005 schválila Národná rada 

SR novelu ústavy a rozšírila právomoci NKÚ voči územnej samospráve na kontrolu 

hospodárenia samosprávy so všetkými verejnými prostriedkami. Zásadným prelomom 

bolo aj to, že NKÚ je oprávnený kontrolovať aj hospodárenie právnických osôb, na 

podnikaní ktorých sa v akomkoľvek rozsahu podieľa štát či samospráva. Touto ústavnou 

zmenou sa zabezpečilo, že kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami bude 

rovnaká tak pre orgány štátu, ako aj pre samosprávu. 

 

 „Predstavitelia samosprávy sa dlhodobo bránili návrhu vlády SR posilniť 

vonkajšiu kontrolu zo strany NKÚ, pretože by to podľa ich názoru bolo porušením 

princípov decentralizácie. Účinná vonkajšia kontrola činnosti samospráv je však od 

začiatku súčasťou všetkých strategických materiálov vytvárajúcich rámec reformy 

verejnej správy. Dôvod pre takúto kontrolu je jednoznačný – z celkového objemu 

vlastných finančných prostriedkov územnej samosprávy je iba časť (miestne dane) 



 30 

skutočným vlastným príjmom obcí a VÚC. Ak väčšiu časť daňových príjmov bežných 

rozpočtov územných samospráv tvorí príjem z prerozdelenia dane z príjmov fyzických 

osôb, vybranej na území celého Slovenska, existuje aj dôvod na vonkajšiu kontrolu. 

V tomto prípade ide totiž aj o dane poplatníkov z iných území, ako je konkrétna obec, 

resp. VÚC.“19 Z týchto poznatkov vyplýva, že celková kontrola samosprávy 

prostredníctvo NKÚ je potrebná. Napriek nespokojnosti a protestom sa ju podarilo 

presadiť.  

 

 Pri návrhu systému kontroly samosprávy v jednotlivých krajoch sa vychádzalo 

zo zámeru, aby výsledky kontrolnej činnosti v samosprávnych krajoch dávali 

dostatočný obraz o stave hospodárenia a prierezových činností v samospráve, a taktiež 

zabezpečovali dostatočnou kapacitou kontrolu štátnej správy v regiónoch. Z uvedeného 

dôvodu preto NKÚ SR chce v regiónoch realizovať tri základné druhy kontrol: 

- Tematické kontroly 

- Kontroly hospodárenia samosprávnych úradov 

- Kontroly organizácií a inštitúcií štátnej správy20  

 

Verejný ochranca práv a slobôd  

 

 Je nezávislí orgán, ktorého hlavnou funkciou je ochrana ľudských práv. Jeho 

úloha v oblasti samosprávy je prijímanie poznatkov a podnetov od občanov o 

korupčnom správaní predstaviteľov samosprávy a zároveň aj ich odovzdanie na 

prešetrenie príslušným orgánom.  

 

1.4.3. Kontrola občanmi  

 

  V demokratickom štáte okrem kontroly vykonávanej orgánmi štátnej správy 

existuje aj kontrola vykonávaná občanmi. Ústava SR umožňuje túto činnosť vykonávať 

prostredníctvom práva na informácie a práva podávať sťažnosti. Dôležité je, aby boli 

vytvorené podmienky pre dostatočnú verejnú kontrolu, aby občania mali prístup k 

informáciám o samotnej činnosti verejnej správy a jej orgánov. Ak štát spriehľadňuje 

                                                 
19 Kontrola územnej samosprávy - Kľúčové opatrenia reformy verejnej správy, vydala Považská tlačiareň 
s.r.o., pre Úrad vlády SR, kanceláriu splnomocnenca vlády SR pre Decentralizáciu verejnej správy, 2007 
20 VIA IURIS, Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, Verejná kontrola verejnej moci. 2007, s. 8  
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rozhodovacie procesy a vystavuje ich verejnej kontrole, vytvára základný predpoklad 

efektívneho a účinného využitia finančných prostriedkov a majetku, ako aj boja proti 

korupcii vo verejne správe. Slobodný prístup k informáciám je nevyhnutným 

predpokladom na dosiahnutie transparentnosti, efektívnosti a zodpovednosti verejných 

inštitúcií voči verejnosti. 

 
 Zmena územnosprávneho členenia, decentralizácia kompetencií, decentralizácia 

financií a majetku totiž vytvorili rámec kvalitatívne nového fungovania štátu. Štátu, v 

ktorom sa správa vecí verejných dostala k občanovi bližšie, než tomu bolo kedykoľvek 

predtým. Priestor pre verejnú kontrolu vytvára zákon č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciách a zákon č. 153/1998 o Z.z. o sťažnostiach.  

 

 Je veľmi dôležité, aby všetky druhy kontroly, ktoré sme v tejto kapitole 

spomínali, boli vykonávané účinne. Taktiež je potrebné, aby orgány, ktoré ich 

vykonávajú, plnili svoju funkciu podľa právnych predpisov, ktoré im určujú výkon tejto 

funkcie.   

Hlavným dôvodom našej práce je zamerať sa na kontrolu v SR vykonávanú 

prokuratúrou, preto sa ďalšie kapitoly tejto práce budú zaoberať touto témou.  
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2. KONTROLA VEREJNEJ SPRÁVY PROKURATÚROU 

 

  Úlohou prvej časti je nazrieť do legislatívnej úpravy inštitútu prokurátora 

a stručne vysvetliť jeho funkciu v štáte. V nasledujúcej časti sa zameriame na dozor 

prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi štátnej správy. Vysvetlíme si 

základnú legislatívnu úpravu a predstavíme jednotlivé nástroje, ktoré túto funkciu 

vykonávajú. Práve táto časť bude obsahovať najdôležitejšie poznatky, ktoré využijeme 

v prípadovej štúdii práce. V záverečnej časti zhodnotíme na základe kritérií verejnej 

politiky program dozoru prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánov 

samosprávy a nástroje využívané na jeho zabezpečenie.    

 

2.1. Legislatívna úprava v súčasnosti 
 

Za komunistickej éry „nadobudla prokuratúra právomoci všeobecného 

kontrolného orgánu či akéhosi „nadorgánu“, zodpovedajúceho boľševickej predstave 

o účinnej represívnej inštitúcii, ktorá je všeobecným a efektívnym nástrojom nielen 

štátnej kontroly a štátneho teroru, ale aj straníckej kontroly nad celou spoločnosťou a 

štátom.21 

 
  Podľa súčasnej legislatívy je prokuratúra orgán, ktorého úlohou je zabezpečovať 

ochranu ústavných ľudských práv a slobôd v demokratickom a právnom štáte. V rozsahu 

svojich právomocí sa snaží zabezpečovať vyvodenie právnej zodpovednosti a nápravu 

nezákonnosti. Táto kompetencia v demokratickom a právnom štáte je veľmi dôležitá, preto 

i pôsobnosť a postavenie prokurátora je vymedzené priamo v Ústave Slovenskej republiky, 

(ďalej len „ústava“) ôsmej hlave. Podrobnejšiu úpravu postavenia prokuratúry ústava 

ponecháva na zákony: zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre (ďalej len „zákon 

o prokuratúre“) a zákon z č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch.  

 

Zákon o prokuratúre je hlavným zákonom, ktorý upravuje činnosti prokuratúry 

a stanovuje nástroje na plnenie jej úloh. Autorom zákona je Národná rada Slovenskej 

republiky. Platí od 28. 4. 2001 a účinnosť nadobudol 1. 4. 2005. Uverejnený je v zbierke 

zákonov č. 64/2001 strana 1662. Týmto zákonom sa zrušili predpisy číslo 314/1996 Z. 

z. . 78/1988 Z. z., ,79/1998 Z. z., 234/1998 Z. z., 379/1998 Z. z.  

                                                 
21 Prusák J.: Teória práva,1995 
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Zmeny tohto zákona sa vykonali v predpisoch 458/2003Z. z. - o zriadení Špeciálneho 

súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Predpis 

ruší §15, 4, a 46. Ďalšia zmena je v predpise 36/2005 – o rodine a doplnení niektorých 

zákonov. Tu sa mení §15 ods1. oblasť týkajúca sa dohľadu prokurátora sa nemení. 

 

Prokuratúra Slovenskej republiky je nezávislý štátny orgán, ktorého úlohou je 

chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. 

Nenahrádza orgán súdnej ani výkonnej moci. Jej organizácia je zabezpečená tak, aby 

mohla aktívne pôsobiť na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných právnych 

predpisov súdmi a orgánmi verejnej správy. Predstavuje hierarchicky usporiadanú 

sústavu štátnych orgánov, na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia 

prokurátori vo vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti.22 Z tejto definície vyplývajú 

základné vlastnosti prokuratúry: samostatnosť, hierarchickosť a jednotnosť.  

 

V rozsahu svojej pôsobnosti je povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia 

na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, 

na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti. Pri výkone svojej pôsobnosti je 

povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov 

zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov 

fyzických osôb, právnických osôb a štátu.23  

 

Činnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori. Úlohy plnia v trestných, ale i 

netrestných oblastiach tak, ako im to stanovuje zákona. V trestnej oblasti svoju funkciu 

zastáva prokurátor, napríklad v oblasť trestného stíhania, zastupovania štátu v konaní 

pred súdom je oprávnený vykonávať i preventívne opatrenia. V súdnom konaní má vždy 

postavenie strany. V mene štátu plní úlohu žalobcu. Netrestnú oblasť delíme na činnosť 

prokurátora v občianskoprávnej oblasti a v oblasti dozoru prokurátora nad dodržiavaním 

zákonnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. 

Činnosť prokurátora v občianskej oblasti vyplýva z osobitných právnych predpisov 

zatiaľ čo pôsobnosť dozoru prokurátora voči orgánom verejnej správy upravuje zákon o 

prokuratúre.  

 
                                                 
22 Ústava SR, 8 hlava 
23 Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, §3 
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2.2. Organizácia prokuratúry  

 

 Prokuratúra je samostatný, nezávislý hierarchicky usporiadaný orgán na čele 

s generálnym prokurátorom, ktorému sú ostaní prokurátori podriadení.  

Prokuratúru tvoria tieto štátne orgány : 

a) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ktorej osobitnou súčasťou je Úrad 

špeciálnej prokuratúry, 

b) krajské prokuratúry, 

c) vyššia vojenská prokuratúra, 

d) okresné prokuratúry, 

e) vojenské obvodné prokuratúry.24 

 

Generálna prokuratúra sídli v Bratislave. Jednotlivé prokuratúry majú svoje sídla 

a územné obvody zhodné s lokalizáciou príslušných súdov. Jedným z oprávnení 

generálnej prokuratúry je aj možnosť zriadiť pobočku okresnej alebo krajskej 

prokuratúry, v rámci jej územného obvodu, aj mimo sídla určeného príslušnosťou 

súdu.25 

 

Generálna prokuratúra je ústredným štátnym orgánom a najvyšším orgánom 

prokuratúry nadriadený ostatným orgánom prokuratúry. Zabezpečuje plnenie povinností 

patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora, riadi, organizuje a kontroluje 

podriadené prokuratúry, vykonáva dohľad nad jednotnou aplikáciou zákonov a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podriadenými prokurátormi, 

zabezpečuje úkony v oblasti vedenia registra trestov a plní i ďalšie úlohy podľa 

pokynov generálneho prokurátora.  

 

Na čele stojí generálny prokurátor, ktorý vykonáva riadiacu činnosť priamo 

alebo prostredníctvom vedúcich prokurátorov, určených prokurátorov a zamestnancov. 

Hlavou vojenskej súčasti generálnej prokuratúry je hlavný vojenský prokurátor, ktorý je 

oprávnený vydávať pokyny a príkazy na vojenských prokuratúrach. Za výkon svojej 

                                                 
24 Tamtiež § 38 
25 Tamtiež § 39 
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funkcie sa zodpovedá generálnemu prokurátorovi, ale aj ministrovi obrany Slovenskej 

republiky.26 

 

Krajská prokuratúra je nadriadeným orgánom okresných prokuratúr, ktoré patria 

do jej územnej pôsobnosti. Zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti krajského 

prokurátora, riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených okresných prokuratúr, 

dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov podriadenými okresnými prokuratúrami, prijíma oznámenia o skutočnostiach 

nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin a zabezpečuje ich preverenie, plní 

ďalšie úlohy podľa pokynov krajského prokurátora a ostatných nadriadených 

prokurátorov.27 

 

Vyššia vojenská prokuratúra je nadriadeným orgánom vojenských obvodných 

prokuratúr. Zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti vyššieho vojenského 

prokurátora, riadi, organizuje a kontroluje činnosť vojenských obvodných prokuratúr, 

dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov vojenskými obvodnými prokuratúrami, prijíma oznámenia o skutočnostiach 

nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin a zabezpečuje ich preverenie, plní 

ďalšie úlohy podľa pokynov vyššieho vojenského prokurátora a ostatných nadriadených 

prokurátorov.28 

 

Okresná prokuratúra zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti 

okresného prokurátora, prijíma oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že 

bol spáchaný trestný čin a zabezpečuje ich preverenie, plní ďalšie úlohy podľa pokynov 

okresného prokurátora a ostatných nadriadených prokurátorov. Na čele okresnej 

prokuratúry je okresný prokurátor, ktorý zodpovedá krajskému prokurátorovi 

a prostredníctvom neho generálnemu prokurátorovi.29 

 

Vojenská obvodná prokuratúra zabezpečuje plnenie úloh patriacich do 

pôsobnosti vojenského obvodného prokurátora, prijíma oznámenia o skutočnostiach 

nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin a zabezpečuje ich preverenie, plní 

                                                 
26 Tamtiež § 40, 41 
27 Tamtiež § 42 
28 Tamtiež § 43 
29 Tamtiež § 44 
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ďalšie úlohy podľa pokynov vojenského obvodného prokurátora a ostatných 

nadriadených prokurátorov. Na jej čele je obvodný vojenský prokurátor, ktorý 

zodpovedá vyššiemu vojenskému prokurátorovi a prostredníctvom neho generálnemu 

prokurátorovi.30 

 

2.3. Dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi 

verejnej správy - samosprávy  

 

Prokurátor je oprávnený vykonávať dozor a kontrolu v rôznych štátnych 

inštitúciách. Jeho úlohou je dohliadať nad dodržiavaním zákonov štátnymi orgánmi. 

V prípade zistenia nezákonného stavu naň upozorniť a iniciovať jeho riešenie. Ako sme 

už vyššie spomínali svoju činnosť vykonáva v trestnej, ale i netrestnej oblasti. Dozor 

prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy je činnosť 

prokurátora, ktorú vykonáva v netrestnej oblasti. Prostredníctvom jednotlivých 

nástrojov, ktoré mu zákon umožňuje v tejto oblasti použiť dohliada nad zákonnou 

činnosťou orgánov verejnej správy.  

 

Orgánom verejnej správy sa podľa zákona o prokuratúre rozumie orgán štátnej 

správy, orgán územnej samosprávy, štátne orgány, a iné právnické osoby, ktoré 

osobitný zákon splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, 

právnické osoby, ktorým osobitný zákon zveril rozhodovanie o právach a povinnostiach 

fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy; dozor nad činnosťou 

orgánov záujmovej samosprávy prokurátor nevykonáva, ak osobitný zákon 

neustanovuje inak. 

  

 Na základe zákona o prokuratúre sa dozor prokurátora nad zachovávaním 

zákonnosti orgánmi verejnej správy rozumie aj dozor prokurátora v samospráve, ktorá 

je orgánom verejnej správy, ako sme už vyššie vysvetlili. Túto kapitolu sme nazvali 

dozor prokurátora vo verejnej správe - samospráve vzhľadom k tomu, že cieľom našej 

práce je dozor prokurátora v samospráve, ale zákon o prokuratúre sa vzťahuje na všetky 

orgány verejnej správy.  

 
                                                 
30 Tamtiež § 45 
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Na základe tejto skutočnosti je potrebné si vysvetliť právne predpisy na ktoré sa 

tento zákon vzťahuje. Sú nimi všeobecne záväzný právny predpis, všeobecne záväzné 

nariadenie, opatrenie, uznesenie, rozhodnutie. 

Všeobecne záväzný právny predpis ( ďalej VZPP) - vydávajú orgány štátnej správy, 

územná samospráva (obce a Vyššie územné celky), štátne orgány a iné právnické osoby. 

 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) - je právny predpis, ktorý je 

charakteristický tým, že ho vydávajú obec a VÚC.  

Opatrenie - vydávajú orgány verejnej správy 

Uznesenie – vydáva územná samospráva  

Rozhodnutie - vydávajú orgány verejnej správy, čiže aj samospráva.  

 V nasledujúcich častiach práce budeme v niektorých prípadoch používať oba 

názvy, na ktoré sa tento zákon vzťahuje.  

 

Spätosť programu so zákonom o samospráve 

 

„Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 736 z 20. septembra 2000 k návrhu 

legislatívneho zámeru zákona o samospráve vyšších územných celkov uložila 

ministrovi vnútra do 31. marca 2001 predložiť na rokovanie vlády návrh zákona 

o samospráve a vyšších územných celkoch. Návrh zákona sa predkladal v súlade s 

uznesením vlády Slovenskej republiky ku koncepcii decentralizácie a modernizácie 

verejnej správy č. 230 z 11. apríla 2000. 

  

Predložený návrh zákona je spracovaný na základe čl. 64 až 71 Ústavy 

Slovenskej republiky, má teda naplniť ustanovenia ústavy, ktoré sa vzťahujú na 

samosprávu vyšších územných celkov a nie sú dosiaľ upravené zákonom. Návrh 

zodpovedá potrebe plniť na úrovni regionálnych celkov tie samosprávne funkcie a riešiť 

tie problémy, pre ktoré je to na tejto úrovni racionálnejšie. Keďže 1. júna 2000 pre 

Slovensko nadobudla platnosť Európska charta miestnej samosprávy, návrh preberá 

všetky ustanovenia k dodržiavaniu, ktorých sa Slovenská republika pri ratifikácii 

zaviazala a na regionálnej úrovni vytvára predpoklady aj na prijatie záväzkov k ďalším 

ustanoveniam charty. Princíp miestnej samosprávy, ktorý v súlade s čl. 2 charty uznáva 

ústava a uplatňuje ho v celej svojej štvrtej hlave, bude teda uplatnený nielen v zákone o 



 38 

obecnom zriadení, ale aj v zákone o samospráve vyšších územných celkov – 

samosprávnych krajoch a v súlade s čl.4 ods.1 a 2 charty budú v zákone zakotvené aj jej 

základné práva a povinnosti.“31 

 

   Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych krajoch) s právom 

Európskej únie obsahuje aj úpravu vzťahov medzi štátom a samosprávou a hlavne 

dozoru štátu nad činnosťou samosprávy. 

 

Povinnosti prokurátora vyplývajúce zo zákona 

 

Hlavnou úlohou prokurátora je dbať, aby kontrolné orgány v samospráve riadne 

plnili svoju kontrolnú činnosť. 

 

Dozor nad dodržiavaním zákonov a VZPP je vykonávaný preskúmaním:  

• zákonnosti VZPP, smerníc, uznesení, úprav, opatrení, rozhodnutí vydávaných 

samosprávnymi orgánmi.  

• postupov orgánov verejnej správy pri vydávaní opatrení a rozhodnutí  

• vykonávaním previerok zachovávania zákonnosti 

• uplatňovaním poradného hlasu na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

 

Právne prostriedky, ktoré má možnosť prokurátor uplatňovať pri vykonávaní 

svojej pôsobnosti vo vzťahu k samospráve sú protesty, upozornenia prokurátora a návrh 

na začatie konania pred súdom, podľa osobitného zákona (§ 35 ods. 1 písm. b, § 200h a 

                                                 
31 Dôvodová správa – všeobecná časť, k návrhu legislatívneho zámeru zákona o samospráve vyšších 
územných celkov č. 736 z 20. septembra 2000 



 39 

§ 244 až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).32 

Upozornením a protestom prokurátora smerujúceho k správnemu orgánu prokurátor nič 

neprikazuje, ale len navrhuje odstránenie nezákonného postupu pri vydávaní 

právneho aktu.  

 

2.3.1. Protest prokurátora 

 

Prokurátor je oprávnený vydať protest proti VZPP, opatreniu a rozhodnutiu, 

ktorými bol porušený zákon alebo iný VZPP. Zákon presne špecifikuje, aké náležitosti 

má protest obsahovať a určuje presný procesný postup pri jeho podávaní. Protest musí 

obsahovať označenie prokurátora, označenie orgánu, ktorému je adresovaný, výslovné 

označenie „protest prokurátora“, označenie VZPP, opatrenie, rozhodnutie, proti 

ktorému sa protest podáva, označenia orgánu, ktorý ho vydal, označenie ustanovení, 

proti ktorým protest smeruje, odôvodnenie, presné označenie zákona, ktorý bol 

porušený, návrh na zrušenie, nahradenie VZPP, opatrenia alebo rozhodnutia, dátum 

a miesto vybavovania protestu. 

 

Prokurátor môže podaný protest vziať späť. Ak obec dostane protest prokurátora, 

je povinná ho vybaviť a umožniť prokurátorovi účasť na jeho prejedaní, ak o to 

prokurátor požiada. Ak však dostane obec protest proti nariadeniu, uzneseniu, 

porušeniu zákonov, upozorneniu na nečinnosť, prerokovanie tohto protestu obecným 

zastupiteľstvom by malo byť vykonané za účasti prokurátora.33 

Konanie o proteste prokurátora je osobitné konanie, v ktorom sa rozhoduje, či 

VZPP, opatrením alebo rozhodnutím bol porušený zákon alebo iné VZPP. Toto konanie 

sa riadi podľa všeobecných predpisov zákona o správnom konaní, ak nie sú v zákone 

                                                 
32 Od 1.1. 2009 nastala zmena zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v konaní o súlade 
všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom, nariadením vlády a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
Podľa § 250zfa Občianskeho súdneho poriadku - „Ak obec alebo vyšší územný celok nezruší alebo 
nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor vo 
veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného 
nariadenia so zákonom.36a) Vo veciach pri plnení úloh štátnej správy môže prokurátor podať na súd 
návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Príslušný na 
rozhodnutie je krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza obec, ktorá vydala všeobecne záväzné 
nariadenie, alebo sídlo samosprávneho kraja, ktorý vydal všeobecne záväzné nariadenie.“  
33 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §6 a, b 
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určené iné predpisy.  

 

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu 

 

Tento protest vydáva prokurátor orgánu verejnej samosprávy, ktorý vydal VZPP 

v rozpore so zákonom. Orgán je povinný o ňom rozhodnúť od 30 dní od jeho 

doručenia. Môže protestu vyhovieť alebo nevyhovieť. Ak mu vyhovie, je povinná do 

90 dní od prevzatia protestu VZPP zrušiť alebo ho nahradiť iným VZPP, ktoré bude 

v súlade so zákonom. Ak protestu nevyhovie, vyhovie len čiastočne, nerozhodne vôbec 

v stanovenej lehote 30 dní, môže generálny prokurátor podať ústavnému súdu návrh na 

začatie konania o súlade právnych predpisov so zákonom. Generálny prokurátor však 

môže podať návrh na ústavný súd o súlade právnych predpisov aj vtedy, ak nebol 

podaný protest prokurátorom.34 

 

Protest prokurátora proti opatreniu 

 

Protest proti opatreniu sa podáva proti orgánom verejnej správy, ktorá vydala 

nezákonné opatrenie. Taktiež môže orgán protestu vyhovieť alebo nevyhovieť. Ak mu 

vyhovie, je povinný do 30 dní od doručenia protestu zrušiť opatrenie podľa návrhu 

prokurátora alebo ho nahradiť opatrením, ktoré bude v súlade so zákonom. Ak obec 

(mestská časť alebo mesto) nezruší na základe protestu prokurátora uznesenie, môže 

prokurátor podať návrh na súd na zrušenie tohto uznesenia. Proti rozhodnutiu o proteste 

prokurátora sa nemožno odvolať ani podať rozklad. 

 

Protest prokurátora proti rozhodnutiu 

 

Na protest prokurátora proti rozhodnutiu sa vťahujú rovnaké povinnosti ako na 

opatrenie. Proti rozhodnutiu sa však účastník konania môže odvolať alebo podať 

rozklad. Na konanie o odvolaní alebo rozklade sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. Protest proti rozhodnutiu môže podať prokurátor do troch rokov od 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak ide o rozhodnutie, proti ktorému nemožno 

podať riadny opravný prostriedok, tak do troch rokov od jeho vydania.  

                                                 
34 Od 1. 1. 2009 môže podať návrh na súd o súlade právnych predpisov aj prokurátor a to na príslušný súd 
v obvode, v ktorom sa obec nachádza. 
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2.3.2. Upozornenie prokuratúra 

 

„Prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel 

odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní opatrenia 

alebo rozhodnutia alebo jeho nečinnosťou“.35 Môže byť smerované proti orgánu, ktorý 

zákon porušil, ale i proti jeho nadriadenému orgánu alebo dozerajúcemu orgánu, ktorý 

je povinný vykonať nápravu. V našom prípade je prokurátor oprávnený vydávať 

upozornenie proti VZN, uzneseniu a rozhodnutiu. Obec je povinná ho vybaviť v lehote, 

ktorú stanovuje zákon a informovať o náprave prokurátora. 

 

Upozornenie musí obsahovať označenie prokurátora, ktorý ho vydal, označenie 

orgánu, ktorému je smerované, výslovné označenie „upozornenie prokurátora“, presné 

označenie ustanovení právneho predpisu, ktorý bol nečinnosťou alebo postupov orgánu 

porušený, alebo ktorého zachovávanie je ohrozené, skutkové odôvodnenie, právny 

rozbor príčin a dosah porušovania legislatívy, návrh opatrenia a odstránenia, dátum 

a miesto vypracovania upozornenia.  

 

Orgán verejnej správy je povinný protiprávny stav odstrániť do 30 dní od 

doručenia upozornenie prokurátora alebo v tej iste lehote ho odstúpiť na vybavenie 

nadriadenému orgánu alebo dozerajúcemu orgánu. Na prejedanie upozornenia 

prokurátora je orgán povinný umožniť prokurátorovi účasť, ak o to požiada. 

   

Tak ako sme už vyššie uvádzali tieto nástroje upozornenie a protest prokurátora 

sú len odporúčajúce. Je len na orgáne obce či im vyhovie a nezákonný stav napraví. 

 Prokurátor však disponuje i ďalším právnym prostriedkom, ktorý je oprávnený 

použiť proti orgánom verejnej správy, ak neakceptujú predchádzajúce právne nástroje. 

Je ním návrh na súd. V tomto prípade rozhodne už nezávislý súd. Ak orgány 

nevyhovejú protestom prokurátora podanému proti VZPP, môže generálny prokurátor 

podať návrh na začatie konania pred ústavným súdom o súlade právnych predpisov. Ak 

orgány obce nevyhovejú protestu prokurátora proti rozhodnutiu, môže prokurátor podať 

návrh na začatie konania pred súdom na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu 

                                                 
35 Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, § 28 
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verejnej správy. 

 

Podať návrh na začatie konania môže prokurátor v každej veci, v ktorej 

nevyhovie orgán protestu prokurátora, ak patrí do pôsobnosti správneho súdnictva. Ak 

orgány nevyhovej upozorneniu prokurátora podaného za ich nečinnosť, i v tomto 

prípade je prokurátor oprávnený podať návrh na začatie konania pred súdom. Pri 

dozore nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy prokurátor chráni verejný 

záujem a právo.  

 

2.3.3. Previerka zachovávania zákonnosti 

 

Ďalším prostriedkom ako môže prokurátor kontrolovať samosprávu je previerka 

dodržiavania zákonov a iných právnych aktov. Túto previerku môže vykonať 

samostatne, ale ak sú potrebné aj odborné znalosti v inej ako právnej oblasti na 

previerke sa môže podieľať i iný štátny orgán. 

 

Počas vykonávania previerky má prokurátor právo:  

a) vstupovať do objektov orgánov verejnej správy,  

b) vyžadovať od orgánu verejnej správy, aby mu poskytol potrebné spisy a doklady, 

ako aj vysvetlenie k veci, ktorá je predmetom previerky. 

 

Orgán, u ktorého sa vykonáva previerka, je povinný vytvoriť podmienky na 

vykonanie previerky a poskytnúť všetky informácie aby mohla byť riadne vykonaná. 

Keď chce prokurátor vykonať previerku, musí oznámiť orgánu verejnej správy účel 

a predmet previerky, vydať orgánu verejnej správy potvrdenie o prevzatí spisov na 

preskúmanie, zabezpečiť riadnu ochranu spisov pred ich stratou, zničením, poškodením 

a zneužitím, vrátiť bez zbytočného odkladu spisy orgánu verejnej správy, ak ich už 

nepotrebuje, vyhotoviť protokol o vykonaní previerky, prerokovať obsah protokolu o 

vykonaní previerky s vedúcim orgánu verejnej správy a oboznámiť ho o návrhoch 

opatrení, ktoré na základe previerky mieni vykonať, odovzdať jedno vyhotovenie 

protokolu o vykonaní previerky a jeho súčastí orgánu verejnej správy. 

 

 Orgán verejnej správy je oprávnený počas previerky, najneskôr však do 14 dní 
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od doručenia zápisnice o prerokovaní obsahu protokolu o vykonaní previerky, podať 

písomné námietky proti pravdivosti a preukázateľnosti zistení prokurátora. Prokurátor 

opodstatnenosť námietok preverí a výsledok písomne oznámi orgánu verejnej správy. 

Námietky orgánu verejnej správy proti zisteniam prokurátora a oznámenie prokurátora 

o výsledku preverenia námietok sú súčasťou protokolu o vykonaní previerky. 

 

Protokol o vykonaní previerky obsahuje označenie prokurátora, ktorý previerku 

vykonal, označenie orgánu verejnej správy, v ktorom prokurátor vykonal previerku, 

predmet a účel previerky, miesto a čas vykonania previerky, označenie preverovaného 

obdobia, opis zistených skutočností a presné označenie ustanovení zákona alebo iného 

všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý bol porušený, dátum a miesto 

vypracovania protokolu.  

 

2.4. Vybavovanie podnetov  

 

 Podnet prokurátorovi je možné podať na ktorejkoľvek prokuratúre písomne 

alebo ústne. Jeho vybavenie je nutné vykonať do dvoch mesiacov. V niektorých 

prípadoch je možné túto lehotu aj predĺžiť. O vybavení podnetu je prokurátor povinný 

upovedomiť podávateľa. Podávateľ má právo, aby zákonnosť vybavenia bola 

preskúmaná nadriadeným prokurátorom. „Podnetom sa rozumie písomná alebo ústna 

žiadosť, návrh alebo iné podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré smeruje 

k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenie v rozsahu svojej pôsobnosti, najmä aby podal 

návrh na začatie konania pred súdom alebo opravný prostriedok, aby vstúpil do už 

začatého konania alebo vykonal iné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov 

a ostatných VZPP, na ktorých vykonanie je podľa zákona oprávnený“.36 

  

 Pri dozore prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy 

prokurátor chráni verejný záujem. Jeho dozor je zameraný na ochranu objektívneho 

práva. Koná z úradnej povinnosti, to znamená, že koná nielen na základe podnetov, ale 

aj na základe poznatkov získaných previerkou a iných poznatkov. Teda mal by konať, 

nielen keď orgán verejnej správy poruší zákon v neprospech účastníka konania, ale 

i v prípade, ak poruší zákon v prospech účastníka konania.  

                                                 
36 Zákon o prokuratúre, § 31 ods. 2 
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Záverom tejto kapitoly by sme chceli citovať nález Ústavného súdu SR PL ÚS 

17/96 z 4. 3. 1998, ktorý hovorí o činnosti prokurátora v súvislosti s dozorom voči 

orgánom verejnej správy.  

„Ústavný súd vyslovuje názor, že ochrana práv a zákonom chránených záujmov nie je 

činnosť, ktorá by znamenala nadradenosť prokurátora voči subjektom, o ochranu práv 

ktorých ide. Je v záujme právneho štátu, aby jeho orgány riadne a dôsledne plnili úlohy, 

ktoré sú im dané. Tam, kde by štátne orgány svojou činnosťou zasiahli neoprávnene do 

práva, právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, štát má 

povinnosť vytvoriť systém kontrolných mechanizmov na ich ochranu. Jedným z nich je 

prokuratúra. Jej miesto v kontrolnom systéme je nezastupiteľné.“37 

 

 V nasledujúcich dvoch tabuľkách si na záver zhrnieme teoretické poznatky 

z tejto kapitoly. 

 

Tabuľka 2: Prokurátorsky dozor 

Vykonanie dozoru prokurátorom 

Preskúmanie zákonnosti 
Vykonanie previerky 

zachovávania zákonnosti 

Uplatňovanie poradného 

hlasu na zasadania orgánov 

verejnej správy 

Zdroj: autorka  

 

Tabuľka 3: Právne prostriedky ktorými vykonáva prokurátor dozor 

Nástroje prokurátora Zásah proti obci  

Protest prokurátora  VZN, uznesenie, rozhodnutie 

Upozornenie prokurátora  VZN, uznesenie, rozhodnutie 

Návrh na začatie konania pre súdom Proti nesúladu právnych predpisov 

Zdroj: autorka 

 

                                                 
37 Nález Ústavného súdu SR PL ÚS 17/96 z 4. 3. 1998 
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3. METODOLÓGIA VÝSKUMU  
  

 Cieľom tejto kapitoly je popísať a zdôvodniť metodologické postupy použité pri 

písaní záverečnej práce. Z tohto dôvodu je táto kapitola rozdelená do viacerých častí, 

ktoré postupne popisujú a vysvetľujú postup práce a vytváranie východísk a záverov 

vyplývajúci z teoretických poznatkov porovnaných s praktickými skúsenosťami 

a argumentmi v prípadovej štúdii.  

 

3.1. Výskumný cieľ práce 

 

 Postupným prechodom kompetencii z orgánov štátnej správy na samosprávu 

získavali obce väčšie množstvo rozhodovacích právomocí, a tým aj väčší prísun 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Na základe týchto udalostí bolo potrebné 

rozšíriť kontrolné právomoci orgánom, ktorých úlohou je kontrolná činnosť. Tento 

proces sme vysvetlili v teoretickej časti práce. Vzhľadom k tomu, že žijeme v obci a na 

vlastné oči vidíme fungovanie tohto systému kontroly v samospráve, sme sa rozhodli 

našu prácu zamerať týmto smerom.  

 

 Kontrola samosprávy je však veľmi široký pojem, a keby sme mali hodnotne 

spracovať všetky spôsoby kontroly, nebolo by možné rozsahovo sa vmestiť do kritérií, 

ktoré sú stanovené pre túto prácu. Preto sme sa rozhodli hlavný cieľ práce zamerať na 

kontrolu samosprávy prokuratúrou. Z právneho hľadiska spôsob kontroly znie „ Dozor 

prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy.“38  

   

 Pod pojem verejná správa spadá aj samospráva, ktorá je jednou zložkou verejnej 

správy. Samospráva sa delí na miestnu samosprávu, ktorú tvoria obce a mestá a na 

regionálnu samosprávu, ktorú tvoria vyššie územné celky. Na základe tejto definície by 

sme mohli povedať, že predmetom nášho výskumu bude „Dozor prokurátora nad 

zachovávaním zákonnosti orgánmi územnej samosprávy, bližšie povedané obce.“   

  

 Prostredníctvom výskumného cieľa je potrebné si zadefinovať základnú 

výskumnú otázku. Najdôležitejšou vlastnosťou pri akejkoľvek kontrole je jej účinnosť, 

                                                 
38 Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, štvrtý diel  
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preto naša základná výskumná otázka bude znieť: Je dozor prokurátora v zmysle zákona 

o prokuratúre dostatočne účinný prostriedok na zachovanie zákonnosti v územnej 

samospráve?  

 

 Podľa zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre dozor prokurátora v samospráve je 

vykonávaný prostredníctvom preskúmania zákonnosti, vykonaním previerky 

zachovávania zákonnosti, uplatňovaním poradného hlasu na zasadaniach samosprávy. 

Na dosiahnutie účelu dozoru prokurátor používa nástroje protest, upozornenia a návrh 

na začatie konania pred súdom. Prostredníctvom tých poznatkov je potrebné, aby sme si 

bližšie definovali základnú výskumnú otázku a doplnili ju vedľajšími výskumnými 

otázkami, ktoré z týchto poznatkov vyplývajú.39 

 

Vedľajšie výskumné otázky sú: 

- Nakoľko je účinné upozornenie prokurátora? 

- Nakoľko je účinný protest prokurátora? 

- Nakoľko je účinná previerka prokurátora? 

- Ako uplatňuje generálny prokurátor možnosť podania návrhov na začatie konania pred 

súdom vo veci nesúladu všeobecne záväzných nariadení s legislatívou štátu? 

 

 Prostredníctvo týchto nástrojov prokurátora, ktorých účinnosť budeme sledovať 

v našom výskume, sa dopracujeme k výsledku, ktorý nám umožní nájsť odpoveď na 

základnú výskumnú otázku. 

 

 K základným a vedľajším výskumným otázkam sme sa rozhodli pridať 

doplňujúce výskumné otázky, ktoré majú doplniť našu prácu o pohľady obyvateľov 

samosprávy, ktorá je objektom našej prípadovej štúdie. Na základe tohto zámeru budú 

naše výskumné otázky znieť: Ako vnímajú dohľad prokurátora občania ? Aké prínosy 

mali upozornenia a protesty prokurátora pre obec? 

 

V nasledujúcom zobrazení si pre lepší prehľad zhrnieme otázky výskumného cieľa 

práce. 

                                                 
39 Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, štvrtý diel, § 20, 21 
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Cieľ záverečnej práce 
 

Poskytnúť pohľad na kontrolu samosprávy 

prostredníctvom dozoru prokurátora na dodržiavaním 

zákonnosti v územnej samospráve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Objekt a predmet výskumu 

 

 Pri výbere metodologického nástroja sme vychádzali z výskumných otázok, 

ktorých zodpovedanie by malo byť výsledným cieľom tejto práce. Samotný výskum 

 
Základná výskumná otázka 
 

Je dozor prokurátora v zmysle zákona o prokuratúre 

dostatočne účinný prostriedok na zachovanie 

zákonnosti v územnej samospráve? 

 
Vedľajšie výskumné otázky  

  
Nakoľko je účinné upozornenie prokurátora?  

Nakoľko je účinný protest prokurátora? 

Nakoľko je účinná previerka zachovávania zákonnosti prokurátora? 

Ako uplatňuje prokurátor  možnosť podania návrhov na začatie 

konania pred súdom vo veci nesúladu všeobecne záväzných 

nariadení s legislatívou štátu? 

 

Doplňujúca výskumná otázka  

 
Ako vnímajú dohľad prokurátora občania obce? 

      Aké prínosy mali upozornenia a protesty prokurátora pre obec? 
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chceme rozdeliť do niekoľkých fáz, ktorých výstupom bude poskytnutie čo najväčšieho 

množstva informácii smerujúcich ku konečnému výsledku práce. Základnou fázou je 

zameranie sa na štúdium odbornej literatúry z oblasti verejnej politiky. Na základe 

teoretických poznatkov chceme postaviť kvantitatívny a kvalitatívny výskum, ktorý 

nám pomôže objasniť odpovede na naše otázky.  

 

 Kvalitatívny výskum bude pozostávať z hodnotenia analýzy dát. Táto metóda 

nám umožní skúmať aktuálne výsledky, ale i výsledky retroaktívne. V tejto časti 

výskumu chceme sledovať kvantitatívne hodnotenie výsledkov činnosti prokuratúry 

z pohľadu riadiaceho orgánu, ktorým je generálna prokuratúra za roky 1999 až 

2007 

 

 Kvalitatívny výskum bude pozostávať z hodnotenia prípadovej štúdie 

a rozhovorov. Prípadová štúdia „umožňuje výskumníkom zachytiť komplexné 

a zmysluplné znaky udalostí reálneho života“40, čo je zámerom našej práce. Bardach 

(1996) v tejto súvislosti konštatuje, že „jednou z najčastejších chýb pri písaní PP41 je, že 

autori zahŕňajú všetky údaje a poznatky generované vo výskumnom procese. Chápanie 

PP predovšetkým ako hodnotovo vyjadrenej argumentácie, a nie len chladnej vedeckej 

objektívnosti, je ďalším rozdielom, ktorý odlišuje PP od tradičných akademických 

príspevkov. Váš PP musí obsahovať odporúčanie praktických riešení problémov 

reálneho sveta smerom k širokému a vysoko politizovanému obecenstvu. Okrem 

rigoróznej analýzy tu vzniká evidentná potreba Vás ako experta v danej oblasti VP 

zaujať stanovisko (pozíciu) k tomu, čo podľa Vás dokáže zabezpečiť najlepšie možné 

riešenie diskutovaného problému. Preto sú normatívne hľadiská Vášho rozhodovania 

a hodnotenia rovnako kľúčovým faktorom pri tvorbe PP.42  

 

 
 Našou úlohou v kvalitatívnom výskume je na základe teoretických 

poznatkov zhodnotiť funkciu nástrojov prokuratúry v reálnom živote. Na tento 

účel sme si vybrali prípadovú štúdiu obce Brunovce.   

  
                                                 
40 YIN, R.K. Case Study Research- Design and Methods, s. 2 
41 PP - Policy paper. Je to problémovo orientovaný nástroj komunikácie. Jeho účel je poskytovať 
komplexnú a presvedčivú argumentáciu zdôvodňujúcu sprievodné odporúčania pre verejnú politiku a teda 
slúži ako nástroj rozhodovania a výzva k aktivite smerom k cieľovému obecenstvu.  
42 Eóin Young and Lisa Quinn, s.19 
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3.3. Analytický rámec 

 

 Dôležitým krokom pre úspešný výskum je vytvorenie prehľadného analytického 

rámca. Ten je určený hlavne stanovením cieľa, výskumnými otázkami, vedľajšími 

výskumnými otázkami a zvolením metodologického nástroja analýzy dát a hodnotenie 

prípadovej štúdie. 

 

Výberu objektu prípadovej štúdie 

 

Hlavnými dôvodmi, prečo sme si vybrali ako objekt analýzy obec Brunovce boli, že : 

 

- táto obec podľa našich vlastných poznatkov je obcou, ktorá má na svojom konte 

veľké množstvo upozornení a protestov od prokurátora, o ktorých médiá 

informujú, že sa opakujú v mnohých ďalších obciach na Slovensku   

- materiály, ktoré bolo potrebné pri analýze tejto prípadovej štúdie získať, boli pre 

nás dostupné     

- problémy v tejto obci sú nám už dlhé roky známe, a preto aj orientácia 

v jednotlivých dokumentoch je jednoduchšia.  

 

 Základným znakom, prečo je táto obec vhodným objektom našej prípadovej 

štúdie je, že v nej boli niekoľkonásobne vyčerpané všetky nástroje prokurátora 

smerujúce k dohľadu nad dodržiavaní zákonnosti v samospráve, ktoré mu umožňuje 

zákon o prokuratúre uplatniť. 

 

Realizácia výskumu 

Výskum pozostával z niekoľkých krokov. 

 

Prvý krok  

 

 Prvým krokom bol kvantitatívny výskum správ o činnosti prokuratúry SR, ktoré 

vydáva generálna prokuratúra za roky 1998 až 2007. V týchto správach sme sa zamerali 

na časť výkonu dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. 
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Sledovali sme počet protestov, upozornení, previerok zachovávania zákonnosti, ktoré 

prokurátorky vydali. Výsledky použijeme pri odpovediach na výskumné otázky.  

 

Druhý krok   

 

 Tento krok pozostával z analýzy prípadovej štúdie, ktorú sme realizovali na 

prípade obce Brunovce, preskúmaním všetkých dokumentov, ktoré sa týkali dozoru 

prokurátora v tejto obci. Po preštudovaní sme ich zoradili do skupín podľa druhu 

porušení zákona:   

 

1. Znemožnenie výkonu funkcie zvoleným poslancom, neoprávnené vydávanie sa 

 občanov za verejných činiteľov 

2. Zákaz nástupu na uprázdnený post poslanca  

3. Nesprístupňovanie informácií.   

4. Nezvolávanie zasadaní v zákonnej lehote  

5. Postúpenie neakceptovaného protestu okresnému súdu  

6. Postúpenie neakceptovanému protestu proti VZN generálnemu prokurátorovi  

7. Návrh prokuratúre na vykonanie previerky zákonnosti  

 

 Pre úplnosť tejto problematiky je okrajovo spomenutá aj previerka Najvyšším 

kontrolným úradom SR, ktorý má tiež určité možnosti na kontrolu zákonnosti výkonu 

v samospráve a svoje výsledky môže postúpiť na ďalšie konanie prokuratúre.  

 

 Dôvod nášho výberu je, že materiály sú predmetom zásahu prokurátora voči 

nezákonnému postupu samosprávy. Prokurátor zasahoval v jednotlivých oblastiach 

niekoľkokrát viacnásobným upozornením alebo protestom. Postup prokurátora v týchto 

oblastiach má za následok negatívy postoj občanov a nedôveru k tomuto orgánu, lebo 

jednotlivé prípady boli ťahané niekoľko rokov a skončili neuvedením do súladu so 

zákonom a v konečnom dôsledku aj premlčaním trestných zodpovedností. Sú to oblasti, 

na ktorých je najzreteľnejšie vidieť účinnosť jednotlivých nástrojov prokurátora.  

 

Tretí krok 

 

 Posledný krok pozostával z rozhovorov s obyvateľmi vybratej obce 
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a predstaviteľom samosprávy. Uskutočnenie tohto druhu výskumu bolo potrebné, aby 

sme mohli zodpovedať na doplňujúce otázky našej práce.  

 

 Prvá fáza rozhovorov bola vykonaná oslovením obyvateľov obce vo veku 25, 

40, 70 rokov a rozhovorom s občanom, ktorého môžeme označiť ako aktivistu obce. 

 

 Druhá fáza pozostávala z rozhovoru s predstaviteľom obce, na základe ktorého 

sme chceli získať odpoveď na našu doplňujúcu výskumnú otázku.  

  

Hodnotenie nástrojov 

 

 Aby sme vedeli hodnotiť účinnosť nástrojov prokurátora, je potrebné 

zadefinovať si pojem účinnosť a stanoviť kritéria, na základe ktorých je nástroj účinný 

alebo neúčinný. Neúčinnosť nástroja by sme mohli charakterizovať ako neakceptovanie 

zásahu prokurátora samosprávou. V zákone o prokuratúre je stanovené, že prokurátor 

vykoná dozor nad dodržiavaním zákonnosti v samospráve prostredníctvom nástrojov, 

ktoré sú mu legislatívou určené. To znamená, že ak samospráva neakceptuje tieto 

zásahy prokurátora, porušuje tým zákon, a preto by mala za svoje konanie niesť 

dôsledky, až po trestnú zodpovednosť. 

 

Účinnosť 

 

 Základnou otázkou účinnosti vo VP je, či ciele alebo zamýšľané výstupy boli 

skutočne dosiahnuté.  

 

Tabuľka 4: Vybrané kritéria posudzujúce všeobecné ciele 

Typ kritérií Otázky Metódy 

Obsahové naplnenie verejnej politiky 

Účinnosť  Dosiahnu sa ciele verejnej 
politiky? Má navrhovaná 
VP zamýšľaný účinok? 
V akej miere sa dosahujú 
jednotlivé ciele? 

Prenesené kritéria z cieľov 
stanovených pre konkrétnu 
verejnú politiku  

Relevantnosť Do akej miery výsledky 
riešia problém? Do akej 
miery je daný problém 

Priority, potreby, 
požiadavky spotrebiteľov 
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prioritou pre komunitu? 
Kvalita Dosahuje VP minimálnu 

úroveň? Je daná služba 
prístupná (časové 
hľadisko)? Spĺňa 
očakávania obyvateľov? 

Miera naplnenia 
minimálnych štandardov 
(dodržiavanie lehôt, 
vybavovanie sťažností) 
miera spokojnosti 

Zdroj: autorka, na základe údajov Staroňová 2007, s. 42  
 

Kritéria účinnosti vzhľadov na kontext tejto diplomovej prace: 

 

- reakcia samosprávy na upozornenia a protesty 

- zmena v jednotlivých postupoch samosprávy 

- množstvo zásahov prokurátora voči samospráve v tej istej veci 

- postoj prokurátora pri vykonávaní zásahov voči samospráve v tej istej veci  

- konanie samosprávy v súlade so zákonom 

 

Na základe týchto kritérií budeme hodnotiť účinnosť nástrojov prokurátora 

použitých pri dohľade nad dodržiavaním zákonnosti v samospráve.  

 

Dôsledky 

 

Teória, zákon o prokuratúre, zákon o obecnom zriadení stanovujú, že 

upozornenia a protesty musí samospráva prejednávať, rozhodnúť o prijatí opatrení na 

odstránenie porušenia zákonnosti. Na prejednávaní sa môže zúčastniť prokurátor. Ak 

samospráva nevyhovie protestu, prokurátor môže zahájiť konanie pred súdom. Súd 

potom zruší nezákonný krok napr. uznesenie zastupiteľstva. Ak samospráva znova 

poruší zákon v tejto istej veci, prokuratúra vydá ďalší protest, resp. zaháji ďalšie 

konanie pred súdom. V prípadoch trestnej činnosti samosprávy by mala prokuratúra 

konať voči samospráve v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku a zákona 

č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona – napr. trestné činy zneužívania právomoci 

verejného činiteľa, marenia úlohy verejného činiteľa, podvod, porušovanie povinností 

pri správe cudzieho majetku, falšovanie a pozmeňovanie verejných listín atď.  

 

 Ak samospráva nerešpektuje protest prokurátora vo veci všeobecne záväzného 

nariadenia, môže prokurátor podať návrh na začatie konania pred súdom, ktorý má 

právo napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť.  
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Nástroje dozoru prokuratúry by mali byť podľa platných zákonov dostatočným 

a komplexným systémom, nakoľko využíva prinútenia miernejšími spôsobmi v 

netrestnej oblasti, upozornenia a protesty, až po trestné stíhanie a vyvodenie 

zodpovednosti za porušenia zákona verejnými činiteľmi. Podľa uvedenej legislatívy a 

správ o činnosti prokuratúry by mala byť miera donútenia týmto nástrojom dostatočne 

zaistená. Prinútenie zahŕňa všetky spôsoby nápravy, od miernejších až po trestnú 

zodpovednosť. Na koľko, a či sú dôsledky vyvodzované, zistíme v praktickej časti 

práce. 

 

3.4. Zdroj dát  

 

  Zdroje dát, ktoré sme využili pri písaní tejto práce môžeme rozdeliť do troch 

skupín:  

   

1. Legislatívne materiály 

 

 Ústava SR a zákony upravujúce postavenie obce a postavenie prokurátora ako 

kontrolného orgánu boli požité pri písaní teoretickej časti práce, ako nevyhnutný 

materiál slúžiaci k získaniu všeobecných poznatkov pre výskumnú časť práce.  

 

2. Dokumenty 

 

 Materiály, ktoré boli použité na kvantitatívny výskum sme získali 

prostredníctvom elektronických médií. Hodnotenie bolo vykonané na základe 

analýzy dokumentov obsahujúcich správy o činnosti prokuratúry na roky 1999 až 2007. 

 

3. Prípadová štúdia Brunovce 

 

 Na základe kritérií, ktoré sme už vyššie uvádzali sme si vybrali ako objekt nášho 

výskumu obec Brunovce. Materiály sme získali prostredníctvom aktivistov 

zaoberajúcich sa touto problematikou. Chýbajúce sme doplnili prostredníctvom žiadosti 

o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 
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Žiadali sme informácie od Generálneho prokurátora SR, na základe ktorých sme sa 

chceli dozvedieť o stave návrhu prokurátora na začatie konania pred Ústavným súdom 

SR. Ďalšia žiadosť smerovala prokurátorovi okresnej prokuratúre Nové Mesto nad 

Váhom, prostredníctvom ktorej sme žiadali sprístupnenie upozornenia prokurátora Pd 

43/09-14 zo dňa 26.06.2009, podaného starostovi obce Brunovce v súvislosti s jeho 

postupom pri zvolávaní obecného zastupiteľstva.  

 

 Textová analýza pozostáva z dokumentov, ktoré boli vybrané, aby poukázali na 

účinnosť nástrojov prokuratúry pri dozore nad zachovávaním zákonnosti orgánmi 

verejnej správy. Analyzovať budeme materiály týkajúce sa upozornení prokurátora, 

protestov prokurátora, návrhu na vykonanie previerky, dokumenty obsahujúce 

vyjadrenia občanov, dokumenty obsahujúce odpovede samosprávy na zásah 

prokurátora. Všetky materiály bude možné nájsť v súhrnných tabuľkách v analytickej 

časti práce.   

 

 Na doplnenie textovej analýzy sme sa rozhodli vykonať rozhovory s niektorými 

obyvateľmi obce. Tento zámer sme uskutočnili na základe osobného pohovoru, 

položením otázok, ktorých odpovede sme zaznamenali písomnou formou. Rozhovory 

sme sa pokúšali vykonať s niekoľkými obyvateľmi obce. Odpovede na otázky sme 

získali len od troch občanov. 

 

Uskutočnené boli s: 

- prvým občanom dňa 20. 07. 2009,  

- druhým starším občanom obce dňa 26. 07. 2009 

- tretím občanom aktivistom 27. 07. 2009  

 

 Rozhovor s predstaviteľom obce pol vykonaný dňa 26. 07. 2009. Oslovili sme 

hlavného kontrolóra obce, ktorý nám prisľúbil písomné vyjadrenie na našu položenú 

otázku: Aké prínosy mali upozornenia a protesty prokurátora pre obec?  
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4. DOZOR PROKURATÚRY NAD DODRŽIAVANÍM 

ZÁKONNOSTI V SAMOSPRÁVE ZA POSLEDNÝCH 

DESAŤ ROKOV 

  

 Aby sme mali lepšiu predstavu o činnosti prokuratúry v netrestnej oblasti, 

o množstve podaných upozornení a protestov, o ich vybavení a o počte úspešne 

vykonaných previerok, porovnáme si tieto výsledky na základe kvantitatívnych údajov 

zo správ Generálnej prokuratúry (ďalej len správ) za roku 1998 až 2007. Podrobnejšie 

sa budeme venovať roku 2007, ktorý je z hľadiska dostupných informácii 

najvhodnejším rokom na hlbšiu analýzu výsledkov. Tento rok je posledný rok, 

v ktorom bola správa o činnosti prokuratúry vydaná. Preto môžeme povedať, že údaje 

z tohto obdobia sú najaktuálnejšie.  

  

 Činnosť prokuratúry v netrestnej oblasti možno rozdeliť na úlohy, ktoré 

prokuratúry plnia vo vzťahu k orgánom verejnej správy – sú to netrestné, mimosúdne 

oblasti a úlohy v oblasti občianskej – sú to netrestné občianskosúdne oblasti. Táto 

činnosť je uskutočňovaná hlavne prokurátormi špecializovanými na netrestnú oblasť.  

 

Nasledujúca tabuľka nám ukáže koľko bolo v netrestnej oblasti v jednotlivých 

rokoch vybavených vecí, protestov, upozornení a previerok. 

 

Tabuľka 5: Konanie prokuratúry v netrestnej oblasti 

Roku Celkom vecí Protesty Upozornenia Previerky 

1998 8 728 - - 977 

1999 10 128 807 897 988 

2000 11 838 991 1123 1091 

2001 12 773 962 962 1194 

2002 13 340 1147 1069 1213 

2003 13 701 1348 1050 1188 

2004 14 280 941 1263 1110 

2005 14 522 1024 1083 1296 

2006 13 892 1079 1301 1264 
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2007 15 184 1174 1485 1220 

Zdroj: autorka, na základe údajov z GP SR  

Poznámka: údaje nedostupné 

 

Z uvedených dát je možné vyčítať, že vybavovanie vecí v netrestnej oblasti 

prokuratúrou každým rokom vzrastá a v pomere k ním vzrastajú aj zásahy prokuratúry 

proti orgánom verejnej správy. 

 

Zásah prokurátorov smerujúci k preskúmaniu zákonnosti postupov a rozhodnutí 

orgánov verejnej správy môže byť vykonaný na základe vlastnej iniciatívy, ale hlavne 

na základe podnetov.  

 

Tabuľka nám zobrazí koľko podnetov podali f.o. a p.o. v jednotlivých rokoch 

a koľko protestov a upozornení prokurátorky na základe týchto podnetov vydali. 

V samostatnom stĺpci tabuľky zobrazíme počet podnetov, ktoré boli podané na 

preskúmanie postupov orgánov samosprávy. 

 

Tabuľka 6: Konanie prokuratúry na základe podnetov  f.o. a p.o. 

Podnety proti samospráve 

- 

172 

205 

238 

355 

376 

362 

351 

298 

430 

Zdroj: autorka, na základe údajov z GP SR  

 

  Z uvedenej tabuľky možno vidieť, že počet podnetov v sledovanom období sa 

zvýšil. Tento jav môže byť dôsledkom toho, že verejnosť sa viac snaží kontrolovať 

činnosť verejných orgánov, alebo aj vzrastom počtu korupčných prípadov v štáte. 

Roky Podnety Protesty Upozornenia 

1998 2079 - - 

1999 2644 364 206 

2000 3 156 380 264 

2001 3481 420 274 

2002 3658 397 239 

2003 3794 551 184 

2004 3898 346 268 

2005 4128 481 240 

2006 4024 510 314 

2007 4071 539 390 
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Z týchto dát si môžeme ďalej všimnúť, že v pomere počtu podaných podnetov a súčte 

upozornení a protestov je značný rozdiel. V správe sa uvádza, že prokuratúra ostatné 

podnety rieši odložením, zamietnutím alebo inak vybavením podnetov. V samostatnom 

stĺpci možno vidieť, koľko podnetov je smerujúcich proti samospráve. Ich počet úmerne 

rastie s počtom podaných podnetov. Prokurátor najčastejšie vydáva protesty 

a upozornenia voči nepreukázateľnosti, uznášaniaschopnosti, za nevyznačenie dátumu 

vyhlásenia VZN a nezverejnenie na úradnej tabuli.  

 

Jedným z dôsledkov nerešpektovania protestov alebo upozornení prokurátora 

smerujúcich voči nesúladu VZN s ústavou alebo zákonmi je podnet generálneho 

prokurátora na začatie konania pred ústavným súdom. V nasledujúcej tabuľke 

zobrazíme počet podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktorými sa domáhali 

podania návrhu na začatie konania o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov s 

Ústavou Slovenskej republiky, niektorými zákonmi ako aj s Dohovorom o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, počet návrhov na ústavný súd, ktoré boli vydané 

proti orgánom samosprávy. 

  

Tabula 7: Konanie generálneho prokurátora 

Roky Podnety Návrhy Návrhy proti samospráve 

1998 - 5 3 

1999 14 5 3 

2000 26 14 10 

2001 25 6 5 

2002 33 4 3 

2003 57 6 0 

2004 53 7 0 

2005 67 9 2 

2006 53 6 1 

2007 39 5 1 

Zdroj: autorka, na základe údajov z GP SR  

 

 

 Z uvedených dát možno vidieť, že GP len malé množstvo podnetov vybavuje 

návrhom na ústavný súd.  
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Činnosť prokuratúry v roku 2007 

  

 Prokurátori v roku 2007 vybavili celkom 15 184 vecí. Proti všeobecne záväzným 

právnym predpisom vydaným orgánmi verejnej správy, opatreniam a rozhodnutiam 

týchto orgánov v jednotlivých veciach, bolo v roku 2007 podaných 1 174 protestov. Za 

účelom odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov orgánmi verejnej správy prokurátori podali v roku 2007 celkom 1 485 

upozornení prokurátora. V orgánoch verejnej správy prokurátori v roku 2007 vykonali 

celkom 1 220 previerok zachovávania zákonnosti. Na začatie konania pred Ústavným 

súdom SR generálny prokurátor v roku 2007 podal 5 návrhov.  

 

 Nasledujúca tabuľka bude pozostávať z dát týkajúcich sa upozornení a protestov 

prokurátora za rok 2007.  

 

Tabuľka 8: Úspešnosť upozornení a protestov prokurátora za rok 2007 

Rok 2007 

vybavené protesty 875 

vybavené upozornenia 1219 

Úspešné protesty 839 

neúspešné protesty 22 

späť vzaté protesty 14 

Úspešné upozornenia 1200 

neúspešné upozornenia 13 

späť vzaté upozornenia 6 

Zdroj: autorka, na základe údajov z GP SR  

 

 Generálna prokuratúra tvrdí, že úspešnosť protestov upozornení prokurátorov 

bola v tomto roku dobrá. Výsledné číslo je 92,6% úspešných protestov a 98,2% 

úspešných upozornení. 

 

4.1. Previerka zachovávania zákonnosti 

 

 Táto činnosť prokuratúry je veľmi náročná hlavne z dôvodu jej prácnosti 

a nedostatku počtu prokurátorov, ktorým by bolo umožnené takúto činnosť vykonávať. 
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Spočíva totižto v zhromažďovaní poznatkov o porušovaní zákonov zo strany orgánov 

verejnej správy, ich vyhodnotení, spôsobom jej vykonania, vypracovania záznamu 

z previerky, prerokovaním výsledkov a uplatnením príslušných opatrení. 

  

V nasledujúcej tabuľke zobrazíme počet previerok v jednotlivých krajoch SR.  

 

Tabuľka 9: Počet previerok za rok 2007 

rok 2007 

Bratislava  46 

Trnava  183 

Trenčín  150 

Nitra  168 

Žilina  217 

Banská Bystrica  126 

Prešov  86 

Košice  229 

Generálna prokuratúra  2 

Zdroj: autorka, na základe údajov z GP SR  

 

 Prokuratúra za rok 2007 vykonala na základe vlastných plánov úloh krajských 

a okresných prokuratúr 765 previerok, v súvislosti s plnením úlohy generálnej 

prokuratúry 212 previerok, mimo plánov na základe vlastnej iniciatívy 137 previerok. 

Na základe preverenia účinnosti svojich opatrení prostredníctvom podnetov 

a upozornení vykonala 93 kontrolných previerok, čo je podľa nášho názoru veľmi málo 

vzhľadom k tomu, že za rok 2007 celkovo vydala 1174 protestov a 1485 upozornení. 

Najviac previerok však za rok 2007 bolo vykonaných v orgánoch územnej samosprávy 

(361 previerok). Z tabuľky vidíme, že najviac previerok bolo vykonaných v Košickom 

a Žilinskom kraji.  

 

4.2. Zákonnosť postupov a rozhodovanie orgánov územnej samosprávy 

  
 Zákonnosti postupu a rozhodovania orgánov územnej samosprávy prokurátori 

venujú pozornosť prakticky od kreovania týchto orgánov. Toto dlhoročné sledovanie 

prokurátorských opatrení smerujúcich k odstráneniu porušovania zákonnosti týmito 
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orgánmi má ten následok, že orgány územnej samosprávy v podstate bez výhrad 

akceptujú takmer všetky právne prostriedky prokurátora smerujúce k uplatneniu 

zákonnosti. Naviac medzi orgánmi prokuratúry a orgánmi územnej samosprávy sa už 

vytvorili také vzťahy, že prokurátori s orgánmi územnej samosprávy častokrát aj 

neformálne spolupracujú, a to najmä v oblasti riešenia problémov spojených s 

aplikáciou právnych predpisov. Prokurátori aj takouto formou prispievajú ku 

skvalitňovaniu postupov a rozhodovania orgánov územnej samosprávy.43 

 

 V nasledujúcej tabuľke zobrazíme počty upozornení a protestov prokurátorov 

smerujúcich proti všeobecne záväzným nariadeniam obcí, miest a vyšších územných 

celkov. Tabuľka zobrazuje počet vyhovených a nevyhovených upozornení a protestov. 

 

Tabuľka 10: Protesty a upozornenia proti VZN samosprávy za rok 2007 

protesty prokurátora upozornenia prokurátora 
kraj  

podané vyhovené nevyhovené podané vyhovené nevyhovené 

BA 13 9 1 1 1 - 

TT 56 55 1 - - - 

TN 17 11 1 31 29 - 

NR 51 48 2 21 21 - 

ZA 22 22 - 7 7 - 

BB 9 9 - 3 1 - 

PO 34 34 - - - - 

KE 16 16 - 12 12 - 

spolu 218 204 5 75 71 - 

Zdroj: : autorka, na základe údajov z GP SR  

 

 Táto tabuľka nám hovorí o úspešnosti protestov prokurátorov 97,6 % 

a úspešných upozornení 100%.  

 

 Druhá tabuľka znázorňuje počty protestov a upozornení podaných proti 

rozhodnutiam starostov obcí a primátorov miest.  

 

                                                 
43 Vyjadrenie Generálnej prokuratúry v Správe o činnosti prokuratúry za rok 2007, s. 9 
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Tabuľka 11: Protesty a upozornenia prokurátora proti rozhodnutiam starostov 

a primátorov za rok 2007 

protesty prokurátora upozornenia prokurátora 
kraj 

podané vyhovené nevyhovené podané vyhovené nevyhovené 

BA 30 19 5 35 32 2 

TT 10 9 1 147 147 - 

TN 36 35 1 - - - 

NR 32 29 - 77 73 1 

ZA 63 60 - 182 174 - 

BB 28 23 - 82 65 - 

PO 28 3 - 35 35 - 

KE 17 17 - 28 28 - 

spolu 244 195 7 586 554 3 
Zdroj: : autorka, na základe údajov z GP SR  

 

 Tu je úspešnosť vybavenia protestov 96,5% a upozornení 99,4%. Spolu orgánom 

územnej samosprávy prokurátori podali celkom 462 protestov prokurátora a 661 

upozornení prokurátora. 

 

 Po preskúmaní a zhrnutí všetkých výsledkov, ktoré nám sprístupňuje generálna 

prokuratúra v správach o činnosti prokuratúry vyplýva, že dohľad nad dodržiavaním 

zákonov v samospráve je významným prínosom k zabezpečeniu ochrany občanov 

i štátu a zároveň aj zvyšujúcim faktorom kvality činnosti a rozhodovania samospráv. 

V správach o činnosti prokuratúr sa dokonca uvádza, že orgány územnej samosprávy 

vítajú prokurátorské previerky, pretože tak v štádiu ich vykonávania, ale najmä v štádiu 

prerokovania protokolu z tejto previerky majú možnosť si ozrejmiť problémy súvisiace 

s aplikáciou právnych predpisov. 

 

4.3. Účasť prokurátora na zasadnutiach orgánov verejnej správy a 

uplatňovanie poradného hlasu 

 

 Okrem upozornení, protestov a previerok môže prokurátor uplatňovať svoje 

právo dozoru aj prostredníctvom poradného hlasu na zasadnutiach orgánov verejnej 

správy. „Z podkladov krajských prokuratúr musíme konštatovať však pozitívny fakt, že 

takmer v každom prípade podaného protestu prokurátora proti VZN sa prokurátori 
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zúčastnili ich prejednania na príslušnom zastupiteľstve a svojou osobnou účasťou neraz 

prispeli aj k náležitému vysvetleniu, v čom spočívalo porušenie zákona.“44 

 

4. 4. Zhodnotenie 

 

 Z tohto výskumu možno konštatovať, že činnosť prokuratúry v netrestnej oblasti 

je rozsiahla. Prokurátorky dostávajú veľké množstvo podnetov od f.o. a p.o. na 

preskúmanie zákonnosti postupov a rozhodnutí orgánov verejnej správy. Prekvapujúce 

je, že iba malé množstvo v pomere k podaným podnetom je vybavené prostredníctvom 

nástrojov prokurátorov. To, ako skončia ostatné podnety, sa nám z nášho výskumu 

nepodarilo zistiť. V správach sa hovorí o odložení podnetov, vybavení iným spôsobom.  

 

 Keď sa pozrieme na hodnotenie dát prostredníctvom jednotlivých rokov, 

môžeme konštatovať, že počet vybavených vecí vzrastá a vzrastá aj počet podaných 

podnetov, čiže na činnosť prokuratúry sú každým rokom kladené väčšie nároky. 

  

 Výsledky, ktoré sme prostredníctvom analýzy kvantitatívnych dát získali, 

použijeme pri vyhodnocovaní nástrojov prokuratúry.  

 

                                                 
44 Tamtiež, s.12 
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5. DOHĽAD PROKURÁTORA V OBCI BRUNOVCE 

 

 Nasledujúca kapitola bude zameraná na prípadovú štúdiu obce Brunovce. Na 

základe textovej analýzy budeme hodnotiť účinnosť nástrojov prokurátora, ktoré použil 

pri dozore nad zachovávaním zákonnosti orgánmi územnej samosprávy. Kapitola bude 

rozdelená podľa druhu porušení zákona. 

 

 Tabuľke nám zobrazí základné informácie o obci Brunovce.  

  

Tabuľka 12: Základné údaje o obci Brunovce 

Samosprávny kraj  Trenčiansky  

Okres Nové Mesto nad Váhom 

Región Rudnaja 

Počet obyvateľov  547 

Rozloha 582 ha 

Starosta Dušan Močko 

Zdroj: autorka 

  

Dokumenty 

 Na analýzu prípadovej štúdie obci Brunovce sme použili veľké množstvo 

materiálov. V nasledujúcich tabuľkách ich zobrazíme podľa druhu, dátumu, označenia 

evidenčným značením a účelu.  

 

Tabuľka 13: Upozornenia prokurátora voči obci Brunovce 

Upozornenia prokuratúry 

Dátum Číslo Účel 

24. 07. 1991 Pd 419/91 – 2 o miestnych daniach a poplatkoch 

14. 04. 1994 Pd 5008/94 – 2 o neoprávnenom nástupu poslancov 

09. 02. 1995 Pd 4004/95 – 6 o rozpočte obce 

18. 09. 2001 Pd 4010/01 – 39 o nezvolávaní zasadnutí 

18. 10. 2004 Pd 2026/04 – 41 o miestnych daniach a poplatkoch 

18. 06. 2007 Pd 49/07 – 8 o nezvolávaní zasadaní 

22. 06. 2007 Pd 111/07 o záverečnom účte 
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24. 04. 2008 Pd 33/08 – 6 o nezvolávaní zasadaní 

13. 06. 2008 Pd 53/08 – 6 o slobodnom prístupe k informáciám 

26. 06. 2009 Pd 43/09 – 14 o nezvolávaní zasadaní 

Zdroj: autorka 

 

Tabuľka 14: Protesty prokurátora voči obci Brunovce 

Protesty prokurátora 

Dátum Číslo  Účel 

05. 05. 1994  Pd 5013/94 – 5  miestnych daniach - exekúcia 

05. 05. 1994 Pd 5012/94 - 2 miestnych daniach - exekúcia 

05. 05. 1994 Pd 5011/94 - 5 o miestnych daniach a poplatkoch 

06. 05. 1994 Pd 5014/94 - 6 o miestnych daniach a poplatkoch 

03. 04. 2002 Pd 5055/01 - 19 o zamedzení nástupu poslanca 

20. 06. 2007 Pd 46/07 - 14 o uznesení obecného zastupiteľstva 

26. 03. 2008 Pd 16/08 - 6 o VNZ 

Zdroj: autorka 

 

Tabuľka 15: Ostatné dokumenty týkajúce sa obce Brunovce 

Ostatné dokumenty 
Dátum Účel – Číslo 

25. 01. 1991 Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/1991 
13. 05. 1993 Informácia okresnej volebnej komisie 
28. 04. 1994 List Generálneho prokurátora 
30. 06. 1994 List starostu, ako odpoveď na upozornenie prokurátora 
26. 10. 2001 Výpis z uznesenia mimoriadneho zasadania obce 
06. 03. 2002 Nález Ústavného súdu SR č. 16 - I. ÚS 13/ 2 
08. 07. 2002 Návrh na okresný súd, Pc 2020/02 – 2, 
19. 05. 2004 Rozsudok okresného súdu 4S 1/02-26 
28. 05. 2006 Verejné vyhlásenie občanov 
03. 10. 2006 Uznesenie Okennej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom 4 Pv 438/0545 
23. 11. 2007 Obvinenie uznesením vyšetrovateľa ČVS: ORP-1126/3-OVS-TN-2007 
18. 01. 2008 Informácia prokuratúry o premlčaných obvineniach voči starostovi obce 
22. 05. 2009 Podnet na vykonanie previerky zachovávania zákonnosti 
28. 07. 2009 Vyjadrenie Krajskej prokuratúry Trenčín na žiadosť o informácie 
09. 07. 2009 Odpoveď na podnet vykonania previerky zachovania zákonnosti  

Zdroj: autorka 

 

Previerka zachovávania zákonnosti 

 

 Dňa 9. 7. 2009 bol podaný podnet Pd 64/ 09 – 10 na vykonanie previerky 



 65 

zachovávania zákonnosti, ktorý je použitý ako materiál v tejto kapitole.  

  

 

5.1. Úvod 

 

 Touto prípadovou štúdiou sledujeme proces vydávania protestov, upozornení 

prokurátora. Štúdiou by malo byť preukázané, či sú tieto nástroje dostatočné k udržaniu 

zákonnosti pri výkone samosprávy. Sledujeme, či majú dostatočný účinok na zlepšenie 

zákonnosti v samospráve. Okrem toho pozorujeme aj konanie prokuratúry po vydaní 

protestov a upozornení v rovnakých prípadoch, či prokuratúra patrične koná, keď musí 

vydávať niekoľkonásobne po sebe tie isté upozornenia a samospráva ich opakovane 

neakceptuje.  

 

      Dozor prokuratúry nad dodržovaním zákonnosti sme sa rozhodli priblížiť na 

príklade obce Brunovce z dôvodu, že ide o dlhodobé a beztrestné zneužívanie 

samosprávy, ktoré kopírujú ďalšie obce a žiadne zákonné nástroje, ktoré boli použité, 

nepriniesli deklarovaný výsledok na obnovenie zákonnosti, lebo tie isté porušenia 

zákonov sa dodnes opakujú.  

 

  Občania tejto obce sa od r. 1990, t.j. od vzniku samosprávy na Slovenku, sa 

pokúšajú uviesť do zákonného stavu práva občanov, ktoré permanentne porušuje 

miestna samospráva nerešpektovaním zákona o obecnom zriadení a všeobecne 

záväzných predpisov a zneužívaním prenesených kompetencií štátu. Na obnovenie 

porušených práv niekoľkonásobne využili všetky zákonné prostriedky. Obracali sa na 

orgány vnútornej i vonkajšej kontroly. Nakoľko žiadna vnútorná kontrola v tejto obci 

prakticky neexistovala, hľadali pomoc v prokuratúre, ktorá je poverená všeobecným 

dozorom nad dodržiavaním zákonnosti v samospráve, na Ministerstvo vnútra SR, na 

Národnú radu SR, na predsedov vlády i prezidenta SR. Nakoniec využili aj konanie 

pred Ústavným súdom SR, nakoľko boli presvedčení, že činnosťou ústavných orgánov 

je účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené a občan sa môže v zmysle 

ústavy postaviť na odpor voči odstraňovaniu demokratických práv. „Občania majú 

právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok  

základných ľudských  práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných 
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orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“45 Tento nález 

Ústavného súdu46 starosta obce nerešpektoval a dodnes nenesie za toto konanie žiadnu 

zodpovednosť. Deviati občania obce Brunovce vydali o tomto stave verejné vyhlásenie, 

ktoré zaslali najvyšším predstaviteľom štátu a poslancom Európskeho parlamentu. 

„Prehlasujeme, že v našom členskom štáte Európskej Únie Slovensku, v našej obci 

Brunovce, je podľa nás z viny konania štátu šestnásty rok systematicky odstraňovaný 

demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd zakotvených v Ústave SR a 

vládne tu nová „samosprávna totalita““ 47   

 

 Ide o kauzy hrubého verejného porušovania zákona, opakované, nerešpektované 

protesty a upozornenia prokuratúr v tej istej veci, ktorých vydala prokuratúra 17. Tento 

prípad sleduje na základe vysielania slovenských médií a internetovej stránky 

www.brunovce.otvorene.sk, ktorú zriadili aktivisti, celý štát, najvyšší predstavitelia, 

generálna prokuratúra, ministerstvo vnútra SR, Najvyšší kontrolný úrad SR i miestne 

štátne orgány.  

 

 Máme zistené, že nezákonné konanie, nerešpektovanie protestov a upozornení 

prokurátora sa po vzore Brunoviec opakuje v mnohých ďalších obciach na Slovensku, 

napr. obec Somotor, Zemianska Olča, Malý Slivník, Dubovany, Tepličky, Zemianske 

Kostoľany, Zlaté Moravce a ďalšie, ktorí sa obracali na aktivistov obce Brunovce so 

žiadosťami o pomoc, lebo ich prípad považovali za totožný.    

 

 Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti v obci Brunovce bol 

vykonávaný od roku 1990 do súčasnosti prostredníctvom upozornení, protestov 

prokurátora a trestnými konaniami, no ani do roku 2009 nebola vyvodená trestná 

zodpovednosť, obnovený právny poriadok tak, aby tu platil zákon o obecnom zriadení. 

Protesty a upozornenia prokurátora boli vydávané na základe návrhov na ich vydanie 

a na základe trestných oznámení zo strany občianskych aktivistov z obce Brunovce. 

Z vlastnej iniciatívy prokuratúra protesty a upozornenia nevydala. V roku 1998 

občianski aktivisti požiadali o pomoc nadáciu Občan a demokracia, ktorá ich 
                                                 
45 Ústava SR čl. 32 
46 Nález Ústavného súdu č. 16 – I. ÚS 13/2 – Právo kandidovať vo voľbách. Právo na informácie,06. 03. 
2002, http://brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/rozhodnutie-us-sr-ius-13-02/i.s1302-
56.doc/view  
47

 Príloha 1: Verejné vyhlásenie občanov v zmysle čl. 32 Ústavy SR, dňa 28. 05. 2006   
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v trestných konaniach a pred ústavným súdom zastupovala. Na Ústavnom súde SR boli 

úspešní. Trestné konania, za trestné činy obvineného starostu obce Brunovce, za 

niekoľko násobné zneužívanie právomoci verejného činiteľa, podvod, machinácie pri 

verejnej súťaži, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku sa v dôsledku 

prieťahov v konaní prokuratúry skončili po desaťročnom vyšetrovaní a presúvaní po 

rôznych prokuratúrach premlčaním trestnej zodpovednosti, lebo prokuratúra SR 

v zákonnej lehote nedokázala vyvodiť zodpovednosť ani za jeden trestný čin.48   

 

5.2. Analýza nástrojov prokurátora v obci Brunovce 

 

  V nasledujúcej časti sa zameriame na analýzy jednotlivých nástrojov, ktoré boli 

použité proti konaniu orgánom obci.  

 

Sú nimi: - upozornenia prokurátora  

 - protesty prokurátora  

 - postúpenie nesplneného protestu generálnemu prokurátori  

 - previerka zákonnosti výkonu samosprávy  

 - trestné stíhanie  

 - kontrola Najvyšším kontrolným úradom   

 

 V nasledujúcej prípadovej štúdii je rozobratý dozor prokuratúry nad dodržiavaní 

zákonnosti v samospráve na konkrétnych prípadoch z obce Brunovce, kde boli 

realizované všetky spôsoby dozoru nad zákonnosťou v samospráve prokuratúrou t.j. 

upozornenia a protesty prokurátora, návrh generálnemu prokurátorovi na konanie pred 

ústavným súdom, previerka zachovávania zákonnosti a trestné konanie. Pre úplnosť 

analýzy celej prípadovej štúdie ich doplníme i pokusmi o využitie kontroly Najvyšším 

kontrolným úradom SR. Zoradené sú podľa najčastejších a najpodstatnejších oblastí 

porušovania zákona v samospráve, ktoré sa opakujú aj v iných samosprávach a často sa 

objavujú v Slovenských médiách. V každej časti účinnosť jednotlivých opatrení 

prokurátora prakticky vyhodnotíme.  

 

                                                 
48 Informácia prokuratúry o premlčaných vznesených obvinenia proti starostovi E-I 1/08, zo dňa 18. 
januára 2008  
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5.2.1. Upozornenie prokurátora Pd 5008/94-2  

Znemožnenie výkonu funkcie zvoleným poslancom, neoprávnené 

vydávanie sa občanov za verejných činiteľov.  

 

 Upozornenie prokurátora v tejto veci vydala Okresná prokuratúra Trenčín, až na 

základe zákroku generálneho prokurátora SR JUDr. Vojtecha Bachu a predchádzajúcich 

podnetov poslancov Obecného zastupiteľstva obce Brunovce, ktorí podali trestné 

oznámenia voči starostovi obce a občanom, vydávajúcich sa namiesto nich za verejných 

činiteľov, poslancov Obecného zastupiteľstva Brunovce. V podnetoch namietali 

zneužívanie verejnej funkcie nezvolenými občanmi a starostom, ktorý sa svojej funkcie 

vzdal, no napriek tomu i po vzdaní sa svojho mandátu rozhodoval o verejných 

financiách a poberal finančné prostriedky z obecného konta. Spolu s občanmi, ktorých 

si následne v rozpore so zákonom vymenoval za nových poslancov, rozhodoval a 

uvaľoval prostredníctvom VZN povinnosti na občanov.     

 

 Okresná prokuratúra sa zaoberala s preskúmaním prípadu a vydaním 

upozornenia prokurátora až po osobnej návšteve občanov u vtedajšieho generálneho 

prokurátora SR JUDr. Vojtecha Bachu a jeho upraveniu postupu smerovaného Okresnej 

prokuratúre Trenčín.  

 

 „Neakceptovanie viacerých poslancov obecného zastupiteľstva v Brunovciach 

Dušanom Močkom, nastúpenie náhradníkov dňa 16. februára 1991, ako i pôsobenie 

poslancov, ktorí sa dňa 21.januára 1990 vzdali mandátov, možno preto považovať za 

nemajúce oporu v zákone. Generálna prokuratúra SR však upraví Okresnú prokuratúru 

Trenčín, aby starostu a obecné zastupiteľstvo v Brunovciach na zistené nezákonnosti 

upozornila.“49  

 

    Okresná prokuratúra Trenčín v prvom rade skúmala otázku postupu pri kreovaní 

obecného zastupiteľstva a určení platnosti resp. neplatnosti úkonov a rozhodovania 

starostu obce, odo dňa, keď sa na zasadaní OZ dňa 25.01.1991 vzdal funkcie starosta a 

následne poprel svoje vzdanie sa, potom zrušil mandát šiestim právoplatne zvoleným 

                                                 
49

 List Generálneho prokurátora JUDr. Vojtecha Bachu zo dňa 28.04.1994, 
http://brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/Odpoved%20GP%20SR%20JUDr.%20Bacho%20str.1
.JPG/view?searchterm=Bacho 
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poslancom, ktorí sa odmietli zúčastňovať zasadaní OZ, ktoré zvolával po vzdaní sa 

verejnej funkcie starostu. Na tomto zasadaní sa vzdali funkcie aj dvaja poslanci 

obecného zastupiteľstva a na výkon všetkých povinností starostu bol do nových volieb 

v zmysle zákona o obecnom zriadení poverený zástupca starostu a na pomoc dvaja 

poslanci obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo tieto skutočnosti zobralo na 

vedomie uznesením č. 1/1991 z uvedeného zasadania.50 Starosta si napriek tomu 

svojvoľne, neverejne prostredníctvom na to neoprávneného orgánu, miestnej volebnej 

komisie, vymenoval vlastných poslancov bez poslaneckých mandátov. Do funkcie 

navrátil aj dvoch poslancov, ktorí sa na zasadaní OZ právoplatne vzdali svojej funkcie 

a za zástupcu starostu si dosadil ďalšieho občana, ktorý sa pred tým písomne vzdal 

funkcie poslanca OZ. Prostredníctvom takto nezákonne zloženého OZ rozhodoval, 

nechával si schvaľovať odmeny a uvaľoval na občanov povinnosti platiť miestne dane 

a poplatky na základe VZN, ktoré schvaľovalo nezákonné OZ.  

 

 Pre potreby prokuratúry a polície v súvislosti s trestnými oznámeniami  zaslala 

Okresná volebná komisia Trenčín 13.mája 1993 informáciu o právoplatnom zložení 

obecného zastupiteľstva51 v Brunovciach Okresnej prokuratúre Trenčín a Okresnému 

riaditeľstvu policajného zboru, oddeleniu ekonomickej kriminality, ktorá vec 

vyšetrovala. Tá presne špecifikovala, kto sú právoplatní poslanci OZ Brunove, ktorí sa 

môžu preukázať platnými mandátmi, kto nemôže túto funkciu vykonávať, a že starosta 

obce sa právoplatne vzdal svojho mandátu na zasadaní OZ 25.01.1991 a odovzdal ho 

zástupcovi starostu.  

 

  Prokurátor v upozornení Pd 5008/94-2 namietal určité nedokonalosti zákona 

o obecnom zriadení, no zo zadováženého spisového materiálu jednoznačne konštatoval, 

že starosta obce Brunovce sa na prvom zasadaní právoplatne vzdal funkcie starostu 

o čom svedčí aj skutočnosť, že Národná rada SR z tohto dôvodu vypísala nové voľby.  

 

 V upozornení prokurátor ďalej konštatoval, že úkony vykonané starostom odo 

dňa vzdania sa svojej funkcie až do jeho opätovného ustanovenia do funkcie po nových 

doplňujúcich voľbách neboli uskutočnené právne relevantne. Poslancom, ktorí sa 

                                                 
50 Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/1991, zo dňa 25. 01. 1991 
51

 Informácia Okresnej volebnej komisie o obecnom zastupiteľstve Brunovce zo dňa 13.05. 1993 
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nedostavili na zasadania obecného zastupiteľstva, na ktoré ich zvolal starosta počas 

doby, kedy nevykonával funkciu starostu, nemohol zaniknúť mandát z dôvodu, že sa 

nedostavili.  

  

 V závere upozornenia prokurátor konštatuje: “Zhrnutím vyššie uvedených 

skutočností teda vyplýva, že došlo zo strany Obecného zastupiteľstva v Brunovciach 

ako aj starostu obce k porušeniu zákona, keď neboli akceptovaní ako poslanci obecného 

zastupiteľstva Juraj K., Stanislav K., František M. a Stanislav M. Nemajúce oporu 

v zákone malo aj nastúpenie náhradníkov dňa 16.02.1991, ako aj pôsobenie poslancov, 

ktorí sa dňa 25.1.1991 vzdali mandátov a to Gabriel O. a Jozef T. V súvislosti 

s ustanovením náhradníkov za poslancov dňa 16.2.1991 taktiež došlo k porušeniu 

zákona, pretože uvedenie týchto poslancov uskutočnil orgán na to nepríslušný, miestna 

volebná komisia. Pretože zo strany obecného zastupiteľstva a starostu obce došlo 

k porušeniu citovaných zákonov, čím je ohrozený výkon samosprávy, Vás podľa § 17 

ods. 1 zákona o prokuratúre č. 60/1995 Zb. v znení neskorších noviel upozorňujem 

a z mojej strany navrhujem, aby ste vykonali potrebné opatrenia na odstránenie 

existujúceho nezákonného stavu a v budúcnosti bolo pokračované v zmysle uvádzaných 

zákonných ustanovení.“ 52    

 

     Uvedeným upozornením prokurátora Pd 5008/94-2 bolo teda jednoznačne dokázané 

porušenie zákona o obecnom zriadení a prokurátor upozornil, že je tým ohrozený aj 

výkon samosprávy. Prokurátor uložil lehotu na prejedanie upozornenia  60 dní 

a vyhradil si svoju účasť.  

 

 Obec termín na prejedanie upozornenia nedodržala. Starosta písomne odpovedal 

prokuratúre až 30.6.1994, listom č. - 207/199453 v ktorom oznamuje, že nebude 

rešpektovať upozornenie prokurátora. Trvá na tom, že náhradníci, ktorí boli podľa 

prokurátora a Okresnej volebnej komisie Trenčín vymenovaní nezákonne a orgánom na 

to nepríslušným, miestnou volebnou komisiou, a ktorým Okresná volebná komisia z 

týchto dôvodov odmietla vydať poslanecké osvedčenia, sú právoplatní poslanci OZ. 

Poslanci OZ, ktorým bol podľa upozornenia prokurátora výkon volenej funkcie 

                                                 
52

 Upozornenie prokurátora Pd 5008/94-2, zo dňa 14. 04. 1994 
53 Príloha 2: Výpis z uznesenia mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva obce Brunovce zo dňa 
26. 10. 2001   
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nezákonnými zásahmi zo strany obce a starostu znemožnený, sú nelegálni. Tým, že veci 

prezentujú na verejnosti, poburujú občanov. V závere odpovede starosta žiada, aby 

prokuratúra týchto ľudí trestne stíhala. „Nelegálne fungujúci poslanci, ktorých mandát 

zanikol, nerešpektujú mňa ako starostu obce, vnášajú medzi občanov skreslené 

informácie a poburujú ich proti neplateniu daní a poplatkov. Súčasne podávam podnet 

na začatie trestného stíhania voči bývalým poslancom, ktorí zneužívajú funkciu 

v zmysle § 156 ods. 3 Trestného zákona“54  

 

     Pre úplnosť uvádzame, že prokuratúra po nerešpektovaní upozornenia nepristúpila 

k náprave inými nástrojmi a po stránke trestno - právnej  nikdy v tejto veci nevyvodila 

žiadnu trestnú zodpovednosť, ani na opakované podnety poslancov, ktorým bol výkon 

verejnej funkcie znemožnený. Prokuratúra teda relevantným spôsobom neuplatnila 

dozor nad dodržiavaním zákonnosti v samospráve, nezasiahla účinne ani včas voči 

neoprávnenému vydávaniu sa občanov za verejných činiteľov, voči ich neoprávnenému 

rozhodovaniu, uvaľovaniu povinností občanom obce Brunovce prostredníctvom VZN, 

ktoré neschvaľovali legitímni poslanci, ani proti nezákonnému hospodáreniu 

s verejnými financiami obce.  

 

 

 

Zhodnotenie  

 

 Okresná prokuratúra použila prostriedok dozoru prokuratúry, upozornenie 

prokurátora. Vydala ho neskoro 14.04.1994 t.j. až na konci štvorročného volebného 

obdobia 1990-1994, i keď o zásadných porušeniach zákona bola informovaná od 

začiatku roka 1991 a vo veci dostávala i trestné oznámenia. Prokuratúra nevydala 

upozornenie na základe vlastnej iniciatívy svojich poznatkov, ani na základe trestných 

oznámení, ktoré podávali občania Brunoviec sústavne od roku 1991. Nekonala ani na 

základe vyšetrovania polície a oznámenia Okresnej volebnej komisie Trenčín pre 

inšpektorát oddelenia ekonomickej kriminality.55 Upozornenie prokurátora vydala až po 

tom, ako podatelia podnetov márne vyčerpali všetky opravné prostriedky, osobne 

                                                 
54 Príloha 3: List č. 207/1994 starostu obce, ako odpoveď na upozornenie prokurátora Pd 5008/94-2, zo 
dňa 30. 06. 1994  
55 Informácia Okresnej volebnej komisie o obecnom zastupiteľstve Brunovce zo dňa 13.05. 1993 
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navštívili vtedajšieho generálneho prokurátora a ten písomne i osobne interpeloval 

Okresnú prokuratúru Trenčín a upravil jej konanie.56  

 

  Porušenia zákona uvedené v upozornení prokurátora neboli nikdy napravené, 

uvedené do súladu so zákonom, a to ani napriek interpelácii generálneho prokurátora 

SR.57 Občania sa obrátili i na Európsky súd pre ľudské práva, no ten vrátil podnet s tým 

aby využili Ústavný súd SR, čo z dôvodu zákonných lehôt nebolo možné.  

  

 Podatelia podnetov a poslanci, ktorým bol výkon volenej funkcie znemožnený, 

sa o vydaní upozornenia prokurátora Pd 5008/94-2 dozvedeli až po štrnástich rokoch, 

v roku 2005, len vďaka tomu, že vznikol zákon o slobodnom prístupe k informáciám. 

Po prijatí tohto zákona požiadali o sprístupnenie všetkých protestov a upozornení 

prokurátora vydaných samospráve obce Brunovce, lebo prokuratúra nemá povinnosť 

zaslať znenie upozornení a protestov prokurátora ich navrhovateľom, ani poškodeným 

občanom a tí sa nemali v čas ako dozvedieť, že takéto zásadné upozornenie prokurátora 

bolo vydané.   

  

 Následok tohto konania prokuratúry bol, že mnohí občania sa sami postavili na 

odpor voči tomuto stavu v zmysle Ústavy SR. Odmietli rešpektovať ľudí, korí sa 

neoprávnene vydávali za verejných činiteľov, poslancov obecného zastupiteľstva 

a odmietli všeobecne záväzné nariadenia o výbere miestnych daní a poplatkov. Starosta 

mená týchto občanov zverejnil na úradnú tabuľu obce, ako ľudí škodiacich obci a uvalil 

na nich súdne exekúcie.  

 

 Ani exekučný súd nerešpektoval námietky občanov o porušovaní zákona 

uvedené v upozornení prokurátora. Viacerí občania za to, že odmietli porušenia zákona 

spôsobené nezákonným konaním samosprávy obce Brunovce, ktoré dokázala 

prokuratúra v upozornení prokurátora Pd 5008/94-2 prišli exekúciami na návrh starostu   

o svoje súkromné financie. Obec zároveň prišla v tomto období aj o verejné finančné 

prostriedky napr. odmeny, ktoré boli nezákonne vyplatené starostovi na základe 

neoprávneného rozhodovania ľudí, neoprávnene vydávajúcich sa za verejných činiteľov.  

                                                 
56 List Generálneho prokurátora JUDr. Vojtecha Bachu zo dňa 28.04.1994, 
http://brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/Odpoved%20GP%20SR%20JUDr.%20Bacho%20str.1
.JPG/view?searchterm=Bacho  
57 Tamtiež 
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Druhá skupina občanov, prívržencov, rešpektovala starostu i po právoplatnom 

vzdaní sa funkcie a rešpektovala i neplatné obecné zastupiteľstvo a pridala sa k jeho 

útokom. Týmto vznikol právny chaos, ktorý vyvrcholil až do fyzického napádania 

a rozbitia medziľudských vzťahov v obci. 

       

      Najväčšie škoda vznikla na právnom vedomí občanov, ktorí štyri roky v dobrej 

viere v právny štát využívali všetky zákonné prostriedky na dosiahnutie zákonného 

stavu, no tento stav zákonnými metódami, prostredníctvom prokuratúry poverenej 

dozorom nad zákonnosťou nedosiahli. Naopak výsledkom boli uvedené nezákonné 

exekúcie vedené proti nim s vedomím prokuratúry, neuvedenie vecí do súladu so 

zákonom a v konečnom dôsledku aj premlčanie trestnej zodpovednosti všetkým 

vinníkom, prieťahmi v konaní orgánmi prokuratúry.  

 

     Po tomto rozbore prípadu je možné konštatovať, že prokuratúra nepostupovala 

ani včas ani správne, lebo upozornenie vydala neskoro, až na konci volebného obdobia 

1990-1994, a použila nedostatočné prostriedky na nápravu tak závažných porušení 

zákona spôsobujúcich nefunkčnosť, nezákonnosť výkonu samosprávy a poškodzovanie 

občanov. Prokuratúra mohla použiť v zmysle zákona o prokuratúre vlastnú previerku 

zachovania zákonnosti a taktiež mohla vydať protest prokurátora, dôsledne sledovať 

jeho splnenie a v prípade nesplnenia, mala iniciovať konanie pred súdom a vyvodenie 

trestnej zodpovednosti, napríklad za zneužívanie právomoci alebo marenie úlohy 

verejného činiteľa. Prokuratúra ale nekontrolovala ani akceptovanie svojho upozornenia 

zo strany samosprávy obce Brunovce. Umožnila dokonca prevádzať nezákonné 

exekúcie proti občanom, ktorí sa postavili na odpor voči zistenému porušovaniu zákona 

uvedenému v upozornení prokurátora. Trestnú zodpovednosť vinníkom premlčala 

a svojimi prostriedkami nikdy nenapravila nezákonnú činnosť samosprávy, ale naopak 

spôsobila škodu jak na verejných financiách (vyplácanie nezákonne schvaľovaných 

odmien starostovi a nelegitímnym poslancom obecného zastupiteľstva), tak i na 

súkromných financiách občanov v spojitosti s nezákonnými exekúciami. Najväčšiu 

škodu spôsobila tým, že občanov svojim konaním dokonale presvedčila, že nemôžu 

dôverovať v zákonné postupy v prokuratúru, v právny štát a orgány činné v trestnom 

konaní, čo je overené aj rozhovormi, skúmaním ďalšieho postoja a správania občanov. 

Občania sa po uvedených skúsenostiach s konaním prokuratúry odmietajú zapájať do 

vecí verejných a pociťujú strach verejne sa k politickému životu obce vyjadriť, alebo sa 
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zúčastniť na zasadaní Obecného zastupiteľstva Brunovce. Prezentujú názor, že všetky 

aktivity na zjednanie právneho stavu zákonným spôsobom sú v tomto systéme 

samosprávy nemožné, zbytočné, nakoľko za hoc aké hrubé porušovanie zákona 

o obecnom zriadení absentujú v tomto zákone sankcie a prokuratúra porušovanie 

zákona svojim konaním neodstraňuje, ale umele udržuje.58   

 

5.2.2. Protest prokurátora Pd 5055/01-19  

Zákaz nástupu na uprázdnený post poslanca, nesprístupňovanie 

informácií.  

 

 

 Tento protest vydala Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom na základe 

podnetu občana, ktorému obecné zastupiteľstvo Brunovce uznesením z mimoriadneho 

zasadania 26.11.2001 neschválilo ako náhradníkovi, nástup na uprázdnený post 

poslanca.  

 

 Ďalej OZ Brunovce predmetným uznesením v bode C  neschválilo podávanie 

informácií v zmysle zákona 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám trom 

občanom a ich právnemu zástupcovi. Uznesenie podpísal starosta obce Brunovce pod 

hlavičkou jeho súkromnej stavebnej firmy Bramo s.r.o. a výpis z tohto uznesenia zaslal 

občanovi na základe jeho žiadosti o informácie. 59   

  

 Podľa protestu prokurátora Pd 5055/01-19 obec Brunovce neschválila 

„podávanie informácií pre Juraja K., Jána M., a Ladislava M. cez jeho právneho 

zástupcu na hlásené udania orgánom polície a prokuratúry nástup Juraja K. na 

uprázdnený mandát poslanca z dôvodu, že poslanec má vykonávať všetko pre 

zveľaďovanie obce, K. však robí opak“60  

 

      Prokurátor prostredníctvom protestu oznámil Obecnému zastupiteľstvu Brunovce, 

že koná v rozpore so zákonom č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám 

                                                 
58 Príloha 4: Rozhovor s občanmi obce Brunovce  
59 Príloha 2: Výpis z uznesenia mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva obce Brunovce zo dňa 
26. 10. 2001   
60 Tamtiež 
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a v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obce 

v znení neskorších predpisov. Navrhol Obecnému zastupiteľstvu, aby na základe tohto 

protestu v zmysle zákona o prokuratúre v lehote tridsiatich dní  zrušili napadnuté 

uznesenie a nahradili ho uznesením, ktoré bude v súlade so zákonom. Prokurátor 

požiadal o umožnenie svojej účasti na prejednávaní protestu. Zároveň upozornil, že 

„nečinnosť Obecného zastupiteľstva prameniaca z nerešpektovania ustanovenia § 51 

ods. 2 zákona o voľbách do samosprávy obcí môže mať za následok nezákonnosť 

rozhodovania Obecného zastupiteľstva, nakoľko obecné zastupiteľstvo, ako 

zastupiteľský zbor obce nie je zložený zo všetkých poslancov oprávnených uplatňovať 

si svoj poslanecký mandát. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Obecné zastupiteľstvo obce 

Brunovce tým, že uznesením zo dňa 26.10.2001 pod bodom C. neschválilo podávanie 

informácií pre Juraja K., Jána M., a Ladislava M. cez jeho právneho zástupcu JUDr. 

Hrubalu z dôvodu zneužívania informácií, na klamlivé udania orgánom polície 

a prokuratúry, postupovalo nielen v rozpore s citovanými ustanoveniami zákona 

o slobode informácií, ale i s č. 26 Ústavy SR.“61    

 

Reakcia Obecného zastupiteľstva na protest prokurátora bola, že poslanci 

nerešpektovali protest prokurátora. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce nezrušili 

a nenahradili nezákonné uznesenie novým, v súlade so zákonom, ako navrhoval 

prokurátor. Obecné zastupiteľstvo rokovalo a rozhodovalo až do konca volebného 

obdobia v nezákonnom zložení, čiže podľa predmetného protestu prokurátora to mohlo 

mať za následok nezákonnosť rozhodovania, čo ale prokuratúra už ďalej na základe 

vlastnej iniciatívy neskúmala, neriešila a porušené práva občanov neuviedla do súladu 

so zákonom. Všetko rozhodovanie, ktoré sa odohralo počas neúplného zloženia 

poslaneckého zboru, napr. schvaľovanie rozpočtu obce, VZN ktorými sú občania 

zaväzovaní k plneniu povinností o výbere miestnych daní, ostalo bez povšimnutia 

prokuratúry v platnosti. Viacerí občania sa preto postavili na odpor voči tomuto 

odstraňovaniu demokratických práv samosprávou obce tak, že odmietli rešpektovať 

všeobecne záväzné nariadenie, nezaplatením miestnych daní a poplatkov, za čo starosta 

na nich uvalil súdnu exekúciu. Z uvedeného konania samosprávy obce Brunovce je 

vidno, že ide o obdobné konanie ako v predchádzajúcom prípade s tým rozdielom, že 

prokurátor v tejto veci už vydal nie upozornenie, ale protest prokurátora.  

                                                 
61 Protest prokurátora Pd 5055/01-19 zo dňa 03. 04. 2002 
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      Druhú časť protestu prokurátora vo veci nesprístupňovania informácií riešil starosta 

obce tiež jeho nerešpektovaním. Informácie naďalej nesprístupňoval a bol následne 

v priestupkovom konaní uznaný cca 21 krát vinným a sankcionovaný za porušenie 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám, o čom bola informovaná prokuratúra 

i široká verejnosť. Občania ho prihlásili do súťaže, ktorú organizovala Nadácia 

otvorenej spoločnosti, kde bol po dva roky vyhlásený ako najväčší nepriateľ informácií. 

Prvých päť pokút za priestupky nesprístupňovania informácií zaplatil z obecného konta, 

čím poškodil občanov obce. Ostatné nezaplatil a na podmet navrhovateľa Obvodný úrad 

Nové Mesto nad Váhom, pokuty vymáha exekúciou. Prokuratúra za permanentné 

porušovanie zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám nevyvodila 

žiadnu inú zodpovednosť, čím znížila význam zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám          

       Prokuratúra za nerešpektovanie protestu samosprávou obce iniciovala návrhom Pc 

202/02-2 konanie pred Okresným súdom v Novom Meste nad Váhom.62 Súd nezákonnú 

časť uznesenia rozsudkom zrušil, ale až v roku 2004 t.j. v nasledujúcom volebnom 

období, kedy už poškodený občan nemal možnosť nastúpiť na uprázdnený post 

poslanca.  

     Okresný súd rozsudkom 4S 1/02-26 zrušil bod C uznesenia Obecného zastupiteľstva 

Brunovce zo dňa 26.10.2001, v ktorom konštatuje: „Obecné zastupiteľstvo obce 

Brunovce však na svojom zasadnutí konanom dňa 14.06.2002 predmetnému protestu 

prokurátora nevyhovelo. Súd vykonal dokazovanie oboznámenie sa s uznesením 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva a obce Brunovce konaného dňa 

26.10.2001, s prezenčnou listinou z tohto zasadania, s protestom prokurátora č.K.Pd 

5055/01-19 zo dňa 3.4.2002, so zápisnicou zo zasadania Obecného zastupiteľstva 

v Brunovciach, konaného dňa 14.06.2002, s prezenčnou istinou z tohto zasadania a 

došiel k záveru, že bola porušená Ústava a ďalšie všeobecne záväzné predpisy.“63  

 

 Vo veci znemožnenia výkonu volenej funkcie, nástupu na uprázdnený post 

poslanca a nesprístupňovanie informácií sa poškodený občan obrátil o pomoc na 

nadáciu Občan a demokracia. Prostredníctvom nej inicioval konanie pred Ústavným 

                                                 
62 Návrh na okresný súd, Pc 2020/02 – 2, zo dňa 08. 07. 2002 
63 Rozsudok okresného súdu 4S 1/02-26, zo dňa 19.05. 2004 
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súdom, kde bol úspešný.64  

 

 Pre úplnosť dodávame, že obec v zastúpení starostu odmietla rešpektovať aj 

tento nález Ústavného súdu SR, odmietla vyplatiť ústavným súdom stanovené finančné 

odškodnenie, ktoré musel vymôcť súdny exekútor až na návrh poškodeného občana, 

a to so zvýšenými výdavkami o exekučné poplatky. Všetky financie boli vyplatené z 

obecného účtu obce, čím boli za nezákonné konanie samosprávy poškodení všetci 

občania, teda aj tí, ktorí nemali žiadnu vinu na nezákonnom rozhodovaní samosprávy.  

   

Zhodnotenie  

 

  Okresná prokuratúra vydala protest prokurátora Pd 5055/01-19 a využila 

z dôvodu jeho nerešpektovania v zmysle zákona o prokuratúre aj konanie pred súdom. 

Protest však vydala neskoro. Jeho riešenie bolo pretiahnuté až do nového volebného 

obdobia, kedy automaticky strácalo svoju účinnosť tým, že poškodený občan už 

nemohol nastúpiť na uprázdnený post poslanca, riadne vykonávať svoju funkciu, 

ovplyvňovať svojimi pripomienkami a hlasovaním rozhodovanie obecného 

zastupiteľstva.  

 

     Splnenie protestu prokurátora resp. ďalších následkov, nerešpektovanie nálezu 

Ústavného súdu SR prokuratúra ďalej nesledovala. Vzniknuté nezákonné rozhodovanie 

nekompletného poslaneckého zboru neuviedla do súladu so zákonom napr. iniciovaním 

previerky zákonnosti a zrušením všetkých uznesení OZ a VZN, vydávaných počas 

nezákonného, neúplného zastupiteľstva. Naopak občanov, ktorí odmietli protestom 

prokurátora dokázané porušovanie zákona a domáhali sa podnetmi na prokuratúre, 

uvedenia do zákonného stavu nechala naďalej exekuovať a tieto exekúcie pokračujú až 

do súčasnosti. Za nerešpektovanie protestu prokurátora a rozsudku Okresného súdu 

nevyvodila prokuratúra, ani súd žiadnu zodpovednosť, čím inštitút protestu prokurátora 

a súdneho konania stráca pred verejnosťou svoju vážnosť a úlohu. Na základe takéhoto 

postupu je protest prokurátora medzi občanmi a ďalšími samosprávami považovaný len 

ako neúčinný a zbytočný prostriedok na predstieranie činnosti prokuratúry a udržovania 

                                                 
64 Nález Ústavného súdu č. 16 – I. ÚS 13/2 – Právo kandidovať vo voľbách. Právo na informácie, zo dňa 
06.03. 2002, http://brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/rozhodnutie-us-sr-ius-13-02/i.s1302-
56.doc/view  
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zákonnosti v štáte.   

 

 

    Aj v tomto prípade tým, že sa prokuratúra včas a účinne nezasadila za obnovenie 

porušených práv, vznikli všetkým občanom obce zbytočné finančné škody, a to za 

výdavky konania pred Ústavným súdom a za exekúcie.  

 

     Tak ako v prvom príklade aj tu sú najhoršie morálne škody na právnom povedomí 

občanov, ktoré tento prípad ešte prehĺbil. Okrem beztrestného nerešpektovania 

prostriedkov na udržovanie zákonnosti v samospráve v tomto prípade protestu 

prokurátora, konania pred súdom, pribudol ďalší faktor, že ani za nerešpektovanie 

nálezu Ústavného súdu SR, nehrozí verejnému činiteľovi samosprávy žiadna 

zodpovednosť a škody za jeho vedomé nezákonné konanie znášajú zasa len občania, 

ktorí nezákonnosť nespôsobili.    

 

 

5.2.3. Upozornenia prokurátora Pd 4010/01-39, Pd 4/07-8, Pd 33/08-6 , 

Pd 43/09- 13. Nezvolávanie zasadaní OZ v zákonnom termíne.  

 

     Za nezvolávanie zasadaní OZ v zákone o obecnom zriadení stanovenej lehote, t.j. 

najmenej raz za dva mesiace, dostal starosta obec Brunovce niekoľko obdobných 

upozorní prokurátora, ktoré sa stále opakujú až do dnešnej doby a neprinášajú pozitívnu 

zmenu, lebo starosta ich dodnes nerešpektuje. Všetky upozornenia boli vydané na 

základe návrhov občanov, nie z vlastnej iniciatívy prokuratúry. Relevantné účinné 

konanie prokuratúry nenastalo ani vtedy, keď starosta opakovane upozornenia 

prokurátora porušoval a dodnes porušuje.  

    

       Zasadania v tejto obci boli od vzniku samosprávy v r. 1990 asi desať rokov tajné, 

termín ich konania zámerne nebol zverejňovaný na úradnej tabuli obce, ani obvyklým 

spôsobom v miestnom rozhlase. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v tej dobe 

neexistoval a nikto nemal možnosť zistiť ani to, či sa konali v zákonnej lehote. 

Rozhodovanie OZ bolo neverejné, občania nemali možnosť vypátrať, kedy sa bude 

konať zasadanie a o čom v skutočnosti zastupiteľstvo rokovalo a ako rozhodlo. Po 
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množstve interpelácií a trestných oznámení všetkým stupňom prokuratúr, asi v roku 

1999 začal starosta na úradnej tabuli termíny zasadaní OZ zverejňovať a niekoľkí 

miestni aktivisti sa začali zúčastňovať zasadaní. Po tomto vyšlo najavo, že starosta 

nerešpektuje zákonnú lehotu na zvolávanie zasadaní najmenej raz za dva mesiace.  

Vzniklo aj podozrenie, že uznesenia zo zasadaní OZ, si vyrába podľa svojej potreby, čo 

sa potvrdilo až v r. 2007, kedy bol obvinený uznesením vyšetrovateľa65 aj s poslancami 

OZ z falšovania a pozmeňovania verejnej listiny uznesenia OZ o rozpočte obce.   

 

     Voči nezvolávaciu zasadaní OZ vydala Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom 

upozornenia prokurátora. Pd 4010/01-39 z 18.09.2001, Pd 4/07-8 zo dňa 18.06.2007, 

a Pd 33/08-6 a na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám občianski 

aktivisti získali predmetné upozornenia prokurátora a dozvedeli sa dôvody, prečo 

starosta zasadania nezvoláva.   

  

V upozornení prokurátora Pd 4010/01-39 z 18.09.2001, sa uvádza „z Vami 

predložených písomných podkladov, najmä však z Vášho vysvetlenia , ktoré ste podali 

ústne do zápisnica spísanej dňa 18.09.2001 na Okresnej prokuratúre Nové Mesto nad 

Váhom je zrejmé, že v období 26.02.201 do 25.07.2001 sa vo Vašej obci nezišlo obecné 

zastupiteľstvo a Vy, ako starosta obce, ste v uvedenom období zasadanie nezvolávali. Vo 

svojom vysvetlení ste uviedli, že ste tým neporušili zákon o obecnom zriadení, pretože 

jeho novela – zákon 6/2001 Z.z. zrušil ustanovenie, ktoré určovalo povinnosť zvolávať 

zasadanie obecného zastupiteľstva najmenej raz za dva mesiace. Podľa § 12 ods. 1 veta 

prvá a druhá zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa 

potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta 

obce. Zákon č. 6/2001 Z.z. a ani iný zákon vyššie cit. právne ustanovenia nezrušil ani 

nezmenil. Preto tým, že sa vo vašej obci v období od 26.02.2001 do 25.07.2001 obecné 

zastupiteľstvo nezišlo, bol porušený zákon o obecnom zriadení v jeho § 12 ods. 1. 

Podľa § 28 ods. 2 písm. a/ zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre navrhujem, aby ste 

v záujme dodržovania zákonnosti v budúcnosti rešpektovali vo svojom postupe ust. 12 

ods. 1 zákona o prokuratúre.“66 

 

                                                 
65 Obvinenie uznesením vyšetrovateľa ČVS: ORP-1126/3-OVS-TN-2007, zo dňa 23. 11. 2007, 
http://brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/Obvinenie%20Mockovi%20a%20poslancom.JPG/ima
ge_view_fullscreen 
66 Upozornenie prokurátora Pd 4010/01-39, zo dňa 18.09.2001 
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 Z uvedenej citácie upozornenia prokurátora Pd 4010/01-39 je nesporné, že 

starosta sa pokúsil prokuratúru klamať a jeho zdôvodnenie nemá oporu v zákone. 

Z tohto dôvodu by sa dalo predpokladať, že po dôkladnom vysvetlení prokuratúry 

v prípade ďalšieho obdobného porušenia zákona bude prokuratúra konať razantnejšie 

a bude aj vyvodená zodpovednosť napr. za marenie úlohy verejného činiteľa. Následné 

konanie ale ukazuje, že tomu tak nie je a prokuratúra len vydáva ďalšie upozornenie a 

znova len márne žiada, aby starosta rešpektoval zákon o obecnom zriadení.   

 

 V ďalšom upozornení prokurátora PD 49/07-8 zo dňa 18.06.2007 prokurátor 

podrobne vysvetľuje povinnosti starostu zvolávať najmenej raz za dva mesiace 

zasadanie OZ, kompetencie obecného zastupiteľstva, jeho rozhodovanie o základných 

otázkach života obce, dôležitosť zasadaní OZ a nemožnosť meniť zákonom stanovený 

interval na zvolávanie zasadaní OZ. Taktiež vysvetľuje, že  prípadné dovolenky, alebo 

zamestnanie mimo obce, nie je dôvodom na nezvolávanie zasadaní v zákonnej lehote. 

„S poukázaním na tieto skutočnosti je potrebné konštatovať, že zákon o obecnom 

zriadení presne a jednoznačne upravuje povinnosť starostu obce zvolávať zasadania 

obecného zastupiteľstva, interval resp. maximálny možný interval medzi jednotlivými 

zasadaniami, ako aj interval pre prípad, že obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Navrhujem podrobne sa oboznámiť s aktuálnym zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v budúcnosti pri výkone 

Vašej funkcie postupovať tak, aby k podobným porušeniam zákona nedochádzalo. 

Podľa § 29 ods. 2 zákona o prokuratúre ste povinný vybaviť upozornenie prokurátora 

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, od doručenia upozornenia prokurátora.“67  

 V závere upozornenia prokurátor stanovuje maximálnu 30 dňovú lehotu na vydanie 

písomnej správy o vybavení a prijatých opatreniach. 

 

 Dňa 24. 04.2008 vydal prokurátor ďalšie upozornenie prokurátora v totožnej 

veci, Pd 33/08-6, lebo starosta obce Brunovce znova nezvolal zasadanie OZ v zákonnej 

lehote a znova argumentoval ako v predchádzajúcom prípade zaneprázdnenosťou 

poslancov, tým že vedel, že nebudú uznášaniaschopní. Prokurátor odpísal 

predchádzajúce upozornenie a znova navrhol, „ Navrhujem podrobne sa oboznámiť 

s aktuálnym znením zákona č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

                                                 
67 Upozornení prokurátora Pd 49/07-8, zo dňa 18. 06. 2007 
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zmien a v budúcnosti pri výkone Vašej funkcie postupovať tak, aby k podobným 

porušovaniam nedochádzalo.“68 Znova určil 30 dňovú lehotu na vybavenie upozornenia 

a doručenia písomnej správy o jeho vybavení a prijatých opatreniach.   

 

Z uvedeného postupu prokuratúry a starostu obce Brunovce je teda bez 

najmenších pochybností dokázané, že predmetné upozornia prokurátora nemajú žiadny 

relevantný význam, vydávajú sa len aby bolo zadosťučinené zákonu o prokuratúre a nie 

na to, aby sa porušovanie zákona v skutočnosti odstránilo. Prokuratúra za ich 

opakované porušovanie nevyvodzuje zodpovednosť, len opakovane vydáva a zasiela 

obdobné upozornenia.  

 

 Na záver tohto prípadu uvádzame najnovšie zistenie, že dňa 26.júna 2009 vydal 

prokurátor okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom na základe návrhu občana 

starostovi obce Brunovce najnovšie upozornenie Pd 43/09-13 proti ďalšiemu porušeniu 

zákona za nezvolanie zasadania OZ v zákonnej lehote. Prokurátor znova zdôvodňuje 

rovnako ako v predchádzajúcich upozorneniach, že „obecné zastupiteľstvo je 

zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách 

obyvateľmi obce. A práve obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach 

života obce, na základe čoho sú mu v zmysle § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení 

vyhradené pomerne široké kompetencie , ktoré však môže uplatňovať len v rámci 

svojich pravidelných zasadaní.“69 

 

Zhodnotenie 

 

 Zo všetkých uvedených upozornení prokurátora proti nezvolávaniu zasadaní OZ 

v zákonnej lehote možno konštatovať, že ide o neúčinný prostriedok na vyriešenie 

predmetného porušovania zákonnosti a udržanie zákonného výkonu samosprávy 

v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Upozornenia sa opakujú. Prokurátora v nich 

uvádza totožné porušenia zákona, totožné návrhy na odstránenie, ktoré starosta obce 

opakovane nerešpektuje. Týmto sa stáva z nástoja neúčinný prostriedok na 

zabezpečenie zákonnosti v samospráve.  

 

                                                 
68 Upozornenie prokurátora Pd 33/08-6, zo dňa 24. 04. 2008 
69 Upozornenie prokurátora Pd 43/09 – 13, zo dňa 26. 06. 2009 
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5.2.4. Protesty a upozornenia prokurátora: Pd 419/91-2, Pd 5012/94-2 

a Pd 5011/94-5, Pd 5013/94, Pd 5014/94, Pd 2026/04-41 

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach 

a poplatkoch v rozpore so zákonom.  

 

  Nezákonný výber miestnych daní trvá v obci Brunovce od roku 1991. 

Prokuratúra vydáva voči nemu protesty a upozornenia osemnásť rokov. Všetky boli 

vydané na návrh občanov, nie z vlastnej iniciatívy prokuratúry, ktorá je o porušovaní 

zákonnosti na poli vydávania VZN, na základe vyšetrovania trestnej činnosti 

v samospráve Brunovce dokonale informovaná .  

 

     Po vzniku samosprávy obec Brunovce vyberala miestne dane bez platných VZN, 

lebo za poslancov sa vydávali občania bez poslaneckých mandátov a nemali zákonné 

právo schvaľovať žiadne VZN. Po množstve sťažností a trestných oznámení občanov 

Okresnej prokuratúre Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Generálnej prokuratúre SR, 

občania dosiahli to, že existujú aspoň verejné zasadania OZ a VZN sa schvaľujú na nich 

a nie tajne. Proces schvaľovania VZN ale stále odporuje zákonu o obecnom zriadení. 

Starosta v súčasnosti z dôvodu, že občianski aktivisti sledujú jeho konanie, nedokáže 

účinne utajiť zasadania OZ a schvaľovanie VZN. Preto prešiel k vyššiemu stupňu 

marenia zákonnosti. Marí zákonné lehoty a znemožňuje tak pripomienkovanie návrhov 

VZN, ktoré je zakotvené v zákone o obecnom zriadení alebo prebieha falšovanie 

verejných listín, uznesení o VZN, ktoré je riešené v súčasnosti trestnými konaniami.70 

  

     Prvé upozornenie prokurátora z roku 1991 Pd 419/91-2 voči nezákonnému výberu 

miestnych daní a poplatkov, ktoré vyberala úradníčka Obecného úradu Brunovce po 

vyhlasovaní v obecnom rozhlase, bez platného VZN vydal prokurátor Okresnej 

prokuratúry Trenčín 24.07.1991, ktorý v upozornení uvádza: „ Pokiaľ teda k vyberaniu 

miestnych poplatkov došlo bez toho, aby boli zavedené, potom je nepochybné, že takýto 

postup je v rozpore so zákonom SNR č. 544/1990 Zb.“71  

 

                                                 
70 Obvinenie uznesením vyšetrovateľa ČVS: ORP-1126/3-OVS-TN-2007, zo dňa 23. 11. 2007, 
http://brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/Obvinenie%20Mockovi%20a%20poslancom.JPG/ima
ge_view_fullscreen 
71 Upozornenie prokurátora Pd 419/91-2, zo dňa 24. 07. 1991 
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       Prokurátor sa v žiadnych protestoch a upozorneniach z tohto obdobia nezmienil 

o zásadnom fakte, že samospráva obce v nezákonnom zložení aké si zriadil starosta 

svojvoľným znemožnením výkonu funkcie legitímne zvoleným poslancom 

a nahradením občanmi bez platných mandátov, nemôže vydávať žiadne právoplatné 

VZN.  

 

 Dňa 5.5.1994 vydal Okresný prokurátor ďalšie dva protesty prokurátora 

 Pd 5012/94-2 a Pd 5011/94-5 proti exekučným príkazom, ktorými Obecný úrad 

Brunovce nariadil daňovú exekúciu, príkazom pohľadávky z účtu dlžníkov v peňažnom 

ústave Slovenskej sporiteľne.72 

 

 Starosta obce dal dvom občanom, poslancom OZ Brunovce, ktorých nezákonne 

zbavil vo volebnom období r. 1990 -1994 mandátu a ktorí sa postavili na odpor voči 

odstraňovaniu demokratických práv tak, že odmietli platiť miestne dane, ktoré nikdy 

neschválili, zablokovať osobné účty v banke.73 

 

 Prokuratúra v upozornení cituje zákony, ktoré obec porušila vydaním 

exekučných príkazov a zablokovaním účtov v Slovenskej sporiteľni, najmä to, že obec 

vôbec nemá k vydaniu exekučného príkazu a zablokovaniu osobného účtu v banke 

žiadne zákonné oprávnenie. Prokurátor stanovil desaťdňovú lehotu na zrušenie 

exekučných príkazov. Poškodení občania podali sťažnosť Slovenskej sporiteľni. 

Exekučné príkazy boli dňa 26.05.1994 zrušené.  

 

 Tento prípad dokumentuje neznalosť a hrubé zneužívanie samosprávneho 

systému úkonmi, ktoré samospráva nemá právomoc vykonávať. Protesty prokurátora 

boli v tomto prípade účinné z dôvodu, že išlo o úplne absurdný postup samosprávy, 

hrubé porušenie predpisov nielen v samospráve, ale v bankovníctve a exekučnom 

konaní.  

 

 Dňa 6.05.1994 vydala prokuratúra dva protesty voči nezákonnému vymáhaniu 

miestnych daní Pd 5013/94, Pd 5014/94, v ktorých protestuje voči procedurálnym 

                                                 
72 Protest prokurátora Pd 5012/94-2 a Pd 5011/94-5, zo dňa 05. 05. 1994  
73

 Upozornenie prokurátora Pd 5008/94-2/, zo dňa 14. 04. 1994 
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postupom obce, rôznym základným pojmom, vysvetľuje, že obec Brunovce nie je to isté 

ako Obecný úrad Brunovce.  

 

 Na týchto dvoch protestoch si treba znova všimnúť najdôležitejšiu skutočnosť. 

Prokurátor neprotestuje voči zásadnému faktu, o ktorom nesporne vie, a to že miestne 

dane a poplatky schvaľujú občania, o ktorých v predchádzajúcom svojom upozornení 

Pd 5008/94-2 zo dňa 14.04.1994 napísal, že ich nastúpenie na funkciu poslanca OZ 

Brunovce nemá oporu v zákone. Prokurátor vie, že šesť občanov z deväťčlenného OZ sa 

protizákonne vydáva za verejných činiteľov, dvaja z nich sa právoplatne vzdali svojho 

mandátu, jeden písomne oznámil že nebude vykonávať svoj mandát, teda nemajú žiadne 

zákonné právo rozhodovať, hlasovať a zväzovať občanov obce k plneniu povinností 

prostredníctvom VZN. Prokurátor vie, že stav sa nezmenil a tieto skutočnosti 

v protestoch Pd 5013/94, Pd 5014/94 vydaných o mesiac po predmetnom upozornení 

o nezákonnom zložení OZ vôbec nespomína.74 Z uvedeného je zrejmé, že ide 

o „zmätočné“ konanie prokurátora pri dozore nad zákonnosťou výkonu samosprávy 

s vážnymi následkami, lebo takýto postup dozoru prokuratúry skôr poškodzuje, ako 

obnovuje porušené práva a dezorientuje verejnosť. Iniciovanie vyvodenia 

zodpovednosti proti takémuto konaniu prokurátora je pre bežného občana  prakticky 

nemožné. 

 

 Dňa 18.10.2004 vydala prokurátorka Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad 

Váhom ďalšie upozornenie voči viacerým VZN, okrem iného aj proti miestnym daniam 

a poplatkom Pd 2026/04-41. Toto upozornenie poslanci prejednali dňa 1. 7. 2004, kedy 

vstúpila do platnosti novela zákona o č. 39/1990 Zb. obecnom zriadení. § 6 tohto 

zákona bol zmenený tak, že návrhy VZN musia byť zverejnené na úradnej tabuli obce 

najmenej 15 dní pred rokovaním OZ o návrhoch. Zákon o obecnom zriadení bol takto 

novelizovaný preto, aby sa zaistila lepšia kontrola občanmi, aby sa mohli dopredu 

oboznámiť s návrhom VZN a podať k nemu pripomienky. 

  

     Na zasadanie OZ sa dostavili občianski aktivisti, priniesli túto novelu zákona, ktorú 

jeden z poslancov prečítal. Poslanci navrhovali zverejnenie návrhov VZN 

a prerokovanie v novom zákonnom termíne. Starosta obce však vyzval poslancov aby 

                                                 
74 Upozornenie prokurátora Pd 419/91-2, zo dňa 24. 07. 1991 
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novelu zákona o obecnom zriadení nerešpektovali a dal o VZN hlasovať. Poslanci ho 

schválili v plnom vedomí, že konajú v rozpore so zákonom. Takto nezákonne 

schváleným VZN uvalili plnenie daňových povinností a obec Brunovce vymohla od 

občanov miestne dane na základe porušenia zákona.  

 

 Občania spísali všetky uvedené skutočnosti, podali podnet a žiadali  vydanie 

protestu prokurátora na zrušenie nezákonne prijatých VZN, lebo ide o opakované 

porušovanie zákona a predchádzajúcich upozornení podávaných od r. 1991. Prokuratúra 

protest nevydala, vydala len upozornenie. V závere upozornenia uvádza: „Týmito 

ustanoveniami bol zabezpečený vstup verejnosti do legislatívneho procesu na úrovni 

územných samospráv, pričom snahou zákonodarcu bolo posilnenie miery účasti. Podľa 

§ 29 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre ste povinný vybaviť upozornenie 

prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní 

od doručenia upozornenia prokurátora. O prijatých opatreniach ste povinný informovať 

v rovnakej lehote prokurátora. Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 153/2001 o prokuratúre Vás 

žiadam, aby ste mi umožnili účasť na prejednaní upozornenia prokurátora.“75  

 

        Prokurátor sa prejednania upozornenia nezúčastnil. OZ neodstránilo protiprávny 

stav, odmietlo nezákonne prijaté VZN zrušiť a na základe takto nezákonne prijatého 

VZN obec vymohla dane a poplatky od občanov. Prokuratúra napriek výzvam 

i trestnému oznámeniu za zneužívanie právomoci verejného činiteľa nevykonala 

adekvátne kroky na obnovenie porušených práv. Nevadilo jej, že upozornenie OZ 

neakceptovalo a starosta uvalil na štyroch nepohodlných občianskych aktivistov súdne 

exekúcie za to, že odmietajú nezákonné VZN akceptovať.  

   

      Aj po trestno-právnej stránke tento prípad prokuratúra a vyšetrovateľ ukončili 

zastavením trestného stíhania, uznesením Okresného riaditeľstva policajného zboru 

Topoľčany  ČVS:ORP-502/OVS-TO-2005 a Okresnej prokuratúry 4 Pv 438/05 bez 

vyvodenia zodpovednosti.  

 

     Dozorujúca prokurátorka JUDr. Gabriela Mezovská zamietla aj sťažnosť voči 

uzneseniu vyšetrovateľa 4 Pv 438/05. Vo svojom uznesení skonštatovala, že ide o 

                                                 
75 Upozornenie prokurátora Pd 2026/04-41, zo dňa 18. 10. 2004 
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neznámeho páchateľa, ktorý na predmetnom zasadaní OZ nespáchal žiadny trestný čin, 

nezneužil právomoc verejného činiteľa, nevykonával svoju právomoc spôsobom 

odporujúcim zákonu, nikomu nespôsobil škodu a trestné stíhanie zastavila.76  

 

Zhodnotenie  

 

Nezákonné vydávanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch trvá od roku 1991 

dodnes. Prokuratúra uvedenými upozorneniami a protestmi nedosiahla nápravu v tejto 

oblasti. VZN o miestnej dani napadnuté neakceptovanými protestmi prokurátora 

ostávajú v platnosti. Občania, ktorí sa zúčastňujú na zasadaniach OZ, sú priamymi 

svedkami nezákonného procesu prijímania VZN prostredníctvom porušovania zákona 

o obecnom zriadení a v dobrej viere túto nezákonnosť odmietajú.  Sú preto zo strany 

starostu súdne exekvovaní no prokuratúra sa o ich základné práva nezaujíma.  

 

5.2.5. Protest prokurátora Pd 16/08-6. Postúpenie neakceptovaného 

protestu prokurátora generálnemu prokurátorovi na iniciovanie 

konania pred ústavným súdom.  

 

 Posledný protest Pd 16/08-6 proti nezákonnému schvaľovaniu VZN o miestnych 

daniach a poplatkoch vydal prokurátor 26.03.2008. Išlo znova o nezákonné krátenie 

zákonnej lehoty na zverejnenie návrhu VZN o miestnej dani, obdobne ako 

v predchádzajúcom neakceptovanom proteste prokurátora Pd 2026/04-41. Aj tento 

protest vydala prokuratúra Nové Mesto nad Váhom na podnet občana, nie z vlastnej 

iniciatívy a taktiež sa prokurátor na riešení protestu nezúčastnil.  

 

 Prokurátor v proteste uvádza, „ podľa § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre, ak orgán 

verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu do 90 

dní od doručenia protestu prokurátora nezákonný všeobecne záväzný predpis zrušiť, 

prípadne nahradiť všeobecne záväzným predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom 

a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. V zmysle § 25 ods. 4 vyššie uvedeného 

zákona, ak orgán verejnej správy protestu nevyhovie alebo mu vyhovie len čiastočne, 

alebo v stanovenej lehote vôbec nerozhodne, môže generálny prokurátor podať 

                                                 
76 Príloha č. 5, Uznesenie Okennej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom 4 Pv 438/05-45 dňa 03. 10. 2006   
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ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. Obecné 

zastupiteľstvo, ktorému je vyhradené uznášať sa na nariadeniach, je v rámci tohto 

procesu s prihliadnutím na zákonnú úpravu obsiahnutú v citovaných ustanoveniach § 6 

zákona o obecnom zriadení povinné skúmať pred rokovaním o návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia, či bol dodržaný legislatívny proces najmä dodržanie lehôt 

a obsah uplatnených pripomienok. S poukazom na uvedené skutočnosti možno 

konštatovať, že napadnuté VZN je v rozpore so zákonom a preto je podanie protestu 

prokurátora dôvodné.“ 77  

 

     Reakcia OZ Brunovce bola, že protest prokurátora neakceptovala, napadnuté VZN 

nezrušila a na základe neho obec vymohla miestne dane a poplatky od občanov.  

Prokurátor okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom  na žiadosť o informácie 

oznámil, že nezákonne prijaté VZN je stále platné a vec zaslal generálnemu 

prokurátorovi na ďalšie riešenie, t.j. generálny prokurátor má rozhodnúť o podaní 

návrhu na začatie konania pred ústavným súdom o súlade právnych predpisov.   

 

     V súčasnosti ale prokurátor JUDr. Martin Melicher z OP Nové Mesto nad Váhom na 

žiadosť o informáciu podal vysvetlenie, že Krajská prokuratúra Trenčín mu postúpenie 

neakceptovaného VZN generálnemu prokurátorovi zrušila, čo znamená, že aj ďalšie 

neakceptované VZN o miestnej dani napadnuté protestom musia občania rešpektovať.  

 

     Z uvedených dôvodov bola preto dňa 16.júla 2009 podaná žiadosť o informácie 

generálnemu prokurátorovi, kde bol zdokumentovaný aj doterajší stav vo veci 

porušovania zákonnosti pri výkone samosprávy v obci Brunovce v obdobných veciach.  

 

Generálny prokurátor bol požiadaný o informácie týmito otázkami:  

 

 1. Či generálny prokurátor vo veci koná, či nezákonne prijaté VZN napadnuté 

protestom prokurátora môže ostať v platnosti, či na základe nezákonne prijatého VZN 

môžu byť na občanov uvaľované povinnosti a či sú občania v zmysle Ústavy SR 

povinní takéto VZN akceptovať.    

 

                                                 
77 Protest prokurátora Pd 16/08-6, zo dňa 26. 03. 2008 
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      2. Koľko návrhov na začatie konaní pred Ústavným súdom SR generálny prokurátor 

SR od vzniku samosprávy v zmysle zákona o prokuratúre podal za nevyhovenie alebo 

za neprejednanie protestov  prokurátora , voči všeobecne záväzným nariadeniam obcí 

a miest na Slovensku.78  

 

     Generálny prokurátor oznámil, že návrh postúpenia neakceptovaného protestu na 

ústavný súd nedostal a žiadosť o informácie postupuje Krajskej prokuratúre Trenčín, 

ktorá odpovedala, že „prokurátor krajskej prokuratúry Trenčín dospel k záveru, že nie je 

dôvod na podanie návrhu na začatie kania o súlade VZN s predpismi vyššej právnej sily.  

K otázkam, či predmetné VZN môže ostať v platnosti, či môžu byť na základe tohto 

VZN na občanov uvaľované povinnosti a či sú občania povinní toto VZN plniť 

uvádzam, že v danom prípade sa nejedná o poskytnutie žiadosti o informácie v zmysle 

zákona 211/2000 Z.z, ale o výklad právnych predpisov. V súlade s § 4 ods.. 2 zákona č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre. Prokuratúra nedáva výkladové stanoviská k právnym 

predpisom iným orgánom, ani iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám. „ 79 

 

Zhodnotenie 

 

 Na uvedenom prípade je podstatné, že ani druhý neakceptovaný nástroj, protest 

prokurátora proti VZN, za totožné porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení §6, nedodržovanie zákonných lehôt pri procese prijímania VZN, nebol 

vybavený v súlade s protestom prokurátora a konanie bolo ukončené. Inými slovami, 

protestom prokurátor dokázal, že zákon o obecnom zriadení bol porušený a na druhej 

strane prokuratúra svojim postupom prinútila občanov toto zistené porušenie zákona 

akceptovať.  

 

    Z odpovede Krajskej prokuratúry Trenčín občan nemá možnosť zistiť, ako sa má 

správať, keď vie, že VZN o miestnej dani bolo prijaté v rozpore so zákonom a obec ho 

núti ho akceptovať. Prokuratúra odpovedá, že túto vec nie povinná f.o. ani p.o. 

vysvetľovať.  

    

5.2.6. Previerka zákonnosti výkonu samosprávy 

                                                 
78 Žiadosť o informácie GP, zo dňa 16. 07. 2009  
79 Vyjadrenie Krajskej prokuratúry Trenčín na žiadosť o informácie, zo dňa 28. 07. 2009  
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 Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom od r. 1990 vie o porušovaní 

zákonnosti pri výkone samosprávy v obci Brunovce. Nikdy však nevyužila z vlastnej 

iniciatívy ani poznatkov získaných trestným konaním nástroj, ktorý jej umožňuje zákon 

o prokuratúre, a to previerku zachovania zákonnosti.  

 

Na základe poznatkov o používaní zákona bolo dňa 08.07.2009 podaný na 

Okresnú prokuratúru Nové Mesto nad Váhom podnet na vykonanie previerky 

zachovania zákonnosti .80 Ide v ňom najmä o otázku hospodárenia s verejnými 

finančnými prostriedkami v spojitosti s otázkou, či nie je opakované porušovanie 

obdobných protestov prokurátora aj trestným činom alebo či môže byť zo strany 

prokuratúry tento stav riešený len ďalšími opakovanými protestmi bez  vyvodenia 

zodpovednosti.  

 

      V odpovedi Pd 67/09-10 z 9.07.2009 prokuratúra  uvádza, že podnet bol 

vyhodnotený ako návrh na vykonanie previerky zachovania zákonnosti a že previerky 

sa plánujú na základe získaných poznatkov o porušení zákonnosti a že prokurátor 

pozorne a systematicky vyhodnocuje poznatky o porušovaní zákonnosti. „ Pokiaľ ide 

o Obec Brunovce a jej hospodárenie s verejnými financiami, zo strany prokuratúry bude 

postupované naznačeným spôsobom, teda na základe získaných poznatkov bude 

vyhodnotené a zvážené vykonanie previerky v tejto oblasti.“81  

 

Zhodnotenie  

 

 Účinnosť tohto nástroja sa v súčasnosti nedá vyhodnotiť, nakoľko z vyjadrenia 

prokuratúry nie je jasné, či previerku vôbec zaradí do plánu, či prokuratúra previerku 

vykoná a ak ju vykoná, v akom rozsahu a nakoľko bude ochotná preskúmať a odstrániť 

nezákonnosti, resp. stíhať zistené porušenia zákona. Z materiálov a poznatkov, ktoré 

prokurátor mal by sa dalo konštatovať, že  previerka zákonnosti pri výkone samosprávy 

v obci Brunovce mala byť dávno realizovaná z vlastnej iniciatívy prokuratúry, no podľa 

postupu prokuratúry je zjavné, že tento nástroj prokuratúra nechcela použiť.     

                                                 
80 Príloha č. 6, Podnet na vykonanie previerky zachovávania zákonnosti, zo dňa 22. 05. 2009  
81

 Odpoveď na podnet vykonania previerky zachovania zákonnosti, Pd 67/09-10, zo dňa 09.07.2009 
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5.2.7. Kontrola Najvyšším kontrolným úradom SR 

 

 Najvyšší kontrolný úrad podľa zákona č. 39/1993 Z.z. o NKU SR v znení 

neskorších predpisov, bol tiež poverený kontrolou hospodárenia s majetkom 

a finančnými prostriedkami obce. Ak zistí závažné porušenia, výsledky previerky 

postupuje prokuratúre na ďalšie konanie. Z uvedeného dôvodu aj tento nástroj na 

prípadoch z obce Brunovce stručne zhodnotíme.  

 

Zhodnotenie  

 

     Občianski aktivisti využili aj túto možnosť a trikrát žiadali o vykonanie hĺbkovej 

kontroly dodržovania zákonnosti samosprávou Brunovce najmä pri používaní verejných 

financií obce prostredníctvom Najvyššieho kontrolného úradu SR 

   

 O prevedenie kontroly NKÚ požiadali trikrát v rokoch 2006, 2007 a 2008 

a poskytli aj svoje dôkazové materiály o porušovaní zákona. NKÚ kontrolku ani raz 

nepreviedol a všetky podnety zaslal naspäť na vyriešenie obci Brunovce, teda verejným 

činiteľom, proti ktorým podnet smeruje, i keď podateľ uviedol, že takýmto postupom 

môže mariť prípadné trestné konanie . 

 

 Oznámením 616/061.13/MX-750 a 1637/071.13/NX-750 NKÚ odpovedal, že 

podnet posúdil ako sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach aj s dôkazovým 

materiálom proti nezákonnému konaniu Obecného zastupiteľstva Brunovce na 

vybavenie Obecnému zastupiteľstvu Brunoviec.  

 

     Oznámením 4957/071.3/MB-780 a 5344/2008/1.3/KF sa vyjadril, že NKÚ je 

nezávislý kontrolný úrad, ktorý je povinný vykonať kontrolu len na základe plánu 

kontrol a na základe uznesenia Národnej rady SR.  

 

 Po týchto skúsenostiach už neboli podávané podnety na NKÚ, nakoľko 

podatelia podnetov boli vystavení ohrozeniu, lebo ich dôkazový materiál zasielal NKÚ 

vždy do rúk poslancov OZ Brunovce, teda tým, proti ktorým smerovali, a ktorí boli 
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v obdobných veciach už aj trestne stíhaní.  

 

    Na uvedenom prípade je dostatočne preukázané, že tento prostriedok kontroly 

samosprávy závisí od rozhodnutia NKÚ, od jeho plánu kontrol, ktoré podliehajú 

politickým vplyvom a rozhodovaniu. Od NKÚ a NRSR závisí, či predmetnú 

samosprávu zaradí do plánu kontrol, skontroluje, alebo či vyhodnotí podnet ako 

sťažnosť a postúpi ho do rúk tým, ktorí majú byť kontrolovaní. Z uvedeného prípadu sa 

javí, že ide o veľmi zlý a najviac pre podateľov podnetov nebezpečný prostriedok 

kontroly samosprávy. Takéto konanie odrádza občanov od záujmu snažiť sa 

o zabezpečenie kontroly verejných financií prostredníctvom previerky NKÚ, ktorej 

výsledok by bol podnetom pre konanie prokuratúry.      

 



 92 

6. ZHODNOTENIE FUNKČNOSTI NÁSTROJOV 

PROKURATÚRY V SAMOSPRÁVE  

 

 V tejto práci boli na základe kvantitatívneho výskum vychádzajúceho zo správ 

o činnosti prokuratúry a prípadovej štúdie obce Brunovce prebrané všetky nástroje 

dozoru prokuratúry nad zákonným výkonom samosprávy, ktoré zákon o prokuratúre 

v súčasnosti poskytuje: upozornenie prokurátora, protest prokurátora, návrh na konanie 

pred súdom a previerka zachovávania zákonnosti. Pre úplnosť tejto tematiky bolo 

spomenuté, aj trestné konanie a pôsobnosť NKÚ pri kontrole samosprávy. Nakoľko sú 

tieto nástroje účinné, zhodnotíme prostredníctvom kritérií účinnosti, ktoré sme si 

stanovili v metodologickej časti práce. V závere hodnotenia každého nástroja zhotovíme 

súhrnnú tabuľku zobrazujúcu účinnosť nástroja podľa kritérií.    

 

Kritéria účinnosti nástroja 

- reakcia samosprávy na upozornenia a protesty 

- zmena v jednotlivých postupoch samosprávy 

- množstvo zásahov prokurátora voči samospráve v tej istej veci 

- postoj prokurátora pri vykonávaní zásahov voči samospráve v tej istej veci  

- konanie samosprávy v súlade so zákonom 

 

 

6.1. Účinnosť upozornení prokurátora  

 

 Prokurátor vydáva samosprávam upozornenia voči porušovaniu zákonnosti na 

základe podnetov alebo z vlastnej iniciatívy, na základe poznatkov, ktoré získal pri 

vyšetrovaní, alebo od iných orgánov. Upozornenie prokurátora je prvým najmiernejším 

stupňom zásahu proti nezákonnému konaniu, ktorým upozorňuje, že došlo k porušeniu 

zákona a navrhuje jeho odstránenie.  

 

 Obci Brunovce vydal prokurátor prvé upozornenie až v roku 1994, napriek 

tomu, že už od r. 1991 vedel z vlastných poznatkov a vyšetrovania polície, že 

samospráva v tejto obci nie je funkčná, nepracuje v zákonnom zložení. Priebežne až do 

r. 2009 podával prokurátor ďalšie upozornenia vo veci nezvolávania zasadaní OZ 
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v zákonnom termíne, proti nezákonnému schvaľovaniu rozpočtu a záverečného účtu, 

nezákonnému schvaľovaniu VZN o miestnej dani, tak ako je uvedené v prípadovej 

štúdii. Tieto upozornenia v obdobnej veci sa opakujú od r. 1991 do r. 2009.  

  

Z uvedeného je možné konštatovať, že prokurátor mal konať z vlastnej iniciatívy 

a nečakať na podnety od občanov alebo od generálneho prokurátora, keď mal dostatok 

podkladov o tom, že obec Brunovce zákony hrubo porušuje a porušovanie v tých istých 

veciach sa opakuje. Prokurátor konal tak, že dával obci rovnaké upozornenia. Vždy mu 

však stačilo vyjadrenie starostu obce, že upozornenie akceptuje a porušenie zákona 

napraví. Z postupu je zrejmé, že prokurátor skutočné plnenie svojich upozornení 

nekontroloval a nesnažil sa riadne uviesť veci do súladu so zákonom, ani účinne 

zabrániť ďalšiemu obdobnému porušovaniu zákona. V závere upozornení len 

opakovane deklaruje, že je potrebné vykonať opatrenia na odstránenie existujúceho 

nezákonného stavu.  

 

      Z uvedenej prípadovej štúdie, zo zdokumentovaného konania samosprávy 

a prokurátora, je možné povedať, že upozornenie prokurátora je nedostatočný, neúčinný 

nástoj na udržanie zákonnosti v samospráve, lebo ho samospráva v praxi nemusí 

rešpektovať. Dôvod neúčinnosti spôsobuje postup prokuratúry, ale i postup samosprávy. 

 

Postup prokuratúry 

 

- po vydaní upozornenia nenasleduje jeho plnenie ani skutočná kontrola jeho splnenia 

- na prejednávaní upozornení sa prokurátor nezúčastňuje 

- prokurátor nerobí opatrenia voči opakovanému neakceptovaniu upozornení v tej istej 

  veci 

- opakované nerešpektovanie upozornenia nie je považované za priestupok, ani za 

 žiadny trestný čin a prokuratúra za ich nerešpektovanie žiadnu zodpovednosť 

 nevyvodzuje 

 

Postup samosprávy 

 

- opakované neakceptovanie upozornení prokurátora  
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 Neúčinnosť tohto nástroja sa znásobuje s pribúdaním neakceptovaných 

upozornení prokurátora a hlavne zistením samosprávy, že za neakceptovanie 

upozornenia, ale ani za neakceptovanie opakovaných upozornení v obdobnej veci jej 

nehrozí žiadny postih. Do dnešného dňa nebola vyvodená žiadna zodpovednosť za 

opakované porušovanie upozornení v tej istej veci, čím sa stalo len „bezvýznamným 

papierom, ktorý nemá žiadnu účinnosť. Podľa aktivistov, ktorí sa zúčastňujú na 

zasadaniach OZ Brunovce, poslanci sú už dostatočne informovaní o právnej sile 

upozornenia prokurátora. Vedia, že ide o neúčinný nástroj a verejne prehlasujú, že je na 

ich ľubovôli, či ho budú rešpektovať.82 

 

Účinnosť nástroja by mohla byť zabezpečená jedine, keby samospráva z vlastnej 

iniciatívy rešpektovala nástroje prokuratúry a zákon o obecnom zriadení, a keby za 

nerešpektovanie boli vyvodzované tvrdé sankcie.  

 

Tabuľka 16: Hodnotenie účinnosti upozornenia prokurátora podľa stanovených 

kritérií 

Účinnosť upozornenia 

Kritéria Zhodnotenie 

Reakcia samosprávy na upozornenia 
Vo väčšine prípadov odpovedala 

prokurátorovi, že upozornenie vybavila 

Zmena v jednotlivých postupoch 

samosprávy 
Samospráva nezmenila svoje postupy 

Zásahy prokurátora voči samospráve v tej 

istej veci 

V tej istej veci prokurátora zasahoval 

viackrát 

Postoj prokurátora pri vykonávaní 

zásahov voči samospráve v tej istej veci 
Prokurátor nezaujal žiadne stanovisko 

Konanie samosprávy v súlade so zákonom 
Samospráva nekonala ani po opakovaných 

upozornenia v súlade so zákonom 

Zdroj: autorka 

 

 Na základe kritérií hodnotenia účinnosti tento nástroj hodnotíme ako 

neúčinný. 

                                                 
82 Príloha 4: Rozhovor s občanmi obce Brunovce 
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6.2. Účinnosť protestu prokurátora  

 

 Samospráve obce Brunovce bolo vydaných sedem protestov prokurátora. Išlo 

o opakované protesty proti nezákonnému postupu pri prijímaní VZN obce Brunovce 

najmä vo veci miestnych daní a poplatkov, voči nezákonným súdnym exekúciám 

iniciovaných obcou proti občanom, ktorí odmietli akceptovať VZN prijaté v rozpore so 

zákonom a voči uzneseniu, ktorým bolo zakázané občanovi nastúpiť na uprázdnený post 

poslanca.  

 

Všetky tieto protesty, okrem tých, ktoré navrhovali zrušenie exekučných 

príkazov obce na zablokovanie osobných účtov v banke, boli v skutočnosti zo strany 

starostu obce a poslancov OZ neakceptované a opakujú sa dodnes. Nezákonne 

prijímané VZN napadnuté protestom, ostávajú v platnosti aj po vydaní protestu 

prokurátora. Prostredníctvom nich je vykonávaný výber miestnych daní a poplatkov. 

Z tohto vyplýva, že platnosť VZN závisí len od vôle prokurátora či iniciuje konanie 

pred súdom na ich zrušenie alebo nie. Zákon o prokuratúre mu túto vec neprikazuje. 

Konanie prokurátora spôsobilo, že viacerí občania nezákonne prijaté VZN napadnuté 

protestom prokurátora považovali za neplatné, miestne dane nezaplatili a museli znášať 

súdne exekúcie.  

 

 Z uvedenej prípadovej štúdie a všetkých zadovážených dôkazov je nutné znova 

konštatovať, že obdobne ako upozornenia prokurátora, tak aj protesty prokurátora sú 

nedostatočným a neúčinným nástrojom na zaistenie zákonného výkonu samosprávy . Je 

to opäť z dôvodu, že za ich opakované nerešpektovanie nehrozí verejným činiteľom 

v samospráve žiadna sankcia.  

 

Tabuľka 17: Hodnotenie účinnosti protestu prokurátora podľa stanovených 

kritérií 

Účinnosť protestu 

Kritéria Zhodnotenie 

Reakcia samosprávy na protesty 
Protesty samospráva akceptovala len 

v jednom prípade 

Zmena v jednotlivých postupoch Nezmenila svoje postupy vo vydávaní 
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samosprávy VZN 

Zásahy prokurátora voči samospráve v tej 

istej veci 

V tej istej veci prokurátora zasahoval 

viackrát 

Postoj prokurátora pri vykonávaní 

zásahov voči samospráve v tej istej veci 

Raz podal návrh na súd o súlade VZN so 

zákonom 

Konanie samosprávy v súlade so zákonom 
Samospráva nekonala ani po opakovaných 

protestoch v súlade so zákonom 

Zdroj: autorka 

 

 Na základe kritérií hodnotenia účinnosti tento nástroj hodnotíme ako 

neúčinný. Jeho účinok bol kladný iba v prípade zastavenia exekučného konania. Všetky 

kritéria hodnotenia účinnosti však svedčia o jeho neúčinnosti.  

 

6.3. Účinnosť konania pred súdom  

 

     V jedinom prípade neakceptovaného protestu prokurátora na zrušenie uznesenia,  

ktorým OZ Brunovce zakázalo náhradníkovi nástup na uprázdnený post poslanca, lebo 

by údajne škodil obci, prokurátor použil ďalší nástroj a to inicioval konanie pred 

Okresným súdom. OZ uznesenie súdu neakceptovalo a poškodený musel podať 

sťažnosť na Ústavný súd SR, kde bol úspešný. Samospráva za nerešpektovanie protestu 

prokurátora, uznesenia Okresného súdu, nálezu Ústavného súdu SR ani za poškodenie 

verejných financií za súdne trovy pred ústavným súdom, nenesie žiadnu, ani trestnú 

zodpovednosť.  

 

 Poškodený sa domohol len finančného zadosťučinenia, ktoré musel vymôcť 

prostredníctvom exekúcie. Porušené právo na výkon volenej funkcie bolo ústavným 

súdom zistené, no obnoviť sa nedalo, lebo nález ústavného súdu bol vydaný až po 

skončení volebného obdobia.  

 

    V tomto prípade iniciovanie konania pred súdom malo taký účinok, že okresný súd 

protestom prokurátora napadnuté uznesenie zrušil, no praktický prínos pre zachovanie 

zákonnosti a základných práv občana tento nástroj nepriniesol. Uznesenie Okresného 

súdu samospráva nerešpektovala a poslancovi nebolo umožnené vykonávať svoj mandát 
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poslanca a rozhodovať o verejných veciach v poslaneckom zbore, ktorý z tohto dôvodu 

pracoval v neúplnom zložení. Chýbajúci poslanec nebol do konca volebného obdobia 

doplnený. Poslanecký zbor rozhodoval v neúplnom, teda nezákonnom zložení, vydával 

VZN a za nerešpektovanie zákonov a ústavy SR nebola ani v tomto prípade vyvodená 

žiadna zodpovednosť a rozhodovanie OZ prevádzané v nezákonnom zložení ostalo 

v platnosti. Prokuratúra poverená dozorom nad zákonnosťou z vlastnej iniciatívy ani po 

náleze Ústavného súdu, ani na základe podnetov v tejto veci nevykonala žiadne ďalšie 

opatrenia, čím vyslala širokej verejnosti a obdobným samosprávam správu, že 

samospráva nemá v skutočnosti nad sebou účinný nástroj, ktorý by dokázal uchrániť 

základné práva občana, teda že ani iniciovanie konania pred súdom  nemá za následok 

obnovenie porušených práv.   

 

Tabuľka 18: Hodnotenie účinnosti konania pred súdom podľa stanovených kritérií 

Účinnosť protestu 

Kritéria Zhodnotenie 

Reakcia samosprávy  
Samospráva uznesenie súdu 

neakceptovala 

Zmena v jednotlivých postupoch 

samosprávy 
V tomto nástroji nehodnotíme 

Zásahy prokurátora voči samospráve v tej 

istej veci 
Zásahy v tej istej veci neboli prevedené 

Postoj prokurátora pri vykonávaní 

zásahov voči samospráve v tej istej veci 
V tomto nástroji nehodnotíme 

Konanie samosprávy v súlade so zákonom 
Samospráva nekonala v súlade so 

zákonom 

Zdroj: autorka 

 

 Tento nástroj hodnotíme ako neúčinný, pretože orgány samosprávy 

neakceptovali rozhodnutie súdu, a ani v tomto prípade neboli za svoje konanie 

sankcionované. 

 

6.4. Účinnosť konania pred Ústavným súdom SR o súlade právnych 

predpisov 
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 Pri poslednom neakceptovanom proteste prokurátora proti nezákonnému 

prijímaniu VZN o miestnej dani za r. 2008 použil prokurátor Okresnej prokuratúry 

Nové Mesto nad Váhom ďalší nástroj, iniciovanie konania o súlade právnych predpisov 

pred Ústavným súdom SR. 

  

 Podľa výsledkov kvantitatívneho výskumu bolo zistené, že len malé množstvo 

podnetom podaných generálnemu prokurátorovi je postúpené na konanie pred ústavným 

súdom. Aj z prípadovej štúdie vidno, že riešenie neakceptovaného protestu postúpeného 

generálnemu prokurátorovi sa nedostalo pred ústavný súd. Dokonca na základe žiadosti 

o informácie bolo zistené, že krajská prokuratúra zamietla aj návrh okresného 

prokurátora, takže tento sa nedostal ani po generálneho prokurátora. 

 

Celková účinnosť podľa kritérií účinnosti, ktoré sme si stanovili, nie je 

možné hodnotiť. Môžme len povedať, že dosiahnuteľnosť konania pred Ústavným 

súdom je veľmi ťažko vymožiteľná.  

  

6.5. Účinnosť previerky zákonnosti výkonu samosprávy  

 

 Previerka zachovávania zákonnosti dosial nebola v skúmanej obci vykonaná. 

Prokuratúra ju z vlastnej iniciatívy ani na základe vlastných poznatkov z vydávania 

a neakceptovania protestov, upozornení a trestných stíhaní dosiaľ nikdy nevykonala, 

preto nie je možné zhodnotiť na základe našich informácii účinnosť tohto nástroja. 

Podľa poznatkov, ktoré sme zistili, je možné konštatovať, že vykonanie previerky bolo 

v tomto prípade potrebné realizovať, vyhodnotiť a prijať účinné opatrenia na obnovenie 

zákonnosti už dávno , čo prokuratúra neurobila.   

  

6.6. Účinnosť nástrojov prokuratúry – súhrn 

 

 Z výsledkov tohto výskumu je možné konštatovať, že reakcia samosprávy na 

podrobne vypracované upozornenia a protesty prokurátora, ktoré pravdivo a presne 

špecifikovali porušenia zákonov, bola neakceptovaná. S pribúdaním počtu zásahov 

prokurátora sa reakcia nezlepšuje, ale skôr zhoršuje. Poslanci a starosta, ktorí spočiatku 
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mali za to, že po neakceptovaní bude zo strany prokuratúry vyvodená určitá 

zodpovednosť respektíve aj trestná zodpovednosť, zistili, že nič také sa nestalo. 

Prokurátor sa na prejednávaní protestov z pravidla nezúčastňuje, i keď svoju prítomnosť 

žiada a môže byť uvádzaný do omylu hocijakým kladným stanoviskom samosprávy, 

lebo jeho pravdivosť už nikto nekontroluje ani v prípade, keď sa tieto nástroje opakujú. 

 

 Starosta skúmanej obce reagoval na pribúdajúci počet protestov a upozornení 

dokonca tak, že o ich existencii OZ neinformoval, čo bolo zistené na základe 

rozhovorov s občianskymi aktivistami, ktorí sa na zasadaniach OZ zúčastňujú a protesty 

a upozornenia získavajú na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.83   

 

V nasledujúcej tabuľke si zhrniem účinnosť jednotlivých nástrojov prokurátora. 

Zhodnotíme aj možnosť dosiahnuteľnosti  vykonania jednotlivých nástrojov.  

 

Tabuľka 19: Hodnotenie účinnosti nástrojov prokurátora podľa stanovených 

kritérií  

Nástroj Účinnosť Dosiahnuteľnosť 

Upozornenie prokurátora neúčinné vysoká 

Protest prokurátora neúčinný vysoká 

Konania pred súdom neúčinné stredná 

Konanie pre Ústavným súdom SR nemožno určiť nízka 

Previerka zachovávania zákonnosti nemožno určiť nízka 

Zdroj: autorka 

 

6.7. Navrhované opatrenia na zlepšenie zákonnosti v samospráve   

 

 Opatrenia na zlepšenie zákonného výkonu samosprávy by mali byť riešené 

v dvoch rovinách.  

 

 1. Opatrenia na účinné zabránenie porušovaniu zákonov nástrojmi, ktoré 

zabezpečia, že protesty a upozornenia nebudú musieť byť vydávané, respektíve bude 

minimalizovaný ich počet.  

                                                 
83 Príloha 4: Rozhovor s občanmi obce Brunovce 



 100 

 

Najúčinnejším nástrojom k tomu, aby samosprávy konali v súlade so zákonom, 

by bolo zrušenie „dobrovoľnosti“ akceptovania zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. Zo samotného znenia zákona z uvedenej prípadovej štúdií a medializácie 

konania mnohých samospráv na Slovensku je nesporne dokázané, že za porušovanie 

zákona v praxi neexistujú na verejných činiteľov účinné sankcie. Tento zákon je 

postavený len na „ akomsi vrodenom cite v zákonnosť“, no táto v našom štáte nie je na 

takej úrovni, aby sa dalo riadiť celé dianie a narábanie s verejnými financiami v obciach 

a mestách na princípe dobrovoľnosti. Mnohí nesvedomití verejní činitelia tento 

nedostatok zákona rýchlo zistili a neustále sa zdokonaľujú v jeho porušovaní. Svoje 

skúsenosti odovzdávajú ďalším a občan napriek deklarovanej vnútornej i vonkajšej 

kontrole je v skutočnosti bezmocný. Miesto opory v zákony a v prokuratúru, ktorá je 

poverená vykonávaním všeobecného dozoru nad zákonnosťou, cíti nezákonnosť 

až bezmocnosť, čim stráca záujem aktívne sa podieľať na kontrole samosprávy. Tento 

stav je možné zmeniť jedine zavedením sankcií podľa najzávažnejších a najviac 

opakovaných porušení zákona o obecnom zriadení a potom aj samosprávy budú 

dobrovoľne akceptovať právne predpisy tohto štátu. 

 

2. Opatrenia k tomu aby vydané protesty a upozornenia prokurátora boli 

akceptované a priniesli deklarovaný účinok.   

 

     K tomu aby tieto nástroje priniesli deklarovaný a očakávaný výsledok, taktiež musí 

byť zrušená „dobrovoľnosť ich akceptovania“.  

 

     Upozornenia prokurátora sú za súčasného stavu neúčinným nástrojom. Za ich 

nerešpektovanie nemusí hroziť ani konanie pred súdom. U protestov prokurátora, ktoré 

nie sú akceptované, je možnosť konania pred súdom. Stále ide len o možnosť. Zákon by 

mal jednoznačne stanoviť, že po neakceptovanom proteste prokurátora musí nasledovať 

konanie pred súdom a odstránenie zistených nezákonností prostredníctvom súdneho 

konania. Je to dôležité preto, aby občania nemohli byť nútení akceptovať nezákonne 

prijaté nariadenia samosprávou. Potrebné je aby účinnosť nástroja nebola závislá len na 

individuálnej vôli prokurátora a samosprávy. 

 

 Na základe kvantitatívneho výskumu správ o činnosti prokuratúry možno 
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konštatovať, že činnosť prokuratúry i napriek veľkému množstvu odložených prípadov 

je dostatočná. Tieto výsledky však nehovoria o kvalite zásahov prokurátora. Možno to 

spozorovať aj na každoročnom raste podnetov f.o. a p.o., kde vidno, že orgány verejnej 

správy sa neboja zásahov prokuratúry, konajú podľa vlastných záujmov, lebo vedia, že 

za porušovanie zákona nebude vyvodená zodpovednosť.   

  

 Z uvedenej prípadovej štúdie je vidieť, že obec Brunovce nerešpektovala ani 

konanie pred súdom iniciované po neakceptovanom proteste prokurátora ani uznesenie 

súdu, ani nález ústavného súdu SR a nikto za tieto skutky nevyvodil zodpovednosť. 

Takýto stav je absolútne nezdravý, neprípustný a spôsobuje obrovské škody aj na 

právnom vedomí občanov, ktorí prestávajú veriť v právny štát.  
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ZÁVER 

 

Predkladaná diplomová práca sa zaoberala hodnotením účinnosti nástrojov, ktoré 

sú využívané pre zabezpečenie dohľadu prokurátora nad zachovávaním zákonnosti 

v územnej samospráve. Na základe našich analýz sme zistili, že nie sú dostatočnými 

prostriedkami na zabezpečenie účinnej kontroly samosprávy, dokonca ani na dostatočnú 

účinnosť celého tohto programu.  

 

Môžeme skonštatovať, že pokiaľ nebudú legislatívne nastavené pravidlá 

vynútiteľnosti a sankcionovanosť porušovania zákonov samosprávou, na ktoré 

prokurátor „poukazuje“ (pretože jeho nástroje nemajú podľa nášho zistenia dostatočnú 

právnu silu), dovtedy budú nástroje, ktoré používa, vnímané len ako „bezvýznamné“ 

pokusy o dosiahnutie zákonnosti v samospráve. Zásahy prokurátora, ako sme mohli 

zistiť na prípadovej štúdii, nie sú účinné. Možno to vidieť aj na niekoľkonásobnom 

neúčinnom opakovaní protestov a upozornení prokurátora proti rovnakým porušeniam 

zákona. Výsledky nášho kvantitatívneho výskumu nám hovoria o veľkej účinnosti 

zásahov prokurátora. Podľa našich názorov však zobrazujú iba kvantitu a nie kvalitu 

vykonaných zásahov. Nikto neskúma účinnosť, alebo podľa našich výsledkov 

neúčinnosť celého systému dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti 

v územnej samospráve, a práve preto sme sa v tejto práci snažili prostredníctvom 

veľkého množstva dôkazov a analýz konania samosprávy a prokuratúry na ňu poukázať 

a navrhnúť aj účinnejšie riešenia ako sú používané doteraz. 
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Upozornenie prokurátora - Pd 33/08 – 6 o nezvolávaní zasadaní, 24. 04. 2008 
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Upozornenie prokurátora – Pd 53/08 – 6 o slobodnom prístupe k informáciám,  
13. 06. 2008 
 
Upozornenie prokurátora – Pd 43/09 – 14 o nezvolávaní zasadaní, 26. 06. 2009 
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/1991, 25. 01.1991 
 
Vyjadrenie Krajskej prokuratúry Trenčín na žiadosť o informácie, 28. 07. 2009  
 

Realizované rozhovory:  

 

Rozhovor s prvým občanom, 20. 07. 2009, rozhovor zaznamenaný písomne 

Rozhovor s druhým občanom, 26. 07. 2009, rozhovor zaznamenaný písomne 

Rozhovor s tretím občanom, 27. 07. 2009, rozhovor zaznamenaný písomne  
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ 
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Rozhovor s prvým občanom dňa 20. 07. 2009  

 

Otázka:  

1. Zúčastňujete sa na zasadaniach OZ Brunove. Ako sa prejednávajú upozornenia 

a protesty prokurátora, zúčastňuje sa ich aj prokurátor a sú upozornenie a protesty 

účinné ?  

2. Aký máte názor na to, že VZN o miernych daniach prijaté nezákonne sú napadnuté 

protestom prokurátora a ostávajú naďalej v platnosti a občania sú nimi zaväzovaní 

k plneniu povinností?  

 

Odpoveď:  

1. Prokurátor sa nikdy nezúčastnil na zasadaní. Len raz prišiel pred úrad, no starosta 

zasadanie zrušil. Potom sa už nikdy neukázal.  

Poslanci o niektorých upozorneniach ani nevedia, lebo starosta o ich doručení zámerne 

neinformuje. Keď sa nám ich podarí zadovážiť, sami ich prinesieme a žiadame aspoň 

prečítať. Reakcia poslancov je, že aby sme si ich nechali aj tak je to len odporučenie 

a my si môžeme urobiť ako chceme, lebo toto je samospráva a prokurátor nám nemôže 

nič prikazovať. Protesty a upozornenia sú úplne na nič, lebo ich stále ignorujú a nič sa 

im za to nestane. Prokuratúra v skutočnosti svojim konaním nezákonný stav udržuje.  

  

2. Na základe dokázaného nezákonného konania nie je možné budovať v žiadnom 

právnom štáte zákonnosť, toto je možné jedine na Slovensku. Po vstupe do EÚ som 

verila, že takéto niečo už nebude možné, som z toho úplne sklamaná.  

 

Rozhovor s druhým starším občanom obce dňa 26. 07. 2009  

 

Otázka:  

1. Zúčastňujete sa na zasadaniach OZ Brunove. Ako sa prejednávajú upozornenia 

a protesty prokurátora, zúčastňuje sa ich aj prokurátor a sú upozornenie a protesty 

účinné ?  

2. Aký máte názor na to, že VZN o miernych daniach prijaté nezákonne sú napadnuté 

protestom prokurátora a ostávajú naďalej v platnosti a občania sú nimi zaväzovaní 

k plneniu povinností?  
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Odpoveď: 

Na zasadaniach sa nezúčastňujeme, aj tak je to zbytočné. O žiadnych protestoch 

nevieme, nikdy to nebolo vyvesené.  

Aké VZN čo je to? Veď dane sa musia platiť, to sa robí všade z výboru nám posielajú 

každý rok šeky domov.  

 

Rozhovor s tretím občanom, aktivistom obce 27. 07. 2009 aktivistom  

 

Otázka:  

1. Zúčastňujete sa na zasadaniach OZ Brunove. Ako sa prejednávajú upozornenia 

a protesty prokurátora, zúčastňuje sa ich aj prokurátor a sú upozornenie a protesty 

účinné ?  

2. Aký máte názor na to, že VZN o miernych daniach prijaté nezákonne sú napadnuté 

protestom prokurátora a ostávajú naďalej v platnosti a občania sú nimi zaväzovaní 

k plneniu povinností?  

 

Odpoveď: 

1. Zúčastňujem sa skoro na každom zasadaní. Protesty a upozornenia prejednávajú len 

formálne. Poslanci už zistili aj to, že ide len o odporučenie, ktoré nemusia rešpektovať, 

nemá žiadnu váhu. Prokurátora na prejednanie protestu nepozývajú a viaceré protesty 

neakceptujú. O mnohých sme ich museli upozorniť my, lebo starosta ich ani 

neinformoval, že boli obci doručené.   

 

2. VZN napadnuté protestom by malo byť zo zákona súdom zrušené. Nemalo by byť 

prokurátorovi umožnené neiniciovať konanie pred súdom, ak samospráva jeho protest 

neakceptuje, lebo napríklad miestne dane sa potom vymáhajú na základe nezákonne 

prijatých VZN, čo odporuje aj zdravému rozumu.  

 

Rozhovor s hlavným kontrolórom obce  

 Hlavný kontrolór obce Brunovce 26. 07. 2009 prisľúbil odpoveď na otázku, aké 

prínosy mali upozornenia a protesty prokurátora pre obec. Napriek viacerým pokusom 

sme od neho odpoveď nezískali.  



 112 

 
 



 113 



 114 



 115 



 116 

 



 117 

 

 



 118 

 



 119 

 

 


