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ÚVOD 
  

Územná samospráva nepochybne predstavuje dôležitú súčasť 
politického systému demokratického a právneho štátu. Ako jeden 
z kľúčových subsystémov verejnej správy sa výraznou mierou podieľa 
na kvalite života občanov. Oprávnene preto možno konštatovať, že 
samospráva vo svojich najrozličnejších podobách je jedným z pilierov 
demokratického poriadku spoločnosti. Nakoľko sa týka relatívne 
veľkého počtu lokálnych spoločenstiev, má svoje politické, ekonomické 
a sociálne dimenzie. Práve z tohto dôvodu je táto vedecká monografia 
pokusom prispieť do odbornej diskusie v čase, keď demokracia 
a demokratické hodnoty v dôsledku politického, ekonomického 
a sociálneho vývoja za ostatné obdobie strácajú na intenzite. Okruh 
čitateľov, ktorým je táto monografia určená výrazne presahuje hranice 
čisto akademického prostredia. Zámerom je nielen poskytnúť odbornej 
a širšej verejnosti relevantné informácie, ale aj podľa možností ucelený 
obraz o problematike územnej samosprávy z pohľadu jej 
signifikantných problémových oblastí. Tie nezanedbateľným spôsobom 
reflektujú demokratické procesy a ich výstupy na lokálnej úrovni.  

Text monografie je okrem úvodu a záveru rozdelený na tri kapitoly. 
Prvá kapitola predstavuje hodnotový priestor, v ktorom sa uskutočňuje 
demokratický výkon samosprávy. Pozornosť orientujeme na 
vymedzenie demokracie ako základnej, resp. univerzálnej hodnoty 
západnej civilizácie a usilujeme sa tento teoretický konštrukt uplatniť 
v samosprávnom priestore lokálneho spoločenstva moderného, 
demokratického a právneho štátu.  

Druhá kapitola je venovaná právnemu vymedzeniu postavenia a 
kompetenciám, ktorými subjekty územnej samosprávy pri výkone 
originálnych a zverených úloh disponujú. V tomto kontexte sa 
zaoberáme formálnymi vzťahmi medzi jednotlivými aktérmi miestnej 
a regionálnej samosprávy a identifikujeme problémové oblasti, ktoré si 
z nášho pohľadu zaslúžia diskusiu o alternatívach ich riešenia. Viaceré 
z nich sú príčinou neefektívneho výkonu samosprávnych úloh 
a neutíchajúcich diskusií v radoch odbornej verejnosti už niekoľko 
rokov.  

Tretia kapitola monografie opúšťa formálne vymedzenie vzťahov 
medzi jednotlivými aktérmi územnej samosprávy a reflektuje praktické 
skúsenosti výkonu samosprávy v našich domácich podmienkach. Táto 
časť textu je po obsahovej stránke rozdelená na tri oblasti, ktoré sú 
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priestorom pre kritickú analýzu fungovania územnej samosprávy 
v podmienkach Slovenskej republiky.  

Pri spracovaní textu monografie využívame súbor viacerých 
vedeckých metód, nakoľko sa domnievame, že rôzne metódy môžu byť 
používané v rozličných metodologických perspektívach. Ide o metódu 
analýzy, metódu syntézy a komparatívnu metódu. Nakoľko si metóda 
analýzy vo všeobecnej rovine kladie za cieľ vysvetliť skúmaný jav 
podrobným preskúmaním jeho zložiek, primárne ide o analýzu 
odbornej literatúry na rovnakú, resp. príbuzné témy. K hlavným 
informačným zdrojom zaraďujeme právne predpisy (všeobecne 
záväzné právne predpisy, novelizované znenia zákonov, vyhlášok 
a vládnych nariadení a pod.). Za cenný zdroj informácií považujeme aj 
sekundárne informačné zdroje (vedecké monografie, odborné 
publikácie, odborné články v recenzovaných vedeckých zborníkoch 
a časopisoch), ktoré ponúkajú celý rad relevantných pohľadov na 
problematiku územnej samosprávy. Súbor takto nadobudnutých 
informácií a následné využitie metód syntézy a komparácie, tvorí 
základ formulácie vlastných záverov a pohľadov na výkon moci 
v prostredí lokálnych spoločenstiev demokratického a právneho štátu.  

Poďakovanie patrí obom recenzentom: doc. PhDr. Petrovi 
Horváthovi, PhD. a PhDr. Tomášovi Almanovi, PhD., za ich cenné rady a 
pripomienky. Táto monografia je výstupom projektu Kultúrnej 
a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR KEGA pod číslom 001UCM-
4/2019 – Dynamika premien verejnej správy v Slovenskej republike. 

 
Ján Machyniak 
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1 PRIRODZENÉ PROSTREDIE PRE SAMOSPRÁVU 

 
Ak je našou ambíciou venovať pozornosť výkonu samosprávy na 

jednotlivých úrovniach moderného demokratického a právneho štátu, 
je nevyhnutné identifikovať samosprávu v kontexte jej prirodzeného 
prostredia. Tým je práve demokracia a demokratický správny poriadok. 
Domnievame sa, že medzi demokraciou a samosprávou existuje 
vzájomne podmienený vzťah, ktorého intenzita určuje životaschopnosť 
oboch, doposiaľ tak často pertraktovaných pojmov v radoch odbornej 
verejnosti. Demokracia predstavuje fenomén, ktorý je predmetom 
záujmu viacerých spoločenských vied. Je teda javom, ktorý je starý viac 
ako dvetisíc rokov. V priebehu rokov sa zmenil natoľko, že by bolo 
relatívne nemožné hľadať porozumenie medzi významom slova 
„demokracia“ v čase jej vzniku a so súčasným vnímaním jej 
spoločenského významu (Dunn, 2006; Reinhard, 2016; Kaplan, 2018).  

Politológ talianskeho pôvodu Giovanni Sartori (1993) upozorňuje, 
že pojem demokracia má právo byť vágny a mať mnoho aspektov, 
nakoľko doposiaľ bola demokracia zväčša pomenovaním pre politický 
výsledok západnej civilizácie. Načrtnúť jej stručný vývoj v historickej 
perspektíve je mimoriadne náročná úloha, ktorá presahuje hranice tejto 
monografie. Napriek tomu pokladáme za dôležité pripomenúť niekoľko 
míľnikov, ktoré formovali jej súčasné vnímanie. Nepochybne jedným 
z inšpiratívnych pohľadov sú transformačné vlny amerického 
politológa Roberta Dahla (1995). Prvú vlnu spája s existenciou 
antického Grécka a mestských štátov polis, kde veľkej časti dospelých 
mužov bolo umožnené podieľať sa na vládnutí. Pri svojich úvahách 
antickí demokrati vychádzali z premisy, že občania napriek svojmu 
rôznemu spoločenskému a sociálnemu postaveniu, resp. pôvodu, majú 
nielen čas, ale aj schopnosti a možnosti zúčastňovať sa na politickom 
živote (Svensson, 1995). V tejto súvislosti Robert Dahl identifikuje tzv. 
klasickú demokraciu, vidí v nej zdroj demokratickej teórie a praxe. Iný 
zdroj v tomto období predstavuje aj republikánska tradícia známa 
z prostredia antického Ríma (res publica – vec verejná). Zmena 
pomerov v 18. a 19. storočí bola impulzom pre druhú vlnu 
demokratizácie. Tá súvisela predovšetkým so vznikom relatívne 
veľkých národných štátov, pričom tento typ štátov sa nevyhnutne spojil 
so zastupiteľskou formou vlády a myšlienkou politickej rovnosti, aj keď 
v mnohých ohľadoch privilegovaných členov spoločnosti (Alonso, 
Keane, Merkel, 2011; Vorländer, 2019). Vo všeobecnosti tak možno 
konštatovať, že táto vlna demokratizácie na jednej strane rozšírila 
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hranice demokracie, no na strane druhej ich výrazným spôsobom zúžila 
(Hlušek, Kopeček a kol., 2005). Tretiu vlnu demokracie spája Robert 
Dahl s potrebou riešenia problémov, ktoré sa objavili v spoločnosti na 
konci 20. storočia. Upozorňuje, že ideálna demokracia nebola 
realizovaná nikde vo svete, oveľa väčší úspech zaznamenali polyarchie. 
V tomto kontexte práve inštitúcie polyarchie pokladá za kritériá kvality 
demokracie.1 

Inú, no nie menej zaujímavú koncepciu predstavuje liberálna 
demokracia (ako normatívny ideál zastupiteľskej demokracie) 
(Mansbridge, 2020; Hughes, 2012). Táto koncepcia vychádza 
z predpokladu, ktorý možno nájsť aj v ústavách moderných štátov, 
a síce, že občania nevykonávajú moc priamo, ale prostredníctvom 
volených zástupcov. Koncept zastupiteľskej demokracie nachádzame 
v tzv. protektívnej demokracií (myšlienka deľby moci, garancia 
politických práv občanov, separácia štátu a občianskej spoločnosti 
založenej na súkromnom vlastníctve a trhovej ekonomike). Podstatne 
inú kategóriu predstavuje tzv. vývojová demokracia, ktorá kladie 
hlavný dôraz na rovnosť občanov pri nepopieraní slobody jednotlivca 
(Hloušek, Kopeček a kol., 2005).  

Postupom času sa však k slovu hlásili kritici konceptu liberálnej 
demokracie. Okrem prívržencov marxistického poňatia demokracie to 
boli tzv. klasickí elitisti (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert 
Michels). Ich učenie spočívalo predovšetkým v presvedčení, že moc 
v zastupiteľských demokraciách je sústredená v rukách menšiny. 
Položili základy delenia na demokratické a nedemokratické systémy 
vlády (Hloušek, Kopeček a kol., 2005). Inšpiratívny a pragmatický 
prístup v prvej polovici 20. storočia  prezentoval Joseph Schumpeter. 
Demokraciu vníma ako konkurenčné prostredie, ktoré zabezpečujú 
súťaživé voľby. Na základe nich dochádza nielen k výmene politických 
elít, ale občania alebo voliči majú možnosť výberu medzi viacerými 
alternatívami (v zmysle straníckych elít). V jeho ponímaní demokracia 
predstavuje politickú metódu (typ inštitucionálneho zabezpečenia 
politických rozhodnutí), ktorá nemôže byť sama o sebe cieľom 
(Schumpeter, 1995). V kontexte vyššie uvedeného inštitút súťaživých 
volieb predstavuje demokratický prvok, prostredníctvom ktorého môže 

                                                           
1 Táto koncepcia predpokladá existenciu siedmich charakteristických znakov, 
resp. polyarchia je ich súhrnom: (1) volení úradníci, (2) slobodné a pravidelne 
sa opakujúce voľby, (3) všeobecné volebné právo, (4) právo byť volený, (5) 
sloboda prejavu, (6) alternatívne informácie, (7) autonómia združovania. 
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nespokojný ľud vymeniť vládnu garnitúru. Aj na Schumpetera doľahla 
vlna kritiky, nakoľko on sám vnímal demokraciu minimalisticky. Na 
tomto mieste je potrebné poznamenať, že vyššie uvedené pohľady na 
demokraciu predstavujú len zlomok možných alternatív, no žiadnym 
spôsobom nie menej relevantných. Možno aj práve z tohto dôvodu sa 
viacero teoretikov zhodne na tom, že nejestvuje jednotné vymedzenie 
demokracie (Copp, Hampton, Roemer, 1993; Parker, 2003; Held, 2006; 
Weale, 2007; Lijphart, 2012) Ako príklad možno uviesť snáď 
najfrekventovanejšiu a pravdepodobne aj najslávnejšiu definíciu 
(„Government of the people, by the people and for the people“), ktorej 
autorstvo sa pripisuje americkému prezidentovi Abrahamovi 
Lincolnovi2. Samotná definícia získala na význame aj v kontexte 
príležitosti, kedy bola prednesená. Stalo sa tak  po rozhodujúcej bitke 
americkej občianskej vojny (Hloušek, Kopeček a kol., 2005). Pre 
mnohých teoretikov politiky sa táto definícia stala odrazovým 
mostíkom v snahe o vytvorenie univerzálnej definície, inšpirovanej 
nielen teoretickými, ale aj praktickými skúsenosťami. Na tomto mieste 
však pokladáme za dôležité pripomenúť, že nejestvuje jediný autor 
píšuci o demokracii, ktorý by prevyšoval ostatných autorov (Sartori, 
1993). 

Reálne skúsenosti s výkonom demokracie podporujú myšlienku 
dvojice autorov Vladimíry Dvořákovej a Jířího Kunca, 1994), že 
demokracia predstavuje univerzálnu hodnotu. Marek Ženíšek (2006) 
dodáva, že ju radi využívajú všetky režimy – demokratické aj 
nedemokratické. Na margo toho pokladáme za vhodné identifikovať 
znaky demokracie, ktoré považujeme za stabilné a príznačné, avšak ich 
interpretácia sa zo strany politických aktérov líši v historickom slede 
a v závislosti od povahy politického a spoločenského zriadenia. Medzi 
tieto princípy radíme rešpektovanie základných ľudských práv 
a slobôd, zachovanie princípu suverenity ľudu, deľbu moci na 
legislatívu, exekutívu  a súdnictvo, zodpovednosť vlády priamo 
volenému orgánu – zákonodarnému zboru, vládu zákona a zákonných 

                                                           
2 Myšlienku v teoretickej rovine rozvíja Tansay (1997, s. 176): 
„Vláda ľudu“ je mocou ľudu a to nielen v tom zmysle, že zahŕňa celý ľud, ale 
rovnako pre to, že získava legitimitu práve prostredníctvom ľudu. 
„Vládu prostredníctvom ľudu“ možno chápať v kontexte výkonu moci ľudom – 
v zmysle širokej účasti ľudu na procese vládnutia. 
„Vláde pre ľudí“ preto, že sa snaží pôsobiť pre spoločné blaho všetkých ľudí 
a v konečnom dôsledku sa snaží zabezpečiť práva jednotlivcov. 
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pravidiel, nezávislosť súdnictva (od politickej moci), princíp vlády 
väčšiny a rovnosť príležitostí pre všetky politické strany a prúdy 
podieľať sa na vládnutí a rovnako aj slobodnú realizáciu opozičných 
činností (Mihálik, 2017).  

 
1.1 PROCES DECENTRALIZÁCIE 

Vyššie uvedené koncepcie sa venovali demokracii v kontexte štátu 
a jeho zriadenia, no s demokraciou sa nepochybne spájajú aj menšie 
spoločenstvá akým je štát. Vývoj demokracie a najmä postojov 
a prístupov k nej, sa dotýka aj lokálnych spoločenstiev3. Aj v nich totiž 
dochádza k rozhodovaniu, ktoré je výsledkom demokratického procesu. 
V tejto súvislosti je veľmi dôležitá decentralizácia moci, ktorá dáva 
priestor sa správu vecí na úrovniach nižších ako je štát (Bolfíková, 
2009; Adamcová, 2018). Decentralizácia sa dostala do pojmoslovia 
verejnej správy v polovici 60. rokov dvadsiateho storočia ako odpoveď 
na nadmernú centralizáciu vtedajších európskych štátov, resp. V tomto 
bola výsledkom nespokojnosti občanov s neschopnosťou centrálnych 
orgánov reagovať na novodobé problémy (Elliot, Ali, 1988; Hamalová, 
Belajová, Gecíková, Papcunová, 2014). Podobný scenár sa zopakoval 
o tri desaťročia neskôr v krajinách strednej a východnej Európy. 

Problémom všetkých postkomunistických krajín Európy pred 
rokom 1989 bol fakt, že všetka moc sa sústredila v rukách jedinej 
komunistickej strany (Mikuš, 2018a). Dané spoločenské a politické 
usporiadanie odporovalo základným demokratickým princípom, okrem 

                                                           
3 Charakteristickými črtami sú: 

 Existencia verejných potrieb a záujmov, ktoré sú vlastné určitému, na 
územnom základe sformovanému spoločenstvu občanov. Tieto potreby 
a záujmy, odlišné od celospoločenských, sú  príčinou vzniku 
spoločenstva, resp. sú tým, čo navzájom spojuje jednotlivých členov 
spoločenstva, 

 Miestnemu spoločenstvu je legislatívne garantované postavenie 
nezávislé od štátu. Tým je daný základ pre jeho majetkovú a finančnú 
samostatnosť, 

 Zákonné vymedzenie pôsobnosti spoločenstva ako i spôsoboch ich 
realizácie. Jadrom pôsobnosti sú predovšetkým úlohy, ktoré smerujú 
k uspokojovaniu potrieb spoločenstva, 

 Miestne spoločenstvo si nezávisle na štátnej správe volí svoje orgány, 
ktoré plnia úlohy v záujme svojich členov (obyvateľov) a súčasné sú im 
zodpovedné (Konečný a Konečný, 2009). 
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iných aj trojdeleniu moci na legislatívu, exekutívu a súdnictvo 
(formálne tomu tak bolo) (Filip, Svatoň, 2011). Uvedené skutočnosti sa 
týkali aj suveréna moci, ktorým je v demokratickom a právnom štáte 
ľud. V tomto kontexte občan nedisponoval takmer žiadnou reálnou 
mocou. Zmena nastala po roku 1989 a to najmä v súvislosti 
s kopírovaním pozitívnych vlastností politického a spoločenského 
poriadku krajín západnej Európy. V dôsledku týchto udalostí postupne 
prichádzalo k zmene systému fungovania verejnej správy v jednotlivých 
krajinách. V odborných kruhoch sa čoraz viac objavoval názor, že nie je 
možné, aby centrálna vláda neprijala zlé a nekvalitné zákony. Dvojica 
autorov Viktor Nižňanský a Jaroslav Pilát (2009) na margo tejto 
skutočnosti upozorňujú, že centrálne vlády inklinujú k podobným 
krokom oveľa častejšie ako decentralizované vlády. Vo väčšine 
prípadov svoj názor argumentačne zakladajú na predpoklade, že 
príslušníci politických strán majú tendenciu sledovať svoje vlastné, 
egoistické záujmy a tým presadzujú zákony, ktoré zvýhodňujú menšiny 
a niektoré záujmové skupiny. Vo všeobecnosti možno teda konštatovať, 
že „zvýšená centralizácia moci znižuje zodpovednosť na miestnej 
úrovni a neumožňuje pružne reagovať na zmenu dopytu, čo spôsobuje 
nízku mieru flexibility na miestne požiadavky s prejavom oneskorených 
reakcií na vzniknuté problémy. Vysoký stupeň centralizácie okrem toho 
vedie k nedostatočnému sústredeniu ústrednej štátnej správy na výkon 
správnych funkcií a koncepčných činností“ (Žárska, Černenko, 
Kozovský, 2010, s. 69). Decentralizáciu preto pokladajú za nástroj 
zachovania demokratického a právneho štátu – ide ruka v ruke 
s municipálnym manažmentom a politickým reformami (Batorova, 
2012). Môžeme o nej hovoriť ako politicko – inštitucionálnej reforme, 
ktorá je determinovaná oblasťami zahrňujúcimi upevnenie legislatívy, 
rozvoja lokálneho vládnutia, resp. rozšírenia občianskej spoločnosti. 
Rovnako ju možno považovať za základnú zmenu inštitucionálneho 
rámca politického systému, v ktorom sa realizujú dôležité politické, 
sociálne a ekonomické rozhodnutia.  

Pri hlbšom štúdiu literatúry venujúcej sa problematike procesu 
decentralizácie zisťujeme, že decentralizácia sa po roku 1989 stala 
často pertraktovaným pojmom najmä v krajinách strednej a východnej 
Európy, kde naberala najrozličnejšie podoby (Dezentralisierung, 
Regionalisierung, und ländliche Entwicklung in Europa, 2009). V tejto 
súvislosti máme na mysli nielen teoretickú, ale aj praktickú rovinu 
problematiky decentralizácie. Politické reálie viacerých krajín nás totiž 
vedú k záveru, že sa po roku 1989 stala vo viacerých krajinách doslova 
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politickou agendou4 (Stöver, 2010; Malíková, Vavrová, 2011). V nemalej 
miere tak dochádza ku konfrontácií akademického pohľadu a pohľadu 
politického, reprezentovaného politickou kultúrou formujúceho sa 
demokratického politického poriadku. Je zaujímavé sledovať postoje 
niektorých autorov k samotnému pojmu a významu slova 
decentralizácia. Kolektív autorov okolo Eleny Žárskej (2007) za 
decentralizáciu považuje skutočnosť „ísť s výkonom verejných služieb 
priamo za občanom  do územia, teda do regionálnych  a miestnych 
samosprávnych jednotiek“. To v konečnom dôsledku znamená reálne 
odovzdanie kompetencií zo strany štátu samosprávnej jednotke, ktorá 
podľa povahy veci dokáže zabezpečiť ich efektívne, spravodlivé 
a hospodárne vykonávanie. Decentralizácia tak predstavuje nosný 
prvok reformy verejnej správy ako súčasť systémových zmien 
uskutočňovaných v rámci celkového transformačného procesu5, pričom 

                                                           
4 V západnom svete „Rechtsstaat“ a tradičný weberovský administratívny 
systém začali svoje pôsobenie v roku 1990. V tom istom čase však krajiny 
strednej a juhovýchodnej Európy vychádzali z diametrálne odlišného 
štartovacieho poľa. V skutočnosti sa odrážali od dlhodobo fungujúceho systému 
vlády jednej strany v totalitarizme alebo autoritarizme. Napriek tomu, už v roku 
1980 sa v niektorých krajinách strednej a východnej Európy objavuje idea 
demokracie, čo v konečnom dôsledku spôsobuje postupné ohrozenie historickej 
existencie: centrálneho plánovania a totálnej kontroly spoločnosti zo strany 
štátnych inštitúcií (Jenei, 2013). 
5 Z minimalistického hľadiska transformáciu možno definovať ako rozloženie 
a prevzatie moci „novými subjektmi“, resp. rozklad mocenského poriadku 
predchádzajúceho režimu. Z maximalistického hľadiska demokratická 
transformácia predstavuje dlhodobý, kultúrny, sociálny, hospodársky 
a politický proces, ktorý sa končí nastolením tzv. konsolidovanej demokracie. 
Za zmienku nepochybne stojí klasická definícia prechodu (tranzície) od autorov 
Vladimíra. Dvořáková a Jíří Kunc (1994, s. 77), ktorí pod týmto pojmom majú na 
mysli „interval medzi jedným a druhým politickým režimom. Pre prechod je 
charakteristické, že v jeho priebehu nie sú trvale definované a všeobecne 
prijímané pravidlá hry. Aktéri bojujú nielen za uspokojenie svojich 
bezprostredných záujmov (a záujmov tých, koho sa domnievajú 
reprezentovať), ale taktiež o určenie pravidiel a procedúr, ktorých konfigurácia 
rozhodne o víťazoch a porazených v budúcnosti. Pod pojmom transformácia 
verejnej správy rozumieme nielen tie zmeny, ktoré sa odohrávali 
bezprostredne v čase nahradenia jedného režimu iným (demokratický vs. 
nedemokratický), ale i tie zmeny, ktoré zásadným spôsobom formovali verejnú 
správu v jej nových podobách.“ Z tohto uhľa pohľadu ide o všetky systémové 
zmeny (týkajúce sa nielen štruktúry verejnej správy, ale i samotného princípu 
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vychádza z požiadaviek (Žárska, Šebová, 2004; Adamcová, 2013; 
Rosenbaum, 2013):  

Posilniť štát ako celok a rovnako posilniť pozíciu centrálnej vlády. 
Tento krok je možné dosiahnuť predovšetkým systematickým 
oddelením politických funkcií od funkcií výkonných v rámci ústredných 
orgánov štátnej správy. Rovnako je nemenej dôležitý presun úloh 
a v konečnom dôsledku aj zodpovednosti z centrálnej na miestnu 
úroveň. V dôsledku prijatia týchto opatrení sa vláda ako ústredný orgán 
štátnej správy stane inštitúciou prijímajúcou výlučne zásadné 
a strategické rozhodnutia bez zbytočného a neefektívneho zásahu do 
čiastkových problémov verejnej správy.  

Posilniť postavenie oboch úrovní územnej samosprávy. V moderných 
politických systémoch s decentralizovanou sústavou územná 
samospráva nielen na miestnej, ale i regionálnej úrovni, podporuje 
identifikáciu obyvateľstva s územím, umožňuje intenzívnejšiu 
participáciu občanov a obyvateľov samosprávnych jednotiek na 
verejnom živote. Na tomto mieste je žiaduce zdôrazniť, že len 
decentralizácia v zmysle odovzdania právomocí na miestnu a 
regionálnu úroveň a podpora aktívnej občianskej spoločnosti umožní 
spoluprácu občanov, politických zástupcov občanov a podnikateľského 
sektora. Decentralizácia ako súčasť transformácie verejnej správy 
skracuje komunikačné cesty, znamená zmenšenie reťazca príkazov, 
zmierňujte tlak na centrum, kde široký rozsah rutinnej práce môže 
znamenať preťaženie a zrútenie komunikačných kanálov v situáciách, 
kedy miestna úroveň čaká na direktívy a smernice. Systém funguje 
lepšie, ak pracovníci na miestnej a regionálnej úrovni majú právo 
prijímať vlastné rozhodnutia. Orgány na miestnej a regionálnej úrovni 
sú relatívne schopnejšie pri riešení problémov vzhľadom k tomu, že 
podliehajú väčšiemu tlaku verejnosti. Súčasne sa miestni obyvatelia 
identifikujú s problémami a dôsledkami, resp. s výsledkami svojej 
práce. To znamená, že na základe teórie verejnej voľby sa miestne 
príslušní občania budú správať racionálne a nesprávne riešenie alebo 
zlyhanie pre nich bude znamenať priamu stratu. Decentralizácia 
rovnako skracuje vzdialenosť medzi centrom, v rámci ktorého sa 
uskutočňuje rozhodovanie a občanmi, medzi ústrednými orgánmi 
štátnej správy a podriadenými orgánmi. Vytvára tak priestor pre 

                                                                                                                           
a filozofie jej fungovania) vo všetkých ich sociálnych, ekonomických 
a politických súvislostiach. 
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formovanie lokálnej demokracie. Pokladáme za dôležité pripomenúť, že 
napriek všeobecne akceptovanému významu decentralizácie 
v modernom demokratickom a právnom štáte, reálny život prináša pre 
subjekty a rovnako aj objekty verejnej správy viaceré náročné situácie, 
s ktorými sa nedokážu plnohodnotne vyrovnať. Podľa nášho názoru je 
to spôsobené predovšetkým tým, že sme ako spoločnosť automaticky 
prijali hodnoty decentralizácie, no odmietli sme reflektovať technickú 
náročnosť tohto procesu.  

Preto ak  hovoríme o decentralizácií ako o sociálno – politickom  
procese po roku 1989 v krajinách strednej a východnej Európy, tak 
máme na mysli predovšetkým decentralizáciu vyznačujúcu sa 
nasledujúcimi kritériami6: (1) Každé zaoberanie sa témou, ktorá je 
akýmkoľvek spôsobom spojená s decentralizáciou verejnej správy musí 
brať do úvahy, že ide o národný proces inštitucionálneho presunu moci, 
ktorý je úzko spojený s rôznymi politickými a sektorovými 
štrukturálnymi reformami. Všetky stratégie a programy prijímané 
v oblasti decentralizácie musia byť zakomponované v kontexte 
akceptácie najrozličnejších politických a sociálnych prúdov tvoriacich 
občiansku spoločnosť. (2) Proces decentralizácie potrebuje pre svoj 
úspešný postup primerané a uspôsobené politické a právne rámcové 
podmienky, ktoré jasne a zreteľne určujú role, funkcie a zodpovednosť 

                                                           
6 V tomto kontexte dávame do pozornosti sériu publikácií, ktoré sa venujú  
procesu decentralizácie:  OECD – DAC Evaluation Series: „Lessons Learned on 
Donor Support to Decentralisation and Local Governance“ (2005), OECD: 
„Decentralisation  and Powerty in Developing Countries: Exploring the impact“ 
(2004), OECD: Decentralization and Powerty Reduction (2005), UNCDF (United 
Nations Capital Development Fund): “Delivering the Goods: Building Local 
Government Capacity to Achieve the Millennium Development Goals – A 
Practitioner's Guide from UNCDF Experience in Least Developed Countries”, 
(2005), UNCDF (United Nations Capital Development Fund): “Empowering the 
Poor: Local Governance for Poverty Reduction” (2003), ECDPM: “Relating 
Sector-wide Approaches and Decentralisation – Towards Greater Policy 
Coherence”, European Centre for Development Policy Management (ECDPM) 
(2003), Helling L., Serrano R. and Warren D.: “Linking Community 
Empowerment, Decentralized Governance, and Public Service Provision 
Through a Local Development Framework”, World Bank, SP Discussion Paper 
No. 0535, Washington D.C. (2005), Binswanger, H.P. and Swaminathan, S.A.: 
“Scaling up community-driven development – Theoretical underpinnings and 
program design implications”, World Bank, Policy Research Working Paper 
3039, Washington D.C. (2003). 
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každého jedného aktéra verejnej politiky (národná vláda, lokálna vláda, 
vlády rozličných úrovní menších ako štát a regionálnych vlád, ale 
i občianska spoločnosť a súkromný sektor ako poskytovateľ niektorých 
verejných statkov a služieb). Rovnako tieto podmienky musia platiť pre 
všetkých aktérov verejnej politiky a ich nedodržiavanie by malo byť 
sankcionované. Súčasne všetky kroky (realizácia programu) v procese 
decentralizácie musia byť adekvátne testované prostredníctvom 
rozličných kvalitatívnych analýz. (3) Typickým znakom 
decentralizačného procesu nielen v krajinách strednej a východnej 
Európy sú nedostatky technickej a organizačnej spôsobilosti vykonať 
danú reformu, prípadne sériu na seba nadväzujúcich reforiem. 
Programy určené na podporu decentralizácie preto musia v maximálne 
možnej miere smerovať k postupnému odstraňovaniu týchto 
nedostatkov. (4) Stratégie a opatrenia v oblasti decentralizácie musia 
byť orientované efektívne a účelne vo vzťahu k organizácií verejného 
sektora čo v mnohých prípadoch môže viesť k redukovaniu úloh štátu a 
ich presunu do pôsobnosti samosprávnych jednotiek. (5) Samotný 
proces decentralizácie si nepochybne vyžaduje flexibilné nasadenie 
a lokálnemu kontextu zodpovedajúce nástroje a stratégie. Je totiž 
mimoriadne dôležité zohľadňovať všetky možné špecifiká daného 
teritória a rovnako danej spoločnosti. Socioekonomické podmienky 
lokálneho teritória si vyžadujú rozličné priority a opatrenia. Miestne 
rozvojové plány založené na artikulovaných skupinových záujmoch 
a potrebách obyvateľstva, predstavujú pevný základ akéhokoľvek 
rozhodovania a hlasovania pri využívaní verejných zdrojov. (6) Miestne 
vládne inštitúcie a administratívne jednotky musia mať dostatočné 
finančné a personálne zdroje, aby mohli plynule plniť zákonom zverené 
úlohy. Opatrenia na podporu procesu decentralizácie by mali v každom 
prípade odkazovať na koncepciu, ktorá prináša nielen krátkodobé, ale 
i dlhodobé prenášanie finančných zdrojov z centrálnej úrovne na nižšie 
správne jednotky. Rovnako musí byť týmto jednotkám umožnené 
kumulovanie zdrojov prostredníctvom mobilizácie rozličných 
miestnych sietí. (7) Je potrebné zdôrazniť, že miestne vládne 
a administratívne jednotky nie sú zodpovedné len štátu, ale 
predovšetkým svojmu civilnému obyvateľstvu. Predpokladá sa, že 
v dôsledku rozličných evaluačných opatrení dochádza k sporným 
momentom medzi jednotlivými úrovňami a aktérmi. Táto skutočnosť 
predstavuje akýsi systém bŕzd a protiváh, ktorý by mal byť 
inštitucionalizovaný v rámci všetkých programov určených na podporu 
decentralizácie. (8) Miestne vlády a správne jednotky musia 
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disponovať dostatočnými kapacitami, autoritami, vplyvom 
a motiváciou k úspešnému realizovaniu projektov a poskytovaniu 
verejných služieb. Podpora opatrení pre kapacity a organizačný rozvoj 
(ako je to pri participatívnom plánovaní, zbere a analýze dát, finančnom 
riadení, výberových konaniach) sú preto v každom prípade dôležitými 
súčasťami decentralizačných programov. (9) Decentralizačné procesy 
musia zohľadňovať postupy pre zaistenie účasti skupín obyvateľstva, 
ktoré sú obvykle vylúčené z rozhodovacích procesov. Z tohto uhľa 
pohľadu sú preto do úvahy brané práva žien, etnických menšín a iných 
marginalizovaných skupín a ich prístup k informáciám a verejným 
službám. (10) Rozvojové aktivity na podporu decentralizácie potrebujú 
čo najlepšiu koordináciu a harmonizáciu čiastkových rozhodnutí 
a prijímaných opatrení. To sa vzťahuje nielen na koordináciu s vládou 
a ďalšími darcami, ale taktiež v rámci každej inštitucionálnej jednotky, 
aby sa zabránilo možným konfliktným situáciám.  
 
Tabuľka č. 1: Pozitíva a negatíva centralizácie a decentralizácie 

Centralizácia Decentralizácia 

Pozitíva 

 
 
 

 Jednotný prístup 
 Princíp rovnosti 
 Väčšie finančné 

možnosti 
 Koncentrácia 

informácií, zdrojov, 
akcieschopnosti 

 Koordinácia 
 Vytváranie 

záujmových komunít 
 Zvýšená pozornosť 

médií 
 
 

 
 Uvedomenie si vlastnej 

identity  
 Mieste a regionálne 

diferencované politické 
preferencie a politická 
činnosť 

 Väčšia miera priamej 
zodpovednosti 

 Vytváranie miestnych 
komunít 

 Participácia a priama 
informovanosť 

 Ucelenejší systém 
rozhodovania 

 Flexibilita 
 Subsidiarita 
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  Pozornosť venovaná 
minoritám 

Negatíva 

 
 Nedostatočne citlivý 

prístup k regionálnym 
a miestnym špecifikám 

 Občania sa 
nepodieľajú na 
rozhodovaní, 
zodpovednosť je len 
obmedzená 

 Na celoštátnej úrovni 
sa neberú do úvahy 
záujmy minorít 

 Neexistuje 
alternatívny partner 
 

 
 Nerovnosť v praxi 
 Obmedzené prostriedky 

(finančné aj vo sfére 
pracovných síl) 

 Nebezpečenstvo omylu 
(najmä pri 
nekoordinovanom 
postupe) a trieštenie síl 

 Podrývanie celoštátnych 
autorít 

 Menší odstup a nižší 
nadhľad 

 Nižší stupeň 
sebestačnosti 

Zdroj: Nižňanský, Hamalová, 2013, s. 30 – 31. 

 
Z hľadiska teórie decentralizácie možno rozlišovať jej viaceré formy. 

Ide predovšetkým o dekoncentráciu, resp. prenos právomocí 
z ústredných orgánov operujúcich z centrálnych miest do ich pobočiek 
racionálne rozmiestených na území decentralizovaného štátu. Ďalšiu 
možnú formu decentralizácie predstavuje delegovanie – teda prenos 
plnej zodpovednosti za služby z ústredných orgánov štátnej správy na 
špecializované organizácie s určitým stupňom autonómnej pôsobnosti. 
Prenesenie potom znamená prenos právomocí a rovnako kompetencií 
z ústredných orgánov štátnej správy (najmä však vlády) na autonómne 
jednotky samosprávy, ktoré majú charakter právnických osôb (Johnson 
– Minis, 1996; Pernthaler, 1997).  
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1.2 SAMOSPRÁVA, JEJ VÝZNAM A ÚLOHY V DEMOKRATICKOM 
POLITICKOM ZRIADENÍ 
 

Jedným z najviac pertraktovaných pojmov v rámci demokratického 
a právneho štátu (aj v kontexte vyššie spomínanej decentralizácie) je 
samospráva (lokálna alebo miestna), ktorá je vyjadrením nezávislosti 
a autonómnosti určitých územných celkov a záujmových združení 
(Švikruha 2019). Tie samostatne rozhodujú o otázkach, ktoré sú 
predmetom verejného záujmu príslušného spoločenstva (Konečný a 
Konečný, 2009). Možno teda konštatovať, že základným 
determinantom úspešnosti akejkoľvek samosprávy, je práve miera 
autonómnosti nielen na forme štátu, ale i charaktere politického 
systému (Kluth, 1997; Raschhauer, 2003; Axthelm, 2004). Samospráva 
preto predstavuje návrat ohraničenej časti kompetencií štátu (týka sa 
to predovšetkým výkonu správnej moci), na jednotlivcov za 
predpokladu, že občania sú schopní zabezpečiť výkon zverenej moci.  

Obdobne samosprávu vníma aj dvojica autorov  Michael Clarke a 
John Steward (1997), ktorí samospráve prisudzujú charakteristické 
črty ako napr.: možnosť voľby, samostatnosť riadenia, identifikácia 
miestneho spoločenstva, rozkvet občianskeho princípu, sila 
kompenzujúca systém správy v štáte, poskytovanie služieb spoločnosti, 
súhrn politických procesov, verejná mienka miestneho spoločenstva 
a pod. Na základe vyššie uvedených faktorov možno konštatovať, že 
samospráva sa ukazuje ako nástroj posilnenia občana - nositeľa štátnej 
moci, ako aj sprostredkovateľ solidarity určitého spoločenstva. 
Samosprávu preto všeobecne vnímame ako demokratickú organizačnú 
formu starostlivosti o vlastné záležitosti dotknutých skupín 
obyvateľstva a relatívne nezávislú a samostatnú formu pod dohľadom 
štátu. Peter Škultéty (2008, s. 31) upozorňuje „že pod pojmom 
samospráva treba rozumieť výkon určitých, presne vymedzených úloh 
správy štátu samostatnými, štátom uznanými verejnoprávnymi 
subjektmi. Samospráva zahŕňa oblasť verejnej správy, zákonom 
zverenej subjektom, ktorých sa bezprostredne dotýka.“ Na margo 
uvedeného možno dodať, že demokraciu vo vzťahu k samospráve je 
potrebné považovať za faktor  primárny a určujúci. Na druhej strane 
však nemožno poprieť pozitívny vplyv  samosprávy na  rozvoj 
demokracie a súčasne nemožno odmietnuť predstavu, že samospráva 
sa v budúcnosti stane určujúcim faktorom kvality demokracie 
(Adamcová, 2013). Podľa nášho názoru je na mieste istá miera 
obozretnosti, nakoľko na určenie tohto kritéria je potrebné 
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predovšetkým stanoviť kritériá kvality samosprávy. Vzhľadom na 
skutočnosť, že samosprávy sú z rôznych dôvodov diferencované, resp. 
žijú vlastným samosprávnym životom, je táto úloha mimoriadne 
náročná. Napriek tomu územná samospráva predstavuje výkonné 
pôsobenie a ovplyvňovanie spoločenského života a to za pomoci 
prostriedkov, ktoré majú výrazný, avšak neštátny charakter7. 
Samosprávu tak nemožno stotožňovať so štátnou správou, a to 
i napriek tomu, že sa spolupodieľajú na vykonávaní niektorých úloh 
(ich spoločným menovateľom je realizácia verejného záujmu). 

Lokálna autonómia (nezávislosť od štátu) pozostáva z dvoch 
kľúčových elementov. Prvým elementom je korporátna autonómia, 
ktorá znamená nezávislosť územnej samosprávy na štáte. Druhým je 
občianska autonómia, ktorá označuje samostatné spravovanie daného 
miesta občiankami a občanmi (Katagi, 2012). Podľa oboch princípov je 
dôležité, že lokálna vláda môže bez intervencií zo strany centrálnej 
vlády prostredníctvom svojich volených orgánov presadzovať vlastnú 
politiku a realizovať skutočnú komunálnu samosprávu. Komunálna 
samospráva predstavuje činnosť obcí ako subjektov verejného práva, 
ktoré nesú zodpovednosť za výkon miestnych úloh v rámci určitého 
územia (Will, 2010). Mnohí autori tak siahajú po princípoch 
subsidiarity, autonómie, prípadne decentralizácie najmä pri snahe 
identifikovať primárne úlohy a funkcie územnej samosprávy. Nemecká 
odborná verejnosť venuje tejto problematike pomerne široký priestor 
a to konkrétne v rámci tzv. Komunallrecht – komunálneho práva 
(Seewald, 2006). K nemu patria tie právne predpisy, ktoré sa všeobecne 
zaoberajú právnym postavením organizácií, úlohami a formami činností 
komunálnych korporácií.8 

                                                           
7 Korene takto formulovanej komunálnej samosprávy siahajú až do začiatku 
devätnásteho storočia. Pýšiť sa ňou mohli predovšetkým krajiny ako Nemecko 
a Francúzsko, kde vznikla ako reakcia na centrálne organizovanú štátnu správu 
absolutistického vládcu (Gross, 1999). V tomto kontexte sú veľmi vhodným 
príkladom práve pruské mestá, ktoré mali možnosť spravovať verejné 
záležitosti vo vlastnej pôsobnosti a zodpovednosti, resp. vo vlastnom mene. 
Občania si mohli taktiež voliť zastupiteľské subjekty, tie sa stali konečným 
rozhodovacím orgánom (Frobel, 2001). Možno teda konštatovať, že súčasné 
demokratické štáty pri fungovaní jednotlivých foriem samospráv čerpajú práve 
z historických skúseností vyššie uvedených štátnych útvarov. 
8 Komunálna korporácia je všeobecným pojmom pre obce, okresy, komunálne 
spolky a ďalšie organizačné formy komunálnych účelových združení (Heun, 
2012). 



 
 

19 
 

Skôr ako pristúpime k samotnému taxatívnemu vymedzeniu 
základných funkcií subsystému územnej samosprávy, musíme 
zdôrazniť, že nižšie uvedené spektrum úloh komunálnej samosprávy 
môže mať rozličný obsah. Je to spôsobené predovšetkým tým, že každý 
štát má svoju vlastnú organizačno – správnu štruktúru. V tomto smere 
územná samospráva plní najmä nasledujúce funkcie:  

 koordinačná funkcia – koordinácia  participujúcich subjektov 
v rozvoji obce a regiónu,  

 hospodársko – riadiaca – tvorená ekonomickou podstatou 
samosprávy a jej kompetenciami, ktoré sú jej zverené zákonom,  

  motivačná – rozvoj podnikateľskej činnosti prostredníctvom 
nástrojov regionálnej a komunálnej politiky,  

  stabilizačná – samospráva rozvojom svojich aktivít ovplyvňuje 
zamestnanosť a tým prispieva k stabilite danej ekonomiky 
(Krnáč, Kožiak, Liptáková, 2008).  

 
Aby mohla územná samospráva plniť svoje funkcie, je nevyhnutné, 

aby zo strany štátu boli splnené dva základné predpoklady – (1) 
legislatívny predpoklad, t. j. prijať zákony, ktoré umožnia územnej 
samospráve vykonávať všetky jej originálne funkcie; (2)  ekonomický 
predpoklad, ktorý jej v konečnom dôsledku umožní hospodáriť 
s určitou mierou finančnej autonómie. V klasifikácií komunálnej 
samosprávy v správnom princípe pozorujeme dva aspekty. Na jednej 
strane stojí samostatnosť komunálnej správy. Predstavuje protipól 
k centralizovane riadenému štátu a preto je takto definovaná 
samospráva radená k základným demokratickým princípom. Na druhej 
strane je komunálna správa tiež označovaná ako nepriama štátna 
správa. To vyplýva zo skutočnosti, že obce a regionálne celky 
predstavujú orgány verejnej moci. Keďže štátna moc nie je deliteľná, 
tak nositelia komunálnej správy vykonávajú aj štátnu moc.  

Inou, no nie menej významnou časťou subsystému samosprávy, je 
záujmová samospráva.9 Do pozornosti dávame skutočnosť, že záujmová 
samospráva doposiaľ nepredstavuje ucelený a vnútorne usporiadaný 
systém. Do systému záujmovej samosprávy tak zaraďujeme všetky tie 

                                                           
9 Zatiaľ čo príslušnosť fyzickej osoby k územnej samospráve je nedobrovoľná, 
členom záujmovej samosprávy sa fyzická osoba stáva dobrovoľne, teda na 
základe svojho slobodného rozhodnutia a presvedčenia (Kováčová, 2010). Oba 
spomínané podsystémy sú tak základným determinantom existencie občianskej 
spoločnosti každého moderného a demokratického štátu. 
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inštitúcie a organizácie, ktorých existencia je odvodená od 
združovacieho práva občanov (Chovanec, 2009). Toto právo je 
súčasťou ústavného poriadku  každého moderného, demokratického 
a právneho štátu. Nielen v jeho kontexte dôležitú úlohu zohráva 
predovšetkým viackrát pertraktovaný spoločný záujem  zúčastnených. 
Katarína Rajnáková (2008) uvádza, že kým pri územnej samospráve je 
podstatným princíp organizovanosti na základe polohy mesta či obce, 
prípadne samosprávneho kraja, záujmová samospráva sa vykonáva na 
základe princípu dobrovoľnosti. Aj v záujmovej samospráve ide 
o združovanie v prospech verejného záujmu, ktorý predstavuje základ 
politiky v samospráve. Tento základ predstavuje politický prístup 
k verejnému záujmu, nakoľko občiansky prístup znamená definovať 
problém a od kompetentných orgánov žiadať jeho nápravu v prospech 
verejného záujmu. V bežnom živote so záujmovou samosprávou 
spájame rozličné profesijné inštitúcie alebo spolky.10 Početná odborná 
literatúra uvádza, že pod pojmom „spolok“ je potrebné rozumieť 
spoločenstvo osôb so spoločnými záujmami,  sledujúce identické ciele. 
Tie môžu mať rozličnú povahu, no nemusia mať výlučne politický 
charakter. To znamená, že v politike sú spolky združeniami, ktoré chcú 
sprostredkovávať záujmy svojich členov prostredníctvom 
rozhodovacieho procesu. V tomto kontexte sa o nich veľakrát hovorí 
ako o lobistoch (Taske, 2007). Nájdu sa však aj autori (Rudzio, 2011; 
Schäfers, 2012), ktorí odmietajú skutočnosť, že spolky sú súčasťou 
politického systému, no napriek tomu nepopierajú ich spoločenský 
význam. Dvojica autorov Ulrich Willems a Thomas von Winter (2007) 
argumentuje, že uvedené inštitúcie, organizácie a profesijné skupiny 
a spolky sú nevyhnutným prvkom modernej občianskej spoločnosti, 
založenej na aktívnej participácií občanov na spravovaní verejných vecí. 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že aj napriek rôznorodosti 
názorov akademickej obce na postavenie záujmovej samosprávy 

                                                           
10Záujmovú samosprávu v podmienkach Slovenskej republiky zastupujú 
inštitúcie ako napr.: Slovenská advokátska komora, Notárska komora, 
Slovenská komora audítorov, Súdna rada Slovenskej republiky Lekárska 
komora, Komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a pod. Možno 
rozlišovať inštitúcie, ktoré vznikajú a pôsobia ex lege a spravidla majú povinné 
členstvo (vzhľadom na funkcie, ktoré plnia) a ktorých členstvo je založené na 
princípe dobrovoľnosti. Najnižšou formou sú voľné združenia. Tie vznikajú 
spontánnym prejavom viacerých jednotlivcov ochotných participovať na 
nejakej spoločnej činnosti. Spoločným znakom týchto skupín je skutočnosť, že 
nie sú formálne, resp. právne inštitucionalizované (Škultéty, 2008). 
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v politickom systéme, akákoľvek forma záujmovej samosprávy (spolky, 
profesijné komory, rôzne spoločenstvá a pod.), predstavuje 
významného sprostredkovateľa medzi štátom a spoločnosťou. Do 
politického života človeka dokážu vniesť porozumenie, 
konsenzus, kompromis a neraz tak prispieť k riešeniu problémov 
lokálnych spoločenstiev. V praktickej rovine výkonu samosprávnych 
úloh v našich podmienkach do popredia vystupujú tri organizácie. Dve 
z nich sa týkajú miestnej samosprávy (Únia miest Slovenska, Združenie 
miest a obcí Slovenska) a jedna regionálnej samosprávy (Združenie 
SK8). Na tomto mieste si môžeme položiť otázku, voči komu majú tieto 
inštitúcie a organizácie vystupovať, resp. pred kým a akým konaním 
reprezentovať záujmy svojich členov? Odpoveď nachádzame 
v jednotlivých konkrétnych organizáciách a najmä v úlohách, ktoré 
plnia. Je potrebné poznamenať, že politická dimenzia vstupuje nielen 
do vnútra týchto organizácií, ale ovplyvňuje aj ich pôsobenie navzájom. 
Niektoré samosprávy už v minulosti boli členmi jednej záujmovej 
organizácie, iné druhej, dokonca sa našli samosprávy, ktoré boli 
súčasťou oboch vyššie spomínaných záujmových organizácií miestnej 
samosprávy.  

Len relatívne nedávno niektoré krajské mestá ohlásili svoj odchod 
od Združenia miest a obcí Slovenska a stali sa členmi Únie miest 
Slovenska. Z tohto dôvodu si dovoľujeme poukázať na niektoré 
argumentácie zo strany týchto miest. Napríklad mesto Trnava bolo 
členom ZMOS-u v rokoch 1995-2005 a opätovne od roku 2012 do  roku 
2019. Dôvodom vystúpenia môže byť nespokojnosť s fungovaním 
združenia, nakoľko nespochybniteľným faktom je skutočnosť, že 
v združení sa nachádza niekoľkonásobne viac obcí ako miest. Z tohto 
dôvodu sa podľa predstaviteľov mesta združenie viac orientovalo na 
riešenie problémov obcí. Za hlavné dôvody označilo: mohutnosť 
združenia (dokáže zachovať len „status quo)“, neochotu reformovať 
štruktúru, v ktorej majú menšie obce väčšinu, nízke zohľadnenie 
špecifík miest, riešenie problémov samosprávy optikou obcí, 
neschopnosť riešiť dopady zákonov na mestá a spolu s nimi ich rastúce 
výdavky, neochotu a neschopnosť pripraviť a presadiť komunálnu 
reformu z dôvodu rôznorodých záujmov členskej základne (Trnava 
ukončí členstvo v Združení miest a obcí Slovenska, 2019). Diplomaticky 
reagovalo na túto skutočnosť aj vedenie mesta Nitra, nakoľko dôvodilo, 
že Únia miest Slovenska združuje mestá, kde žije viac ako jeden milión 
obyvateľov Slovenska. Práve vďaka tomuto združeniu dokážu 
efektívnejšie vyvíjať tlak na vládu pri presadzovaní záujmov. Súčasne 
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argumentuje, že činnosť oboch združení vychádza z relatívne 
rovnakého portfólia presadzovaných záujmov a riešia rovnaké 
problémové oblasti. Podľa nich tak ide o duplicitné riešenie problémov. 
Problém vidia aj v časovej náročnosti pri zastupovaní mesta 
v organizačných štruktúrach oboch združení. V neposlednom rade 
argumentujú finančnou nákladnosťou zotrvania mesta v oboch 
združení (Nitra vystúpi zo Združenia miest a obcí Slovenska, 2019). 
Podobne postupovali aj iné okresné mestá na Slovenku.  
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2 ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA NA SLOVENSKU 

Existenciu územnej samosprávy môžeme objektívne pokladať za 
jeden z hlavných pilierov demokratického politického systému, 
realizovaného v rámci moderného právneho štátu. Niet totiž väčšieho 
demokratického práva než toho, že občania majú právo rozhodovať 
o veciach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Možno aj práve z tohto 
dôvodu je územnej samospráve venovaný relatívne široký priestor 
v rámci ústavy. Domnievame sa, že umiestnenie územnej samosprávy 
v ústave nie je náhodné. Tým, že jej zákonodarca dal priestor pred 
zákonodarnou mocou, bolo jeho zámerom zdôrazniť jej význam 
a v neposlednom rade materiálnu hodnotu v modernom, demokratickom 
a právnom štáte.11 Z textu ústavy vyplýva, že základom územnej 
samosprávy je obec a spolu s ňou aj vyšší územný celok. Tieto subjekty 
predstavujú samostatné územné, samosprávne a správne celky 
združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt. Na tomto 
mieste je žiaduce zdôrazniť, že nemusí ísť výlučne iba o občanov 
Slovenskej republiky, ale aj príslušníkov iných štátov – cudzincov, ktorí 
majú od príslušného ústredného orgánu štátnej správy povolenie 
k trvalému pobytu.  

Z právneho pohľadu obec a vyšší územný celok predstavujú 
právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom 
samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými 
prostriedkami (Kozovský, 2013). V tomto kontexte môžeme o miestnej 
a regionálnej samospráve hovoriť ako o subjektoch, ktoré sú relatívne 
nezávislé od štátu. Slovo „relatívne“ používame zámerne, nakoľko toto 
tvrdenie je limitované situáciami, ktoré prináša reálna prax.  

Demokratickým prvkom územnej samosprávy (nielen v našich 
podmienkach) je práve spôsob participácie občanov na správe vecí 
verejných. Už niekoľko desaťročí je v politicko – vedných koncepciách 
relatívne rozšírený názor, že moc ľudu by nemala byť obmedzená 
výlučne na výber zástupcov, ktorí ho budú pri rozhodovaní zastupovať, 
ale občanovi je potrebné umožniť, aby bol priamo účastný na 

                                                           
11 V tejto súvislosti máme na mysli predovšetkým východiskové princípy 
slovenského konštitucionalizmu, ktorými sú: (1) princíp demokracie, (2) 
princíp pluralizmu, (3) zabezpečenia a ochrany ľudských a občianskych práv, 
(4) princíp právneho štátu, (5) princíp republikánskeho parlamentarizmu, (6) 
princíp ústavnej deľby moci, (7) princíp unitárneho štátu a napokon (8) princíp 
samosprávy (Palúš, Somorová, 2010). 
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rozhodnutiach týkajúcich sa dôležitých otázok života lokálnych 
spoločenstiev (Briška, Kulašik, 1995). V tomto duchu Ústava Slovenskej 
republiky garantuje obyvateľom samosprávnych jednotiek právo 
participovať na verejnej politike prostredníctvom zhromažďovania 
obyvateľov obce, miestneho referenda, referenda na území vyššieho 
územného celku, orgánov obce alebo orgánov vyššieho územného celku 
(Kováčová, 2014, Alman, 2017a). V tomto smere ústava obmedzuje 
intervenciu štátu do chodu samosprávy prostredníctvom zákonom 
stanovených spôsobov. Ústava Slovenskej republiky dáva samospráve 
do rúk i reálny nástroj moci – oprávnenie vydávať všeobecne záväzné 
nariadenia vo veciach, ktoré sa týkajú spravovania verejných vecí na 
lokálnej a regionálnej úrovni, resp. realizovania verejného záujmu 
(Svák a kol., 2012; Jesenko a kol., 2015). 

Výkon územnej samosprávy je zverený priamo voleným orgánom. 
K nim zaraďujeme obecné zastupiteľstvo, starostu obce, zastupiteľstvo 
vyššieho územného celku a predsedu vyššieho územného celku. 
Funkčné obdobie priamo volených orgánov oboch foriem územnej 
samosprávy je stanovené na obdobie 4 rokov. Aktívnym a pasívnym 
volebným právom disponujú občania a obyvatelia, ktorí majú na území 
obce alebo samosprávneho kraja trvalé bydlisko a ku dňu volieb 
spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky (zákon č. 180/2014 Z. 
z.). 

Spôsob, akým dnes funguje subsystém územnej samosprávy 
v podmienkach Slovenskej republiky je výsledkom viacerých faktorov. 
Takto koncipovaná územná samospráva vychádza nielen z charakteru 
unitárneho a decentralizovaného štátu, ale i ekonomických, sociálnych 
a politických podmienok. Absencia reálne fungujúceho subsystému 
územnej samosprávy pred rokom 1990 vytvárala špecifický priestor 
pre realizáciu celkovej transformácie verejnej správy a jednotlivých jej 
reforiem. Výsledkom týchto zmien je práve inštitucionálne ukotvenie 
miestnej samosprávy v základnom zákone štátu a relatívne úspešná 
koncepcia decentralizovaného unitárneho štátu. Tieto kroky však 
neboli bezproblémové a v oblasti lokálnej moci sa do popredia dostali 
problémy, ktoré bezprostredne súviseli so vzájomným vzťahom 
samosprávy a štátu (Malíková, 1995).  

Samotný subsystém územnej samosprávy je potrebné vnímať najmä 
v kontexte doby, v ktorej dochádzalo k jej etablovaniu v rámci verejnej 
správy a politického systému (Sopóci, 1995; Novotný, Klíma, Králiková, 
Dudor, 2017; Mikuš, 2019). To platí aj v prípade jej druhej úrovne. 
V kontexte demokratického poriadku môžeme regionálnu samosprávu 
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vnímať ako nevyhnutné vyplnenie priestoru medzi národnou 
(celoštátnou) a lokálnou úrovňou. Tento pohľad je zaručene správny, 
ale z hľadiska realizácie politickej vôle občanov, zvolenej formy 
regionálnej samosprávy (s dôrazom na ekonomické, sociálne, kultúrne 
a politické reálie), sa nerodil ľahko. Faktom však i naďalej zostáva, že 
regionálna samospráva je súčasťou decentralizovanej štátnej moci a za 
istých podmienok má význam pre moderný a demokratický štát. 
Napriek tomu, aj v prípade regionálnej samosprávy platí, že nič vo svete 
nefunguje ideálne, resp. neexistuje  univerzálny model, ktorý by mohol 
slúžiť ako vzor. Práve táto skutočnosť je determinantom pochybností 
ohľadom vhodne nastaveného modelu regionálnej samosprávy 
v podmienkach Slovenskej republiky. 

 
Tabuľka č. 2: Územné členenie a samosprávne úrovne v krajinách EÚ 

Krajina 

Úroveň samosprávy 

Poznámky 

Prvá druhá tretia 

Belgicko 589 11 3+3 Prebehla 
municipalizácia 

Bulharsko 264 - - Prebehla 
municipalizácia 

Chorvátsko 535 21 - 429 municipalít 
a 106 miest 

Česká 
republika 

6249 14 - Nárast počtu obcí po 
roku 1989 

Dánsko 98 5 - Viacero fáz 
municipalizácie 

Nemecko 11553 301 16 Municipalizácia 
prebehla vo 
viacerých 
spolkových 
krajinách 

Estónsko 226 - - Prebehla 
minicipalizácia 

Fínsko 336 - - Prebehla 
municipalizácia,  
autonómny región, 1 
pilotný región 
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Írsko (34) 
114 

- - 5 rád obvodov, 29 
grófstiev, 75 
mestských rád, 5 
veľkomestských rád 

Grécko 325 13 - Prebehla 
municipalizácia 

Španielsko 8116 52 17 17+2 autonómne 
enklávy 

Francúzsko 36697 101 27 96+5 zámorských 
území, 22+5 
zámorských území 

Taliansko 8094 110 20 Decentralizačné 
procesy po roku 
1990 

Cyprus 379 - - - 
Lotyšsko 119 - - Prebehla 

municipalizácia 
Litva 60 - - Prebehla 

municipalizácia 
Luxembursko 106 - - Prebehla 

municipalizácia 
Maďarsko 3177 20 - Nárast počtu obcí po 

roku 1989 
Malta 68 - - - 
Holandsko 418 12 - Prebehla 

municipalizácia 
Rakúsko 2357 9 - Prebehla 

municipalizácia 
Poľsko 2479 379 16 Prebehla 

municipalizácia 
Portugalsko 308 - - 2 autonómne 

regióny a 4259 
sublokálnych 
okrskov 

Rumunsko 3181 41 - - 
Slovinsko 210 - - Prebehla 

municipalizácia 
Slovensko 2926 8 - Nárast počtu obcí 

po roku 1989 
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Švédsko 290 21 - Prebehla 
municipalizácia, z 21 
regiónov majú 4 
regióny osobitný 
štatút 

Spojené 
kráľovstvo 
Veľkej 
Británie 
a Severného 
Írska 

406 28 4 Prebehla 
municipalizácia 

EÚ 28 spolu 89680 1146 106 - 
Zdroj: Sloboda, 2014, s. 27. 

 
2. 1 MIESTNA SAMOSPRÁVA 

V bývalom socialistickom Československu existovali inštitúcie 
územnej samosprávy, no tie mali výlučne formálny charakter. Miestna 
štátna správa sa vykonávala prostredníctvom siete tzv. národných 
výborov (zákon č. 69/1967 Zb.). Národné výbory predstavovali 
zastupiteľské zbory pracujúceho ľudu, zložené z poslancov, ktorí boli 
volení na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva 
tajným hlasovaním. Súčasne zákon dával ľudu moc nad poslancami 
tým, že poslanec mohol byť z vôle ľudu kedykoľvek odvolaný. Ján 
Malast (2016) pripomína, že na jednej strane nielen v politických, ale aj 
odborných kruhoch jestvovala tendencia subsystém samosprávy 
potláčať, no na druhej strane existovali silné snahy o jej predstieranie. 
Ak by sme mali objektívne charakterizovať inštitút národných výborov, 
možno konštatovať, že vo svojej podstate predstavovali úzke 
prepojenie výkonu štátnej správy a samosprávy prostredníctvom 
jediného orgánu.12 Ďalším charakteristickým znakom 

                                                           
12„Národné výbory sú orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v krajoch, 
okresoch a obciach. Vo svojej činnosti upevňujú pod vedením Komunistickej 
strany Československa socialistické spoločenské zriadenie, spravujú sa ústavou, 
ostatnými zákonmi a právnymi predpismi. Národné výbory ako zastupiteľské 
zbory pracujúceho ľudu sú zložené z poslancov, ktorí sú volení na základe 
všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Poslanci 
sú ľudom kontrolovaní, jemu zodpovední a môžu byť na základe rozhodnutia 
svojich voličov odvolaní“ (zákon č. 69/1967 Zb.). 
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(ne)samosprávneho charakteru národných výborov je skutočnosť, že 
okruh ich pôsobnosti nielenže bol neustále pod dohľadom vyšších 
orgánov štátnej správy, ale veľakrát zasahovali aj do súkromných sfér 
jednotlivcov. V rámci svojej reálnej činnosti teda nekopírovali výlučne 
zákonom stanovené oblasti ich realizácie, ale prakticky zasahovali do 
všetkých sfér verejného života lokálnej spoločnosti (Pilát, 2002a). 

Vo vtedajšom modely národných výborov možno z organizačného 
hľadiska identifikovať aj viaceré pozitívne prvky súvisiace s výkonom 
(ne)samosprávnych úloh. Už v roku 1954 totiž došlo na území 
vtedajšieho Slovenska k ideologickému prekonaniu zásady, že jedna 
obec je súčasne samostatnou správnou jednotkou. V praktickej rovine 
to znamenalo vytvorenie národného výboru pre viacero obcí. Na tomto 
mieste je však potrebné poznamenať, že obce ako také nezanikli 
a ponechali si svoje pôvodné názvy. O trinásť rokov neskôr, v roku 
1967, vtedajšia vládna moc pristúpila k opatreniu, ktoré právne 
upevnilo zásady pre určenie siete strediskových obcí ako základných 
článkov sídelnej štruktúry krajiny. Cieľom takéhoto opatrenia bolo 
vytvoriť prijateľné podmienky rozvoja  (úplná občianska vybavenosť) 
nielen pre strediskové obce, ale aj tie nestrediskové, resp. pre okolité 
spádové územie (Berčík, Lovecký, 2003 na podklade Encyklopédia 
Slovenska, IV. Zväzok, Bratislava: Veda, 1980, s. 134-135). 

V dôsledku novembrových udalostí v roku 1989, resp. zmeny 
politického systému, postupne dochádza aj ku zmenám vo fungovaní 
verejnej správy. Postupne dochádza k oddeleniu štátnej správy 
a samosprávy (Konečný, 1995; Řehuřek, 1995). Vyvrcholením tejto 
snahy bolo prijatie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Slovenskou národnou radou dňa 6. septembra  1990 (Kováčová, 2010). 
V úvode tohto zákona je definované, že samostatným územným 
a správnym  celkom Slovenskej republiky je obec (zákon č. 369/1990 
Zb.). Základným predpokladom výkonu samosprávy obce je skutočnosť, 
že obce predstavujú právnické osoby, ktoré do značnej miery disponujú 
a súčasne hospodária s vlastným majetkom a vlastnými príjmami 
(Konečná Veverková, 2017). Základnou premisou teda je, že obec sa má 
pri výkone svojej činnosti  pohybovať výlučne v hraniciach, ktoré vedú 
k starostlivosti o všestranný rozvoj svojho územia a dôsledné napĺňanie 
potrieb jej obyvateľov  (zákon č. 369/1990 Zb.). 

Dôležitým momentom v rámci obecnej samosprávy sú práve 
subjekty, ktoré sú bezprostrednou súčasťou obce. Za obyvateľa obce je 
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považovaná osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Je teda zrejmé, 
že nemusí ísť výlučne iba o občana Slovenskej republiky, ale aj 
príslušníka iného štátu. Ten však musí mať od príslušného ústredného  
orgánu štátnej správy povolenie k trvalému pobytu na území 
Slovenskej republiky. V demokratickom a právnom štáte sa so statusom 
obyvateľa obce spájajú určité práva a povinnosti. V najvšeobecnejšej 
rovine medzi práva obyvateľa zaraďujeme: (1) voliť orgány 
samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce, (2)  
hlasovať o dôležitých otázkach  života a rozvoja obce, (3) zúčastňovať 
sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadriť na nich svoj názor 
a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva., (4) obracať 
sa so svojimi podnetmi  a sťažnosťami na orgány obce, (5) obvyklým 
spôsobom používať obecné zariadenia a ostatný majetok obce13 slúžiaci 
pre verejné účely,  (6) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, 
rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce, 
(7) požadovať pomoc od orgánov obce pomoc v čase náhlej núdze 
(zákon č. 369/1990 Zb.; Tekeli, 2018). 

Keďže sa na fungovaní obecnej samosprávy podieľajú 
predovšetkým obyvatelia obce (bez ktorých nie je výkon samosprávy 
obce možný), existencia pravidiel hry je nevyhnutnosťou. Z tohto titulu 
je obyvateľ obce za normálnych okolností povinný (1) podieľať sa na 
ochrane majetku obce, znášať niektoré náklady obce, vykonávať 
menšie obecné služby, ktoré sú realizované za účelom  zlepšenia kvality 
života, životného prostredia, ďalej ekonomických a sociálnych 
podmienok obyvateľov obce, (2) podieľať sa na zveľaďovaní životného 
prostredia v obci, (3) byť nápomocný pri udržiavaní poriadku v obci, 
(4) v prípade živelnej pohromy alebo havárie v katastrálnom území 
obce poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri ich 
likvidácii. Súčasne zákon udeľuje obci ako právnickej osobe povinnosť 
občanovi poskytnúť nevyhnutnú okamžitú pomoc v prípadoch, ktoré sa 
týkajú núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou 
udalosťou podobného charakteru (zákon č. 369/1990 Zb.). Na tomto 
mieste je žiaduce zdôrazniť, že na samosprávnej činnosti obce má 
právo podieľať sa aj ten, kto je vlastníkom majetku nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území obce a riadne platí miestnu daň alebo miestny 
poplatok, kto má v danej obci nahlásený prechodný pobyt a napokon 

                                                           
13 Majetok obce je jedným zo základných, ústavou Slovenskej republiky 
garantovaných pilierov ekonomickej samostatnosti obce a nezávislosti 
rozhodovania o užívaní majetku (Staroňová, Sičáková – Beblavá, 2006). 
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ten, komu obec udelila čestné občianstvo. V porovnaní s obyvateľom 
disponujúcim trvalým pobytom v obci, nedisponujú vyššie uvedené 
skupiny jednotlivcov právom voliť a byť volení do orgánov samosprávy 
obcí. Rovnako to platí i v prípade hlasovania o dôležitých otázkach 
života a rozvoja obce – teda participácie na miestom referende (zákon 
č. 369/1990 Zb.; Kováčová, 2014; Alman, 2017a). 

Za všetky  aktivity smerujúce k zabezpečovaniu verejného záujmu 
na v katastrálnom území obce, je zodpovedná obec. V rámci tejto 
zodpovednosti obec pri výkone samosprávy (1) vykonáva úkony, ktoré 
súvisia s riadnym hospodárením v rámci hnuteľného a nehnuteľného 
majetku, (2) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce vrátane záverečného 
účtu obce, (3) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych  
poplatkov a súčasne vykonáva ich správu, (4) určuje smer a tempo 
ekonomickej činnosti v obci, v tejto súvislosti vydáva súhlas, záväzné 
stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 
právnických a fyzických osôb, vydáva záväzné stanoviská k investičnej 
činnosti v obci, (5) vytvára účinný systém kontroly, vhodné 
organizačné, finančné,  personálne a materiálne podmienky na 
nezávislý výkon samosprávy obce, (6) zabezpečuje  výstavbu  a údržbu 
a vykonáva správu  miestnych komunikácií, verejného priestranstva,  
obecného cintorína, kultúrnych, športových  a ďalších obecných 
zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností 
obce, (7) obec ďalej zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiava 
čistotu v obci,  spravuje a vykonáva údržbu verejnej zelene a verejného 
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, 
nakladanie s odpadovými vodami a miestnu verejnú dopravu, (8) obec 
utvára a chráni zdravé podmienky, zdravý spôsob života a práce 
obyvateľov obce, chráni životné prostredie a súčasne vytvára 
podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, ďalej vytvára 
podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, ale aj záujmovú 
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, (9) obec ako hlavný 
vykonávateľ samosprávnej činnosti plní úlohy na úseku ochrany 
spotrebiteľa, utvára podmienky na zásobovanie obce, svojím 
nariadením určuje pravidlá času predaja v obchode, času  prevádzky 
služieb a spravuje trhoviská, (10) obec je zodpovedná za obstarávanie 
a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov 
a zón, ďalej koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania, rovnako obec 
spolupôsobí  pri vytváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, (11) 
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obec má oprávnenie vykonávať vlastnú investičnú a podnikateľskú 
činnosť, tie však musia byť realizované v rámci spoločného verejného 
záujmu, (12) obec zriaďuje, zrušuje, zakladá a v konečnom dôsledku 
i kontroluje rôzne príspevkové organizácie, iné právnické osoby 
a zariadenia, (13) obec o dôležitých otázkach života a rozvoja obce 
organizuje a uskutočňuje miestne referendum, (14) zabezpečuje  
verejný poriadok v obci – v tejto súvislosti je obec oprávnená 
prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia ustanoviť činnosti, 
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas a na 
určitom mieste, (15) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a je 
povinná zachovávať prírodné hodnoty, (16) podľa osobitného predpisu 
plní obec úlohy na úseku sociálnej pomoci, (17) obec vykonáva 
osvedčovanie listín a podpisov na listinách, (18) obec v štátnom jazyku, 
prípadne v jazyku národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu 
vedie obecnú kroniku (zákon č. 369/1990 Zb.; Repková, 2012; 
Kozovský, 2013; Alman, 2017a; Palúš a kol., 2018). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že obec nevykonáva výlučne len 
originálne kompetencie plynúce z jej samosprávnej pôsobnosti, ale 
vykonáva aj kompetencie a úlohy, ktoré sú identifikovateľné v rámci 
preneseného výkonu štátnej správy na orgány miestnej samosprávy. 
V prípade, ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide 
o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, uvedený výkon  je 
vnímaný ako výkon spadajúci do samosprávnej pôsobnosti obce (zákon 
č. 369/1990). Obce tak v rámci preneseného výkonu štátnej správy 
vykonávajú správu na úseku vodného hospodárstva, stavebného 
poriadku, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia, tvorby krajiny 
a ochrany prírody, odpadového hospodárstva, školstva základných škôl, 
pozemných komunikácií, cestnej dopravy a matričnej činnosti. (Stručný 
prehľad vývoja územnosprávneho členenia Slovenska, 2008; Horváth 
a kol., 2013; Matula, 2017; Mikuš, 2018a).  

V rámci efektívneho fungovania obecnej samosprávy je nevyhnutné 
presné vymedzenie definičného vzťahu štátu a obce. V tejto súvislosti 
zákon umožňuje preniesť na obec niektoré úlohy štátnej správy. Musí 
byť však splnená podmienka, že plnenie úloh týmto spôsobom bude 
racionálne a efektívne zároveň. Štát je súčasne povinný prenesením 
úloh na obec poskytnúť obci potrebné finančné alebo materiálne zdroje 
(Cíbik, 2019). Celý systém preneseného výkonu štátnej správy na 
orgány miestnej samosprávy zákonom riadi a kontroluje vláda. 
V prípade, že obec dlhodobo ignoruje svoju pôsobnosť v oblasti 
preneseného výkonu štátnej správy, okresný úrad v sídle kraja je 
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oprávnený obec písomne vyzvať na nápravu, pričom jej zo zákona musí 
určiť lehotu na vykonanie nápravy. Ak obec napriek písomnej výzve 
a stanovenej lehote prípadné nedostatky neodstráni, obec je povinná 
príslušnému orgánu miestnej štátnej správy uhradiť finančné náklady, 
ktoré vznikli v dôsledku jej nečinnosti. Obec vo svojom záujme 
spolupracuje s orgánmi štátu. Štát poskytuje obciam pomoc 
v odborných veciach, prostredníctvom svojich orgánov sa podieľa na 
príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev 
(zákon, č. 369/1990 Zb.). 

V súvislosti s vyššie uvedenou problematikou kompetenčného 
vymedzenia úloh miestnej samosprávy je možné spomenúť 
neutíchajúcu diskusiu o počte kompetencií, ktoré samospráva 
(ne)vykonáva. Len relatívne nedávno ZMOS zrealizoval prieskum 
zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy.14 
Centrom pozornosti boli originálne kompetencie. Vzorku respondentov 
(starostovia a primátori) tvorilo 355 samospráv rozličnej veľkostnej 
kategórie. 32,1 % respondentov deklarovalo, že v kompetenčnej výbave 
samospráv sa nachádzajú aj také kompetencie, ktoré doposiaľ 
z rozličných dôvodov nevykonali. 41,5% respondentov uviedlo, že 
takéto kompetencie v obecnej samospráve nie sú. Celkovo 26,1% 
respondentov sa nevedelo vyjadriť (Samosprávy potrebujú inventúru 
kompetencií, 2019). Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že odpovede 
dvoch skupín respondentov sú značne protichodné, no tento výsledok 
je potrebné vnímať predovšetkým v kontexte rozsahu právomocí, ktoré 
zákon miestnym samosprávam ukladá a finančných možností 
samospráv všetkých veľkostných kategórií. Dovoľujeme si však 
upozorniť na skutočnosť, že samosprávna pôsobnosť územných 
jednotiek umožňuje neustále počet originálnych kompetencií 
navyšovať, čo v konečnom dôsledku vedie k odlišnostiam nielen 
v počte, ale aj v rozsahu a kvalite poskytovania služieb občanom 
a obyvateľom samosprávnych jednotiek naprieč územím Slovenska.  

Obec vo veciach územnej samosprávy (prostredníctvom volených 
orgánov) je oprávnená vydávať nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi 
a medzinárodnými zmluvami (Svák a kol., 2012; Jesenko a kol., 2015; 
Šramel, 2019). Rovnako obec môže vydávať nariadenia vo veciach, 
ktoré sa týkajú preneseného výkonu štátnej správy na orgány obecnej 
samosprávy a to výlučne za predpokladu, že  sú na to splnomocnené 

                                                           
14 Prieskum sa realizoval v čase od 12. júna do 5. júla 2019. 
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zákonom a samotný výkon realizujú výlučne v medziach zákona 
(Kováčová, 2010). Pre tieto nariadenia taktiež platí, že nesmú byť 
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 
medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené 
spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Ďalej nesmú byť v rozpore so 
zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (zákon č. 
369/1990 Zb.). Na tomto mieste je možné vidieť rozdiel medzi 
všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré upravujú plnenie úloh 
z oblasti samosprávy a tými, ktoré upravujú oblasť preneseného 
výkonu štátnej správy na orgány miestnej samosprávy (Svák a kol., 
2012). Možno teda konštatovať, že obec disponuje legislatívnou 
právomocou, ktorá je v prvom prípade originálna – teda spadá pod 
okruh vecí verejných týkajúcich sa samosprávnej činnosti. V druhom 
prípade ide legislatívnu právomoc, ktorú už nemožno označiť za 
originálnu, pretože tá je odvodená (delegovaná) od iných orgánov 
štátnej moci. Originálna a delegovaná legislatívna právomoc sa 
vyznačujú ústavnosťou a akceptovaním princípu zvrchovanosti zákona, 
štatutárnosťou normotvorby15, legislatívnym orgánom (obecné 
zastupiteľstvo), legislatívnym procesom, formou právneho predpisu 
a napokon kontrolou ústavnosti (Orosz, Svák, Balog, 2012;  Svák a kol., 
2012; Jesenko a kol., 2015; Šramel, 2019). V prípade, že súd na návrh 
prokurátora svojim rozhodnutím skonštatuje, že všeobecne záväzné 
nariadenie obce nie je v súlade s niektorou z  vyššie uvedených 
právnych noriem, stráca toto všeobecne záväzné nariadenie účinnosť 
a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu (zákon č. 
369/1990 Zb.). Pokladáme za žiaduce zdôrazniť, že predmetný zákon 
primárne nevysvetľuje, čo konkrétne spadá pod veci pôsobenia 
samosprávy. Nejde teda primárne  o taxatívny výpočet, ale výpočet 
demonštratívny, ktorý zahrňuje len elementárne otázky samosprávy 
danej obce. 

Nemenej významnou oblasťou obecnej samosprávy je aj 
financovanie obce, resp. financovanie samosprávnej činnosti. Svoje 
potreby financuje obec primárne prostredníctvom vlastných príjmov, 
dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Súčasne môže obec na 

                                                           
15 Pod pojmom štatutárnosť normotvorby rozumieme také právne predpisy, 
ktoré sú vydávané obcou alebo samosprávnym krajom a majú obmedzenú 
územnú a osobnú pôsobnosť. K nim zaraďujeme najmä všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN). 



 
 

34 
 

plnenie svojich zákonných úloh používať návratné zdroje financovania 
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. V prípade, že obci 
jej vlastné príjmy nepostačujú, obec má možnosť požiadať o štátnu 
dotáciu. Rovnako je oprávnená zákonom zriadiť na plnenie svojich úloh 
mimorozpočtové peňažné fondy. Základom financovania 
a hospodárenia je rozpočet obce, ktorý je sa zostavuje na obdobie 
jedného kalendárneho roka (zákon č. 369/1990 Zb.; Cíbik, 2019). Na 
margo vyššie uvedeného možno konštatovať, že fiškálna autonómia 
obcí nie je pochopiteľne absolútna, dokonca neznamená svojvôľu obce. 
Ide skôr o možnosť obce v rámci právnych a finančných limitov 
(zohľadňujúc zákonnosť, efektívnosť, účelovosť, hospodárnosť) 
ovplyvňovať príjmovú a výdavkovú stránku svojho vlastného rozpočtu. 
V prípade, že by obec takúto možnosť nemala (napr. rozhodovať 
o ukladaní miestnych daní), znamenalo by to nemožnosť vytvoriť 
reálny obraz o finančných možnostiach obce, resp. nemožnosť plánovať 
aktivity smerujúce k jej rozvoju16.  

2.1.1  ORGÁNY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku č. 69 definuje, že 
orgánmi obce v podmienkach Slovenskej republiky sú  starosta obce 
a obecné zastupiteľstvo (Ústava Slovenskej republiky, čl. 69, ods. 1). 
Obecné zastupiteľstvo vo všeobecnosti môžeme charakterizovať ako 
zastupiteľský zbor, ktorý sa skladá z poslancov zvolených na základe 
všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním 
obyvateľov obce. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že aktívnym 
volebným právom do obecného zastupiteľstva disponujú tí jednotlivci, 
ktorí v deň volieb dosiahli vek 18 rokov a majú v obci alebo v mestskej 
časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej 

                                                           
16 K normatívnym právnym aktom, ktoré obec vydáva v oblastí miestnych daní 
a poplatkov patria: 

 Všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach, 
 Všeobecne záväzné nariadenia o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, 
 Všeobecne záväzné nariadenia o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce  
 Všeobecne záväzné nariadenia o poskytnutí finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, 
materským školám a školským zariadeniam, 

 Všeobecne záväzné nariadenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (Jesenko a kol., 2015). 
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časti mesta Košice trvalý pobyt. Pasívnym volebným právom disponujú 
obyvatelia, ktorý v deň volieb dosiahli vek 18 rokov, a u ktorých 
nenastali prekážky vo výkone volebného práva17 (zákon č. 180/2014 Z. 
z.; Bardovič, 2019). Je žiaduce zdôrazniť, že aktívnym a pasívnym 
volebným právom nedisponujú výlučne občania Slovenskej republiky, 
ale aj obyvatelia obce alebo mesta, ktorí sú občanmi iných štátov. Musí 
byť však splnená podmienka, že na území danej obce alebo mesta, 
prípadne mestskej časti mesta Bratislava a Košice majú príslušným 
orgánom štátnej správy vydané povolenie k trvalému pobytu (Slavík, 
2007). 

Zmenou oproti voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky je 
okrem iného aj skutočnosť, že právom podávať kandidátne listiny 
nedisponujú len politické strany, volebné koalície politických strán, ale 
aj nezávislí kandidáti (Bzdilová, Eštok, Bardovič, 2018; Bardovič, 2019). 
Predpokladáme, že zámerom tvorcov zákona bola depolitizácia 
voleného orgánu. So zámerom zákonodarcu možno polemizovať, 
nakoľko zastupiteľstvo je kolektívny orgán a aj v rámci neho preto 
dochádza k politickej hre. Navyše, voliči alebo občania nadobúdajú 
pocit, že politické strany do komunálnej sféry nepatria, sú skôr 
doménou vysokej politiky. Aj toto môže byť faktorom, ktorý 
nepodporuje vznik politických strán zdola, čo v konečnom dôsledku 
nenúti politické strany zakladať politické kluby na lokálnej úrovni. 
Výsledkom je stav, že nevznikajú lokálne stranícke elity. To 
z dlhodobého hľadiska vedie k situáciám, že sa k politickej moci na 
najvyššej úrovni dostávajú jedinci bez reálnych skúseností.  

Za poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva sú zvolení tí 
kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet platných 
hlasov.18 V prípade, že vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí 

                                                           
17 Prekážkami vo výkone volebného práva sú: (1) výkon trestu odňatia slobody, 
(2) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 
zahladené, (3) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony (zákon č. 180/2014 Z. 
z.). 
18 Počet zvolených poslancov je odvodený od veľkosti obce. Tento počet určí 
pred voľbami obecné zastupiteľstvo nasledovne: 

a) Do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 
b) Od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 
c) Od 501- 1 000 obyvateľov  obce 5 až 7 poslancov, 
d) Od 1001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 
e) Od 3001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 
f) Od 5001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 
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kandidáti rovnaký počet hlasov, je za poslanca obecného zastupiteľstva 
zvolený ten kandidát, ktorý je na kandidátnej listine politickej strany 
uvedený na vyššom mieste. Ak ide o kandidátov z rozličných politických 
strán alebo nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia rozhodne 
o poslancovi žrebom (zákon č. 369/1990 Zb.; zákon č. 180/2014 Z. z.; 
Bardovič, 2019). 

Poslanec sa svojej funkcie ujíma zložením sľubu do rúk predsedu 
alebo predsedníčky miestnej volebnej komisie. Právna úprava 
postavenia poslanca obecného zastupiteľstva súčasne stanovuje 
nezlučiteľnosť poslanca s funkciou starostu obce, primátora mesta, 
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, ďalej štatutárneho orgánu 
rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej 
obcou, v ktorej bol zvolený (Sotolář, 2011). Na základe spôsobu kreácie 
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa objektívne možno 
domnievať, že ide o výkon verejnej funkcie a z tohto pohľadu je možné 
na poslanca obecného zastupiteľstva nazerať ako na verejného činiteľa. 
A to i napriek tomu, že zákon o obecnom zriadení presnejšie 
vymedzenie v tejto súvislosti neuvádza.  

Obecné zastupiteľstvo ako kolektívny orgán  územnej samosprávy 
rozhoduje najmä o otázkach, ktoré sa týkajú: (1) určovania zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 
obec užíva, (2) schvaľovania rozpočtu obce a jeho zmien, kontrolovania 
jeho čerpania, schvaľovania záverečného účtu obce, (3) schvaľovania 
územného plánu obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých 
oblastí i života obce, (4) rozhodovania o zavedení a zrušení miestnej  
dane a ukladania miestneho poplatku, (5) ďalej v otázkach určovania 
náležitostí miestnej dane a ukladania miestneho poplatku a verejných 
dávok a rozhodovania o prijatí úveru alebo pôžičky, (6) súčasne obecné 
zastupiteľstvo má oprávnenie vyhlasovať miestne referendum  
o najdôležitejších otázkach  života a rozvoja obce a zvolávať 
zhromaždenie obyvateľov obce, (7) uznášať sa na všeobecne záväzných 
nariadeniach obce, (8) obecné zastupiteľstvo disponuje právom  
schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce 
v medzinárodnom združení podľa osobitného predpisu, (9) obecné 

                                                                                                                           
g) Od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 
h) Od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 
i) Od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 
j) Nad 100 000 obyvateľov obce  23 až  41 poslancov (zákon č. 369/1990 

Zb.). 
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zastupiteľstvo určuje plat starostu podľa osobitného predpisu, určuje 
rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie, na návrh 
starostu je oprávnené počas funkčného obdobia zmeniť výkon funkcie 
starostu, (10) volí a odvoláva hlavného kontrolóra, určuje rozsah 
výkonu jeho funkcie a určuje mu plat a schvaľuje odmenu, (11) obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje štatút obce, ďalej rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva a primárne určuje zásady odmeňovania poslancov, (12) 
zriaďuje, kontroluje a zrušuje príspevkové a rozpočtové organizácie, 
ďalej je na návrh starostu obce oprávnené odvolávať a vymenúvať 
riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií, zakladať 
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, súčasne 
schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov 
ako aj majetkovú účasť obce v rámci existencie právnickej osoby, ďalej 
(13) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť 
v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo 
záujmového fondu, rovnako má obec právo (14) zriaďovať a zrušovať 
orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich náplň, súčasne je 
oprávnené udeľovať čestné občianstvo obce, rozličné obecné ceny, 
 vyznamenania a pod. (zákon č. 369/1990; Horváth a kol., 2014; 
Machyniak, Halmo, 2017; Palúš a kol., 2018). 

Obecné zastupiteľstvo realizuje všetky rozhodnutia v zbore. Ide teda 
o dôležitý kolektívny orgán obecnej samosprávy. Vo všeobecnosti to 
znamená, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, 
ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  poslancov obecného 
zastupiteľstva (Jesenko a kol., 2015). Na prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva sa vyžaduje dosiahnutie súhlasu nadpolovičnej väčšiny 
členov obecného zastupiteľstva (Šramel, 2019). V prípade, že ide 
o nariadenie, na jeho prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 
prítomných poslancov (Chlebovcová, Lorencová, 2005). Súčasne je 
potrebné dodať, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne 
verejné.19 Obecné zastupiteľstvo však môže v prípadoch prerokúvania 

                                                           
19 V súvislosti so pandemickou situáciou okolo ochorenia COVID – 19 
zákonodarca prijal právnu úpravu, podľa ktorej rokovanie obecného 
zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť 
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej 
technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec 
vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po 
ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do 
piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce 
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informácií, ktoré musia zostať podľa osobitých predpisov chránené, 
resp. utajené, vyhlásiť svoje rokovanie za neverejné (Kováčová, 2010). 
Štandardným demokratickým prvkom v rámci rozhodovania obecnej 
samosprávy je fakt, že ak sa na rokovaní obecného zastupiteľstva 
zúčastňuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec 
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného orgánu štátnej 
správy, predsedajúci mu udelí slovo. Rovnako táto povinnosť vyplýva 
i vo vzťahu ku ktorémukoľvek obyvateľovi obce (Sotolář, 2011; Palúš 
a kol., 2018; Bardovič, 2019). Obecné zastupiteľstvo zvyčajne zasadá 
podľa potreby, no zákon o obecnom zriadení stanovuje minimálne 
jedno zasadnutie v časovom horizonte troch  kalendárnych mesiacov 
(zákon č. 369/1990 Zb.). 

Obecné zastupiteľstvo ako kolektívny orgán disponuje právom 
vypísať referendum na komunálnej úrovni danej obce. Podobne ako na 
celoštátnej, tak aj na miestnej úrovni rozlišujeme v podmienkach 
Slovenskej republiky obligatórne a fakultatívne referendum. Obecnému 
zastupiteľstvu zo zákona vyplýva povinnosť vypísať miestne 
referendum v prípadoch ak ide o (1) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie 
obce, rovnako sa to týka aj zmeny názvu obce, (2) odvolanie starostu 
obce, (3) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30%  oprávnených 
voličov, (4) a napokon zmenu označenia obce (zákon č. 369/1990). 
Fakultatívne referendum môže obecné zastupiteľstvo vyhlásiť aj pred 
rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. Výsledky 
miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou 
väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda (Kováčová, 
2010; Alman, 2017a).  

Obecné zastupiteľstvo si v rámci zvýšenia transparentnosti 
a efektívnosti výkonu svojej činnosti môže zriadiť obecnú radu. Obecnú 
radu tvoria poslanci obecného zastupiteľstva, ktorých do funkcie na 

                                                                                                                           
a na webovom sídle, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový 
záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní 
po skončení rokovania. Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, 
pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa 
vyššie uvedeného stavu alebo § 12, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej 
situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe 
alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-
mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, 
ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Bližšie 
túto procedúru upravuje zákon č. 369/1990 Zb. 
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celé funkčné obdobie zvolilo obecné zastupiteľstvo. Členovia obecnej 
rady sú kedykoľvek odvolateľní. Obecná rada je tvorená najviac 
tretinou členov obecného zastupiteľstva. Takto koncipovaná obecná 
rada predstavuje výkonný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného 
zastupiteľstva. Súčasne je poradným orgánom starostu obce. Obecná 
rada rokuje v zbore. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov (zákon č. 369/1990). 
Veľmi obdobne má obecné zastupiteľstvo právo zriaďovať komisie ako 
stále alebo ad hoc poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Tieto 
komisie sa skladajú z poslancov obecného zastupiteľstva a iných osôb 
zvolených obecným zastupiteľstvom, ktoré súčasne určuje aj rozsah ich 
úloh (Palúš, Somorová, 2010). Na tomto mieste žiaduce zdôrazniť, že 
komisie zohrávajú v mnohých prípadoch nezastupiteľnú úlohu pri 
riešení praktických problémov, ktoré sa spájajú s výkonom 
samosprávnych úloh. 20 

Starosta v rámci obecnej samosprávy predstavuje najvyšší výkonný 
orgán obce. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že starosta obce je 
verejná funkcia21, resp. je verejným činiteľom (Hencovská, 2018, 

                                                           
20 Vzhľadom na skutočnosť, že komisie predstavujú fakultatívne orgány, ich 
počet a podoba sa v jednotlivých mestách alebo obciach líšia. Pre ilustráciu 
vyberáme obec Veľká Maňa v okrese Nové Zámky, ktorá v aktuálnom volebnom 
období má (podľa potreby) zriadené nasledujúce komisie: 1. Komisia školstva, 
kultúry a športu, 2. Sociálnu a bytovú komisiu, 3.Komisiu výstavby rozvoja 
obce, a životného prostredia, financií a hospodárenia s obecným majetkom, 
Komisia na ochranu verejného záujmu. Susedná obec Vlkas má zriadené dve 
komisie: 1. Komisia pre výstavbu, poľnohospodárstvo a životné prostredie, 2. 
Komisia pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport. V prípade miest je komisií 
ďaleko viacej. Len v meste Trnava je v súčasnom volebnom období zriadených 
dvanásť (stálych) komisií: 1. Finančná komisia, 2. Komisia kultúry, 3. Komisia 
mládeže a športu, 4. Komisia sociálnych vecí a zdravia, 5. Komisia bytová, 6. 
Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy, 7. Komisia školstva 
a vzdelávania, 8. Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt, 9. 
Majetková komisia, 10. Komisia na riešenie mandátov a sťažností, 11. Komisia 
na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, 12. Komisia pre 
udeľovanie ocenení mesta Trnavy. 
21 Právne postavenie a platové pomery kľúčových predstaviteľov miestnych 
samospráv na Slovensku upravuje zákon č. 253/1994 Z. Z. Samotná podstata 
právnej úpravy spočíva predovšetkým v stanovení minimálnej výšky 
mesačného platu starostov, ktorý je odvodený od počtu obyvateľov obce alebo 
mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt a rovnako ustanovuje aj ďalšie 
náležitosti súvisiace s výkonom funkcie. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
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Kántorová, 2018). Význam funkcie starostu je znásobený tým, že jeho 
mandát vzniká na základe všeobecných, rovných, priamych a tajných 
volieb hlasovaním obyvateľov obce. Využíva sa volebný systém 
relatívnej väčšiny – systém prvého v cieli (Bardovič, 2018b). Zámerom 
zákonodarcu pravdepodobne pri výbere volebného systému bola 
jednoduchosť a rýchlosť kreovania starostu, prípadne do úvahy 
prichádza ekonomický aspekt volebného aktu (Palúš a kol., 2018).  
Aktívnym volebným právom disponujú fyzické osoby, ktoré v deň 
volieb dosiahli vekovú hranicu 18 rokov a majú v obci alebo v mestskej 
časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej 
časti mesta Košice trvalý pobyt. Zákon umožňuje uchádzať sa o funkciu 
starostu obce tým  voličom, ktorí v deň volieb dosiahli vekovú hranicu 
25 rokov. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je, aby u týchto osôb 
nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa osobitných 
predpisov. Rovnako i v prípade voľby starostu obce platí, že kandidovať 
môžu aj príslušníci iných štátov, ktorí majú povolenie k trvalému 
pobytu na území Slovenskej republiky a danej obce alebo mesta.   

V súvislosti s podávaním kandidátnych listín je podstatné, že 
v podmienkach Slovenskej republiky ju môžu podávať politické strany 
a nezávislí kandidáti. V prípade, že kandidátnu listinu podávajú 
politické strany, umožňuje sa im na kandidátnej listine uviesť iba meno 
jedného kandidáta. Politické strany majú súčasne možnosť podať 
kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Zákon o voľbách do 

                                                                                                                           
funkcia starostu je verejnou funkciou, ktorá sa nevykonáva v pracovnom 
pomere. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
v zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky a konkrétneho násobku stanoveného 
vyššie spomínaným zákonom. Vo všeobecnosti platí, že plat starostu nemôže 
byť nižší ako stanovuje zákon. Obecné zastupiteľstvo však môže plat starostu 
zvýšiť rozhodnutím až o 60%. Zákon však počíta aj s prípadmi, kedy starosta 
nevykonáva funkciu v celom rozsahu. V takom prípade patrí starostovi plat 
v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Vzhľadom na 
metodiku výpočtu platu starostu obce možno konštatovať, že v súčasnosti  sa 
základný plat starostu obce a primátora mesta pohybuje v horizonte od 1671, 
45 eur (v najmenších obciach môže ísť dokonca o krátený úväzok) až po 4031, 
74, eur (v hlavnom meste). Výšku tohto platu má možnosť obecné 
zastupiteľstvo navýšiť svojím rozhodnutím až o 60 %, čo v reálnej praxi 
znamená, že výška navýšenia základného platu starostov a primátorov sa 
v minimálnom a maximálnom vyjadrení môže pohybovať od 1002, 87 eur (v 
najmenších obciach) až po 2419, 04  eur (v hlavnom meste). 
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orgánov obecnej samosprávy umožňuje uchádzať sa o post starostu 
obce aj nezávislým kandidátom.  V prípade, že sa o mandát starostu 
uchádza nezávislý kandidát, súčasťou kandidátnej listiny je petícia 
podpísaná voličmi podporujúcimi kandidatúru. Potrebný počet 
podpisov na petícií je zákonom odvodený od veľkosti obce.22 
Zaujímavosťou je, že volebný zákon dovoľuje kandidovať na funkciu 
starostu obce  aj kandidátovi, ktorý vo voľbách kandiduje na funkciu 
poslanca obecného zastupiteľstva (zákon č. 180/2014; Bardovič, 2019).  

Napriek preukázateľnému zámeru zákonodarcu poskytnúť voličovi 
relatívne jednoduchý spôsob výberu hlavného predstaviteľa obecnej 
samosprávy, považujeme za dôležité poukázať aj na tienistú stránku 
tejto problematiky. Tou je otázka reprezentatívnosti zvoleného 
predstaviteľa samosprávy. Príkladom môže byť ktorákoľvek obec, kde 
sa o post starostu uchádza viacero kandidátov. Je predpoklad, že 
obyvatelia ich dostatočne poznajú a v konečnom dôsledku pri ich 
hlasovaní dochádza k prerozdeleniu hlasov. Nastáva teda situácia, že 
zvolený starosta nezastupuje vôľu väčšiny obyvateľov obce. Ešte horšia 
situácia nastáva vtedy, ak z politických dôvodov nedokáže starosta 
nájsť spoločnú reč s poslancami obecného zastupiteľstva. 

Rovnako ako funkcia poslanca obecného zastupiteľstva, tak aj 
funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného 
zastupiteľstva, zamestnanca obce, štatutárneho orgánu rozpočtovej 
organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, 
predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej 

                                                           
22 Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru kandidáta bez 
politickej príslušnosti pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby 
starostu obce: 

a) Do 50 obyvateľov obce 10 podpisov voličov na podpisovej listine, 
b) Od 51 do 100 obyvateľov obce 20 podpisov voličov na podpisovej 

listine, 
c) Od 101 do 500 obyvateľov obce 40 podpisov voličov na podpisovej 

listine, 
d) Od 501 do 2000 obyvateľov obce 100 podpisov voličov na podpisovej 

listine, 
e) Od 2001 do 20 000 obyvateľov obce 200 podpisov voličov na 

podpisovej listine, 
f) Od 20 001 do 100 000 obyvateľov obce 500 podpisov voličov na 

podpisovej listine, 
g) Nad 100 000 obyvateľov obce 1 000 podpisov voličov na podpisovej 

listine. 
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správy (zákon č. 369/1990 Zb.). Tu vidieť, že zákonodarca do tohto 
okruhu nezahrnul poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky alebo poslanca 
Európskeho parlamentu. V praxi tak nachádzame starostov 
a primátorov miest, ktorí kumulujú funkcie vo vzťahu k Národnej rade 
Slovenskej republiky, prípade zastupiteľstvu vyššieho územného celku. 
Na túto skutočnosť možno nazerať niekoľkými spôsobmi. Kumulácia 
starostu a poslanca regionálneho zastupiteľstva môže byť v istých 
prípadoch výhodou pre danú obec, no tento vzťah do istej miery 
znevýhodňuje obce v subsystéme samosprávy, ktoré takéto zastúpenie 
nemajú (Palúš a kol., 2018). V kontexte etickej dimenzie pokladáme za 
dôležité upozorniť, že verejná funkcia si obyčajne vyžaduje nasadenie 
všetkých ľudských síl, je nepochybne náročná na čas, no kumulácia 
dvoch verejných funkcií minimálne v teoretickej rovine dehonestuje 
náročnosť výkonu, či už starostu obce alebo poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky. 

Zaujímavým momentom v právnom postavení starostu v rámci 
organizačnej štruktúry obecnej samosprávy sú podmienky zániku jeho 
mandátu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že mandát starostu 
obce alebo primátora mesta zaniká niekoľkými možnými spôsobmi. 
K nim konkrétne patrí: odmietnutie sľubu alebo zloženie sľubu 
s výhradou, uplynutie funkčného obdobia, vzdanie sa mandátu, 
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin  alebo právoplatné 
odsúdenie za trestný čin, pokiaľ výkon trestu odňatia slobody nebol 
podmienečne odložený, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo 
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, vyhlásenie výsledkov 
miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa reálne rozhodlo 
o jeho odvolaní23, zmena trvalého pobytu mimo územia obce, rovnako 
to platí v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny 
trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej bol legitímne 
zvolený, neodstránenie prekážok vo výkone funkcie viažuce sa na 
nezlučiteľnosť starostu obce so zákonom definovanými verejnými 
funkciami, smrť starostu a napokon zrušenie obce. Vzdanie sa mandátu 

                                                           
23 Ostatnou novelizáciou zákona o obecnom zriadení bola zrušená možnosť 
odvolania starostu, ktorý „hrubo alebo opakovane zanedbáva svoje povinnosti 
starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné predpisy.“ Dôvodom zrušenia bola 
nejednoznačnosť, nepresnosť a v neposlednom rade aj samotná problematická 
aplikačná prax (Palúš a kol., 2018). 
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starostu musí mať náležitú písomnú formu, účinky takéhoto 
rozhodnutia nastávajú najskôr dňom doručenia obecnému úradu. 
Podstatnou informáciou však je, že vzdanie sa mandátu nie je možné 
vziať späť. Funkcia starostu obce si vyžaduje plnenie úloh, ktoré majú 
charakter spravovania vecí verejných. Medzi primárne úlohy starostu 
obce pri výkone samosprávy patrí: zvolávanie a obyčajne vedenie 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisovanie ich 
uznesenia, zodpovednosť za vykonávanie obecnej samosprávy, 
zastupovanie obce vo vzťahu k štátnym orgánom, k rozličným 
právnickým a fyzickým osobám, vydávanie pracovného 
a organizačného poriadku obecného úradu a poriadku odmeňovania 
zamestnancov obce, rozhodovanie vo všetkých veciach správy obce, 
ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému 
zastupiteľstvu. (zákon č. 369/1990 Zb.; Sotolář, 2011; Horváth a kol., 
2014). 

Starosta obce je štatutárnym orgánom, čo znamená, že koná v mene 
obce. V tejto súvislosti je starosta oprávnený  písomne poveriť 
zamestnanca obce v oblasti verejnej správy rozhodovaním o právach, 
ďalej právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických 
alebo právnických osôb. Veľmi významnou právomocou starostu obce, 
ktorú využíva do vnútra i navonok v systéme rozhodovania v oblasti 
spravovania vecí verejných v rámci tejto formy samosprávy, je tzv. 
sistačné právo (Šramel, 2019). V tomto ponímaní môže starosta obce 
pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v prípade, že sa 
domnieva, že odporuje zákonu alebo jeho existencia je pre obec 
nevýhodná.  Súčasne však platí, ak je v obci zriadená obecná rada, 
starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred 
pozastavením jeho výkonu zo strany starostu v obecnej rade. 
Samozrejme, uznesenie obecnej rady má len konzultatívny charakter, 
takže starosta obce nie je týmto uznesením za žiadnych okolností 
viazaný. Na margo uvedeného je potrebné však zdôrazniť, že sistačné 
právo starostu neplatí absolútne. Z jeho okruhu sú totiž vyňaté 
uznesenia obecného zastupiteľstva o voľbe a odvolaní hlavného 
kontrolóra a uznesenie o vyhlásení referenda o odvolaní starostu. 
V tejto súvislosti vágne vyznieva aj formulácia, ktorá starostu 
oprávňuje toto právo využiť. Zákonodarca totiž priznal túto právomoc 
„len“ na základe domnienky starostu, že predmetné uznesenie odporuje 
zákonu alebo je toto uznesenie zjavne pre obec nevýhodné. Ako 
relatívne vyvažujúca sila v tomto prípade pôsobí právomoc obecného 
zastupiteľstva takto starostom pozastavený výkon uznesenia potvrdiť 
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a to trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov obecného 
zastupiteľstva. Ak obecné zastupiteľstvo v lehote dvoch mesiacov od 
pozastavenia jeho uznesenia, toto uznesenie nepotvrdí požadovanou 
väčšinou, pôvodné uznesenie stráca svoju platnosť. Výkon potvrdeného 
uznesenia obecného zastupiteľstva starosta obce nemôže pozastaviť. 
(Svák, Kuliš, 2007; Svák a kol., 2012; Jesenko a kol., 2015; Šramel, 
2019). 

V čase neprítomnosti starostu v odôvodnených prípadoch zastupuje 
zástupca starostu. Zástupcu starostu určuje do 60 dní odo dňa zloženia 
sľubu starosta. V prípade, že z nejakého dôvodu tak neučiní, zástupcu 
starostu určí prostredníctvom voľby zastupiteľstvo obce. Platí však, že 
zástupcom starostu obce môže byť len právoplatný člen obecného 
zastupiteľstva – teda poslanec. Ak má obec viac ako 20 000 obyvateľov, 
starosta môže poveriť zastupovaním starostu dvoch zástupcov, pričom 
určí ich poradie. Ich funkčné obdobie je stanovené na celé obdobie 
mandátu starostu obce a starosta je oprávnený svojho zástupcu/ov 
kedykoľvek odvolať  (zákon č. 102/2010 Z. z.). 

Napriek tomu, že Ústava Slovenskej republiky výlučne stanovuje, že 
orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, pre obecnú 
samosprávu sú dôležité aj kontrolné mechanizmy. Ich úlohou je 
dozerať na finančné hospodárenie obce. V tejto súvislosti zákonodarca 
ukladá povinnosť všetkým obciam a mestám zriadiť funkciu hlavného 
kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo 
na funkčné obdobie šiestich rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho 
funkčné obdobie v obci skončí. Hlavný kontrolór za svoju činnosť 
zodpovedá obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce (Sotolář, 2011). 
Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov 
obecného zastupiteľstva.24 Rovnaká väčšina je požadovaná pri jeho 
odvolaní.  Hlavný kontrolór obce je v prvom rade zamestnancom obce, 
takže sa na neho vzťahujú všetky práva a povinnosti v tej istej miere 
ako na iných zamestnancov obce. Funkcia kontrolóra obce je 
nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej 

                                                           
24 Ak ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú väčšinu, obecné zastupiteľstvo 
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet hlasov. V prípade 
rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 
platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 
rozhoduje žrebom (zákon č. 369/1990 Zb.). 
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osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce (zákon č. 
369/1990 Zb.). Na tomto mieste pokladáme za dôležité pripomenúť, že 
právne vymedzenie hlavného kontrolóra obce na rozdiel od starostu 
obce a poslancov obecného zastupiteľstva si vyžaduje kvalifikačné 
predpoklady na výkon funkcie v podobe úplného stredoškolského 
vzdelania.25  

Ako sme mali možnosť postrehnúť vyššie, územná samospráva 
predstavuje dôležitú súčasť politického systému a systému verejnej 
správy na Slovensku. Zákonom zverené kompetencie a úlohy, ktoré má 
obecná samospráva nepochybne plniť, si vyžadujú špecifickú 
organizačnú štruktúru a to najmä v podobe priamo volených orgánov 
obecnej samosprávy. Vo všeobecnosti možno teda konštatovať, že 
uvedené orgány disponujúce silným mandátom spolu s inými 
inštitútmi, ktoré si môžu tieto orgány vytvárať pre efektívnejší 
a spravodlivejší systém rozhodovania obecnej samosprávy, predstavujú 
neoddeliteľnú súčasť dobre fungujúcej formy územnej samosprávy 
v systéme verejnej správy. Je potrebné zdôrazniť, že nič vo svete 
nefunguje ideálne, preto aj v prípade obecnej samosprávy možno 
identifikovať niekoľko markantných  problémov, ktoré si zaslúžia 
okrem pozornosti aj adekvátne riešenia. Niektorým z nich sa preto 
venujeme v ostatných kapitolách monografie. 

 
2.2 REGIONÁLNA SAMOSPRÁVA 

V čase vzniku samostatnej Slovenskej republiky politický a rovnako 
právny systém výraznejšie nereflektoval potrebu inštitucionalizácie 
regionálnej úrovne územnej samosprávy. Tento stav trval takmer celé 
desaťročie, no napokon v roku 2001 poslanci Národnej rady Slovenskej 
republiky pristúpili k prijatiu zákonov, ktoré legalizovali regionálnu 
úroveň samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky. Je potrebné 
zdôrazniť, že výrazný podiel na tomto kroku mali predovšetkým 

                                                           
25 Ešte v roku 2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon 
o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky. Jeho súčasťou bol aj tzv. vzdelanostný cenzus. Išlo v ňom 
o zavedenie minimálneho vzdelania pre kandidátov na funkciu starostu obce. 
Napriek tomu, že návrh zákona bol podporený 99 poslancami Národnej rady 
Slovenskej republiky, časť poslancov pozmeňujúci návrh napadla na Ústavnom 
súde Slovenskej republiky. Ten vo svojom náleze PL. ÚS 18/2014 konštatoval, 
že vzdelanostný cenzus nemá oporu v Ústave Slovenskej republiky. 
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ambície popredných politických predstaviteľov aktívne sa podieľať na 
európskom integračnom pláne. Napriek počiatočným technickým, ale 
predovšetkým politickým problémom, došlo k vytvoreniu ôsmych 
vyšších územných celkov, ktoré napĺňajú charakter samosprávnych 
území v rámci decentralizovaného unitárneho štátu.  

Pilierom fungovania regionálnej samosprávy v podmienkach 
Slovenskej republiky sa okrem Ústavy Slovenskej republiky stal zákon 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch). Ten z predmetných samosprávnych 
územných jednotiek urobil subjekty, ktorých úlohou je vplývať na 
kvalitu a dynamiku procesov regionálneho rozvoja (Šteiner, Kozlayová, 
2010). V samotnom úvode zákona je stanovené, že vyšší územný celok 
je samosprávny kraj, ktorý predstavuje samostatný územný 
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Z hľadiska 
právneho vymedzenia je vyšší územný celok (samosprávny kraj) 
právnickou osobou, ktorá za určitých zákonných podmienok 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. 
Súčasne plní úlohy, ktoré vedú k zabezpečovaniu a ochrane záujmov 
obyvateľov, ktorí majú na území samosprávneho kraja trvalý pobyt. 
Zákon priznáva obyvateľom samosprávnych krajov určité práva, ale 
i povinnosti. Obyvateľ územnej jednotky sa podieľa na jej samospráve. 
V tejto súvislosti je obyvateľ oprávnený najmä (1) voliť volené orgány 
samosprávneho kraja, (2) voliť predsedu samosprávneho kraja a byť 
volený do tejto funkcie, (3) zúčastňovať sa na hlasovaní v rámci 
referenda uskutočneného na území samosprávneho kraja, (4) 
kedykoľvek sa zúčastňovať na zasadnutiach regionálneho 
zastupiteľstva, (5) obracať sa so svojimi podnetmi, prípadne 
sťažnosťami a inými podaniami na priamo volené orgány a na iné – 
nimi zriadené orgány (Slavík, 2007; Bardovič, 2018a). 

Okrem práva voliť a byť volený do orgánov samosprávnych krajov 
a práva hlasovať na referende samosprávneho kraja, majú právo 
zúčastňovať sa na výkone samosprávy vyššieho územného celku aj 
subjekty, ktoré majú na jeho území nehnuteľný majetok, sú prihlásené 
na prechodný pobyt, prípadne majú ako cudzinci povolený dlhodobý 
pobyt (zákon č. 302/2001 Z. z.). 

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy je povinný vykonávať 
činnosti, ktoré vedú k všestrannému rozvoju jeho vlastného územia 
a starať sa o potreby svojich obyvateľov. Vo všeobecnosti možno 
konštatovať, že primárna úloha samosprávneho kraja spočíva 
predovšetkým (1) v zabezpečovaní tvorby a plnenia programu 
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kultúrneho, sociálneho a ekonomického rozvoja územia 
samosprávneho kraja, (2) vo vykonávaní plánovacej činnosti týkajúcej 
sa samosprávneho kraja, resp. jeho územia, (3) obstarávaní, 
prerokovávaní a schvaľovaní územnoplánovacích podkladov 
samosprávneho kraja a územného plánovania jednotlivých regiónov 
nachádzajúcich sa na území vyššieho územného celku, (4) v účelnom 
využívaní miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojoch, (5) 
vykonávaní vlastnej investičnej činnosti a rovnako podnikateľskej 
činnosti v záujme zabezpečovania potrieb obyvateľov vyššieho 
územného celku a v konečnom dôsledku i v záujme jeho rozvoja, (6) 
v zakladaní, zrušovaní a v kontrolovaní svojich rozpočtových 
a príspevkových organizácií a iných právnických osôb podľa 
osobitného zákona, (7) podieľaní sa na tvorbe a ochrane životného 
prostredia, (8) utváraní predpokladov na optimálne usporiadanie 
vzájomných vzťahov sídelných útvarov, (9) utváraní podmienok na 
rozvoj výchovy a vzdelávania v stredných školách, (10) utváraní 
vhodných podmienok na tvorbu a rozvoj kultúrnych hodnôt, prípadne 
rozličných kultúrnych aktivít, (11) v koordinovaní cestovného ruchu, 
(12) v koordinácií rozvoja telesnej kultúry a starostlivosti o deti 
a mládež, (13) v spolupracovaní s obcami pri tvorbe programov ich 
sociálneho a ekonomického rozvoja, (14) podieľaní sa na riešení 
problémov viacerých obcí na území samosprávneho kraja, (15) 
rozvíjaní spolupráce s inými územnými celkami a rovnako i s orgánmi 
iných štátov, (16) vykonávaní ďalšej pôsobnosti ustanovenej 
osobitnými zákonmi (zákon č. 302/2001 Z. z.). V tejto súvislosti je 
žiaduce zdôrazniť, že vyššie uvedený zoznam predstavuje len rámcový 
zoznam základných pôsobností samosprávneho kraja. 

Relatívne silnou stránkou samosprávnej činnosti vyššieho 
územného celku je skutočnosť, že samosprávny kraj je oprávnený 
v rozsahu svojej pôsobnosti rozvíjať spoluprácu s inými územnými 
a správnymi celkami alebo dokonca s úradmi iných štátov, ktoré 
vykonávajú regionálne funkcie. Rovnako vyššie územné celky majú 
právo stať sa členmi medzinárodných združení územných celkov alebo 
územných orgánov (zákon č. 302/2001 Z. z.; Horváth a kol., 2014). 

Z hľadiska právneho postavenia vyššieho územného celku v rámci 
politického systému a systému verejnej správy v podmienkach 
Slovenskej republiky je dôležitý jeho vzťah k štátu, resp. vzťah 
k orgánom štátu, obciam, prípadne iným právnickým osobám.  Vo 
všeobecnosti platí, že pri výkone svojej pôsobnosti samosprávny kraj 
spolupracuje nielen so štátnymi orgánmi, ale aj s inými samosprávnymi 
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krajmi, ďalej obcami a inými právnickými osobami. V tejto súvislosti sú 
štátne orgány povinné poskytovať samosprávnemu kraju všetky 
potrebné údaje z jednotlivých evidencií. Rovnako sa táto povinnosť 
vzťahuje aj na samotné vyššie územné celky vo vzťahu k štátnym 
orgánom, obciam  a iným právnickým osobám v rozsahu vymedzenom 
osobitnými normatívnymi právnymi aktmi. Štátne orgány zároveň 
podporujú spoluprácu vyššieho územného celku so samosprávnymi 
a územnými jednotkami rovnakého alebo podobného charakteru alebo 
s orgánmi, alebo s úradmi iných štátov, ktoré vykonávajú funkcie 
regionálneho charakteru. Súčasne štátnym orgánom vyplýva povinnosť 
informovať samosprávne kraje o formách a možnostiach tejto 
spolupráce, ďalej štátne orgány spolu so samosprávnym krajom 
utvárajú podmienky na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov 
a zamestnancov samosprávneho kraja. Z uvedeného vzájomného 
vzťahu niektorých orgánov štátu a orgánov samosprávneho kraja 
vyplýva aj možnosť účasti prednostu okresného úradu (v sídle kraja) na 
zasadnutí zastupiteľstva vyššieho územného celku v prípade, ak sa 
program zasadnutia týka úloh miestnej štátnej správy. V tejto súvislosti 
je mimoriadne dôležité pripomenúť skutočnosť, že štátne orgány sú 
oprávnené vykonávať dozor a kontrolu nad činnosťou samosprávneho 
kraja v rozsahu vymedzenom v zákone26 (zákon č. 302/2001 Z. z.). 

Podobne ako obec tak aj vyšší územný celok je oprávnený vo 
veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia 
(Šramel, 2018). Súčasne platí, že tieto nariadenia nesmú byť v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, ďalej 
medzinárodnými zmluvami, ktoré si pre svoju platnosť vyžadujú súhlas 
zákonodarného zboru, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom  
ustanoveným príslušným zákonom a napokon so zákonmi 
a nariadeniami vlády27 (Pilát, 2002b; Svák a kol., 2012). Samosprávny 

                                                           
26 zákon o Národnej rady Slovenskej republiky  č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom 
kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 303/1995  Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. 
27 „Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná 
a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy 
preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. 
Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť 
pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré 
vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 
120 ods. 2“ (Ústava SR, čl. 7, ods. 2), ktorý znie nasledovne: „Ak tak ustanoví 
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kraj je oprávnený vydávať všeobecne záväzné nariadenia aj v tých 
oblastiach, v ktorých plní samosprávny kraj úlohy štátnej správy. 
V tomto kontexte však môže vyšší územný celok vydávať všeobecne 
záväzné nariadenia len v prípade ak je na to splnomocnený zákonom 
a čo je podstatné, že len výlučne v medziach tohto zákona. Tieto 
nariadenia nesmú byť v akomkoľvek rozpore s predpismi, ktoré boli 
spomínané v rámci samosprávy, pričom sa k nim v tomto prípade 
pridávajú  všeobecne záväzné nariadenia vlády, všeobecne záväzné 
predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
(zákon č. 302/2001 Z. z.; Svák a kol., 2012).  

Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi 
všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a 
zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s 
nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, stráca 
všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho 
ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
súdu.  Následne je samosprávny kraj povinný do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach 
územnej samosprávy do súladu so zákonom a veciach pri plnení úloh 
štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
Ak tak samosprávny kraj neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho 
časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich 
mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu (zákon č. 
302/2001 Z. z.). 

Dôležitou súčasťou fungujúcej regionálnej samosprávy je adekvátne 
nastavenie jej financovania. Financovanie samosprávnych krajov 
v našich podmienkach má pomerne bohatú históriu. Zjednodušene 
možno povedať, že financovanie prebiehalo za posledných jedenásť 
rokov podľa troch rozličných modelov. V prvom roku existencie 
samosprávnych krajov začal štát prenášať niektoré kompetencie na 
samosprávne kraje. Tie však v tom čase nemali vlastné finančné zdroje 
na pokrytie ich výkonu, čím boli neustále viazané na tzv. účelové 
dotácie zo strany štátu. S nástupom roku 2004 sa tieto dotácie zmenili 

                                                                                                                           
zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody 
o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými 
štátmi na strane jednej   a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie 
medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2“ (Ústava SR, čl. 120, ods. 2) 
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na jednu veľkú, všeobecnú globálnu dotáciu. Jej prerozdeľovanie do 
jednotlivých oblastí bolo už výlučne v kompetencií samosprávneho 
kraja (Brix, 2012; Cíbik, 2018). Na základe právnej úpravy 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy medzi vlastné príjmy 
samosprávnych krajov patria: 

 výnos miestnej dane podľa osobitného predpisu, 
 nedaňové príjmy z vlastníctva a prevodu vlastníctva majetku 

vyššieho územného celku a z činnosti vyššieho územného celku 
a jeho rozpočtových organizácií, 

 výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku, 
 sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším 

územných celkom,  
 dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho 

územného celku, 
 podiely na iných daniach v správe štátu podľa osobitného 

predpisu,  
 dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte 
na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, 

 ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom 
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, 

 účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho 
územného celku na realizáciu zmlúv podľa osobitných 
predpisov, 

 prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 
poskytnuté na konkrétny účel, 

 iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi (zákon č. 
583/2004 Z. z.). 

 
2.2.1 ORGÁNY REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY 

Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku č. 69 definuje, že 
orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo vyššieho územného 
celku a predseda samosprávneho kraja (Ústava Slovenskej republiky, čl. 
69, ods. 1). Zastupiteľstvo vyššieho územného celku predstavuje 
kolektívny zbor, ktorý sa skladá z poslancov samosprávneho kraja. Tí 
sú volení na obdobie štyroch rokov na základe princípu všeobecných, 
rovných a priamych volieb, tajným hlasovaním obyvateľov 
samosprávneho kraja (Posluch, Cibulka, 2009). Aktívnym volebným 
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právom, resp. právom voliť kandidátov za poslancov zastupiteľstva 
disponujú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí, ktorí majú ku 
dňu volieb trvalý pobyt v obci nachádzajúcej sa v území 
samosprávneho kraja. Rovnako toto právo patrí i tým jednotlivcom, 
ktorí majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí pre účely 
volieb do orgánov samosprávnych krajov do ich území. Veková hranica 
pre aktívne volebné právo je stanovená na 18 rokov (Ňižňanský, 2005). 
Pasívnym volebným právom disponujú obyvatelia samosprávneho 
kraja, ktorí v deň volieb dosiahli vek 18 rokov, a u ktorých nenastali 
prekážky vo výkone volebného práva.28 Za poslanca zastupiteľstva 
samosprávneho kraja môže byť zvolený len ten kandidát, ktorý má 
právo voliť a má trvalý pobyt v obci, ktorá sa nachádza na  území 
volebného obvodu, v ktorom kandiduje (Bardovič, 2018a). 

Podávať kandidátne listiny vo voľbách do regionálneho 
zastupiteľstva sú oprávnené nielen politické subjekty, ale aj nezávislí 
kandidáti.29 Na tomto mieste je nevyhnutné zdôrazniť, že tak môžu 
urobiť osobitne za každý volebný obvod. Súčasne však musí byť 
splnená podmienka, že ak politická strana v niektorom z volebných 
obvodov kandiduje samostatne, nemôže v inom volebnom obvode pre 
voľby do toho istého regionálneho zastupiteľstva podať kandidátnu 
listinu ako súčasť koalície a naopak (zákon č. 180/2014 Z. z.). 

Pre voľby sa tak utvoria v každom samosprávnom kraji 
viacmandátové a jednomandátové volebné obvody. V nich sa volia 
poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho 
kraja. Za poslancov regionálneho zastupiteľstva sú zvolení tí jednotlivci, 
ktorí získali po konečnom sčítaní hlasovacích lístkov vo volebnom 
obvode najviac platných hlasov. Pre voľby do obecného zastupiteľstva 
sa z pohľadu volebného inžinierstva používa systém neobmedzeného 
hlasovania.30 V prípade, že vo volebnom obvode získajú dvaja alebo 

                                                           
28 Prekážkami vo výkone volebného práva sú: (1) výkon trestu odňatia slobody, 
(2) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 
zahladené, (3) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony (zákon č. 180/2014 Z. 
z.). 
29 Súčasťou kandidátnej listiny každého kandidáta bez politickej príslušnosti je 
osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú 
trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia 
volebného obvodu, v ktorom kandiduje (ďalej len „osobitná listina“), v počte 
400 podpisov. 
30 Systém neobmedzeného hlasovania má v odbornej literatúre niekoľko 
pomenovaní ako napr.: blokové hlasovanie, viacnásobné hlasovanie. Bez 
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viacero kandidátov rovnaký počet platných hlasov a sú rovnakej 
politickej príslušnosti (strany), za poslanca je zvolený ten kandidát, 
ktorý je v rámci poriadia uvedeného na kandidátnej listine príslušnej 
politickej strany umiestnený vyššie. V prípade, že ide o kandidátov 
z rozličných politických strán alebo nezávislých kandidátov, poslanca 
regionálneho zastupiteľstva určí  volebná komisia samosprávneho 
kraja žrebom (zákon č. 280/2014 Z. z.; Bardovič, 2018a). 

Poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku sa ujíma svojej 
funkcie zložením sľubu. Po jeho zložení vykonáva činnosti ako najmä 
(1) predkladanie návrhov zastupiteľstvu a jeho orgánom, (2) 
interpelácia predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu činnosti, za 
ktorú nesie zodpovednosť, (3) požadovanie od vedúcich právnických 
osôb zriadených alebo založených vyšším územným celkom vysvetlenia 
vo veciach ich činnosti, (4) požadovanie informácií a vysvetlení od 
fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 
v katastrálnom území samosprávneho kraja, (5) zúčastňovanie sa na 
kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, (6) 
požadovaní vysvetlení od štátnych orgánov vo veciach, ktoré sú 
nanajvýš potrebné na riadny výkon funkcie poslanca (Sotolář, 2011).  

Napriek právam, ktorými poslanec zastupiteľstva v rámci svojej 
činnosti nepochybne disponuje, má i povinnosti, ktoré musí počas 
výkonu funkcie plniť. K nim možno zaradiť: zloženie sľubu na prvom 
zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní, je povinný obhajovať 
záujmy samosprávneho kraja a jeho obyvateľov, v rámci ktorého bol 
zvolený, zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva samosprávneho 
kraja a jeho orgánov, do ktorých bol právoplatne zvolený, na požiadanie 
voličov informovať o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva 
samosprávneho kraja (zákon č. 302/2001 Z. z.). 

Zastupiteľstvo samosprávneho kraja v rámci svojej pôsobnosti 
rozhoduje o základných otázkach výkonu samosprávy a to najmä 
prostredníctvom (1) uznášania sa o všeobecne záväzných nariadeniach, 
(2) určovania zásady hospodárenia, nakladania s majetkom, (3) 

                                                                                                                           
ohľadu na terminologickú správnosť je tento typ volebného systému 
zaraďovaný k skupine semiproporčných volebných systémov. Väčšinový výstup 
toho volebného systému nie je vylúčený, ale ani garantovaný. Vo všeobecnosti 
je tento typ volebného systému prezentovaný predovšetkým ako systém 
prvého v cieli uskutočňovaného vo viacmandátových volebných obvodoch. 
Víťazmi sa stávajú kandidáti, ktorí získajú najviac platných hlasov a to až do 
naplnenia potrebného počtu (Chytílek, Šedo, Lebeda, Čaloud, 2009). 
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schvaľovania rozpočtu vyššieho územného celku a jeho zmeny, 
kontrolovania čerpania rozpočtu a schvaľovania záverečného účtu 
samosprávneho kraja, (4) rozhodovania o prijatí úveru alebo pôžičky, 
(5) rozhodovania o vyhlásení referenda, (6) zriaďovania, zakladania 
a zrušovania a kontrolovania právnických osôb samosprávneho kraja, 
vymenovávania a odvolávania ich riaditeľov, schvaľovania majetkovej 
účasti samosprávneho kraja v právnickej osobe, (7) schvaľovania 
dohôd o medzinárodnej spolupráci, združovania prostriedkov 
a činností vyššieho územného celku, členstva samosprávneho kraja 
v združeniach, (8) volenia a odvolávania (na návrh predsedu vyššieho 
územného celku) spomedzi poslancov podpredsedu samosprávneho 
kraja, (9) zriaďovania komisií a iných orgánov zastupiteľstva, volenia 
a odvolávania ich predsedov a ďalších členov, (10) volenia 
a odvolávania hlavného kontrolóra a určovania jeho platu a odmien, 
(11) určovania odmien členom komisií, ktorí nie sú poslancami 
samosprávneho kraja, (12) schvaľovania rokovacieho poriadku 
zastupiteľstva (Krnáč, Kožiak, Liptáková, 2008). Z vyššie uvedeného 
vyplýva, že zastupiteľstvo samosprávneho kraja v sebe kumuluje štyri 
druhy pôsobností a to: nariaďovaciu, organizačno – kreačnú, 
ekonomickú a napokon kontrolnú pôsobnosť (Palúš, Somorová, 2010). 

Vždy je potrebné mať na pamäti, že zastupiteľstvo vyššieho 
územného celku je kolektívny orgán, ktorý rokuje v zásade v zbore. Na 
základe tejto skutočnosti sú odvodené podmienky jeho spôsobilosti 
rokovať a uznášať sa na prijatí uznesení a všeobecne záväzných 
naradení. Platí teda, že zastupiteľstvo samosprávneho kraja je 
spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov. Na prijatie uznesenia 
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov. V prípade prijatia všeobecne záväzného nariadenia je 
potrebné väčšie kvórum a to konkrétne súhlas trojpätinovej väčšiny 
hlasov všetkých poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja 
(Kováčová, 2010; Šramel, 2018). Keďže rokovanie zastupiteľstva 
samosprávneho kraja možno považovať za výkon verejnej moci, tak 
jeho rokovania sú v zásade verejné a nepodliehajú utajeniu. Zákon však 
v osobitných prípadoch31 umožňuje zastupiteľstvu vyhlásiť rokovanie 
za neverejné (zákon č. 302/2001).32 

                                                           
31 Napríklad § 2 a 3 zákona č. 241/2001 Z. Z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších 
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Zaujímavým momentom v rámci rokovania zastupiteľstva vyššieho 
územného celku je skutočnosť, že ak sa na zasadnutí zastupiteľstva 
zúčastňuje a o slovo požiada prezident Slovenskej republiky, poslanec 
Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, 
zástupca iného štátneho orgánu, starosta obce alebo primátor mesta, 
ktoré patria do územia samosprávneho kraja, tak sa im 
bezpodmienečne udelí slovo. Zákon ďalej dodáva, že udeliť slovo je 
možné aj iným osobám. V tejto súvislosti sa objektívne možno 
domnievať, že za „iné osoby“ sú v tomto prípade považovaní obyvatelia 
obce alebo mesta, ktoré ležia v hraniciach samosprávneho kraja 
(Kováčová, 2010). 

V kompetencií zastupiteľstva vyššieho územného celku ako 
kolektívneho orgánu je vyhlásiť referendum. Spravidla ho vyhlási 
o dôležitých veciach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy, ak sa na tom 
samo uznesie, alebo o vyhlásenie referenda požiada petíciou aspoň 30 
% oprávnených voličov. Veľmi dôležitou právomocou zastupiteľstva vo 
vzťahu k predsedovi vyššieho územného celku je skutočnosť, že ak je 
neprítomnosť alebo nespôsobilosť predsedu na výkon svojej funkcie 
dlhšia ako šesť mesiacov, alebo ak hrubo, prípadne opakovanie 
zanedbáva povinnosti predsedu alebo ak ho o to petíciou požiada aspoň 
30 % oprávnených voličov samosprávneho kraja, zastupiteľstvo vyhlási 
referendum o odvolaní predsedu samosprávneho kraja (Palúš, 
Somorová, 2010). Referendum je platné vtedy, ak sa na ňom zúčastnila 
aspoň polovica oprávnených voličov samosprávneho kraja a ak 
rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov 
účastníkov regionálneho referenda (Krnáč, Kožiak, Liptáková, 2008). 
Napriek tomu, že zákonodarca dal lokálnemu spoločenstvu možnosť 
o niektorých otázkach výkonu regionálnej samosprávy rozhodovať aj 
touto formou, doposiaľ zostala nevyužitá. Potencionálni iniciátori sú si 
vedomí skutočnosti (na základe skúseností na úrovni občianskej 

                                                                                                                           
predpisov, & 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. 
32 Po situácií, ktorá nastala so šírením ochorenia COVID – 19 aj tu platí stav, že 
rokovanie zastupiteľstva podľa § 11 možno počas krízovej situácie uskutočniť 
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej 
technológie. Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej vety samosprávny kraj 
vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po 
ukončení rokovania zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja 
(zákon č. 302/2001 Z. z.). 
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participácie), že referendum na úrovni samosprávnych krajov, je 
vopred odsúdené na neúspech, resp. neplatnosť. Len pre pripomenutie 
možno spomenúť, že už minulosti sa časť poslancov usilovala 
prostredníctvom legislatívneho návrhu zmeniť tento stav. Vo svojom 
návrhu (z roku 2012) navrhovali úplne zrušiť kvórum pre platnosť 
referenda na úrovní samosprávnych krajov a v prípade iniciácie 
referenda prostredníctvom petície oprávnených voličov znížiť hranicu 
na 10%.Tvorcovia tohto návrhu predpokladali (podľa nášho názoru 
nesprávne), že strach z úspešnosti nechceného rozhodnutia prinúti 
voličov zúčastniť sa referendového hlasovania.33 

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku zo zákona zriaďuje 
mandátovú a finančnú komisiu. Súčasné je oprávnené zriaďovať aj 
ďalšie komisie ako svoje stále, dočasné – poradné, iniciatívne alebo 
kontrolne orgány. Komisie sú zvyčajne zložené z poslancov, avšak jej 
členmi môžu byť aj iné osoby. Každá komisia musí byť tvorená 
nadpolovičnou väčšinou poslancov regionálneho zastupiteľstva. Členmi 
mandátovej komisie môžu byť iba výlučne poslanci samosprávneho 
kraja (zákon č. 302/2001 Z. z.). 

Predseda vyššieho územného celku predstavuje najvyšší výkonný 
orgán v rámci regionálnej samosprávy. Predsedu samosprávneho kraja 
volia obyvatelia samosprávy prostredníctvom všeobecných, rovných, 
priamych volieb tajným hlasovaním na funkčné obdobie štyroch rokov 
(Bardovič, 2018a). Aktívnym volebným právom pre tento druh volieb 
disponujú obyvatelia samosprávneho kraja (občania Slovenskej 
republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na území vyššieho 
územného celku alebo trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí 
pre účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho 
katastrálneho územia) a ktorí v deň konania volieb dosiahli vekovú 
hranicu 18 rokov. Prekážky vo výkone volebného práva sú totožné ako 
v prípadoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Pasívnym volebným 
právom disponuje ten obyvateľ samosprávneho kraja, u ktorého 
nenastali akékoľvek prekážky vo výkone volebného práva a v deň 
volieb dosiahol vek 25 rokov(Horváth a kol., 2013, Bardovič, 2018a). 

Kandidátne listiny na predsedu samosprávneho kraja môžu podávať 
nielen politické strany, ale aj nezávislí kandidáti. Na kandidátnej listine 
je možné uviesť iba meno jediného kandidáta. Súčasťou kandidátnej 

                                                           
33 Návrh pochádzal z dielne poslancov Miroslava Kadúca (OľaNO), Martina 
Poliačika (SaS) a Jany Žitňanskej (nezaradená). Táto novela neprešla do 
druhého čítania. 
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listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná aspoň 1000 voličmi 
samosprávneho kraja, v ktorom sa kandidát uchádza o zvolenie do 
funkcie predsedu vyššieho územného celku (Horváth, 2007; Bardovič, 
2018a). 

Pre účely volieb predsedu samosprávneho kraja tvorí každý 
samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod. Samotná 
voľba predsedu v minulosti  mohla prebiehať v dvoch kolách. Ak 
v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov na funkciu 
predsedu vyššieho územného celku nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov, do 14 dní sa uskutočnilo druhé kolo volieb. Do druhého kola 
postúpili tí kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet 
hlasov. Víťazom druhého kola volieb a súčasne celkovým víťazom 
volieb sa stal ten kandidát, ktorý získal najviac hlasov (v tomto prípade 
slovo „najviac“ znamená „viac“). V prípade, že nastala rovnosť hlasov, 
volebný zákon nariaďoval uskutočniť nové voľby (Slavík, 2007). Len 
relatívne nedávno prišlo v oblasti volebného mechanizmu k  zmene. Od 
roku 2017 sa v prípade predsedov samosprávnych krajov používa 
identický volebný systém ako v prípade voľby starostu obce. Týmto 
krokom bol zrealizovaný zjednocovací proces volebných mechanizmov 
na úrovni vyšších územných celkov a komunálnej úrovni (Bardovič, 
2018b). Nastal teda posun od väčšinového dvojkolového uzatvoreného 
volebného systému k volebnému systému prvého v cieli. Jeho výhodou 
je tak jednoduchosť, rýchlosť a dokonca má v teoretickej rovine 
predpoklad relatívne znižovať náklady na realizáciu volieb.  

Zákon rovnako ako v predchádzajúcom prípade (starostu obce), 
definuje nezlučiteľnosť funkcie predsedu vyššieho územného celku 
s niektorými verejnými funkciami. Medzi tieto verejné funkcie 
zaraďujeme: poslanca zastupiteľstva, člena orgánu právnickej osoby 
zriadenej alebo založenej vyšším územným celkom, štatutárneho 
zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja, 
ďalej zamestnanca vyššieho územného celku, starostu obce alebo 
primátora mesta (Kováčová, 2010).  

Dôležitou súčasťou každej verejnej funkcie sú aj prípady, resp. 
možnosti zániku voleného mandátu. V súvislosti s funkciou predsedu 
samosprávneho kraja a zániku jeho mandátu dochádza v súvislosti 
s/so: (1) smrťou, (2) vyhlásením výsledkov referenda, ktorým sa 
rozhodlo o odvolaní predsedu samosprávneho kraja, (3) skončením 
trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja, (4) pozbavením 
spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na 
právne úkony, (5) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin 
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alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu nebol 
podmienečne odložený, (6) vzdaním sa mandátu, (7) odmietnutím 
sľubu, alebo zložením sľubu s výhradou, a napokon (8) najbežnejším 
spôsobom – uplynutím štvorročného  funkčného (volebného) obdobia 
(zákon č. 301/2001 Z. z.).  

Predseda vyššieho územného celku reprezentuje a zastupuje 
samosprávny kraj navonok. Podstatnou skutočnosťou je fakt, že 
v majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a iných 
vzťahoch vystupuje ako štatutárny orgán, resp. rozhoduje vo veciach, 
v ktorých zákon zveruje vyššiemu územnému celku rozhodovanie 
o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb (Láštic, 2010).  

Významnou právomocou priamo voleného predsedu 
samosprávneho kraja vo vzťahu k priamo volenému zastupiteľskému 
zboru je tzv. sistačné právo (Krnáč, Kožiak, Liptáková, 2008). V rámci 
neho môže predseda samosprávneho kraja pozastaviť výkon uznesenia 
prijatého zastupiteľstvom vyššieho územného celku a to v prípade, ak 
sa domnieva, že toto uznesenie je v rozpore so zákonom alebo je pre 
vyšší územný celok neprijateľné. Z uvedeného vyplýva, že predseda tak 
môže učiniť kedykoľvek, keďže sa nijakým spôsobom nepreskúmava, či 
jeho domnienky ohľadom zákonnosti schváleného uznesenia sú 
opodstatnené. Toto právo sa realizuje tým spôsobom, že predseda 
vyššieho územného celku v lehote do troch dní takto prijaté uznesenie 
nepodpíše. Poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja môžu „veto“ 
predsedu prelomiť v lehote do dvoch mesiacov od jeho nepodpísania 
a to konkrétne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
zastupiteľstva samosprávneho kraj. V tejto súvislosti je potrebné 
rozlišovať, že ak „samosprávny kraj rozhoduje – jedná sa o pôsobnosť 
predsedu, a ak samosprávny kraj schvaľuje – jedná sa o pôsobnosť 
zastupiteľstva“ (Kováčová, 2010, s. 110). 

Pre vyšší územný celok zo zákona vyplýva povinnosť zriadiť funkciu 
hlavného kontrolóra. Vo všeobecnosti možno preto konštatovať, že ide 
o obligatórny orgán samosprávneho kraja. Pôsobnosť hlavného 
kontrolóra vyššieho územného celku sa vzťahuje na kontrolu plnenia 
úloh samosprávneho kraja. Pre bližšiu charakteristiku jeho pôsobnosti 
možno spomenúť najmä kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu 
samosprávneho kraja, kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom, 
ktorý patrí do vlastníctva samosprávneho kraja. Spôsob kreovania tejto 
funkcie je odvodený od spôsobu nepriamej voľby. Hlavného kontrolóra 
teda volí zastupiteľstvo vyššieho územného celku, pričom na jeho 
zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 
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zastupiteľstva. V prípade, ak nikto z kandidátov nezíska potrebnú 
väčšinu, koná sa druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú 
dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. 
Víťazom sa stáva kandidát, ktorý v druhom kole volieb získa najväčší 
počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov o hlavnom kontrolórovi 
rozhodne zastupiteľstvo žrebom (Láštic, 2010). Rovnako ako v prípade 
niektorých iných verejných funkcií, tak i v prípade funkcie hlavného 
kontrolóra samosprávneho kraja platí nezlučiteľnosť jeho funkcie 
s niektorými verejnými funkciami.34 Funkčné obdobie hlavného 
kontrolóra je zákonodarcom stanovené na obdobie  šiestich rokov ako 
výsledok snahy o zachovanie miery nezávislosti tejto funkcie od priamo 
volených orgánov samosprávnych krajov. Na tomto mieste je však 
potrebné upozorniť, že zastupiteľstvo vyššieho územného celku je 
oprávnené hlavného kontrolóra odvolať, a to aj v čase pred uplynutím 
jeho volebného (riadneho funkčného) obdobia. Na jeho odvolanie však 
musia byť splnené nasledovné dôvody: (1) ak bola osoba, ktorá zastáva 
funkciu hlavného kontrolóra právoplatne odsúdená za úmyselný 
trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin a výkon 
trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, (2) táto osoba 
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra podľa 
odseku 3 zákona č. 302/2001 Z. z., (3) hrubo alebo opakovane 
zanedbáva svoje povinnosti, (4) táto osoba bola pozbavená spôsobilosti 
na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola na základe 
zákona obmedzená. Okrem odvolania prostredníctvom zastupiteľstva, 
funkcia hlavného kontrolóra zaniká: uplynutím volebného obdobia35, 
vzdaním sa funkcie a smrťou (zákon č. 302/2001 Z. z.). 
  

                                                           
34 Funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s funkciou poslanca 
zastupiteľstva, predsedu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo 
založenej samosprávnym krajom ,iného zamestnanca samosprávneho kraja 
alebo podľa osobitného zákona (zákon č. 302/2001 Z. z.). 
35 Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas 
krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej 
situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti 
tohto zákona. Ak zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon 
funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcom po dni, 
v ktorom bol hlavný kontrolór zvolený (zákon č. 302/2001 Z. z). 
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3 SKÚSENOSTI S VÝKONOM ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY V 
PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Výkon samosprávy v praktickej rovine prináša nespočetné 
množstvo problémov alebo len veľmi ťažko riešiteľných situácií. 
Dôvodom nie je len ústavno–právne vymedzenie postavenia územnej 
samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení má tri desaťročia, veľakrát nereflektuje potreby 
súčasnej spoločnosti), ale nezanedbateľnú úlohu zohráva aj ľudský 
faktor. V nasledujúcich riadkoch sa preto usilujeme spojiť tieto dva 
elementy, identifikovať problémové oblasti a prezentovať subjektívne 
pohľady na niektoré praktické skúsenosti s výkonom samosprávy na 
miestnej a regionálnej úrovni. Vzhľadom na to, že v prípade miestnej 
samosprávy ide o relatívne široký okruh problémov a v prípade 
regionálnej samosprávy sa skôr do popredia dostáva otázka 
inštitucionálneho charakteru, rozdeľujeme túto časť monografie na tri 
podkapitoly. V každej jednej z nich sa usilujeme preniknúť do podstaty 
samotného problému a čitateľovi poskytnúť nielen vyčerpávajúci popis 
súčasného stavu, ale aj prehľad alternatív riešení fragmentácie sídelnej 
štruktúry, kritický pohľad na vybrané inštitúty priamej demokracie na 
lokálnej úrovni a v neposlednom rade krátku diskusiu o politickom 
pozadí konštituovania regionálnej samosprávy a možnostiach jej 
budúceho vývoja.   

 
3.1  VÝKON SAMOSPRÁVY V TIENI FRAGMENTÁCIE SÍDELNEJ 

ŠTRUKTÚRY  

Fragmentácia sídelnej štruktúry krajín strednej Európy je často 
diskutovanou témou, najmä však po roku 1989. Na tomto mieste je 
potrebné poznamenať, že Slovenská republika nie je v tomto smere 
osamotená. Možno argumentovať, že teritoriálna fragmentácia sa stala 
súčasťou krajín, ktoré prešli procesom transformácie spoločnosti, 
vrátane Slovenskej republiky (Kováčová, 2016; Brix, 2019). Okrem 
týchto krajín je typická aj pre niektoré štáty západnej Európy (napr. 
Francúzsko). Z relatívne nedávnej histórie je známe, že už začiatkom 
70. rokov sme mohli sledovať proces konsolidácie v krajinách strednej 
a východnej Európy. U našich severných susedov sa počet obcí znížil 
z vyše 4000 na 2400. Podobný jav bolo možné vidieť aj na území 
Maďarska, kde počet obcí klesol z 3000 na 1364. Opačný jav nastal 
začiatkom 90. rokov, nakoľko vo všetkých vyššie spomínaných 
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krajinách v dôsledku nového politického a spoločenského poriadku 
dochádzalo k rozdrobovaniu obcí, čo v konečnom dôsledku možno 
pripisovať násilnej konsolidácií uskutočnenej práve v 70. rokoch 
dvadsiateho storočia. Z tohto dôvodu len v Maďarsku vzrástol počet 
obcí na 3133, v Českej republike o 50%, na Slovensku o 20%. Výnimku 
v tomto procese zaznamenalo Poľsko, nakoľko v jeho prípade počet 
obcí vzrástol o 5% (Berčík, Lovecký, 2003). 

Problematikou miestnej, resp. lokálnej samosprávy sa zaoberalo 
a doposiaľ zaoberá množstvo autorov.36 Sem patrí aj problematika 
optimálnej veľkosti miestnej samosprávy. Väčšina autorov vychádza 
z predpokladu, že väčšie samosprávy si v reálnych podmienkach 
počínajú lepšie ako malé samosprávy (Brix, 2015). Argumentom 
v prospech vyššie uvedeného tvrdenia  je aj súbor predpokladov, ktoré 
nám ponúka Pawel Swianiewicz (2003): 

 veľké samosprávy môžu poskytovať viac funkcií, čo môže viesť 
k väčšiemu záujmu verejnosti  a participácií na miestnej politike, 

 územná konsolidácia poskytuje viac miesta pre záujmové 
skupiny reprezentujúce pluralitnú spoločnosť, 

 vo veľkých samosprávach je väčšia možnosť silnej občianskej 
spoločnosti, 

 veľké samosprávy umožňujú podporu miestneho 
a ekonomického rozvoja. 

Politické elity v roli aktéra verejnej politiky či už na nadnárodnej, 
národnej alebo miestnej úrovni argumentujú, že vhodným príkladom 
efektívneho fungovania miestnych samospráv sú krajiny Severnej 
Európy. Pri svojej argumentácii sa opierajú skúsenosti, ktoré nám 
ponúkajú niektoré škandinávske krajiny. V nich optimálna veľkosť 
miestnej samosprávy dosahuje referenčný interval 3000 – 5000 
obyvateľov na jednu miestnu samosprávu. V krajinách, v ktorých sa 
uskutočnil proces konsolidácie (napr. Belgicko, Dánsko, Holandsko, 

                                                           
36(Buček, 1998 a 2005), (Čapková, 2004), (Čajovec, Sloboda, 2005), 
(Ezechiášová, Jüptner, 2009), (Falťan, 1993 a 1994), (Grúň, Pavličková, 
Vydrová, 2005), (Hamalová a kol., 1995), (Hamalová, Belajová, 2010), (Jacko, 
2013), (Klimovský, 2006a), (Klimovský, 2006b), (Koudelka, 2007), (Kováčová, 
2010), (Králik, 2007), (Kudrycka, 2004), (Lovacká, 2005 a 2006), (Mitaľová, 
Štangová, 2005), (Nemcec, 2008), (Nemec, Berčík, Kuliš, 2000), (Sičáková – 
Beblavá, Pirošík a kol., 2004), (Sotoľář, 2007), (Staroňová, Sičáková – Beblavá, 
2006), (Šebová, Šebo, 2009), (Tichý, 2005), (Wollmann, 2008), (Wollmann, 
Thurmaier, 2011), (Zubrický, 2002), (Žárska, 1996), (Žárska a kol. 2007). 
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Veľká Británia) môže byť hodnota optimálnej veľkosti obce ešte vyššia. 
Aj v tomto kontexte sa politické elity môžu opierať o existujúce vedecké 
štúdie potvrdzujúce vzájomnú súvislosť medzi efektívnosťou výkonu 
samosprávnej činnosti a veľkosťou miestnej samosprávy. (Ne)zámerne 
však zabúdajú na faktory, ktoré niekoľko desaťročí formovali politický 
systém a model verejnej správy v týchto krajinách. V tomto smere sa 
tak vytvára dojem, že naša krajina je podobná Nórsku, Fínsku a Dánsku. 
Počtom obyvateľov určite áno,  ale charakterom politickej a správnej 
kultúry sa nepochybne líšime. Napriek tomu, pokladáme za 
mimoriadne dôležité, racionálne kopírovanie dobre fungujúcich 
modelov, spojených so všetkými náležitosťami-najmä ekonomickou, 
sociálnou, kultúrnou a politickou zodpovednosťou. 

Tabuľka č. 3: Veľkostné skupiny obcí v podmienkach Slovenskej 
republiky 

Ukazovateľ 
Počet 
obcí 

Počet 
obyvateľov 

Počet obyvateľov do 99 obyvateľov 142 9 217 
Počet obyvateľov od 100 do 199 
obyvateľov 

273 42 526 

Skupina od 200 do 499 obyvateľov 710 247 719 
Počet obyvateľov od 200 do 299 
obyvateľov 

239 59 644 

Počet obyvateľov od 300 do 399 
obyvateľov 

241 84 325 

Počet obyvateľov od 400 do 499 
obyvateľov 

230 103 750 

Skupina od 500 do 999 obyvateľov 755 538 214 
Počet obyvateľov od 500 do 599 
obyvateľov 

217 118 571 

Počet obyvateľov od 600 do 699 
obyvateľov 

173 112 209 

Počet obyvateľov od 700 do 799 
obyvateľov 

145 108 641 

Počet obyvateľov od 800 do 899 
obyvateľov 

102 86 391 

Počet obyvateľov do 900 do 999 
obyvateľov 

118 112 222 

Skupina od 1 000 do 1 999 obyvateľov 570 800 062 
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Počet obyvateľov od 1 000 do 1 499 
obyvateľov 

366 450 756 

Počet obyvateľov od 1 500 do 1 999 
obyvateľov 

204 349 306 

Skupina od 2000 do 4 999 obyvateľov 305 889 010 
Počet obyvateľov od 2 000 do 2 499 
obyvateľov 

123 272 219 

Počet obyvateľov od 2 500 do 2 999 
obyvateľov 

67 182 536 

Počet obyvateľov od 3 000 do 3 999 
obyvateľov 

76 263 031 

Počet obyvateľov od 4 000 do 4 999 
obyvateľov 

39 171 224 

Skupina od 5 000 do 9 999 obyvateľov 63 425 207 
Počet obyvateľov od 5 000 do 9 999 
obyvateľov 

63 425 207 

Skupina od 10 000 do 19 999 obyvateľov 34 480 213 
Počet obyvateľov od 10 000 do 14 999 
obyvateľov 

21 251 361 

Počet obyvateľov od 15 000 do 19 999 
obyvateľov 

13 228 852 

Skupina od 20 000 do 49 999 obyvateľov 28 799 759 
Počet obyvateľov od 20 000 do 24 999 
obyvateľov 

14 315 178 

Počet obyvateľov od 25 000 do 29 999 
obyvateľov 

3 81 633 

Počet obyvateľov od 30 000 do 39 999 
obyvateľov 

9 315 178 

Počet obyvateľov od 40 000 do 49 999 
obyvateľov 

2 87 801 

Skupina od 50 000 do 99 999 obyvateľov 8 549 627 
Počet obyvateľov od 50 000 do 99 999 
obyvateľov 

8 549 627 

Skupina 100 000 a viac obyvateľov 2 676 319 
100 000 obyvateľov a viac 2 676 319 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dostupných údajov zo Štatistického 
úradu Slovenskej republiky, 2020 
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Primárnym problémom obcí na Slovensku je okrem ich celkového 
počtu (Jacko, Malíková, 2013) aj nedostatočné množstvo obyvateľov, 
ktorí majú trvalý pobyt v ich katastrálnom území (nielen v kontexte 
financovania miestnej samosprávy).37 Ilustratívne možno pripomenúť, 
že dlhodobo viac ako 500 obcí má do 250 obyvateľov. Z celkového 
počtu je viac ako 60% obcí, ktoré majú do 1000 obyvateľov. Pre 
porovnanie s inými krajinami Vyšehradskej štvorky, v Českej republike 
je 80% obcí do 1000 obyvateľov, v Maďarsku len okolo 54% a v Poľskej 
republike dokonca nenájdeme ani jednu municipalitu do 1000 
obyvateľov. 

Pokladáme za dôležité zdôrazniť, že v kontexte vyššie uvedených 
skutočností nejde len o ojedinelý problém (v zmysle počtu 
samosprávnych jednotiek), ale celú reťaz iných problémov, ktoré sú 
vzájomne previazané.38  

                                                           
37 Sídelnú štruktúru Slovenskej republiky tvorí celkovo 2890 obci, z ktorých 
139 má pridelený status mesta. Vo všeobecnosti možno tieto obce rozdeliť do 
niekoľkých veľkostných kategórií. Viac ako 86% všetkých obcí spadá do 
kategórie od 0 do 2000 obyvateľov. Inú skupinu tvoria vidiecke obce do 5000 
obyvateľov, ktoré tvoria najväčší podiel na celkovom počte obcí. Tieto obce 
a mestá tak predstavujú viac ako 95% všetkých sídelných jednotiek. Štatistická 
hodnota priemernej populácie v obci na Slovensku predstavuje hodnotu 1900 
obyvateľov s priemernou rozlohou 17 km2 (Berčík, Lovecký, 2003). Slovensko 
sa tak zaraďuje medzi krajiny, ktoré pokojne z hľadiska sídelnej štruktúry 
môžeme označiť za rozdrobené (európsky priemer od 5000 do 8000 
obyvateľov). Najpočetnejšia časť obyvateľstva žije v mestách od 20 000 do 
50 000 obyvateľov. V kategórií od 0 do 200 obyvateľov máme na Slovensku až 
386 obcí. Väčšina týchto obcí sa nachádza na severovýchode krajiny a v južnej 
časti Slovenska. V tomto kontexte najvyššie zastúpenie majú dlhodobo okresy 
ako Svidník, Stropkov, Bardejov, Humenné Levoča, Medzilaborce a Vranov nad 
Topľou. (Hamalová, Papánková, 2005; Klimovský, 2008; Brix, 2019). 
38 V okrese Stropkov je na ilustráciu z celkového počtu obcí (43) až 22 sídiel 
menších ako 200 obyvateľov a v okrese Svidník sa je táto hranica tesne pod 
50%, keďže zo 68 ich až 32 má počet obyvateľov menší ako 200. (Štatistický 
úrad SR)  V tejto súvislosti iný príklad, no nemenej závažný predstavujú 
skúsenosti z minulosti v obciach ako napr.: Solník, Baňa, Krišľovce, Lackov, 
Dubno či Harakovce. Ide len o stručný výpočet obcí, kde sa riadne voľby 
starostov alebo doplňujúce v minulosti nemohli konať pre nekandidovanie ani 
jedného obyvateľa obce. Bežnou praxou v komunálnych voľbách malých obcí je 
jeden jediný kandidát. Konkrétne obce Baňa, Brezinka, Jakušovce, Korunková, 
Kožuchovce, Kručov, Lomné, Makovce, Nižná Olšava, Potôčky, Staškovce, 
Tokajík, Varechovce, Vislava vo volebnom obvode Stropkov mali v minulosti len 
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Ich pôvod je možné hľadať v predtransformačnom období 
a rovnako aj v čase transformácie spoločnosti (Gajdoš, Moravanská, 
2016). V nasledujúcich riadkoch pozornosť orientujeme len na niektoré 
z nich, nakoľko táto problematika je mimoriadne obšírna a presahuje 
hranice tohto textu. 

Nezanedbateľná časť problémov  miestnej samosprávy je spojená 
s jej financovaním, nakoľko predpokladom dobre fungujúcej miestnej 
samosprávy je finančná autonómia. Tá je však v podmienkach 
slovenských obcí relatívna (Cíbik, 2019). Aj keď zákon č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy určuje niekoľko 
druhov príjmov rozpočtu obce, podielové a miestne dane tvoriace 
drvivú väčšinu celkových príjmov veľakrát nestačia pokryť ani mzdové 
požiadavky zamestnancov obce (Čajovec, 2005). V takom prípade je 
počet zamestnancov obce nedostačujúci, čo v konečnom dôsledku 
ovplyvňuje kvalitu poskytovaných služieb. Ani financovanie z fondov 
Európskej únie nie je pre malé obce na Slovensku bezproblémové. Malé 
obce majú totiž preukázateľne nižšiu informovanosť o možnosti 
čerpania financií poskytovaných Európskou úniou, nie sú personálne 
dostatočne vybavené  na vypracovanie projektov a v konečnom 
dôsledku  sú odkázané na spoluprácu s externými špecialistami. 
Samozrejme, že takáto aktivita ukrajuje časť citeľne obmedzeného 
rozpočtu mnohých malých obcí (Mindová, 2012). Nepochybne za 
zmienku stojí aj súčasné obdobie koronakrízy, ktorá zastihla mnohé 
obce bez vytvorenej finančnej rezervy. Aby sme boli však korektní, 
nejde len o toto obdobie, nakoľko mnohé obce najmä v severných 
častiach územia z času na čas bojujú s prírodnými živlami v podobe 
veľkého množstva snehu, prípadne obce na východe Slovenska 
s prívalovými dažďami. Všetky tieto externality nemalou mierou 
zaťažujú už aj tak ťažko skúšané rozpočty miestnych samospráv. 

                                                                                                                           
jedného kandidáta a tak v týchto obciach nemožno hovoriť o volebnom 
súperení kandidátov. Nejde však len o problém východného Slovenska, ale aj 
iných regiónov. Samozrejme, v riadnych komunálnych voľbách je počet obcí 
s jediným kandidátom oveľa vyšší. Organizácia a zabezpečenie samotného 
konania obecných volieb je pre malé municipality tiež veľkým problémom. 
Podľa § 11 súčasnej právnej úpravy volieb totiž kandidát na starostu či 
poslanca zastupiteľstva nemôže byť členom volebnej komisie a tá musí podľa § 
15 pozostávať najmenej z 5 členov (zákon č. 180/2014 Z. z.). Už len splnenie 
tejto podmienky spôsobuje v niektorých obciach  nemalé problémy.  
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Nedostatky vo financovaní miestnej samosprávy majú obce 
možnosť riešiť niekoľkými spôsobmi (spoločné fondy, obchodné 
spoločnosti, družstvá, zmluvy o spolupráci, spoločnosti s ručením 
obmedzeným, akciové spoločnosti, zakladanie združení obcí a pod.) 
(Ježek, 2015; Daško, 2019). Obce môžu spolupracovať na základe 
zmluvy uzatvorenej na účel konkrétnej činnosti. Sú oprávnené na 
základe vlastnej iniciatívy zriaďovať tzv. združenia obcí, ktorých 
predmetom činnosti je najmä oblasť  sociálnych vecí, starostlivosti 
o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry 
a miestny cestovný ruch. V tejto súvislosti vznikajú naprieč miestnymi 
samosprávami združenia, resp. mikroregióny. Na tomto mieste je 
potrebné poznamenať, že legislatíva jasne nedefinuje pojem 
mikroregión, máme však za to, že ide práve o formu združenia. Za 
týmto účelom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vedie register 
združení obcí, ktorý je oslobodený o miestne akčné skupiny 
(Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky). Miestne akčné skupiny 
tvoria inú kategóriu, nakoľko umožňujú priame členstvo aj 
súkromnému alebo tretiemu sektoru. Na základe dostupných dát 
možno konštatovať, že v posledných rokoch stúpa počet miestnych 
akčných skupín v dôsledku nevyhnutného spájania verejného 
a súkromného sektora pri rozvoji jednotlivých regiónov (Daško, 2019). 

Napriek tomu najčastejšou formou spolupráce obcí v podmienkach 
Slovenskej republiky aj naďalej zostávajú  (na základe zmluvných 
vzťahov inštitucionalizované) spoločné obecné úrady. Tento druh 
spolupráce obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti 
a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej 
spolupráci rovnocenné a rovnoprávne postavenie (Nižňanský a kol., 
2009). Napriek viditeľnému pokroku niektorých miestnych samospráv 
v oblasti vzájomnej spolupráce v podobe inštitútov spoločných 
obecných úradov možno súčasný stav považovať za racionálny, ale 
v žiadnom prípade nie za optimálny. Doterajší vývoj tejto formy 
spolupráce možno hodnotiť ako chaotický a nekompetentný, a to nielen 
z dôvodov dĺžky existencie a zastúpenia jednotlivých obcí v spoločnom 
obecnom úrade, ale aj z priestorového hľadiska (Slavík, Grác, 
Klobučník, 2010). Táto forma spolupráce má rôzny počet spoločne 
vykonávaných kompetencií (od 2 po 8), združuje rôzny počet obcí (od 2 
po 84 obcí), pričom v priemere združuje 16 obcí s počtom obyvateľov 
23 250. Bežnou súčasťou spolupráce je aj skutočnosť, že v jednom kraji 
priemerne pôsobí približne 25 spoločných obecných úradov. Toto číslo 
vyznieva paradoxne v porovnaní s Francúzskom, ktoré má ešte vyššie 
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percento obcí pod 1000 obyvateľov, ale rôzne formy medziobecnej 
spolupráce využíva až 93% všetkých municipalít (Klimovský, 2011). 
V niektorých prípadoch sú mestá sídlom dvoch, prípadne troch 
spoločných obecných úradov. V praxi to obyčajne znamená, že každý 
úrad  vykonáva minimálny  počet kompetencií, pre iný  zmluvný  počet  
obcí (Žárska, 2006). Je nesporné, že medziobecná spolupráca umožňuje 
samosprávam akumulovať časť finančných a personálnych zdrojov, no 
takáto kumulácia môže byť pre určité oblasti aj tak nedostatočná. 
Napriek tomu, spoločné obecné úrady v mnohých prípadoch 
predstavujú záchranné koleso, ktoré umožňuje fungovať miestnym 
samosprávam aspoň v minimálnom režime funkčnosti. Na margo 
uvedeného možno ešte dodať, že napriek úspešnosti niektorých 
projektov v tejto oblasti, spoločné obecné úrady nie sú schopné vyriešiť 
všetky problémy. Veľakrát totiž dochádza medzi obcami k sporom, 
ktoré majú povahu konfrontácie medzi predstaviteľmi jednotlivých 
samospráv, prípadne obyvateľmi rôznych obcí. Do úvahy je totiž 
potrebné vziať skutočnosť, že menšie obce v dôsledku svojho nižšieho 
materiálneho a personálneho vkladu nepriamo strácajú svoju 
nezávislosť. Na druhej strane, štát vynakladá nemalé finančné zdroje 
v záujme zachovania práva spravovať vlastné záležitosti tých obcí, 
ktorých finančné príjmy dlhodobo nedosahujú požadovanú úroveň.  

Východisko z tohto stavu je možné hľadať vo vytváraní väčších 
a ekonomicky sebestačných miestnych samospráv. V kontexte vyššie 
uvedeného podľa nášho názoru už nejestvuje priestor pre zlučovanie 
na báze dobrovoľnosti, ale naopak, na zlučovanie zhora, teda 
prostredníctvom rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. Samozrejme 
súhlasíme s názorom, že je potrebné zohľadňovať rozličné špecifiká 
jednotlivých obecných samospráv, no racionalizácia prijatých opatrení 
by mala byť čo najefektívnejšia (rozhodnutia o zlúčení obcí do väčších 
celkov by mali ísť až za hranice politickej akceptovateľnosti zo strany 
nielen samotných politických elít, ale aj dotknutých občanov 
a obyvateľov spájajúcich sa samospráv).  

Nepochybne samotný proces spájania obcí do jednej 
územnosprávnej jednotky za žiadnych okolností nie je a nikdy ani 
nebude jednoduchým procesom, no určite je nevyhnutný a v konečnom 
dôsledku aj realizovateľný (aj napriek jestvujúcim možným prekážkam 
v rámci tohto náročného procesu) z ekonomického, sociálneho a pevne 
veríme, že aj politického hľadiska. Procesnými prekážkami môžu byť 
práve názory a postoje obyvateľov niektorých samospráv, ktoré si za 
niekoľko rokov existencie vypestovali mieru prináležitosti 
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a spolupatričnosti k danej komúne. Navyše nielen medzi obyvateľstvom  
môže prevládať (ne)ochota k zlučovaniu obcí. Rovnaké sympatie 
prezentujú aj vrcholní predstavitelia obecnej samosprávy. Podľa 
výsledkov výskumu Local Democracy and Innovation je totiž názor 
starostov v Poľsku, Českej a Slovenskej republike na konsolidáciu obcí 
negatívny. Kým celkový názor poľských a českých starostov dosahuje 
na škále od -2 do +2 číselnú hodnotu -0,85 resp. -0,72, na Slovensku 
starostovia vnímajú možnosť konsolidácie ešte viac negatívne. 
Hodnotenie prínosu takéhoto procesu dosahuje -1,42 (Swianiewicz, 
2003).  

S odstupom času a s príchodom nových výziev pre samosprávy  sa 
však postoje jednotlivých aktérov začínajú meniť. Aj v kontexte vyššie 
uvedeného poprední predstavitelia organizácií ochraňujúcich záujmy 
miestnych samospráv pripúšťajú, že v budúcnosti musí dôjsť 
k zlučovaniu obcí do funkčných samospráv. Združenie miest a obcí 
Slovenska bolo v tejto súvislosti dlhé obdobie zdržanlivé, ale vývoj 
slovenských samospráv, identifikovaný v správe Najvyššieho 
kontrolného úradu, prinútil k zmene tohto postoja. Zo štúdie totiž 
vyplýva, že zákonom stanovené úlohy dokážu efektívne plniť len 
samosprávy, ktoré majú minimálne 1000 obyvateľov. Tých je však 
podľa Najvyššieho kontrolného úradu len 7% z celkového počtu 
samospráv (Zlučovanie obcí pripúšťa už aj ZMOS, 2015). 

Akákoľvek konštruktívna zmena v oblasti miestnej samosprávy je 
predovšetkým otázkou politickou, ktorej dôsledky siahajú za hranice 
obcí a regiónov. V záujme každého občana a obyvateľa demokratického 
štátu je, aby mu štát nielenže poskytoval kvalitné a efektívne služby, ale 
rovnako zabezpečoval patričné podmienky pre ich rozvoj. Na tomto 
mieste môžeme teda pristúpiť k taxatívnemu vymedzeniu argumentov 
v (ne)prospech zlučovania obcí do podstatne väčších a efektívnych 
celkov. Ak bude predmetom našej pozornosti kritérium často 
pertraktovanej efektívnosti, tak argument v prospech zlučovania obcí je 
založený na kontinuálnom raste efektivity plnenia základných služieb 
a vzraste kvality poskytovaných služieb za nižšie ceny. Možno očakávať, 
že kvalita bude vyššia, nakoľko väčšie celky môžu v konečnom 
dôsledku ponúkať služby, ktoré ďaleko presahujú možnosti malých 
územných jednotiek. Veľmi podobne možno uvažovať v prípade 
znižovania celkových nákladov, nakoľko malé obce strácajú schopnosť 
samostatne hospodáriť. Na druhej strane, zlučovaním obcí do väčších 
jednotiek zákonite nemusí dôjsť k zníženiu počtu zamestnancov, 
pretože celkové personálne náklady vo veľkých samosprávnych 
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jednotkách sú podstatne vyššie  (Nižňanský, Hamalová, 2013). 
Vzhľadom k tomu, že narastá komplexnosť služieb, je potrebná vyššia 
miera profesionalizácie činnosti. Ďalší príklad argumentácie 
nevhodnosti zlučovania obcí môže do istej miery súvisieť s jednotlivými 
sektorovými politikami. To čo vyhovuje v určitej oblasti jednej obci, inej 
nemusí a naopak. Argumentom v prospech malých obcí môže byť 
predpoklad, že pomery v menších obciach sú dlhodobo prehľadnejšie 
a lokálne problémy si nevyžadujú zložité a komplexné riešenia. 
V súčasnej modernej dobe je veľmi dôležitým hodnotiacim kritériom aj 
spôsob spravovania spoločnosti. V tomto kontexte možno vychádzať 
z dostupnej praxe, že viacero malých obcí má problém obsadiť vedúce 
pozície v obci39 (len relatívne nedávno preukázal zákonodarca snahu 
reflektovať tento problém. Novelou zákona č. 70/2018 Z. z, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa totiž do právneho poriadku dostáva nový 
inštitút - pričlenenie obce. Z textu znenia zákona je zrejmé, čo bolo 
zámerom zákonodarcu, no nedá sa prehliadnuť skutočnosť, že nielen 
v teoretickej, ale aj praktickej rovine môže  prijatá zmena spôsobovať 
viaceré problémy)40.  

Rovnako možno konštatovať, že deľba úloh medzi jednotlivými 
obcami nikdy nebude v absolútnej miere zodpovedať realite. Z doposiaľ 
realizovaných sociologických výskumov vyplýva, že volebná účasť je v 
malých obciach podstatne vyššia a identifikácia obyvateľa so samotnou 
obcou je zreteľnejšia. To nás môže priviesť k záveru, že rozhodnutie 
o stanovení optimálnej veľkosti obce je mimoriadne náročné. Týka sa to 
nielen objektívnosti samotného rozhodnutia, ale aj jeho následkov, 
nakoľko vždy ide o rozhodnutie politického charakteru (Swaniewicz, 
2003). Počet obyvateľov tak predstavuje len jedno z mnohých kritérií. 
Nepochybne dôležitú úlohu zohráva kritérium financovania, od ktorého 
sa odvíja celkové hospodárenie územnej jednotky. Zlúčením obcí sa 
znižuje finančná závislosť od iných orgánov verejnej správy, rovnako 
stúpa vplyv územných samosprávnych jednotiek pri vyjednávaní so 
štátom a jeho príslušných orgánov. V neprospech zlučovania obcí 
možno použiť argument, že akékoľvek ušetrenie finančných zdrojov je 

                                                           
39 Za ostatné obdobie sa s problémom nemožnosti obsadenia vedúcich pozícií 
v obci stretli obce: Opátka, Svidník, Ondavka, Korejovce a pod. 
40 Bližšie sa problematike venuje Igor Palúš (2020), ktorý okrem iného 
poukazuje aj na potrebu orientácie na skúsenosti susedných krajín v oblasti 
komunálnej reformy. 
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len fikcia, pretože zlúčením dvoch slabých územných jednotiek vznikne 
síce väčšia, ale rovnako slabá samospráva. 

Za ostatné roky posledným známym pokusom o odbornú analýzu, 
vedúcu k racionalizácii sídelnej štruktúry územia Slovenskej republiky 
bola ekonomická štúdia vypracovaná Inštitútom finančnej politiky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky v spolupráci s Katedrou 
verejnej správy a regionálneho rozvoja  Národnohospodárskej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Autori štúdie Peter Černenko, 
Peter Havran a Jozef Kubala (2017) sa v nej venujú alternatívnym 
možnostiam sústredenia výkonu správy v samosprávach. V tomto 
kontexte si dovoľujeme dať do pozornosti najdôležitejšie poznatky 
vyplývajúce z ich výskumu: 

 Samosprávy na Slovensku sú veľmi rozdrobené, nakoľko má 
značná časť obcí malý počet obyvateľov. 

 Priemerný počet obyvateľov obce na Slovensku je 1850, čo je 
trikrát menej ako priemer EÚ a päťkrát menej ako priemer 
OECD. 

 Podiel starostov a poslancov na 100 000 obyvateľov na 
Slovensku vysoko presahuje priemer EÚ. Slovenská republika má 
viac ako 3,5 násobne vyšší podiel starostov a viac ako 
dvojnásobne vyšší podiel poslancov miestnych zastupiteľstiev na 
100 000 obyvateľov ako priemer Európskej únie. 

 Krajiny ako napr. (Dánsko a Írsko), ktoré sa približujú Slovensku 
počtom obyvateľov, majú samosprávne jednotky 26 krát – 136 
krát väčšie. 

 Malé obce nedokážu zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov na 
celú agendu, ktorú sú zo zákona povinné vykonávať, 

 rozdrobenosť obcí sa prejavuje v neefektívnom vykonávaní ich 
správy. 

 Vysoké jednotkové náklady na výkon správy vedú k nízkym 
výdavkom na verejné služby na obyvateľa v malých obciach. 

 Starnutie populácie vyvoláva väčší dopyt po sociálnych službách, 
ktoré sú predovšetkým v kompetenciách miestnych samospráv. 

 V malých obciach možno identifikovať vyššiu mieru pracovnej 
migrácie, nakoľko ekonomicky aktívne obyvateľstvo odchádza 
do rozvinutejších miest, kde nachádzajú lepšie pracovné pozície. 

 Malé obce majú povinnosť zo zákona vykonávať presne tie isté 
kompetencie ako veľké mestá. 
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 Až 95% obcí už preniesla časť svojich kompetencií 
prostredníctvom inštitútu spoločného obecného úradu na iné 
obce. 

 V prípade, že obec presunie podstatnú časť agendy na iné obce, 
stráca z pohľadu výkony správy a poskytovania sociálnych 
služieb kontrolu nad vykonávanými kompetenciami. 

 Obecné úrady navštevuje viac ako jedenkrát do roka len niečo 
vyše 30 % obyvateľov. 

 Spoločné obecné úrady vznikajú bez dôrazu na ekonomickú 
efektívnosť. 

Vyššie uvedený kolektív autorov nezostáva len pri identifikácií 
problémových oblastí, ale ponúkajú aj celý rad riešení. Ich odporúčania, 
resp. riešenia vychádzajú predovšetkým z predpokladu existencie 
sústredenia výkonu správy do silnejších celkov. Ponúkajú dva prístupy. 
Prvým prístupom je veľkostný, ktorý predpokladá sústredenie výkonu 
správy podľa minimálneho počtu obyvateľov stanoveného legislatívou. 
Druhý prístup reflektuje funkčné väzby v priestore a vychádza 
z existujúcich regionálnych centier a spádových oblastí. Sústredením 
výkonu správy by súčasné obce nestratili svoju identitu, vo zvýšenej 
miere by nemalo dochádzať k znižovaniu zdrojov pre danú lokalitu a čo 
je najdôležitejšie, obce by nemali stratiť možnosť rozhodovať o ich 
využití. Rovnako sa týmto krokom otvára možnosť malých obcí čerpať 
prostriedky z fondov Európskej únie.  

Považujeme za správne poukázať aj na pozitívne príklady v rámci 
Slovenska. Tie sa však netýkajú malých obcí, ale predovšetkým tých, 
ktorých rozmach a rozvoj predurčuje k tomu, aby sa stali mestami. 
V tomto kontexte máme na mysli už súčasné mestá Gabčíkovo a Turany. 
Poslednou obcou, ktorá získala status mesta bola obec Nesvady. Stalo sa 
tak na základe žiadosti obce a odporúčania okresného úradu. Podľa 
aktuálne platného zákona o obecnom zriadení, môže Národná rada 
Slovenskej republiky vždy k 1. januáru na návrh vlády vyhlásiť obec za 
mesto. Tá však musí v plnej miere reflektovať splnenie špecifických 
podmienok. Obec musí byť hospodárskym, administratívnym 
a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu alebo kúpeľným 
miestom. Ďalej musí zabezpečovať služby aj pre obyvateľov okolitých 
obcí (napr.: zabezpečujúce existenciu zdravotníckeho zariadenia), musí 
mať zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami, aspoň 
v niektorej časti územia má zabezpečený mestský charakter zástavby. 
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Nemenej dôležitou podmienkou je aj počet obyvateľov prekračujúcich 
číslo päť tisíc. 

Záverom tejto časti možno konštatovať, že najnižšia úroveň 
samosprávy si v záujme efektívneho výkonu kompetencií nepochybne 
zaslúži revíziu svojho doterajšieho viac ako tridsaťročného pôsobenia. 
V prípade najnižšej úrovne sa javí ako nevyhnutný krok úprava sídelnej 
štruktúry miest a obcí Slovenska. Inšpiráciu je možné hľadať 
v niektorých krajinách Škandinávie. V súčasnosti sa na území 
Slovenskej republiky nachádza takmer tri tisíc samostatne pôsobiacich 
miest a obcí. Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení ukladá obciam 
povinnosť vykonávať široké spektrum služieb, na ktoré musí obec zo 
svojho rozpočtu vynakladať nemalé finančné prostriedky. Vzhľadom na 
súčasnú sídelnú štruktúru obcí možno konštatovať, že podstatná časť 
obcí nemá možnosť tieto služby poskytovať na požadovanej úrovni. 
Problémom, okrem iných, tak môže byť aj napr. nedostatočne 
vybudovaná infraštruktúra v obci v podobe dostupnosti kanalizácie, 
verejného vodovodu alebo miera plynofikácie. Východisko z tejto 
situácie možno preto hľadať v procese zlučovania obcí. Súhlasíme 
s konštatovaním, že tento spôsob je z krátkodobého pohľadu značne 
nereálny, no z dlhodobého hľadiska ho pokladáme za najlepšie možné 
riešenie. Predpokladáme, že zlučovaním obcí sa vytvoria podmienky 
pre racionálnejšie priestorové plánovanie a rozvoj, ekonomickú 
stabilitu a v konečnom dôsledku aj vyššiu mieru efektívnosti 
demokratických inštitútov riadenia na lokálnej úrovni. Predmetom 
diskusií na túto, resp. podobné témy býva veľakrát aj optimálna 
veľkosť samosprávy, resp. miestnej samosprávnej jednotky. Tá sa 
v krajinách Európy značne líši, čo v konečnom dôsledku vytvára 
predpoklad, že neexistuje unifikovaný model, resp. optimálna veľkosť 
miestnej samosprávy. Táto skutočnosť je spôsobená tým (jeden 
z hlavných predpokladov úspechu reformy na Slovensku), že 
stanovenie optimálnej veľkosti obce je do výraznej miery závislé od 
ekonomických, sociálnych, geografických, etnických, náboženských  
a politických faktorov. Práve z tohto dôvodu bude potrebné ku 
každému prípadu zlučovania obcí pristupovať nanajvýš obozretne, 
nakoľko spojenie dvoch prípadne viacerých malých samospráv 
automaticky nemusí znamenať vytvorenie jednej životaschopnej 
samosprávy. 
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3.2  REALIZÁCIA VYBRANÝCH FORIEM PRIAMEJ DEMOKRACIE NA 
MIESTNEJ ÚROVNI 

Za ostatné roky sme svedkami úpadku demokracie v dôsledku 
viacerých spoločenských udalostí, spájaných s nedôverou suverénnej 
moci voči voleným predstaviteľom, reprezentovaných politickými 
stranami (Šafár, 2017). Už dlhšiu dobu sa v odborných kruhoch hovorí 
o kríze demokracie, ktorá sa nedotýka len veľkých národných 
spoločenstiev, ale aj lokálnych komunít. Éra zastupiteľskej demokracie 
dominuje už niekoľko storočí, no občan ako suverén ľudu, minimálne z 
formálneho hľadiska, nezostáva bez reálnej moci. Tú mu zabezpečujú 
niektoré inštitúty, ktoré môže za istých podmienok uplatňovať v 
súčinnosti s volenými orgánmi verejnej moci, prípadne ako tzv. checks 
and balances (Machyniak, 2019a). Slovo „formálne“ používame 
zámerne, nakoľko výkon týchto práv je závislý nielen na ústavno–
právnom vymedzení, ale rovnako na reálnych podmienkach, 
determinovaných praktickými skúsenosťami. V tejto súvislosti sa preto 
venujeme dostupným inštitútom, resp. formám priamej demokracie na 
komunálnej úrovni. Predmetom našej pozornosti sa tak stávajú 
možnosti participácie občanov a obyvateľov miestnej samosprávy s 
náznakom priameho rozhodovania o otázkach, ktoré sú predmetom 
verejného záujmu.  Ide nám nielen o ústavno–právne vymedzenie, ale aj 
aplikačnú prax. 

Relatívne často využívanou formou občianskeho aktivizmu je 
uplatňovanie petičného práva. Petičné právo je jedným zo základných 
občianskych práv. Tento inštitút sa uplatňuje vo viacerých 
demokratických krajinách európskeho kontinentu. V najširšom 
ponímaní sa petíciou rozumie tzv. žalobné právo, prostredníctvom 
ktorého sú občania štátu oprávnení obracať sa so svojimi návrhmi, 
požiadavkami a sťažnosťami na príslušné orgány štátu, vrátane 
orgánov miestnej samosprávy (Konečný a Konečný, 2009). Petičné 
právo v podmienkach Slovenskej republiky vychádza z predpokladu, že 
každý má právo sám alebo s inými, obracať sa vo veciach verejného 
záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. 
V tejto súvislosti zákonodarca medzi orgány verejnej moci zaradil aj 
orgány územnej samosprávy. V súvislosti s petíciou, ktorá je 
realizovaná v podmienkach miestnej samosprávy, je potrebné 
konštatovať, že zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podmienky 
vykonania petičného práva bližšie nešpecifikuje. Zákon petíciu spomína 
iba v súvislosti s petíciou na zlúčenie alebo rozdelenie obce, s petíciou 
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za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce (Alman, 
2017b). Dokonca neustanovuje ani minimálny počet podpisov na petícií 
určenej obecnému zastupiteľstvu (s výnimkou petície za vyhlásenie 
miestneho referenda o odvolaní starostu obce). Bližšie informácie je 
možné nájsť v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov. Pre zaujímavosť možno spomenúť konkrétny 
príklad, ktorý sa v reálnej praxi spája s výkonom petičného práva na 
miestnej, resp. komunálnej úrovni. Ide o petičnú akciu, ktorá sa konala 
v meste Hurbanovo v roku 2017. Predmetom petície bola „Žiadosť 
o riešenie problému s neprispôsobivými občanmi. Petícia bola 
adresovaná na Mestský úrad Hurbanovo a Mestské zastupiteľstvo 
v Hurbanove. Šetrenie bolo začaté za účasti Spoločného stavebného 
úradu Hurbanovo, Mestského úradu Hurbanovo, Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Komárno, Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva Komárno. V ich spoločnom stanovisku 
sa konštatuje, že stavba svojím stavom bezprostredne ohrozuje život 
a zdravie osôb v zmysle zákona č. 50/1970 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku,  z hľadiska požiadaviek na ochranu zdravia jej 
obyvateľov a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navyše, 
obyvatelia obývajú rozostavaný rodinný dom a pozemok bez právneho 
dôvodu. Mesto Hurbanovo ako príslušný stavebný úrad v zmysle 
stavebného zákona vydalo Oznámenie o začatí konania o vyprataní 
stavby (Oznámenie o výsledku vybavenia petície zo dňa 18. septembra 
2017, Zápisnica o prešetrení petície, 2017). Z tohto prípadu je zrejmé, 
že prostredníctvom petičného práva môže obyvateľ územnej jednotky 
prinútiť orgány miestnej samosprávy k činnosti, nakoľko ich dlhodobá 
nepozornosť môže viesť prehlbovaniu problémov lokálnych 
spoločenstiev a v konečnom dôsledku aj k nárastu nedôvery 
v zastupiteľské orgány (Machyniak, 2019b).  

Inú kategóriu (z pohľadu aplikačnej praxe značne náročnejšiu) 
predstavuje inštitút miestneho referenda. Pri pokuse charakterizovať 
aktuálne trendy v rámci inštitútu referenda v podmienkach Slovenskej 
republiky (najmä na komunálnej úrovni) musíme vychádzať z relatívne 
nedostatočného množstva informácií. Žiadna štátna inštitúcia nevedie 
evidenciu uskutočnených referend na miestnej úrovni (Horváth, 
Machyniak, 2017). Vzhľadom  k tomu, že neexistujú oficiálne štatistiky, 
sme nútení sa opierať o prieskum, ktorý realizovalo Združenie miest 
a obcí Slovenska. Tento prieskum sa uskutočnil od 13. októbra 2015 do 
19. októbra 2015 na vzorke respondentov, ktorú tvorilo 284 
samospráv. Uvedená vzorka zahŕňa 609 388 obyvateľov. Z prieskumu 
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vyplynulo,  že za roky 2005 – 2015  miestne referendum nerealizovalo 
92,9% samospráv. V prípade zrealizovaných referend bolo platných 
60% z nich. Respondenti na otázku: „Týkalo sa niektoré miestne 
referendum odvolania starostu/primátora?“ odpovedalo, 31,6%  
respondentov áno. Ďalších 10,5 % respondentov uviedlo, že 
referendum sa týkalo odvolania starostu, ale nakoniec nebolo platné. 
Zvyšných 57,9% respondentov tvrdilo, že referendum týkajúce sa 
odvolania starostu/primátora nerealizovali. Na investorský zámer sa 
vzťahovalo 30% miestnych referend, pričom 15% z nich bolo platných 
a 15% neplatných. Na otázku: „Týkalo sa niektoré miestne referendum 
aj inej dôležitej otázky (napríklad vybudovanie obecnej kanalizácie, 
vybudovanie športového ihriska a pod.)?“ uviedlo 16,7 % 
respondentov, že takéto referendum organizovali a bolo platné. Ďalších 
11,1 % uviedlo, že ho realizovali, ale nakoniec nebolo platné a 72,2% 
respondentov odpovedalo, že miestne referendum týkajúce sa inej 
dôležitej otázky, ako napríklad vybudovanie obecnej kanalizácie, 
vybudovanie športového ihriska a pod., nerealizovali. (Za desať rokov 
organizovalo miestne referendum 7% samospráv, 2016). 

V kontexte vyššie uvedených skutočností stojí za krátku úvahu 
samotná možnosť odvolať starostu obce v rámci miestneho referenda. 
V období medzi komunálnymi voľbami, čo je časové obdobie štyroch 
rokov, možno stratiť mandát najvyššieho predstaviteľa obce len 
v prípade vzdania sa mandátu alebo právoplatného odsúdenia za 
úmyselný trestný čin, zdravotné dôvody ponechajme nateraz bokom. 
V týchto súvislostiach sa vynára viacero otázok. Je vhodné pre stabilitu 
výkonu miestnej moci, aby mohli občania aj v medzivolebnom období 
siahnuť na mandát starostu? Táto diskusia je o to závažnejšia, že 
v podmienkach Slovenskej republiky si občania volia zvlášť poslancov 
miestneho zastupiteľstva a zvlášť starostu. Môže teda  nastať situácia, 
že bude prichádzať k rozporom medzi ich stanoviskami. Má byť ľahšie 
zbaviť postu starostu ako poslanca zastupiteľstva? Nie je často miestne 
referendum o odvolaní starostu viac dôsledkom nevraživosti 
kandidátov a snahy o skoršie uchopenie moci ako samotná 
nespokojnosť občanov s výsledkami starostu na svojom poste? Na 
prvom mieste by sa mohlo zdať, že aspoň čiastočnú odpoveď na vyššie 
uvedené riziká  nám môže dať skúsenosť našich západných susedov, no 
český model obsadzovania starostov má tiež nepochybne svoje 
špecifiká (Horváth, 2017). V nasledujúcich riadkoch sa preto pozrime 
na niektoré prípady, ktoré reflektujú referendovú demokraciu na 
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lokálnej úrovni (nielen v súvislosti s referendom o odvolaní starostu 
obce).  

Doposiaľ posledné medializované referendum v trnavskom okrese 
o odvolaní starostu obce sa konalo v obci Naháč. Priebeh samotnej 
prípravy referenda nebol bezproblémový. V tejto súvislosti médiá 
priniesli informáciu, že starosta skomplikoval prípravy na referendum, 
nakoľko obyvateľom doručil informáciu o referende s nesprávnou 
otázkou (bola v rozpore s prijatým uznesením obecného 
zastupiteľstva). Poslanci obecného zastupiteľstva rovnako dlhšie 
obdobie vyjadrovali nespokojnosť s výkonom jeho funkcie. Podľa 
dostupných informácií bolo dokonca v dôsledku jeho nečinnosti obci 
vyrubených niekoľko pokút, navyše na pochybenia zo strany starostu 
upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Miestne 
referendum v Naháči bude riešiť odvolanie starostu, 2018). Napriek 
tomu, referendum o odvolaní starostu obce, ktoré sa uskutočnilo 
6.januára 2018, bolo neplatné. Na hlasovaní sa zúčastnilo 131 
oprávnených voličov, resp. podiel 35,3% z celkového počtu 
oprávnených voličov (Referendum v Naháči skončilo. Aký je výsledok?, 
2018). Za odvolanie starostu hlasovalo 114 obyvateľov, proti bolo 12 
a 5 hlasovacích lístkov bolo neplatných (Výsledky miestneho referenda 
o odvolaní starostu obce Naháč, 2018). Len pre zaujímavosť možno 
pripomenúť, že odvolávaný starosta v posledných komunálnych 
voľbách na funkciu starostu obce nekandidoval.  

Zaujímavý a nepochybne aj dramatický priebeh malo referendum 
o odvolaní starostu obce Šoporňa v roku 2012. V Šoporni boli použité 
obe zákonom určené formy vyhlásenia miestneho referenda o odvolaní 
starostu. Referendum ale ani v jednom prípade nebolo uskutočnené a to 
následkom nečinnosti obecného úradu a kvôli deštrukčnému konaniu 
zo strany starostu obce. Prvý pokus sa konal dňa 10. marca 2012, teda v 
termíne predčasných parlamentných volieb. Vo volebnej miestnosti v 
miestnej škole bolo síce možné voliť, nie však zúčastniť sa miestneho 
referenda. Referendová komisia sa najskôr nedostala do objektu školy, 
kde očakávali pripravenú volebnú miestnosť pre referendum a po 
otvorení školy zistili, že chýbajú aj všetky potrebné náležitosti 
nevyhnutné k realizácii referenda. Neboli zabezpečené zoznamy 
oprávnených voličov a ani hlasovacie lístky. Druhý pokus sa v Šoporni 
konal dňa 23. januára 2013. Starosta opäť zakázal pracovníkom 
obecného úradu pracovať na príprave referenda a odmietol dať 
referendovej komisii k dispozícii zoznam voličov obce a pečiatku obce 
na označenie referendových lístkov. Neoznámil konanie referenda 
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oprávneným voličom a nedal vytlačiť hlasovacie lístky (Špánik, Rončák, 
2013). 

Za zmienku stojí referendum o odvolaní starostu v obci Chorvátsky 
Grob, ktoré sa uskutočnilo v roku 2016. Iniciátormi tohto referenda boli 
nespokojní obyvatelia, ktorí vyzbierali 1250 podpisov, teda viac ako 30 
% oprávnených voličov. V najvšeobecnejšej rovine možno konštatovať, 
že starostovi obce vyčítali nehospodárne nakladanie s majetkom obce 
a klientelizmus. Starosta tieto obvinenia popieral a vyjadril sa, že ide 
o antikampaň proti jeho osobe zo strany nezvolených kandidátov do 
orgánov miestnej samosprávy. Referendum bolo neplatné, nakoľko sa 
k hlasovacím schránkami nedostavil dostatočný počet oprávnených 
voličov. Pre zaujímavosť možno spomenúť, že v tom čase v obci žilo 
3964 oprávnených voličov. Z nich k volebným miestnostiam prišlo 
1349 oprávnených voličov. Iba 23 z odovzdaných platných hlasov bolo 
proti dovolaniu starostu z funkcie (Referendum o odvolaní starostu 
Chorvátskeho Grobu je neplatné, 2016). Vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí 2018 sa starosta neuchádzal o znovuzvolenie.  

Spoločným menovateľom vyššie uvedených prípadov bola 
skutočnosť, že predmetom konania referend nebola vecná otázka 
z hľadiska výkonu samosprávy, ale predovšetkým išlo o odvolanie 
starostu, čo je nesporne otázka viac politická. V tomto kontexte bola 
splnená požiadavka, ktorú stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a síce, že „obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum 
o odvolaní starostu, ak ho o to petíciou požaduje aspoň 30% 
oprávnených voličov.“ Ak petícia spĺňa všetky zákonom stanovené 
náležitosti (zákon č. 85/1990 Zb.), tak miestne referendum musí 
obecné zastupiteľstvo bezpodmienečne vyhlásiť (ide teda o obligatórne 
referendum). Petíciu v zmysle zákona overujú traja poslanci obecného 
zastupiteľstva, avšak nikto z nich nesmie byť členom petičného výboru. 
Na tomto mieste je žiaduce pripomenúť, že zákonodarcovi v tomto 
prípade nejde o obsah petície, resp. dôvody, ktoré vedú iniciátorov 
k vyhláseniu referenda, ale predovšetkým o formu (či teda petícia spĺňa 
formálno–právne náležitosti ustanovené zákonom o petičnom práve). 
Odvolanie starostu iniciované na základe petície obyvateľov otvára ešte 
jednu zaujímavú skutočnosť, ktorá sa týka stability jeho mandátu. Je 
nesporné, že zdrojom moci v miestnej samospráve sú práve obyvatelia, 
preto pokladáme za správne a legitímne, že majú možnosť nielen 
starostu zvoliť, ale aj odvolať. Je však potrebné mať na pamäti, že 
funkcia starostu obce je obsadzovaná väčšinovým volebným systémom, 
systémom prvého v cieli. To znamená, že v teoretickej rovine môže byť 
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starosta zvolený aj jediným hlasom, bežne sa stáva, najmä tam kde sa 
o funkciu uchádza viacero kandidátov, že zvolený starosta nezastupuje 
vôľu ani 30% oprávnených voličov. Paradox spočíva teda v tom, že na 
jeho odvolanie z „vôle ľudu“ je potrebná petícia s podpismi najmenej 
30% oprávnených voličov a úspešnosť takéhoto referenda. Kolektív 
autorov okolo Igora Palúša (2018, s. 106) argumentuje, že „za týchto 
okolností tento spôsob odvolania starostu neohrozuje stabilitu jeho 
funkcie, keďže podmienky pre ukončenie mandátu starostu sú 
podstatne prísnejšie ako pre jeho získanie. 

Reálna prax na úrovni miestnych samospráv však prináša 
v súvislosti s referendovou demokraciou aj iné zaujímavé prípady, resp. 
tie, ktorých predmetom nie je odvolanie starostu, ale iné dôležité 
otázky verejného záujmu. Jedným z mnohých je aj miestne referendum 
v Gabčíkove zorganizované 2. augusta 2015. Išlo v ňom o reakciu na 
snahu štátu umiestniť utečencov z migračnej krízy z Rakúska dočasne 
v priestoroch Slovenskej technickej univerzity v tejto obci. Otázka 
v referende znela: „Ste proti zriadeniu utečeneckého tábora v budove 
STU v obci Gabčíkovo ?“ Pri účasti 2063 občanov (volebná účasť viac 
ako 58%) bolo proti zriadeniu 2051 občanov, teda takmer 97% 
zúčastnených. Napriek tomu bol utečenecký tábor zriadený, postupne 
prevádzkovaný a v súčasnosti je opäť bez klientov (Referendum je 
platné, obyvatelia Gabčíkova utečencov v obci nechcú, 2015). Tento 
prípad je ukážkou  toho, že výsledok miestneho referenda nemá žiadnu 
právnu silu či záväznosť voči rozhodnutiam orgánov štátnej správy na 
čele s vládou, nemusia ho vôbec rešpektovať a tak sa jednoznačne 
preukázalo, že jeho organizácia bola zbytočná (Horváth, 2017). 

Druhým príkladom bolo miestne referendum v meste Modra zo dňa 
12. septembra 2015. V ňom išlo o riešenie pomerne závažnej otázky 
smerujúcej do vnútra miestnej samosprávy. Mestský úrad bol v spore 
s podnikateľom o záväzok vo výške takmer 300 tis. Eur. Samotná 
otázka znela: „Súhlasíte, aby mesto Modra ukončilo súdny spor s Ing. 
Andrejom Vachom mimosúdnou dohodou alebo súdnym zmierom 
a zaplatilo mu sumu v maximálnej výške 293.575,78 Eur?“ V prípade, že 
by mesto uvedenú sumu nevyplatilo, každodenne by sa v prípade 
súdnej prehry zvyšovala o úroky a trovy súdneho konania, maximálnu 
výšku si nikto netrúfol odhadnúť, ale mohlo ísť aj o násobky tejto sumy. 
Na druhej strane bola aj možnosť, že by mesto tento spor vyhrá 
a nebude musieť platiť nič. Išlo teda o výsostne odbornú otázku, ktorá 
najmä v negatívnom prípade mohla značne ochromiť finančnú 
schopnosť mesta Modra plniť viaceré svoje úlohy zo zákona. Toto 
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referendum nakoniec nebolo úspešné, k volebným schránkam sa 
dostavilo iba 141 obyvateľov z celkové počtu 7675 oprávnených 
voličov (účasť len 1,8%). Pre zaujímavosť, pozitívne sa vyslovilo 19, 
negatívne 118 občanov z počtu platných hlasov (Miestne referendum 
2015 – podklady, 2015). Toto referendum je príkladom toho, že pri 
vysoko odborných témach občania preferujú, aby rozhodli 
kompetentné orgány a neprenášali zodpovednosť na plecia bežných 
občanov (Horváth, Machyniak, 2018). 

Tretí prípad referenda, ktoré vyberáme sa týka niekdajšieho 
kráľovského mesta Kremnica. V roku 2011 sa objavili snahy 
o znovuobnovenie ťažby zlata a striebra. Túto možnosť na území mesta 
Kremnica jednomyseľne odmietli poslanci mestského zastupiteľstva. 
Zároveň tí istí poslanci formou uznesenia schválili, že vypíšu na túto 
tému aj miestne referendum s jedinou otázkou: „Súhlasíte s povrchovou 
ťažbou zlato - strieborných rúd v katastrálnom území Kremnice?“ toto 
uznesenie poslancov mestského zastupiteľstva však primátorka 
nepodpísala. Oprela sa o právnu analýzu Radoslava Procházku, podľa 
ktorého „fakultatívne referendum je možné vyhlásiť len pred 
hlasovaním zastupiteľstva o nejakej dôležitej otázke verejného záujmu. 
V prípade, ak už o otázke, o ktorej sa má konať miestne referendum, 
zastupiteľstvo rozhodlo, nie je splnená základná zákonná podmienka 
na jeho vyhlásenie. Ak by vyhlásené bolo, znamenalo by to zásah do 
zákonnej deľby kompetencií medzi zastupiteľstvo a obyvateľov obce... 
Zatiaľ čo platný výsledok hlasovania obyvateľov obce je jediným 
spôsobom, akým môže obec rozhodnúť v prípade vykonania miestneho 
referenda podľa § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., v prípade v 
akejkoľvek inej dôležitej samosprávnej otázky je platný výsledok 
hlasovania obyvateľov obce „len“ jedným z možných spôsobov jej 
rozhodnutia, takže absencia takéhoto výsledku umožňuje výkon 
rozhodovacej pôsobnosti tomu orgánu obce, ktorý je na rozhodnutie o 
danej veci v zmysle zákona a/alebo štatútu obce vecne príslušný“ 
(Podľa primátorky by bolo referendum protiústavné, 2011). 
Nezodpovedanou otázkou v tomto prípade zostáva, čo má väčšiu 
záväznosť pre obec či mesto. Je ním jednomyseľné rozhodnutie 
zastupiteľstva alebo výsledok referenda?  Práve tu sa naplno prejavuje 
doposiaľ nedoriešený problém právnej záväznosti referenda. Napriek 
tomu, kolektív autorov okolo Igora Palúša (2018) má v tejto otázke 
jasno. Prikláňajú sa totiž k názoru, že výsledky foriem priamej 
demokracie majú minimálne rovnocennú, ak nie silnejšiu pozíciu oproti 
prvkom zastupiteľskej demokracie. Svoje závery opierajú 
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predovšetkým o skutočnosť, že zastupiteľská demokracia neznamená 
absolútne odovzdanie moci poslancom. Poslanci a starosta sú len 
zástupcami tých, ktoré ich zvolili do úradu, resp. žiadnym spôsobom 
nedegradujú ostatné formy uskutočňovania obecnej samosprávy. 
V podobnom duchu argumentuje aj Giovanni Sartori (1993), ktorý 
participačnú demokraciu pokladá za súčasť zastupiteľskej demokracie. 
Zástancovia tejto formy demokracie vyzdvihujú zodpovednosť každého 
občana ako záväzkov voči spoločnosti, posilňujúcich vo verejnosti 
politické kompetencie a zároveň skvalitňujúcich spoločne prijaté 
rozhodnutia (Ježovicová, 2010). Ak sa na danú problematiku pozrieme 
optikou verejnej politiky, môže sa to javiť ako spor medzi 
minimalistickým a maximalistickým poňatím samotnej rozhodovacej 
demokracie. Ale ak platí základná definícia o nositeľovi moci v štáte, 
teda o občanovi, malo by mať najvyššiu váhu aj jeho rozhodnutie 
v akejkoľvek veci. Snahy o obchádzanie rešpektovania vôle občanov sú 
často začiatkom niečoho, čo sa negatívne zapísalo už neraz do našich 
dejín. A to aj v prípade, ako tomu bolo v Kremnici, že obyvateľom 
i poslancom išlo o tú istú vec a bol predpoklad zhodného hlasovania. 
Ale čo spravíme, ak budú mať odlišné názory? (Horváth, Machyniak, 
2018). 

Posledným príkladom, ktorým uzavrieme stručný prehľad 
vybraných  praktických skúsenosti s uplatňovaním inštitútu referenda 
na miestnej úrovni, bolo referendum v mestskej časti Vajnory. 
Referendum sa uskutočnilo na začiatku decembra 2018. V podstate išlo 
o dve referendá, ktoré boli spojené do jedného hlasovacieho dňa. 
Iniciátori, ktorí žiadali o vyhlásenie referend prostredníctvom dvoch 
petícií, chceli zabrániť zmene využitia rekreačnej plochy miestneho 
letiska na výstavbu, ďalšiemu zhoršovaniu dopravy pred kruhovým 
objazdom a neštandardným postupom pri schvaľovaní územného 
plánu. Napriek tomu, že sa proti zmenám vyslovilo viac ako 2/3 
účastníkov, obe referendá boli neplatné, nakoľko sa na nich zúčastnilo 
len 35,91 % oprávnených voličov. Zaujímavým momentom oboch 
týchto referend bol fakt, že dosluhujúci starosta len 2 dni pred konaním 
referenda stavbu, ktorá bola predmetom jedného z referend, povolil 
(Mrva odobril stavbu Lidlu dva dni pred referendom o nej, 2018). 

Možno vysloviť záver, že v prípade akéhokoľvek referenda 
konaného na lokálnej úrovni, s výnimkou toho, ktoré sa koná za účelom 
odvolania starostu obce, je prinajmenšom diskutabilná právna 
záväznosť takéhoto aktu. Skôr ako však pristúpime k diskusií o právnej 
záväznosti referenda uskutočneného na lokálnej úrovni, je potrebné 
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poukázať na niektoré tendencie, ktorých snahou je sfunkčnenie 
referendovej demokracie na lokálnej úrovni. Nie je to tak dávno, čo sa 
v rámci politického systému objavili pokusy o zvýšenie miery 
participácie voličov na správe vecí verejných práve prostredníctvom 
uskutočnenia zmien na lokálnej úrovni (Imrovič, 2019). Tvorcom tohto 
zámeru išlo predovšetkým o snahu znížiť kvórum potrebné pre 
platnosť miestneho referenda. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide 
o dobrú myšlienku, no názory sú rôzne. Argumentmi v prospech 
zníženia kvóra môžu byť predovšetkým skúsenosti s okolitými 
krajinami alebo stanovenie hranice kvóra na základe veľkosti obce. Na 
margo toho si dovoľujeme upozorniť, že zníženie kvóra, prípadne jeho 
úplné odstránenie problémy referendovej demokracie na lokálnej 
úrovni v našich podmienkach, neodstráni. Vychádzame predovšetkým 
zo skúseností, ktoré sa spájajú s referendom na celoštátnej úrovni 
(Machyniak, 2019b). Za hlavné riziko zníženia kvóra tak možno 
pokladať hrozbu, ktorá súvisí s náročnosťou tém riešených v referende. 
V tejto súvislosti si každý z nás môže položiť otázku, či sme ako 
obyvatelia územnej jednotky za každých okolností schopní zodpovedne 
rozhodnúť, vedomí si dôsledkov, ktoré naše rozhodnutie 
prostredníctvom inštitútu referenda pre obec a lokálne spoločenstvo 
prinesie.41 S tým samozrejme nepochybne súvisí aj problematika 
právnej záväznosti výsledku nielen celoštátneho, ale aj miestneho 
referenda. Aj tu môžeme na túto problematiku nazerať z dvoch uhlov 
pohľadu. V rámci prvého pohľadu môže ísť o konštatovanie, že 
výsledky referenda sú cennou informáciou pre priamo volených 
predstaviteľov miestnej samosprávy. V tomto kontexte by mali pri 
svojom rozhodnutí minimálne zohľadniť prejavenú vôľu účastníkov 
referenda. Miera zohľadnenia je však v plnej kompetencií verejných 
činiteľov. V prípade, že v dostatočnej miere nezohľadnia vôľu 
účastníkov miestneho referenda, môže sa im to vypomstiť 
v nasledujúcich voľbách do orgánov obecnej samosprávy. Iným 
prípadom môže byť pohľad založený na vnímaní priamej demokracie 

                                                           
41 Dvojica autorov Jos Verhulst a Arjen Nijoboer (2015) v tejto súvislosti 
spomínajú nekompetentnosť, nakoľko v modernej spoločnosti sú problémy 
príliš zložité na to, aby sa premyslené rozhodovanie nechalo na bežného 
človeka. Ďalej spomínajú nedostatok zmyslu pre zodpovednosť, keďže podľa 
ich názoru ľudia berú ohľad len sa svoje vlastné záujmy. Zásadné riziko vidia 
v zabezpečovaní práv menšín, nakoľko priama demokracia by mohla byť za 
istých okolností nástrojom na porušovanie ľudských práv a slobôd a pod. 
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ako nadradeného spôsobu spravovania vecí verejných nad 
zastupiteľskou demokraciou. Podstata zastupiteľskej demokracie 
nespočíva v odovzdaní absolútnej moci poslancom, ale predovšetkým 
v jej prepožičaní na určité obdobie (Alman, 2017a; Palúš a kol. 2018). Aj 
v tomto období si však obyvatelia ponechávajú časť moci 
a prostredníctvom inštitútu miestneho referenda majú možnosť túto 
moc napriek nesúhlasu zvolených zástupcov, uplatňovať v plnom 
rozsahu. 

Podobne ako v prípade referenda na miestnej úrovni, tak aj 
v prípade kvantifikácie uskutočnených verejných zhromaždení42 
obyvateľov obce sa musíme uspokojiť so štúdiami, realizovanými 
mimovládnymi organizáciami. Relatívne dostupnou je štúdia, ktorú 
vypracovala trojica autorov Dušan Sloboda, Ondrej Dostál a Ivan Kuhn 
(2013) z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika 
v Bratislave43. Svoj prieskum realizovali na vzorke 247 samospráv. 
V tomto čísle boli zahrnuté všetky krajské mestá, okresné mestá, mestá, 
17 mestských častí Bratislavy a 22 mestských častí Košíc a napokon 70 
obcí vybraných podľa veľkostných kategórií. Z výsledkov prieskumu 
vyplynulo, že na žiadosť o poskytnutie informácie odpovedalo celkovo 
212 samospráv. Štúdia ďalej uvádza, že najnižšia miera návratnosti 
bola zaznamenaná práve na úrovni obcí. Medzi zaujímavé zistenia 
možno pokladať skutočnosť, že len 34 samospráv z tých, ktoré 
odpovedali, uvádzajú, že majú dokument týkajúci sa zhromaždení 
obyvateľov obce. Ten má najčastejšie podobu úpravy v rámci štatútu 
obce alebo mesta, výnimočne i prostredníctvom samotného všeobecne 
záväzného nariadenia. 

V prípade žiadosti o poskytnutie informácie o stave uskutočnených 
zhromaždení obyvateľov obce podľa štúdie odpovedalo 193 
samospráv, najmenšia návratnosť bola opäť na úrovni obcí. Menej ako 
tretina samospráv, ktoré odpovedali na výzvu, deklarovala, že sa v nich 

                                                           
42 Právo zhromažďovať sa je nepochybne verejným subjektívnym právom, 
nakoľko do jeho realizácie je pri splnení určitých podmienok oprávnená 
vstupovať verejná moc. Toto právo sa neodmysliteľne spája so slobodou 
prejavu, nakoľko nejde len o právo nerušene sa zísť, ale i akokoľvek ústavnou 
formou vyjadriť svoj názor alebo presvedčenie. Je potrebné poznamenať, že 
nemusí ísť výlučne o prejavy súvisiace s politickým dianím, ale v podstate môže 
ísť o akúkoľvek tému alebo udalosť, ktorá sa dotýka občianskej spoločnosti 
(Klíma a kol., 2016). 
43 Skúmané obdobie bolo v horizonte rokov 2003-2012. 
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zhromaždenia obyvateľov obce konali. Je teda zrejmé, že v zhruba 70% 
zo 193 samospráv, ktoré odpovedali na otázky, nemajú vedomosť 
o tom, že by sa na ich území v rokoch 2003-2012 konalo čo i len jedno 
zhromaždenie obyvateľov obce.44 Za zmienku v tejto súvislosti stojí 
skutočnosť, že iniciátormi zhromaždenia obyvateľov obce v mnohých 
prípadoch nie sú obyvatelia obce, ale najmä priamo volené orgány – 
starosta alebo obecné zastupiteľstvo (Alman, 2017a). 

Inštitúty priamej demokracie sú nepochybne súčasťou 
decentralizovaných sústav, ich aplikácia je výrazom občianskeho 
rozmeru modernej spoločnosti. Najmä v čase, keď časť spoločnosti 
negatívne vníma politické subjekty, môžu prvky priamej demokracie 
v politickom systéme lokálnych spoločenstiev tieto tendencie 
zmierňovať. Na tomto mieste je však potrebné poznamenať, že 
myšlienka ešte väčšieho zapojenia obyvateľov miestnych samospráv do 
rozhodovania prostredníctvom inštitútov priamej demokracie je 
nepochybne dobrá myšlienka, no nesie v sebe aj riziká. Tie spočívajú 
predovšetkým v zložitosti problémov, ktoré sú samosprávy nútené 
riešiť. V tomto kontexte tak môže aj spravodlivý mechanizmus 
rozhodovania (na základe nesprávnych informácií) viesť 
k nespravodlivosti.  
 
3.3 SAMOSPRÁVA VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV – AKO ĎALEJ? 

Počas politických diskusií ohľadom reformy verejnej správy sa za 
ostatné obdobie v príslušných kruhoch politického spektra objavilo 
niekoľko modelov samosprávy vyšších územných celkov. Vo 
všeobecnosti najúspešnejšími boli modely, ktoré počítali s ôsmymi, 
prípadne dvanástimi krajmi. Ostatné modely, resp. tie, ktoré počítali 
s menším počtom krajov ako osem boli odmietnuté. Dôvodom bola 
obava, že  malý počet veľkých územných celkov povedie k polarizácií 
záujmov v rámci územného celku, k smerovaniu finančných 
prostriedkov do centra a nižší záujem o územie, ktoré je ďalej od centra 
regiónu, k stagnácií a zaostávaniu mikroregiónov, k prevládaniu prác 
koncepčného a koordinačného charakteru pred plnením operatívnych 
úloh (Nižňanský, 2005). Model 3+1 vyšších územných celkov bol 
odmietnutý, nakoľko na základe uskutočnených analýz kompetentní 

                                                           
44 Podľa štúdie je výnimkou mesto Vráble, kde sa v skúmanom období konalo až 
28 zhromaždení obyvateľov obce. Spomedzi obcí najviac uskutočnených 
zhromaždení obce uviedla obec Jaklovce a to v počte 6.  
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argumentovali, že dôsledné uplatnenie kritérií45 regionalizácie jeho 
existenciu zásadne vylučuje, model nezodpovedá nijakému 
doterajšiemu členeniu na území Slovenska v rámci územnej 
samosprávy, centrá celkov sú príliš vzdialené od ostatného územia 
z hľadiska dostupnosti a možnej participácie územia celku na 
ekonomickom rozvoji, územné celky sú natoľko veľké a váha 
regionálnych orgánov taká silná, že by to mohlo viesť pri plnom 
rešpektovaní decentralizácie a demokratizácie k oslabovaniu integrity 
štátu a z dlhodobého hľadiska k možnej dezintegrácií Slovenskej 
republiky, model nezodpovedá korelatívnemu vzťahu medzi počtom 
celkov a veľkosťou štátu v porovnaní so štátmi Európskej únie a pod.46 
(Alternatívny návrh územnosprávneho usporiadania Slovenska, 1993, 
Analýza Ministerstva vnútra, 1995).  

Koncepčne inú alternatívu regionálneho usporiadania predstavoval 
model 12 vyšších územných celkov, ktorý bol v končenom dôsledku 
modifikáciou pôvodného župného modelu (16 žúp).47 Model 12 vyšších 

                                                           
45 Kritériá: rešpektovanie nodality v priestorovej štruktúre krajiny, ekonomická 
integrita regiónov, infraštruktúrne vybavenie územia, etnické, historické, 
konfesionálne faktory, doterajší vývoj členenia, nákladovosť usporiadania, 
osídlenie a urbanizácia, dostupnosť okrajových sídiel, prírodné pomery, 
vymedzenie kompetencií jednotlivých úrovní a zložiek verejnej správy, zladenie 
záujmov štátnej správy a samosprávy, perspektíva vývoja svetového 
spoločenstva, štátu, regiónov, miest a obcí, politické požiadavky (integrita štátu, 
súdržnosť v rámci Slovenskej republiky, zahranično – politická orientácia, 
cezhraničná spolupráca, vývoj v susedných štátoch), počet obyvateľov, 
optimálny počet obcí (Nižňanský, Hamalová, 2013). 
46 Na margo tohto modelu je však potrebné poznamenať, že tento model bol na 
území Slovenska prítomný v rokoch 1968 – 1990, no nie ako samosprávny 
model (so znakmi samosprávneho riadenia), ale ako súčasť integrovaného 
modelu štátnej správy. 
47 Župný variant počítal s vytvorením nasledovných územných celkov: 
Bratislavská župa, Trnavská župa, Trenčianska župa, Hornonitrianska župa, 
Nitriansko – tekovská župa, Komárňanská župa, Žilinská župa, Liptovsko – 
oravsko –turčianska župa, Zvolenská župa, Novohradská župa, Spišská župa, 
Gemersko – malohontská župa, Šarišská župa, Abovsko – turnianska župa, 
Zemplínska župa. Neskôr tento model predstavila dvojica autorov Dušan 
Sloboda a Ondrej Dostál (2005) z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. 
Proti vytvoreniu tzv. župného variantu sa v čase rozhodovania používali 
argumenty: (1) historické regióny vo viacerých prípadoch neboli geograficky 
prirodzenými regiónmi (Nitrianska stolica) a ani vnútorne integrovanými 
regiónmi (Spiš), (2) členenie na historické regióny  (16-20) síce v minulosti 
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územných celkov48 v prvom rade predstavoval kompromis medzi 
koaličnými politickými stranami pod vedením Mikuláša Dzurindu. 
Rozličné odborné analýzy realizované verejnými inštitúciami 
poukazovali na skutočnosť, že model 12 vyšších územných celkov 
umožňuje zvýšenie výkonnosti ekonomiky regiónov, zabezpečuje 
vnútornú integritu a identitu štátu  ako základného prežitia národa po 
integrácií do štruktúr Európskej únie najmä vďaka rešpektovaniu 
prirodzených regiónov, kompatibilite systému navrhovanej verejnej 
správy s krajinami Európskej únie a regiónu krajín V4, účinnej účasti 
v programoch medzinárodného rozvoja a užšej spolupráce v oblasti 
cezhraničnej spolupráce, vyššej homogenite a sociálno - ekonomickej 
vyváženosti územných celkov, výrazne lepšej hospodársko-sociálnej 
regionalizácie, akceptovaniu prirodzených dopravných priestorov, 
vyššej plošnej účinnosti centier a lepšej dostupnosti okrajových sídiel 
do centra, vytvoreniu podmienok na postupné vyrovnávanie rozdielov 
marginálnych regiónov, dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja 
regiónov, zohľadňovaniu etno–kultúrnych a historických faktov, 
efektívnemu riadeniu zariadení verejnej ekonomiky nadobecného 
významu (stredné školstvo, nemocnice, kultúrne zariadenia, zariadenia 
sociálnej pomoci, hromadná doprava), a napokon účinnej regionálnej 
politiky (Nižňanský, 2002).  

Koncepcia modernizácie a decentralizácie verejnej správy 
a Alternatívny návrh usporiadania samosprávy vyšších územných 
celkov posúdili obe alternatívy, teda model s dvanástimi a ôsmymi 
samosprávnymi krajmi. Na základe vzájomného porovnávania oboch 
modelov vtedajšia vláda prijala záver, že variant dvanástich územných 

                                                                                                                           
vytváralo ustálené priestorové  celky, tieto však neboli z hľadiska všeobecných 
princípov riadenia optimálne a racionálne, (3) zvýšenie počtu regionálnych 
celkov je z organizačných a ekonomických aspektov nevhodné atď. (Nižňanský, 
Hamalová, 2013). 
48 Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave, Trnavský 
samosprávny kraj so sídlom v Trnave, Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom 
v Trenčíne, Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre,  Žilinský 
samosprávny kraj so sídlom v Žiline, Liptovsko – oravsko – turčiansky 
samosprávny kraj so sídlom v Martine, Zvolenský samosprávny kraj so sídlom 
vo Zvolene, Gemersko – novohradský samosprávny kraj so sídlom v Lučenci, 
Spišský samosprávny kraj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Šarišský samosprávny 
kraj so sídlom v Prešove, Zemplínsky samosprávny kraj so sídlom 
v Michalovciach, Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach (Volko, Kiš, 
2007). 
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celkov je v podmienkach Slovenskej republiky vhodnejšou formou 
regionálneho usporiadania.49 Nasledujúca tabuľka ilustruje tento model 
aj v kontexte usporiadania štátnej správy. 

Tabuľka č. 4: Územné a správne usporiadanie podľa vládneho návrhu 
zákona 

 
Názov celku 

Sídlo štátnej 
správy 

Sídlo 
samosprávy 

Počet 
obyvateľov 

1 Bratislava Bratislava Bratislava 729 343 
2 Trnavský Trnava Trnava 436 867 
3 Trenčiansky Trenčín Trenčín 544 248 
4 Nitriansky Nitra Nitra 717 624 
5 Žilinský Žilina Žilina 376 299 
6 Liptovsko – 

oravsko – 
turčiansky 

Ružomberok Martin 376 646 

7 Zvolenský Banská 
Bystrica 

Zvolen 397 353 

8 Gemersko 
novohradský 

Rimavská 
Sobota 

Lučenec 327 910 

9 Spišský Poprad Spišská Nová 
Vec 

360 074 

10 Šarišský Prešov Prešov 342 400 
11 Zemplínsky Michalovce Michalovce 418 431 
12 Košický Košice Košice 342 545 

Zdroj: Nižňanský, 2005. 

 
Napriek záverom vyššie spomínaných koncepcií, stratégií 

a odborných analýz, mali politické strany vlastnú predstavu o modely 
subsystémov verejnej správy. Tieto predstavy sa líšili nielen v rovine 

                                                           
49 Pôvodne vláda schválila zmenu územného členenia SR na dvanásť krajov, 
väčšinový volebný systém a zvýšenie počtu volebných obvodov. V júli potom 
poslanci tieto zákony schválili, čím sa po niekoľkých rokoch naplnili 
ustanovenia Ústavy SR hovoriace o regionálnej úrovni územnej samosprávy. 
Poslanci však pristúpili k zmene vládneho návrhu zákona, čo v praxi 
znamenalo, že od 1.1. 2002 sa územie SR člení na osem samosprávnych krajov 
v rovnakej podobe ako existujúce kraje v organizácií miestnej štátnej správy 
(Kling, 2008). 
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koaličných a opozičných politických strán, ale tieto tendencie boli 
prítomné aj vo vnútri samotnej vládnej koalície. 

Predstavitelia Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ), 
vrátane členov poslaneckého klubu SDK jednoznačne podporovali 
model 12+12 vyšších územných celkov.50 Na tomto mieste je potrebné 
poznamenať, že podpora pre tento model bola determinovaná 
zachovaním stability vládnej koalície. Predseda strany Mikuláš 
Dzurinda spolu s Ivanom Miklošom neustále hľadali vnútrokoaličnú 
zhodu o vyslovení podpory ku koncepcií pripravenej splnomocnencom 
vlády pre reformu verejnej správy.  

Strana demokratickej ľavice (SDĽ) sa po voľbách v roku 1998 oveľa 
častejšie dostávala do pozície vnútro-koaličného oponenta. Príslušníci 
politickej strany pri viacerých príležitostiach deklarovali, že prioritou 
pre úspešnú reformu nie je ani tak územné a správne členenie, ale 
predovšetkým rozsah kompetencií a ich financovanie.51 Formálne 
súhlasili s vládnym návrhom modelu 12+12 vyšších územných celkov, 
avšak nevylúčili možnosť podania pozmeňujúceho návrhu v rámci 
legislatívneho procesu, nakoľko čoraz častejšie hľadali argumenty 
smerujúce k odmietnutiu vládneho návrhu zákona. 

 Strana maďarskej koalície (SMK) sa v oblasti reformy verejnej 
správy jednoznačne profilovala ako zástanca decentralizácie moci a jej 
prenesenie na úroveň  miestnej a regionálnej samosprávy. Vládna 
koalícia, ktorej bola SMK súčasťou, odmietala návrhy jej predstaviteľov 
– vytvorenie tzv. Komárňanskej župy, alebo vytvorenie Veľkej Nitry (7 
alebo osem okresov v rámci vyššieho územného celku, v ktorom by 
bolo 38% obyvateľov maďarskej národnosti). SMK napriek svojmu  
neúspechu v presadzovaní vlastných návrhov, podporovala oficiálny 
vládny návrh, pričom model 8+8 považovala za krajine neprijateľný.  

Strana občianskeho porozumenia (SOP) nemala od začiatku v otázke 
reformy verejnej správy jasno. V istých časových obdobiach bolo možné 
u predstaviteľov politického subjektu identifikovať značne protichodné 
názory o podobe reformy verejnej správy.  Postupne sa vzďaľovala od  

                                                           
50 Model 12 vyšších územných celkov nepodporoval jedine poslanec Pavol 
Vrždák z Prešovského kraja, ktorý navrhoval model 8+8, v strane však nenašiel 
podporu. 
51 Je potrebné poznamenať, že táto téma je aktuálna aj dnes, nakoľko 
financovanie a rozsah kompetencií v mnohých prípadoch neodráža súčasné 
potreby spoločnosti. Diskusia v odborných kruhoch už dlhodobo vyzýva na 
uskutočnenie zmien v tejto oblasti, no doposiaľ sa nenašla politická vôľa. 
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vládneho návrhu a približovala sa k pozíciám SDĽ. Ako jeden z hlavných 
argumentov uviedla, že model navrhovaný vládou  je ekonomicky 
náročnejší ako model 8+8. Napriek tomu politickí predstavitelia SOP 
nevystupovali vždy jednotne.  

Kresťansko demokratické hnutie (KDH) ako hlavný reprezentant 
kresťanskej demokracie (Štefančík, 2019), podporovalo vládny návrh 
zákona, no zároveň sa ostro stavalo proti návrhu SMK vytvoriť tzv. 
Komárňanskú župu. KDH bolo súčasne tvrdým prívržencom 
dvojkolovej voľby župana, čo sa stretlo s veľkou nevôľou z radov 
poslaneckého klubu SMK. Ako jeden z hlavných argumentov v prospech 
dvojkolovej voľby označili obavu z vytvárania účelových volebných 
koalícií s cieľom nepripustiť víťazstvo kandidáta národnostnej 
menšiny. Paradoxom však je, že tento volebný systém znižoval šance na 
zvolenie menšinovým kandidátom. 

Pre Demokratickú stranu (DS) bola reforma verejnej správy jednou 
z jej kľúčových tém. Politický subjekt DS považoval variant 12 VÚC za 
vhodný, resp. založený na odbornom princípe a zohľadňujúci skutočné 
potreby jednotlivých regiónov.52 Ako jediná politická sila preukazovala 
ústretový postoj voči požiadavkám a návrhom Strany maďarskej 
koalície. Túto pozíciu si DS zachovala počas celého procesu reformy 
verejnej správy. Jej predstavitelia neskrývali sklamanie  z prijatého 
riešenia. V tomto duchu adresovali výraznú vlnu kritiky do radov 
vládnej koalície z dôvodu upustenia od vládneho návrhu zákona 
o samospráve vyšších územných celkov.  

Občiansko– konzervatína strana (OKS) počas celého reformného 
procesu kriticky vystupovala proti politike vlády Mikuláša Dzurindu 
a v konečnom hlasovaní odmietli hlasovať za prijatie zákona o VÚC 
a zákona o voľbách do orgánov VÚC. Neskôr OKS prišla s návrhom, 
ktorý  počítal s vytvorením 16 samosprávnych regiónov. Koncom júla 
2001 podali ďalší návrh, ktorý obsahoval model 12+1 VÚC s osobitným 
postavením Bratislavy ako samostatnej župy. Tento návrh však nezískal 
podporu žiadnej inej politickej strany.  

Aj Aliancia nového občana (ANO) v otázke reformy verejnej správy 
vystupovala voči vláde Mikuláša Dzurindu značne kriticky. Politickí 
predstavitelia požadovali, aby vláda upustila od reformy verejnej 

                                                           
52 Poslanec NR SR Jozef Kužma ako jediný presadzoval variant 8 vyšších 
územných celkov. Ako argument uviedol obavu, že vládny návrh zákona 
by mohol byť potenciálnym zdrojom konfliktov medzi regiónmi 
z dôvodu asymetrického počtu obyvateľov. 
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správy, resp. ju odložila na neskôr. Politickým silám totiž vyčítali, že 
k reforme vláda  nepristupuje komplexne, uprednostňuje úzke 
stranícke záujmy na úkor skutočných potrieb občanov. Z verejne 
deklarovaných a prezentovaných stanovísk tak nemožno presne určiť, 
ku ktorému modelu mal politický subjekt ANO relatívne najbližšie. 

V otázke reformy verejnej správy sa politickí predstavitelia Hnutia 
za demokratické Slovensko (HZDS) stavali odmietavo voči návrhom, 
ktoré priniesol splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy. 
Rovnako ako SDĽ, tak aj HZDS označilo model 12 Vyšších územných 
celkov ako ekonomicky neefektívny. Hnutie za demokratické Slovensko 
od začiatku presadzovalo variant ôsmych VÚC, zodpovedajúci územno–
správnemu členeniu, ktoré zaviedla v roku 1996 vládna koalícia HZDS–
ZSR–SNS.  

Podľa Slovenskej národnej strany (SNS) reformu verejnej správy 
začala už predchádzajúca vláda v roku 1996, novým územno–správnym 
členením. V tomto kontexte presadzovali dodržanie kontinuity. Podľa 
predstaviteľov SNS bol najvhodnejším variantom územného 
a správneho členenia model 3+1. Predpokladali totiž, že tento model 
bude v dlhodobom horizonte predstavovať najúspornejšiu variantu. 
Zároveň upozorňovali, že v prípade schválenia vládneho návrhu bude 
pre maďarskú národnostnú menšinu vytvorený ďalší priestor pre 
vytvorenie autonómie. Ideologické pozadie politického subjektu tak 
zohrávalo úlohu aj v súvislosti s pripravovanou reformou verejnej 
správy. 

Politická strana Smer-sociálna demokracia vystupovala proti 
vládnemu návrhu reformy verejnej správy, pričom za optimálny model 
územného a správneho členenia krajiny považovali 3+1 vyšších 
územných celkov. V tejto súvislosti sa netajili tým, že by v konečnom 
dôsledku uvítali model, s ktorým na našom území boli v minulosti 
relatívne skúsenosti.53 Politickí predstavitelia ďalej tvrdili, že počet 
vyšších územných celkov nie je relevantný, ale oveľa podstatnejšia je 
otázka presunu kompetencií a daňovej reformy (Mikuš, 2018b, 
Machyniak, 2018, Mesežnikov, 2002). Názorovú rôznorodosť 
predstaviteľov politických strán vládnej koalície a opozície ilustrujeme 
prostredníctvom vybraných prehlásení počas parlamentnej rozpravy. 
  

                                                           
53 Relatívne skúsenosti z toho dôvodu, že nešlo o samosprávne celky, ale išlo 
administratívne členenie v rámci subsystému štátnej správy. 
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Tabuľka č. 5: Názory vybraných predstaviteľov politických strán na 
aplikáciu modelov regionálnej samosprávy 

Model 12 Vyšších 
územných celkov 

Model 3, resp. 3+1  
Vyšších územných 

celkov 

Model 8 vyšších 
územných celkov 

Poslanec József Kvarda 
(SMK): „Slovenskú 
republiku je možné 

rozčleniť na 12 a viac 
prirodzených 

regiónov....Vytvorenie 
Podunajského 

samosprávneho kraja 
je teda v súlade s 

uvedeným 
konštatovaním, ktoré 
navyše umožňuje aj 
začlenenie Žitného 

ostrova ako jednotného 
prirodzeného 
zemepisného 

regionálneho celku do 
jedného kraja, podobne 
ako sa to zdôrazňuje v 

prípade Záhoria, ako aj 
pri iných navrhovaných 

územných celkoch 
Slovenska. Návrh na 

vytvorenie 
Podunajského 

samosprávneho celku 
je v plnej miere v 

súlade so všeobecne 
platnými kritériami na 
vymedzenie regiónov“ 

Poslanec Róbert 
Fico (SMER – SD): 

„Návrh zákona 
obsahuje množstvo 
pascí a nejasností, 
najmä pokiaľ ide o 

vzťah 
samosprávnych 

útvarov a štátu. Aby 
predsa len neboli 

nejaké pochybnosti 
o 4 vyšších 

územných celkoch, 
predovšetkým 4 

vyššie územné celky 
plne vyhovujú 

aktuálnym 
integračným 

potrebám 
Slovenska.. 

Poslanec Roman 
Hofbauer (HZDS): 

„Vážení páni 
poslanci Strany 

maďarskej 
koalície, vy sedíte 
vo vlaku, ktorý ide 
opačným smerom, 

ako sa uberá 
Európa a vyspelý 

svet. Vy stále túžite 
cestovať do 19. 

storočia, keď 
nebolo veľké 

Maďarsko, ale bolo 
Uhorsko, uhorské 

mocnárstvo. 
Uhorské 

mocnárstvo 
skončilo v roku 

1918 a Maďarsko 
je jeden z 

nástupníckych 
štátov presne tak, 
ako bolo Česko-

Slovensko 
nástupníckym 

štátom. Len všetky 
ostatné štáty v 

Európe sa s týmto 
stavom 

vysporiadali, 
Maďarsko nie. 
Máte smolu!“ 
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Poslanec Peter 
Kresánek (SDK): „Chcel 

by som na záver len 
povedať, vážené 

poslankyne, vážení 
poslanci, že apelujem 

na vás, aby ste sa 
priklonili k vládnemu 

návrhu zákona o 
samospráve vyšších 
územných celkov....“ 

Poslankyňa 
Melánia 

Kollariková (SNS): 
„Jediné, čo by sa pri 

počte 12 vyšších 
územných celkov a 

12 krajských 
úradov dosiahlo, 

tak by to bola 
atomizácia územia 

Slovenskej 
republiky v počte 

obyvateľov od 260 
tis. do 718 tis. 
obyvateľov.“ 

 

Roman Hofbauer 
(HZDS): „vaša 

argumentácia bola 
úžasne 

jednostranná. 
Všetko, čo sa týka 8 

krajov, je 
negatívne a všetko, 

čo sa týka 12 
krajov, je 

optimálne. To je 
nesmierne 

jednostranné, 
jednofarebné a 

dokumentuje to v 
podstate iba 

rukopis tej istej 
skupiny, ktorá je 
zamilovaná do 

rozkrájania 
Slovenska na čo 
najmenšie časti.“ 

 
Poslanec  Peter Osuský 
(OKS): „My sme boli od 

začiatku zástancami 
modelu 12 + 12, lebo je 

najbližší pôvodnému 
modelu 16 + 16, ktorý 

mal najväčšiu vnútornú 
logiku. Povedali sme si 

však, že aj naše 
rozhodovanie o prijatí 
modelu 12 + 12 bude 
závisieť od toho, ako 
budú vyzerať všetky 

ostatné zákony 
týkajúce sa 

kompetencií a 
finančných tokov. A 

Poslanec Ján Slota 
(SNS): „ja osobne si 

myslím, že kto 
vymyslel 12 vyšších 
územných celkov, 

tak to nemal v 
poriadku v hlave, 

keď hovoril o 
prirodzených 

regiónoch, pretože 
vieme všetci, že tých 

prirodzených 
regiónov je 

minimálne 25 až 
27....Takže 

poslanecký klub 
Slovenskej národnej 

Poslankyňa 
Katarína Tóthová 
(HZDS): „Koalícia 
nepreukázala, že 

má koncepciu, 
nepreukázala, že 
má na to financie 

ani sily. Navyše 
preukázalo sa, že 

nie je schopná túto 
nezmyselnú akciu 

zvládnuť 
legislatívne.“.... 

Navyše pri 
vytváraní 8 krajov 

som viackrát 
konzultovala 
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práve v tejto oblasti 
došlo k najväčšiemu 
zlyhaniu...Verejne tu 

vyhlasujem, že na 
takejto kamufláži sa 

my občianski 
konzervatívci podieľať 

nebudeme“. 

strany vyjadruje 
hlboké znechutenie, 

skutočne 
znechutenie týmto 

úbohým 
politikárčením.“ 

 

takýto model s 
Európskou úniu 
ešte vo funkcii 

podpredsedníčky 
vlády a tento 

model bol prijatý 
ako plne 

uspokojujúci, 
vyhovujúci 

podmienkam 
Slovenskej 
republiky.“ 

 
Zdroj:  Vlastné spracovanie na základe Stenografického záznamu z 50. schôdze 
Národnej rady Slovenskej republiky, 2001 

 
Vládny návrh zákona bol prerokovaný počas 50. schôdze Národnej 

rady Slovenskej republiky dňa 2. júla 2001. Pred Národnou radou 
Slovenskej republiky návrh zákona o samospráve vyšších územných 
celkov odôvodnil minister vnútra Ivan Šimko. Vo svojom prejave 
konštatoval, že vláda predkladá model s 12 vyššími územnými celkami, 
ktorý na základe vyjadrení viacerých odborníkov pokladá za najlepší 
pre Slovenskú republiku. Rovnako uviedol, že považuje za nevyhnuté 
prijať model regionálnej samosprávy v čo najkratšom čase a vybaviť ju 
potrebnými kompetenciami ako aj finančnými a materiálnymi zdrojmi. 
Poslanec Milan Horth predniesol spoločné stanovisko gestorského 
výboru, ktorý odporučil celkovo 74 pozmeňujúcich návrhov. Za 
najdôležitejší pozmeňovací návrh možno pokladať návrh z dielne HZDS, 
ktorý redukoval počet samosprávnych krajov navrhovaných vládou 
z 12 na 8. Samotný legislatívny proces schvaľovania tohto zákona nebol 
bezproblémový. Pozmeňovací návrh, ktorý podalo HZDS, získalo 
spoľahlivú podporu 84 hlasov. Niektoré politické subjekty, najmä však 
KDH a SMK deklarovali, že ak vláda tento pozmeňovací návrh 
z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky nestiahne, budú 
v hlasovaní o zákone ako celku hlasovať proti. Pri tomto vyhlásení aj 
zotrvali, keďže v záverečnom hlasovaní za zákon ako celok hlasovalo 
112 zo 140 prítomných poslancov. Za zákon hlasovalo 40 poslancov 
HZDS, 21 poslancov SDĽ, 13 poslancov SNS, 22 poslancov SDK, 14 
poslancov z poslaneckého klubu SOP – LDÚ- SZS a dvaja nezávislí 
poslanci. Proti návrhu zákona ako celku boli prítomní poslanci 
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z poslaneckých klubov KDH, SMK a štyria nezávislí  konzervatívni 
poslanci vrátane Jána Langoša z Demokratickej strany (Mesežnikov, 
2002, Volebné programy politických strán, 1998). 

Je zrejmé, že názory politických aktérov vychádzali nielen 
z odborných analýz, ale v mnohých prípadoch boli ovplyvnené 
politickými a straníckymi záujmami, neraz aj tými nadnárodnými 
(Švikruha, 2018a). Inštitucionalizácia druhej úrovne územnej 
samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky bola výsledkom 
politického zápasu o moc, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo 
v podobe aktuálne platného modelu regionálneho usporiadania. Dnes 
takmer nikto (z radov odborníkov a časti politického spektra) 
nespochybňuje, že išlo predovšetkým o politické rozhodnutie. Aj 
v súčasnosti sa objavujú názory, že  model ôsmych vyšších územných 
celkov/samosprávnych krajov nezohľadňuje existenciu tzv. 
prirodzených regiónov. Kritérium nodality je aj doposiaľ považované za 
jedno z určujúcich kritérií. Napriek tomu sa s týmto kritériom 
nestotožňujeme. V súčasnom globalizovanom svete sa totiž zmysel 
prirodzenosti jednotlivých regiónov vytráca. Sme svedkami toho, že 
jednotlivé prirodzené regióny v dôsledku požiadaviek moderného sveta 
zanikajú. V tomto kontexte máme na mysli predovšetkým migráciu 
obyvateľstva jednotlivých regiónov na severe a východe Slovenska za 
lepšími študijnými a pracovnými podmienkami. Je zrejmé, že neustále 
môžeme diskutovať o počte samosprávnych krajov na Slovensku, no 
oveľa dôležitejšia je diskusia ohľadom rozsahu a reálnom výkone 
kompetencií týchto samosprávnych jednotiek (Machyniak, 2018). 
Samozrejme, nemenej dôležitá je aj ekonomická udržateľnosť (Cíbik, 
2018). Preto si dovoľujeme stanoviť predpoklad, ktorý  síce presahuje 
hranice tejto práce, no jeho relevantnosť môže overiť až praktický 
život: „pre efektívne fungovanie regionálnej samosprávy nie je počet 
samosprávnych krajov relevantný, ale dôležitú úlohu pri hodnotení 
zohrávajú kompetencie, ktoré samosprávne kraje (ne)vykonávajú.“ 
Samozrejme nemenej dôležitá je kvalita výkonu týchto kompetencií vo 
vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom na ich realizáciu. 

Ďalším problémom v teoretickej, ale rovnako aj v praktickej rovine, 
je nízka volebná účasť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 
Primárnym dôvodom tohto stavu je skutočnosť, že regionálnej 
samospráve v podmienkach Slovenskej republiky chýba občiansky 
rozmer. Len relatívne nedávnou zmenou vo volebných pravidlách  
zákonodarca pristúpil k čiastočnej revízií tohto stavu a zmenil volebný 
mechanizmus voľby predsedu vyššieho územného celku. Na tomto 
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mieste je potrebné poznamenať, že išlo o racionálny krok, nakoľko 
dvojkolová voľba pri všeobecnej nízkej volebnej účasti strácala svoje 
opodstatnenie. Naopak, využitie jednokolového volebného systému 
typu kráľovského volebného systému – systému prvého v cieli, celý 
proces zjednodušila, bez zásadnejšieho vplyvu na súčasnú 
(ne)legitimitu zvolených zástupcov (navyše, ak sú tu pozitívne 
skúsenosti s volebným systémom v prípade orgánov miestnej 
samosprávy). Pozitívne možno hodnotiť aj snahu zákonodarcu spojiť 
termín konania miestnych a komunálnych volieb do jedného a toho 
istého termínu. Až samotná prax ukáže, či tento krok bol zo strany 
zákonodarcu naberie ten správny smer. Na margo vyššie uvedeného je 
možné poznamenať, že ani súčasný politickí aktéri v zmysle politických 
subjektov nemajú jasno v tom, za použitia akých nástrojov riešiť 
rámcové problémy regionálnej samosprávy v podmienkach Slovenskej 
republiky. O tejto skutočnosti vypovedá aj fakt, že v programovom 
vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 absentujú 
akékoľvek úvahy o revitalizácií súčasného modelu fungovania úrovne 
regionálnej samosprávy. Aj pri pohľade na niektoré volebné programy 
politických strán je zrejmé, že táto téma nie je pre nich v súčasnom 
období zaujímavá. S veľkou pravdepodobnosťou sa téma stane aspoň 
na chvíľu zaujímavá pre politické subjekty a čiastočne aj pre bežného 
občana a obyvateľa najmä v čase budúcich volieb do orgánov 
samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v tom istom termíne ako 
voľby do orgánov miest a obcí. Či táto zmena prinesie viac úžitku alebo 
pridá ďalšie komplikácie, ukáže samotná prax. 
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ZÁVER 

Monografia a jej štruktúra boli koncipované v súlade so zámerom 
prispieť do odbornej diskusie v čase, keď demokracia a demokratické 
hodnoty v dôsledku politického, ekonomického a sociálneho vývoja za 
ostatné obdobie strácajú na intenzite a význame. Predmetom našej 
pozornosti boli praktické otázky územnej samosprávy v podmienkach 
Slovenskej republiky. Vychádzajúc zo zamerania publikácie 
a prostredníctvom sumarizácie jednotlivých kapitol generalizujeme 
nasledujúce závery. 

Územná samospráva zohráva v demokratickom politickom systéme 
nezastupiteľnú úlohu. Reálne skúsenosti nás však utvrdzujú v tom, že je 
len veľmi ťažké v absolútnej miere napĺňať poslanie samosprávy 
v modernom demokratickom a právnom štáte. Najmä však v prostredí 
štátu, ktorý prešiel celkovou transformáciou politického 
a spoločenského systému. Práve z tohto dôvodu sme prvú kapitolu 
práce koncipovali ako stručný úvod do problematiky demokracie 
v kontexte lokálnych spoločenstiev. Našej pozornosti neunikli ani 
procesy, ktoré sa spájajú s vnímaním moci v našich podmienkach po 
roku 1989. Proces decentralizácie preto vymedzujeme ako snahu 
politických elít posilniť pozíciu štátu prostredníctvom cieľavedomého 
a zmysluplného presunu kompetencií na nižšie úrovne – samosprávu, 
resp. jej existujúce úrovne.  

V ďalšej časti sme charakterizovali postavenie, kompetencie a úlohy, 
ktoré územná samospráva v našich podmienkach (ne)vykonáva. Dôraz 
sme pri tom kládli na postavenie kľúčových orgánov miestnej 
a regionálnej samosprávy (v kontexte zastupiteľskej demokracie)  
a rovnako jestvujúcich inštitútov priamej demokracie, ktorých prvky 
identifikujeme v rámci oboch úrovní samosprávy. Táto časť tak 
vytvorila priestor pre porovnanie teoretického a právneho vymedzenia 
subsystému samosprávy s politickou praxou.  

Pri pohľade na problematiku miestnej a regionálnej samosprávy 
v kontexte ich politických dimenzií prichádzame k záveru, že každá 
z úrovní disponuje súborom verejne – politických problémov. V prípade 
obcí na Slovensku nejde len o samotnú veľkosť a počet samospráv, ale 
aj o finančné zabezpečenie výkonu originálnych a prenesených 
kompetencií. Dokonca je možné identifikovať prípady, kedy obciam 
okrem materiálnych zdrojov chýbajú aj tie personálne. Kriticky možno 
nazerať aj na inštitút priamej demokracie na miestnej úrovni, nakoľko 
podstatná časť z doposiaľ uskutočnených referend na tejto úrovni mala 
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politický charakter (týkali sa odvolania hlavného predstaviteľa obce). 
Vzhľadom k tomu, že nejestvujú oficiálne štatistiky, ide o relatívny 
počet, ktorý nám dáva síce nie komplexnú, ale napriek tomu cennú 
informáciu o súčasnom stave.  

Podobne na tom je aj úroveň regionálnej samosprávy, samozrejme 
so svojimi vlastnými špecifikami. Na margo toho možno spomenúť, že 
doposiaľ sa na úrovni samosprávnych krajov neuskutočnilo žiadne 
referendum (s veľkou pravdepodobnosťou by skončilo neúspechom). 
Signifikantným problémom regionálnej samosprávy v podmienkach 
Slovenskej republiky je však skutočnosť, že občania a obyvatelia týchto 
samosprávnych jednotiek nedokážu v plnej miere reflektovať ich 
existenciu. Príčiny možno hľadať práve v účelovom politickom 
rozhodnutí pri výbere vhodného modelu pre usporiadanie regionálnej 
samosprávy a rovnako aj v nedostačujúcom záujme verejnosti o správu 
vecí na oboch úrovniach samosprávy. Vo vzájomnom porovnaní 
vychádzajú obce a mestá oproti samosprávnym jednotkám na úrovni 
regiónov podstatne lepšie, nakoľko ich činnosť  je zjavne viditeľnejšia. 
V očiach širšej verejnosti častokrát totiž nedochádza k rozlišovaniu 
kompetencií, ktoré spadajú do portfólia obcí a miest na jednej strane 
a na strane druhej do portfólia samosprávnych krajov. Aj tomto 
kontexte pokladáme za nevyhnutné, aby sa v prípade samosprávnych 
krajov pristúpilo k prehodnoteniu kompetencií a v konečnom dôsledku 
k ich samotnej racionalizácií. Vytvoriť model, kde vecne príslušné 
kompetencie vykonávajú obce a mestá, vyššie územné celky a štát. 
Rovnako pokladáme za dôležité ísť s problematikou verejnej správy aj 
do učebných plánov v rámci stredných škôl na Slovensku. Len v takom 
prípade zvýšime povedomie mladých ľudí o spravovaní vecí verejných 
na všetkých úrovniach štátu. Súčasne predpokladáme, že uskutočnenie 
týchto krokov povedie k zlepšeniu situácie, v ktorej sa územná 
samospráva na Slovensku aktuálne nachádza. 
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SUMMARY 
 

The monograph „Implementation of self-government at the level of 
municipality, city and region“ with the subtitle „Slovakia 1990 - 2020“ 
is devoted to the most important aspects of the theoretical and 
practical definition of the functioning of territorial units in the 
conditions of Slovak Republic. The starting point of the later formulated 
conclusions is the fact, that the Act on municipal establishment is three 
decades old and the Act on self-government of higher territorial units is 
celebrating its twentieth anniversary this year. Despite a relatively long 
period of time, which should have resulted in well-functioning self-
government within a modern, democratic and legal state, we conclude 
that current formal definition of the rights and obligations of local and 
regional self-governments does not reflect the requirements of 
contemporary society and central government, from the perspective of 
performing their own or delegated tasks. In this context, this 
publication deals with several interesting problematic areas of the 
implementation of territorial self-government in domestic conditions 
and tries to present alternative solutions using constructive criticism, 
along with contributing to scholar discussion about the roles of local 
and regional self-government in the 21st century.Text of the 
monograph is divided into three basic chapters. In the first chapter, 
author pays attention to the definition of area, which is significant for 
self-government. Thus, it is a theoretical definition of democracy and 
those processes, which allow the transfer of public power from the 
level of central government to the level of municipalities, cities and 
regions within the area of central Europe after 1989. 

The second chapter is devoted to the position of territorial self-
government in the political system of the Slovak Republic. In this 
context, chapter focuses on the formal definition of territorial self-
government within both of its levels. Emphasis is placed not only on the 
legal roles and obligations of self-governing entities, but also on the 
possibilities of managing public affairs by the inhabitants of self-
governing territorial units. 

The last chapter of the monograph presents a critical view on 
selected significant problematic areas of self-government 
implementation in our domestic conditions. Finally, it must be 
reminded that the exercise of self-governing tasks is limited by the 
fragmentation of municipal settlement structure, abuse of direct 
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democracy institutes for political competition, lack of interest about 
public affairs among inhabitants, partial public unawareness of the key 
roles of territorial self-governments in development and improvement 
of the living conditions in local communities, as well as the reluctance 
of key public policy actors to reconsider their past and present political 
attitudes towards territorial self-government. 
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