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Naša obec vyplatila zástupcovi 
starostu, ktorý bol dlhodobo uvoľ-
nený na výkon funkcie zástupcu 
starostu, odchodné, keď odchádzal 
do dôchodku. Vyplatenie odchod-
ného schválili poslanci a staros-
ta aj takéto uznesenie obecného 
zastupiteľstva podpísal. Je mož-
né, aby obec vyplatila z rozpočtu 
obce odchodné bývalému zástupco-
vi starostu?

Predovšetkým treba zodpovedať, či 
sa zástupca starostu považuje za za-
mestnanca obce v zmysle prísluš-
ných ustanovení zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej 
len „Zákonník práce“).

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v z. n. p. – § 25 ods. 7

(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľ-
nený zo zamestnania na výkon funkcie 
zástupcu starostu, patrí plat od obce ur-
čený starostom podľa vecnej a časovej 
náročnosti výkonu funkcie, najviac vo 
výške 70 % mesačného platu starostu;18ab)  
jeho pracovný pomer v doterajšom za-
mestnaní zostáva zachovaný za podmie-
nok podľa osobitného predpisu.10aa) Po-
slanec podľa prvej vety sa považuje

na účely tvorby a použitia sociálne-
ho fondu, dovolenky a cestovných 
náhrad za zamestnanca v pracov-
nom pomere a obec sa považuje za 
zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vy-
konáva funkciu zástupcu starostu podľa 
§ 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený 
zo zamestnania, patrí mesačná odmena 
podľa vecnej a časovej náročnosti vý-
konu funkcie určená starostom, najviac 
vo výške 70 % mesačného platu staros-
tu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 
skupiny.13) Tým nie je dotknutá odme-
na podľa odseku 8. Na sociálne poiste-
nie a zdravotné poistenie poslanca pod-
ľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú 
osobitné predpisy.18b) Plat určený podľa 
prvej vety a odmenu určenú podľa tre-
tej vety obec zverejní na webovom sídle 
obce do 30 dní od ich určenia starostom.

Zákonník práce – § 76a ods. 1
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom 
skončení pracovného pomeru po 
vzniku nároku na starobný dôchodok 
alebo invalidný dôchodok, ak pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť je viac ako 70 %, odchodné najme-
nej v sume jeho priemerného mesačného 
zárobku, ak požiada o poskytnutie uve-
deného dôchodku pred skončením pra-
covného pomeru alebo do desiatich pra-
covných dní po jeho skončení.

Zákonník práce – § 42 ods. 1
(1) Pracovný pomer sa zakladá pí-
somnou pracovnou zmluvou medzi za-
mestnávateľom a zamestnancom, ak tento 
zákon neustanovuje inak. Jedno písomné 
vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamest-
návateľ povinný vydať zamestnancovi.

Zákonník práce – § 59 ods. 1
(1) Pracovný pomer možno skončiť
a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.

Zástupca starostu je poverený na 
výkon funkcie zástupcu starostu 
obce v súlade s príslušnými usta-
noveniami zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej 
len ,,zákon o obecnom zriadení“), 
pričom zástupcom starostu obce 
môže byť len poslanec obecného 
zastupiteľstva a tzn., že uplynutím 
funkčného obdobia poslanca do-
chádza k zániku mandátu poslan-
ca, a teda k zániku funkcie zástup-
cu starostu obce.

Zástupca starostu obce bol dlho-
dobo uvoľnený zo svojho zamest-
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nania na výkon funkcie zástupcu 
starostu obce, a preto mu v súla-
de s § 25 ods. 7 zákona o obecnom 
zriadení patril plat od obce.

Nárok na odchodné vznikne za-
mestnancovi pri prvom skončení 
pracovného pomeru po vzniku ná-
roku na starobný dôchodok.

Zástupca starostu obce sa podľa zá-
kona o obecnom zriadení považuje 
za zamestnanca a obec za zamest-
návateľa len v nasledujúcich prípa-
doch:
1. tvorba a použitie sociálneho 

fondu,
2. dovolenky,
3. cestovné náhrady.

Nárok na odchodné a samotné od-
chodné nemožno zaradiť ani pod 
jeden z uvedených prípadov, pri 
ktorých zákon o obecnom zriadení 
považuje zástupcu starostu za za-
mestnanca obce.

Výkon funkcie zástupcu starostu 
obce nemožno považovať za typic-
ký pracovný pomer, na ktorý by sa 
v celom rozsahu vzťahoval Zákon-
ník práce. Podľa Zákonníka prá-
ce sa odchodné vypláca pri prvom 
skončení pracovného pomeru. 

Vzhľadom na uvedené možno kon-
štatovať, že zástupcovi starostu ne-
vznikol nárok na poskytnutie od-
chodného zo strany obce, keďže 
obec sa na účely odchodného ne-

považuje za zamestnávateľa a zá-
stupca starostu sa nepovažuje za 
zamestnanca a taktiež aj preto, že 
pracovný pomer medzi obcou a zá-
stupcom starostu obce nikdy nebol 
založený tak, ako to predpokladá 
v príslušných ustanoveniach Zá-
konník práce, a teda ani nemohlo 
dôjsť k skončeniu pracovného po-
meru a naplneniu zákonných pred-
pokladov uvedených v § 76a Zá-
konníka práce.

V danej veci je irelevantné, či obec-
né zastupiteľstvo schválilo vypla-
tenie odstupného alebo nie, keď-
že nárok na vyplatenie odstupného 
nevznikol.

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.

Výsledky finančných kontrol –  
povinnosť vyhotoviť dokumentáciu

Zákonom č. 372/2018 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 

Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niekto-
ré zákony sa od 1. januára 2019 zmeni-
li základné pravidlá finančnej kontro-
ly a auditu, ktoré vytvárajú v obciach 
podmienky pre riadny výkon adminis-
tratívnej finančnej kontroly a finančnej 
kontroly na mieste. Základné pravidlá 
finančnej kontroly a auditu ustanove-
né v zákone č. 357/2015 Z. z. o finanč-
nej kontrole a audite a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon 
o finančnej kontrole a audite“), s odvo-
laním sa na § 18e zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., sú 

procesnými pravidlami, podľa ktorých 
majú povinnosť postupovať pri svojej 
kontrolnej činnosti aj hlavní kontroló-
ri obcí.

V príspevku uverejnenom vo feb-
ruárovom čísle sme poukázali na 
zmeny v oprávneniach a povinnos-
tiach zamestnancov a iných osôb 
oprávnenej osoby, ktorí vykonáva-
jú administratívnu finančnú kon-
trolu a finančnú kontrolu na mies-
te (ďalej len „oprávnené osoby“), 
ako aj zamestnancov a iných osôb 
povinnej osoby, ktorí sú kontrolo-
vaní a pri výkone administratívnej 
finančnej kontroly a finančnej kon-
troly na mieste poskytujú prime-
ranú súčinnosť (ďalej len „povinné 
osoby“). V tomto príspevku sa za-

meriame na náležitosti dokumentá-
cie, ktorá sa vyhotovuje z vykona-
nej administratívnej finančnej kon-
troly a finančnej kontroly na mieste 
(ďalej len „kontrola“).

dokumentácia  
z vykonanej kontroly
Podľa základných pravidiel fi-
nančnej kontroly a auditu opráv-
nené osoby vykonávajúce kontrolu 
o zistených nedostatkoch z kontro-
ly vypracujú návrh čiastkovej sprá-
vy alebo návrh správy a následne 
čiastkovú správu alebo správu. Ak 
neboli zistené nedostatky, vypracu-
jú len čiastkovú správu alebo sprá-
vu.

DOKUMENTÁCIA Z VYKONANEJ KONTROLY

Ak neboli zistené nedostatky Čiastková správa/Správa

Ak boli zistené nedostatky Návrh čiastkovej správy/
Návrh správy

Čiastková správa/
Správa
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? V akých prípadoch sa z kontro-
ly vyhotovuje čiastková sprá-

va? Ide o povinnosť, spracovať 
čiastkovú správu?

Čiastková správa sa môže vypracovať, 
teda v žiadnom prípade nejde o povin-
nosť, ale o oprávnenie osôb, ktoré vyko-
návajú kontrolu. Tieto oprávnené oso-
by k tejto možnosti pristupujú so zvá-
žením, že: 
a) je potrebné skončiť kontrolu v časti 

finančnej operácie alebo v časti kon-
troly,

b) je potrebné bez zbytočného odkladu 
prijať opatrenia na nápravu ziste-
ných nedostatkov a odstrániť príči-
ny ich vzniku alebo

c) kontrola sa vykonáva vo viacerých 
povinných osobách.

Z aplikačnej praxe možno spomenúť, 
že sú známe prípady, keď hlavní kon-
trolóri pristúpili k vypracovaniu čiast-
kovej správy z kontroly práve preto, že 
bolo potrebné bez zbytočného odkla-
du prijať opatrenia na nápravu ziste-
ných nedostatkov a odstrániť príčiny 
ich vzniku.

Novela zákona od 1. januára 2019 
priniesla zmenu, keď podľa § 22 
ods. 1 druhá veta zákona o finanč-
nej kontrole a audite, ak sa vykoná-
va administratívna finančná kon-
trola aj finančná kontrola na mies-
te tej istej finančnej operácie alebo 
jej časti, môže sa vypracovať spo-
ločný návrh čiastkovej správy ale-
bo spoločný návrh správy a spoloč-
ná čiastková správa alebo spoločná 
správa z administratívnej finanč-
nej kontroly a finančnej kontroly 
na mieste. Podľa dôvodovej sprá-
vy nejde o „nový typ“ správy. Spo-
ločná správa bude obsahovať zis-
tenia z vykonanej administratívnej 
finančnej kontroly a súčasne aj fi-
nančnej kontroly na mieste; na jej 
náležitosti, resp. obsah sa vzťahujú 
rovnaké ustanovenia ako pri návr-
hu čiastkovej správy alebo návrhu 
správy, alebo pri čiastkovej sprá-
ve, alebo správe z administratívnej 
finančnej kontroly, alebo finančnej 
kontroly na mieste.

Náležitosti správy alebo 
čiastkovej správy

V prípade, že sa nezistia nedostat-
ky, vypracuje sa správa alebo čiast-
ková správa. Jej obsah sa v roku 
2019 nemení a je takýto:
a) označenie oprávnenej osoby, 
b) meno, priezvisko a podpis opráv-

nených osôb, ktoré vykonali kon-
trolu, 

c) označenie povinnej osoby, 
d) cieľ administratívnej finančnej 

kontroly a finančnej kontroly na 
mieste,

e) dátum vyhotovenia správy.

Náležitosti návrhu správy alebo 
návrhu čiastkovej správy

Ak sa zistia nedostatky, vypracu-
je sa návrh čiastkovej správy ale-
bo návrh správy a následne čiast-
ková správa alebo správa. Nove-
la základných pravidiel finančnej 
kontroly a auditu zmenila systém 
prijímania opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov a príčin ich 
vzniku a najmä systém následného 
overovania splnenia prijatých opat-
rení; vzhľadom na túto zmenu bolo 
potrebné upraviť náležitosti návr-
hu čiastkovej správy a návrhu sprá-
vy (ďalej len „návrh správy“), ako 
aj čiastkovej správy a správy (ďalej 
len „správa“).

Návrh správy obsahuje najmä tieto 
náležitosti:
a) označenie oprávnenej osoby,
b) mená, priezviská a podpisy 

oprávnených osôb, ktoré vyko-
nali kontrolu,

c) označenie povinnej osoby,
d) cieľ kontroly, 
e) opis zistených nedostatkov a pri 

porušení osobitných predpisov 
alebo medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika 
viazaná, a na základe ktorých sa 
Slovenskej republike poskytujú 
finančné prostriedky zo zahra-

ničia, označenie konkrétnych 
ustanovení, ktoré boli poruše-
né, spolu s návrhmi odporúčaní 
na nápravu zistených nedostat-
kov a na odstránenie príčin ich 
vzniku,

f) zoznam podkladov preukazujú-
cich zistené nedostatky,

g) dátum vyhotovenia návrhu sprá-
vy,

h) lehotu na podanie námietok 
k zisteným nedostatkom, na-
vrhnutým odporúčaniam, k le-
hote na predloženie písomné-
ho zoznamu prijatých opatrení 
a k lehote na splnenie prijatých 
opatrení,

i) lehotu na predloženie písomné-
ho zoznamu prijatých opatrení,

j) lehotu na splnenie prijatých 
opatrení.

Po spracovaní návrhu správy 
oprávnené osoby, vykonávajúce 
kontrolu, sú povinné oboznámiť 
povinné osoby s návrhom správy 
jeho doručením.

Podľa § 20 ods. 6 zákona o finanč-
nej kontrole a audite návrh správy 
sa považuje za doručený, aj ak ho 
povinná osoba odmietne prevziať, 
a to dňom odmietnutia jej prevza-
tia. Po novele zákona o finanč-
nej kontrole a audite od 1. januá-
ra 2019, ak návrh správy nemožno 
doručiť na známu adresu povinnej 
osoby, návrh správy sa považuje za 
doručený dňom vrátenia nedoru-
čeného návrhu správy oprávnenej 
osobe, aj keď sa o tom povinná oso-
ba nedozvedela.

Ak boli zistené nedostatky, opráv-
nená osoba je povinná poučiť po-
vinnú osobu o možnosti podať 
v určenej lehote písomné námiet-
ky k zisteným nedostatkom, na-
vrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zozna-
mu prijatých opatrení a k lehote na 
splnenie prijatých opatrení uvede-
ným v návrhu správy. Začína tzv. 
námietkové konanie: 
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Oboznámenie s návrhom + poučenie o možnosti podať v určenej lehote písomné námietky 
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zo-
znamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu správy


Predloženie námietok Nepredloženie námietok 


Spracovanie správy o výsledku kontroly  
s akceptovaním alebo neakceptovaním  

námietok

Spracovanie správy  
o výsledku kontroly

g) opis zistených nedostatkov a pri 
porušení osobitných predpisov 
alebo medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika 
viazaná, a na základe ktorých sa 
Slovenskej republike poskytujú 
finančné prostriedky zo zahrani-
čia, označenie konkrétnych usta-
novení, ktoré boli porušené spo-
lu s odporúčaniami navrhnutými 
na nápravu zistených nedostat-
kov a na odstránenie príčin ich 
vzniku so zohľadnením opod-
statnenosti podaných námietok,

h) zoznam podkladov preukazujú-
cich zistené nedostatky,

i) lehotu na predloženie písomné-
ho zoznamu prijatých opatre-
ní a lehotu na splnenie prijatých 
opatrení.

Podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona 
o finančnej kontrole a audite kon-
trola končí dňom zaslania správy 
povinnej osobe. Zaslaním čiastko-
vej správy je skončená tá časť kon-
troly, ktorej sa čiastková správa 
týka. Po novele zákona o finanč-
nej kontrole od 1. januára 2019, 
ak je kontrola zastavená z dôvo-
dov hodných osobitného zrete-
ľa (napríklad, keď kontrola nepl-
ní svoj účel, povinná osoba zanik-
la a pod.), vyhotovuje sa záznam 
s uvedením dôvodov zastave-
nia kontroly. Oprávnená osoba 
má povinnosť bezodkladne zaslať 
záznam povinnej osobe. Zaslaním 
záznamu, kontrola skončí.

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Náležitosti správy

Ak boli zistené nedostatky, správa 
obsahuje najmä tieto náležitosti:
a) označenie oprávnenej osoby,
b) mená, priezviská a podpisy 

oprávnených osôb, ktoré vyko-
nali kontrolu,

c) označenie povinnej osoby,
d) cieľ kontroly,
e) dátum doručenia návrhu správy 

na oboznámenie povinnej osobe,
f) informáciu o tom, či povinná 

osoba podala námietky k ziste-
ným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, alebo k lehote na 
predloženie prijatých opatrení 
a k lehote na splnenie prijatých 
opatrení a spôsob vysporiadania 
sa s týmito námietkami, 

V súčasnom období mnohé obce zve-
rejňujú dokumenty na elektronic-

kej úradnej tabuli zriadenej na we-
bových sídlach obcí. Tieto obce si ne-
uvedomujú, že týmto nie je splnená 
povinnosť elektronického zverejňovania 
dokumentov podľa zákona č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe výko-
nu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (zákon o e-Governmente) v z. n. p. 
(ďalej len „zákon o e-Governmente“).  

Povinné zverejňovanie na Centrálnej úradnej tabuli

Zverejňovanie dokumentov na elektro-
nickej úradnej tabuli ako spôsob zverej-
ňovania dokumentov v obci obvyklým 
spôsobom nemožno zamieňať s povin-
ným elektronickým zverejňovaním do-
kumentov na Centrálnej úradnej ta-
buli (ďalej len ,,CUET“) prevádzko-
vanej Úradom vlády SR. Veľa obcí, 
resp. miest ani nevie, že CUET exis-
tuje. Článok vysvetľuje rozdiely me-
dzi zverejňovaním na webovom sídle 
obce a na CUET. Zároveň opisuje po-

vinnosti obcí pri elektronickom zverej-
ňovaní podľa zákona o e-Governmente 
na CUET.

Rozdiel medzi zverejňovaním 
dokumentov na webovom 
sídle obce a na CUeT
Preferovaným spôsobom publi-
kácie informácií sa v súčasnos-
ti stáva zverejňovanie na webo-
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vom sídle obce. Uplatňuje sa zá-
sada, že všetko, čo sa zverejňuje 
na fyzickej úradnej tabuli obce, 
zverejní sa aj na webovom sídle 
obce. Právne záväzná je však stá-
le formálna publikácia na fyzickej 
úradnej tabuli. Webové sídlo obce 
zvyšuje mieru transparentnosti 
v podmienkach obecnej samosprá-
vy. Ak obec nemá zriadené webo-
vé sídlo, môže použiť iný vhodný 
spôsob zverejnenia, ktorý je v obci 
obvyklý, napríklad miestnu tlač či 
miestny rozhlas – čo sa v súčasnosti 
týka minimálneho počtu obcí. 

Z uvedeného vyplýva, že obce ne-
musia mať na svojom webovom 
sídle zriadenú „úradnú tabulu“. Zá-
konodarca výslovne hovorí len o po-
vinnosti zverejňovania na webovom 
sídle obce. Jednou z možností (nie 
povinností) pre obce/mestá je práve 
zriadenie úradnej tabule na svojom 
webovom sídle.

Pojem elektronická úradná tabuľa 
podľa zákona o e-Governmente 
je totožný s pojmom „centrálna 
úradná elektronická tabuľa“, a nie 
s pojmom „úradná tabuľa na we-
bovom sídle obce“.

Ustanovenie § 34 zákona o e-Go-
ver nmente opisuje zverejňovanie 
dokumentov na CUET. CUET je 
elektronické úložisko, na ktoré sa 
zasielajú a na ktorom sa zverejňujú 
elektronické úradné dokumenty, ak 
tak ustanovuje zákon o e-Govern-
mente v § 34 ods. 2 písm. a), b).

Elektronická úradná tabuľa je zria-
dená na ústrednom portáli verej-
nej správy prostredníctvom mo-
dulu elektronického doručovania, 
pričom Úrad vlády SR zabezpečuje 
každému orgánu verejnej moci prí-
stup k centrálnej elektronickej ta-
buli a zároveň sprístupňuje elektro-
nické úradné dokumenty zverejne-
né na elektronickej tabuli každému.

Na elektronickej úradnej tabuli or-
gány verejnej moci zverejňujú elek-

tronické úradné dokumenty, resp. 
iné elektronické dokumenty pod-
ľa § 34 ods. 2 zákona o e-Govern-
mente s prepojením na základné 
vymedzenie pojmov v § 3 záko-
na o e-Governmente. Elektronic-
ký dokument je číselne kódovaná 
ľubovoľná neprázdna postupnosť 
znakov zaznamenaných pomo-
cou elektrických, elektromagnetic-
kých, optických alebo iných fyzi-
kálnych veličín alebo signálov pre-
nášaných alebo spracovávaných 
pomocou informačno-komunikač-
ných technológií, ktorej interpretá-
ciou na zá klade formátu elektronic-
kého dokumentu možno dosiahnuť 
vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre 
človeka. Elektronické úradné do-
kumenty sú údaje vyplnené podľa 
elektronického formulára,

 ● ktorý je výsledkom konania or-
gánu verejnej moci pri výkone 
verejnej moci elektronicky,

 ● ktorý pri výkone verejnej moci 
elektronicky alebo na účely jeho 
začatia zasiela orgán verejnej 
moci osobe, ktorá je účastníkom 
konania, alebo

 ● ktorým orgán verejnej moci vy-
značuje právne skutočnosti tý-
kajúce sa elektronického úrad-
ného dokumentu, najmä údaje 
o jeho právoplatnosti alebo vy-
konateľnosti.

aký je presný výpočet dokumentov, 
ktoré sa musia na CUeT zverejňo-
vať?

Orgán verejnej moci zverejňuje na 
CUET elektronické úradné doku-
menty, ktoré sa:

 ● doručujú vyvesením na úradnej 
tabuli obce/mesta, verejnou vy-
hláškou alebo iným obdobným 
spôsobom zverejnenia pre ne-
určitý okruh osôb, bez konkrét-
neho adresáta. Takto zverejnený 
elektronický úradný dokument 
má rovnaké právne účinky ako 
dokument v listinnej podobe;

 ● zverejňujú alebo vyvesujú na 
úradnej tabuli, verejnou vy-

hláškou, na webovom sídle alebo 
iným obdobným spôsobom zve-
rejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Osobitné predpisy ustanovu-
jú, o aké konkrétne dokumenty 
ide, napr. zákon o e-Governmente 
v poznámke pod čiarou príkladmo 
uvádza § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p., kto-
rý upravuje všeobecne záväzné na-
riadenia, § 23 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku (stavebný zákon) 
v z. n. p., ktorý upravuje návrh 
územného plánu zóny.

Dokumenty v listinnej podobe, 
ktoré sa oznamujú uvedeným 
spôsobom doručenia, zverejne-
nia, vyvesenia sa v elektronic-
kej podobe povinne zverejňujú 
na elektronickej úradnej tabuli 
súbežne.

Na CUET treba vykonať zverejne-
nie dokumentu v rovnaký deň, ako 
je dokument zverejnený na úradnej 
tabuli, verejnou vyhláškou, na we-
bovom sídle alebo iným obdobným 
spôsobom zverejnenia. Ak nie je 
možné z objektívnych príčin zverej-
niť dokument v rovnaký deň, zve-
rejní úrad spolu s dokumentom na 
elektronickej úradnej tabuli aj in-
formáciu, kedy dokument zverejnil 
na svojej úradnej tabuli, verejnou 
vyhláškou alebo iným spôsobom.

Presný výpočet dokumentov, kto-
ré sú povinne zverejňované na 
CUET zákon neustanovuje. Zá-
konodarca v § 34 ods. 2 zákona  
o e-Governmente vymedzuje vše-
obecné definičné znaky tých elek-
tronických dokumentov, ktoré sa po-
vinne zverejňujú. 

Táto úprava tak zahŕňa široký 
okruh dokumentov, ktoré spĺňa-
jú zákonné kritériá, napr. všeobec-
ne záväzné nariadenia, oznámenie 
o vybavení petície, návrhy na vy-
danie rozhodnutia na umiestnenie 
stavby, kolaudačné rozhodnutia, 
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oznámenie o podaní návrhu na za-
čatie územného konania a pod. Zá-
roveň necháva priestor zákono-
darcovi do budúcna v osobitných 
predpisoch upraviť ďalšie doku-
menty, ktoré budú podliehať uve-
denej povinnosti.

Novelou zákona č. 273/2015 Z. z. 
s účinnosťou od 01. 11. 2015 sa 
rozsah použitia CUET rozšíril aj 
na také dokumenty, ktoré nie sú 
úradným dokumentom, ale podľa 
osobitných predpisov sa zverejňu-
jú, či už na úradnej tabuli alebo na 
webovom sídle. Snahou je docieliť 
čo najjednoduchšiu a najširšiu in-
formovanosť občanov o takto zve-
rejňovaných dokumentoch.

V súčasnosti je orgán verejnej 
moci povinný zverejňovať na 
CUET všetko to, čo je podľa množ-
stva osobitných predpisov povin-
ný zverejňovať na fyzickej úrad-
nej tabuli a čo je povinný zverej-
ňovať na svojom webovom sídle.

Od kedy platí povinnosť zverejňo-
vania na CUeT pre obce a mestá?

V prechodných ustanoveniach zá-
kona o e-Governmente zákonodar-
ca ustanovuje, že orgány verejnej 
moci nie sú povinné zverejňovať 
na CUET tri roky odo dňa účin-
nosti tohto zákona. Po uplynutí tej-
to doby nie je orgán verejnej moci 
povinný zverejňovať na CUET do 
doby, kým niektorý zo spoločných 
modulov nie je zriadený. 

Povinnosť orgánu verejnej moci 
(aj obcí) používať CUET platí vo 
všeobecnosti od 01. 11. 2016.

Podľa zákona o e-Governmente sú 
orgány verejnej moci (aj obce) po-
vinné na výkon verejnej moci po-
užívať spoločné moduly, pričom 
riešenie CUET je súčasťou mo-
dulu elektronického doručovania 
podľa § 10 ods. 3 písm. f) zákona  
o e-Governmente. 

Upozornenie: Cieľom zákona  
o e-Governmente je vykonávať ve-
rejnú moc elektronicky. Verejnú moc 
môžu vykonávať iba orgány verej-
nej moci. Obec (mesto) alebo vyšší 
územný celok musí posúdiť:
a) či je alebo nie je orgánom verej-

nej moci, 
b) či daný úkon je alebo nie je výko-

nom verejnej moci.

aké sú sankcie pre obce a mestá, 
ak nesplnia svoju povinnosť zve-
rejňovať na CUeT?
Ustanovenie § 56 ods. 1 zákona  
o e-Governmente v jednotlivých 
bodoch upravuje minimálnu a ma-
ximálnu výšku pokuty za poruše-
nie vybraných ustanovení zákona 
o e-Governmente. Uvedené ustano-
venie ukladá v § 56 ods. 1 písm. d) 
bod 1 pokutu od 1 000 eur do 5 000 
eur orgánu verejnej moci, ktorý 
poruší povinnosť používať spo-
ločné moduly podľa § 10 ods. 2 zá-
kona o e-Governmente.

Úrad predsedu vlády pri ukladaní 
pokuty prihliada na: 

 ● závažnosť, spôsob, trvanie, 
 ● následky protiprávneho konania,
 ● na opakované porušenie povin-

ností alebo na porušenie viace-
rých povinností.

Od uloženia pokuty možno upus-
tiť, ak s prihliadnutím na okolnos-
ti podľa prvej vety postačí k nápra-
ve samotné prejednanie správneho 
deliktu. Pokutu možno uložiť do 
jedného roka odo dňa zistenia po-
rušenia povinnosti (subjektívna le-
hota), najneskôr však do troch ro-
kov odo dňa porušenia povinnosti 
(objektívna lehota).

Aký je vzťah spoločného modu-
lu (§ 10) a CUET (§ 34) a povin-
nosť zverejňovania elektronických 
úradných dokumentov?

Taxatívny (úplný) výpočet spo-
ločných modulov ustanovuje § 10 
ods. 3 zákona o e-Go vernmente. 
Podľa zákona o e-Governmente sú 
orgány verejnej moci povinné na vý-

kon verejnej moci používať spoloč-
né moduly, pričom riešenie CUET 
je súčasťou modulu elektronické-
ho doručovania podľa § 10 ods. 3 
písm. f) zákona o e-Governmente.

Modul elektronického doručova-
nia zabezpečuje elektronické doru-
čovanie podľa zákona o e-Govern-
mente. Prostredníctvom jeho funk-
cionality sa vykonáva doručenie 
elektronickej správy odosielanej 
orgánom verejnej moci fyzickej ale-
bo právnickej osobe, t. j. nevyužíva 
sa na doručovanie správ odosiela-
ných od orgánu verejnej moci a ad-
resovaných iným orgánom verej-
nej moci (táto komunikácia by sa 
mala realizovať cez modul úradnej 
komunikácie). Taktiež sa nevyuží-
va na doručovanie elektronických 
správ od fyzických alebo právnic-
kých osôb orgánom verejnej moci. 
Správcom modulu elektronického 
doručovania je Úrad vlády SR.

Zverejňovanie na CUET je po-
vinné. Zákon o e-Governmente 
v § 34 ods. 2 písm. a), b) upravuje 
povinnosť zverejňovať v ňom vy-
medzené informácie. Povinnosť vy-
plýva z doslovného znenia ustano-
venia: „Orgán verejnej moci zverejní 
na elektronickej úradnej tabuli...“, ktoré 
nepripúšťa možnosť uváženia.

Kto každý v podmienkach obcí po-
vinne zverejňuje na CUET?

Ustanovenie § 34 zákona o e-Go-
vern mente ako povinné subjekty 
ustanovuje orgány verejnej moci 
bez ich bližšej špecifikácie. Ucelený 
zoznam orgánov verejnej moci ne-
existuje. 

Postavenie orgánu verejnej moci na 
účely zverejňovania na CUET v ob-
ciach majú:

 ● obce a mestá, VÚC (ich orgány), 
 ● verejnoprávne inštitúcie – naj-

mä školy:
a to v prípadoch, ak konajú ako
a) orgány, ktoré vykonávajú prene-

sený výkon štátnej správy (matrič-
né veci, stavebné konanie); 



7
HOSPODÁRENIE

b) orgány, ktoré vykonávajú originál-
ne kompetencie (miestne dane).

Aké sú skúsenosti so zverejňova-
ním na CUET u obcí? 
Orgán verejnej moci musí zverej-
ňovať mnohé informácie ukladané 
rôznymi právnymi normami. Ak-
tuálny stav zverejňovania na CUET 
u obcí a miest je neželateľne nízky. 
Veľa obcí, resp. miest ani nevie, že 
CUET existuje. Povinné subjekty, 
ktoré si plnia svoju povinnosť, sú 
prevažne väčšie mestá a obce, ale 
aj v týchto prípadoch nie sú zve-
rejňované všetky zákonom vy-
medzené povinné dokumenty. Za 
obdobie jedného roka 01. 01. 2017 
celkový počet dokumentov zverej-
nených na CUET obcami a ich or-
ganizáciami predstavoval len pri-
bližne 1 000 dokumentov. 
Dokumenty, ktoré obce prevaž-
ne zverejňovali na CUET: závereč-
né účty, rozhodnutia, oznámenia – 
oznámenie výsledku vybavenia pe-
tície, oznámenie o uložení zásielok, 
verejná vyhláška – stavebné povo-
lenie na stavebné úpravy a pod.

Existujú technické riešenia na zjed-
nodušovanie zverejňovania na 
CUET?

V súčasnosti už mnohé orgány ve-
rejnej moci prevádzkujú svoje we-
bové sídla a jednou z povinných 
funkcionalít je aj RSS kanál (for-
mát Atom). Aby orgány verejnej 

moci nemuseli zverejňovať povinné 
informácie mechanickým nahadzo-
vaním na viacerých miestach, je po-
trebné požiadať o integráciu svoj-
ho informačného systému ozna-
mov na webovom sídle do portálu 
www.slovensko.sk. Musí byť spra-
covaný integračný zámer, ktorý po 
schválení Národnou agentúrou pre 
sieťové a elektronické služby (ďalej 
len „NASES“) dodávateľ webového 
sídla OVM zrealizuje. 

Aby nebolo zverejňovanie na CUET 
pre obce a školy neprimerane nároč-
né mechanickým vkladaním doku-
mentov možno odporúčať, aby obce 
zabezpečovali transfer povinne zve-
rejňovaných informácií automatizo-
vaným systémom prostredníctvom 
dodávateľa ich webového sídla.

Záver
Obec nemá povinnosť viesť „úrad-
nú tabuľu“ na webovom sídle, je 
však povinná zabezpečiť zverej-
nenie informácií, resp. dokumen-
tov, o ktorých to ustanovujú oso-
bitné zákony na webovom sídle 
obce. Zákon o e-Governmente usta-
novuje povinnosť pre obce a mestá 
ako orgány verejnej moci zverej-
ňovať elektronické úradné doku-
menty podľa § 34 ods. 2 zákona  
o e-Governmente na CUET.

Presný výpočet dokumentov, ktoré 
sú povinne zverejňované na CUET 

zákon neustanovuje. Zákonodar-
ca v § 34 ods. 2 zákona o e-Govern-
mente vymedzuje všeobecné defi-
ničné znaky povinne zverejňova-
ných dokumentov na CUET.

Povinnosť zverejňovať na CUET 
pre obce a mestá ako orgány verej-
nej moci platí vo všeobecnosti od 
01. 11. 2016.

Úrad podpredsedu vlády SR uloží 
pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur 
orgánu verejnej moci, ktorý poru-
ší povinnosť zverejňovania vybra-
ných elektronických dokumentov 
na CUET. 

CUET je súčasťou modulu elektro-
nického doručovania podľa § 10 
ods. 3 písm. f) zákona o e-Go vern-
mente. 

Povinné subjekty sú obce a nimi 
zriadené organizácie, ktoré vystu-
pujú ako orgány verejnej moci, naj-
častejšie školy.

Aktuálny stav zverejňovania na 
CUET u obcí a miest je neželateľ-
ne nízky. Väčšina obcí a škôl pre-
vádzkuje svoje webové sídla. Aby 
obce a školy nemuseli zverejňovať 
povinné informácie na viacerých 
miestach, je potrebné požiadať o in-
tegráciu svojho informačného sys-
tému oznamov na webovom sídle 
do portálu www.slovensko.sk.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
advokát 

www.tekeli.sk

V čísle 2/2019 časopisu Právo pre 
ROPO a obce v praxi sme zverej-

nili prvú časť seriálu. V marcovom čísle 
prinášame druhú časť, v ktorom sa do-
čítate o komentári k § 105 ods. 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v z. n. p. (ďalej len ,,stavebný zákon“). 

Komentár k priestupkom  
podľa § 105 stavebného zákona (2. časť)

spRávNe pRávO

K ods. 2 písm. a):

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou 
do 25 000 Sk (829 €) sa potresce ten, 
kto
a) ako stavebník mení stavbu bez sta-

vebného povolenia alebo v rozpore 
s ním,

Komentár: 
Táto skutková podstata nadväzu-
je, okrem § 54, najmä na § 55 ods. 1 
stavebného zákona podľa ktorého: 

Stavebný zákon – výňatok
§ 55 ods. 1

(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, 
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pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpi-
sy k nemu alebo osobitné predpisy neusta-
novujú inak, pri stavbách každého druhu 
bez zreteľa na ich stavebnotechnické vy-
hotovenie, účel a čas trvania; staveb-
né povolenie sa vyžaduje aj pri zme-
ne stavieb, najmä pri prístavbe, nad-
stavbe a pri stavebných úpravách.

V časti vety za bodkočiarkou ide 
vždy o jestvujúce, teda dokonče-
né stavby a zmeny stavieb definu-
je § 139b ods. 5 stavebného zákona 
nasledovne: 

Stavebný zákon – výňatok
§ 139b ods. 5

(5) Zmeny dokončených stavieb sú
a) nadstavby, ktorými sa stavby zvy-

šujú,
b) prístavby, ktorými sa stavby pôdo-

rysne rozširujú a ktoré sú navzá-
jom prevádzkovo spojené s dote-
rajšou stavbou,

c) stavebné úpravy, pri ktorých sa za-
chováva vonkajšie pôdorysné aj výš-
kové ohraničenie stavby.

Prevádzkovým spojením s dote-
rajšou stavbou sa rozumie nielen 
prechod (dvere a pod.), ale napr. 
aj pripojenie na vnútorné rozvody 
doterajšej stavby (napr. na rozvod 
vody, kanalizácie, elektriny, kúre-
nia a pod.). 
V takýchto prípadoch, keď sa mení 
pôdorysné alebo výškové usporia-
danie stavby, je potrebné požiadať 
o stavebné povolenie (k žiadosti 
priložiť doklady ako k stavbe) a nie 
je prípustné zmenu stavby usku-
točniť len na základe ohlásenia 
„drobnej stavby“ [pozri aj komen-
tár k § 105 ods. 1 písm. a) v prvej 
časti seriálu uverejneného vo feb-
ruárovom čísle časopisu].
Na rozdiel od zmien dokončenej 
stavby, v prípade zmien novostav-
by platí § 139b ods. 4 stavebného 
zákona: 

Stavebný zákon – výňatok
§ 139b ods. 4 

Zmenami stavieb pred ich dokončením 
sa rozumejú zmeny vo vzťahu k staveb-
nému povoleniu, prípadne vo vzťahu 
k dokumentácii stavby overenej staveb-
ným úradom v stavebnom konaní.

Podľa § 54 stavebného zákona pla-
tí, že: „Stavby, ich zmeny a udržiava-
cie práce na nich sa môžu uskutočňo-
vať iba podľa stavebného povolenia 
alebo na základe ohlásenia stavebné-
mu úradu.“ Ak stavebník chce sta-
vať inak (nie podľa stavebného po-
volenia), tak je povinný vopred po-
žiadať stavebný úrad o povolenie 
zmeny stavby ešte pred jej dokon-
čením (§ 68 stavebného zákona). 

Preto sa uskutočnenie zmeny rozo-
stavanej (novej) stavby posudzuje 
podľa § 105 ods. 3 písm. b) staveb-
ného zákona ako uskutočňovanie 
novej stavby v rozpore so staveb-
ným povolením a nie ako zmena 
dokončenej stavby.

Páchateľom priestupku nemusí 
byť vždy len vlastník stavby, pre-
tože podľa § 58 ods. 3 stavebného 
zákona pri zmenách dokončených 
stavieb spočívajúcich v nadstavbe 
alebo stavebnej úprave, stavebný 
zákon pripúšťa, aby stavebníkom 
bol aj nájomca, avšak za podmien-
ky, že predloží písomnú dohodu 
obsahujúcu súhlas vlastníka stav-
by. Takéto postupy sa vyskytujú 
napríklad pri obytných stavbách, 
pri úpravách bytov a nebytových 
priestorov.

K ods. 2 písm. b):

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 
25 000 Sk (829 €) sa potresce ten, kto
b) užíva stavbu v rozpore s kolaudač-

ným rozhodnutím, prípadne staveb-
ným povolením alebo ako vlastník 
stavby či iný oprávnený na jej užíva-
nie umožní inej osobe užívanie stav-
by pred vydaním kolaudačného roz-
hodnutia alebo v rozpore s ním,

Komentár: 
Prvá časť tejto skutkovej podstaty – 
„užíva stavbu v rozpore s kolaudač-
ným rozhodnutím, prípadne staveb-
ným povolením“ – nadväzuje najmä 
na § 85 ods. 1 stavebného zákona. 

Stavebný zákon – výňatok
§ 85 ods. 1

(1) Stavbu možno užívať len na účel 
určený v kolaudačnom rozhodnutí, 

prípadne v stavebnom povolení. 
Zmeny účelu užívania stavby, kto-
ré spočívajú v zmene spôsobu užívania 
stavby, jej prevádzkového zariadenia, 
v zmene spôsobu a v podstatnom roz-
šírení výroby alebo činností, ktoré by 
mohli ohroziť život a zdravie ľudí ale-
bo životné prostredie, vyžadujú roz-
hodnutie stavebného úradu o zmene 
v užívaní stavby; na konanie o zmene 
v užívaní stavby sa vzťahujú primerane 
ustanovenia § 76 až 84.

Stavebný zákon – výňatok
§ 82 ods. 1

(1) Kolaudačným rozhodnutím sa po-
voľuje užívanie stavby na určený účel, 
a ak je to potrebné, určia sa podmien-
ky užívania stavby.

K naplneniu tejto časti skutkovej 
podstaty priestupku dôjde vtedy: 

 ● ak je stavba užívaná na iný účel,
 ● ak sa porušujú určené pod-

mienky užívania stavby,
stanovené v kolaudačnom rozhod-
nutí alebo stavebnom povolení vrá-
tane rozhodnutia o dodatočnom 
povolení stavby (§ 88a ods. 9 sta-
vebného zákona).

Páchateľom tohto priestupku môže 
byť najmä vlastník stavby, kto-
rá bola skolaudovaná alebo na ňu 
bolo vydané stavebné povolenie, 
v ktorom bol určený účel užívania 
stavby.

Príklad: Vlastník stavby, ktorá bola 
povolená a skolaudovaná ako rodin-
ný dom túto neužíva na rodinné bý-
vanie, ale je užívaná napr. ako pre-
vádzkareň pre obchod alebo služby.

Druhá časť tejto skutkovej podsta-
ty – „ako vlastník stavby či iný opráv-
nený na jej užívanie umožní inej oso-
be užívanie stavby pred vydaním ko-
laudačného rozhodnutia alebo v rozpore 
s ním“ – nadväzuje okrem § 85 ods. 1 
stavebného zákona aj na ustanove-
nie § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebný zákon – výňatok
§ 76 ods. 1

(1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť 
spôsobilú na samostatné užívanie alebo
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tú časť stavby, na ktorej sa vykonala 
zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ 
tieto stavby vyžadovali stavebné 
povolenie, možno užívať len na zá-
klade kolaudačného rozhodnutia.

Páchateľom priestupku nebude „iná 
osoba“, ktorá stavbu fakticky užíva, 
ale stavebný zákon v tomto prípade 
určuje, že za užívanie stavby: 

 ● ešte predtým, než je skolaudo-
vaná alebo

 ● v rozpore s účelom alebo pod-
mienkami určenými kolaudač-
ným rozhodnutím,

zodpovedá vlastník stavby alebo 
ten, kto má legitímne právo na uží-
vanie stavby, napr. nájomca a pod.

Príklad: Vlastník stavby (alebo iný 
oprávnený na jej užívanie, napr. ná-
jomca), ktorá bola povolená a sko-
laudovaná ako rodinný dom (t. j. by-
tová budova podľa § 43b stavebné-
ho zákona), túto neužíva na rodinné 
bývanie, ale je užívaná ako „ubytovňa“, 
resp. ubytovacie zariadenia na krátko-
dobé pobyty (t. j. nebytová budova 
podľa § 43c stavebného zákona). 

Stavebný zákon – výňatok
§ 55 ods. 1

(1) Stavebné povolenie sa vyžadu-
je, pokiaľ tento zákon a vykonávacie 
predpisy k nemu alebo osobitné pred-
pisy neustanovujú inak, pri stavbách 
každého druhu bez zreteľa na ich sta-
vebnotechnické vyhotovenie, účel a čas 
trvania; stavebné povolenie sa vyža-
duje aj pri zmene stavieb, najmä pri 
prístavbe, nadstavbe a pri stavebných 
úpravách.

Stavby, na ktoré postačuje ohláse-
nie stavebnému úradu a teda ne-
vyžadujú stavebné povolenie a ani 
následné kolaudačné rozhodnutie, 
určuje § 55 ods. 2 stavebného záko-
na [pozri aj komentár k § 105 ods. 1 
písm. a) v prvej časti seriálu uverej-
neného vo februárovom čísle časo-
pisu]. 

Podľa § 76 ods. 3 stavebného záko-
na sa kolaudačné rozhodnutie vy-

žaduje aj pre jednoduché stavby, 
ich prístavby a nadstavby, ktoré 
postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 
písm. a) stavebného zákona. 

Ak však stavbu bez kolaudačné-
ho rozhodnutia (alebo v rozpore 
s ním) užíva vlastník stavby ale-
bo ten, kto má legitímne právo na 
jej užívanie (napr. nájomca), tak sa 
toto konanie posudzuje podľa § 105 
ods. 3 písm. c) stavebného zákona.

Opäť platí výnimka v prípade re-
klamných stavieb a prednosť má 
skutková podstata uvedená v § 105 
ods. 5 písm. b) a c) stavebného zá-
kona.

K ods. 2 písm. c):

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 
25 000 Sk (829 €) sa potresce ten, kto
c) odstráni stavbu bez povolenia prís-

lušného orgánu,

Komentár: 
Táto skutková podstata nadväzuje 
na ustanovenie § 88 ods. 3 staveb-
ného zákona.

Stavebný zákon – výňatok
§ 88 ods. 3

(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ ne-
bolo nariadené, je potrebné povole-
nie stavebného úradu, ak tento zá-
kon neustanovuje inak. O povolenie 
môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti 
o povolenie vlastník stavby uvedie druh, 
účel, miesto a označenie stavby, dôvody 
odstránenia stavby a dátum predpokla-
daného začatia a skončenia prác, či stav-
bu odstráni svojpomocne alebo pros-
tredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží 
s odpadom a s uvoľneným pozemkom 
a aké opatrenia sú potrebné na zabezpe-
čenie susedných pozemkov a stavieb.

Stavebný zákon „ustanovuje inak“ 
v § 88 ods. 4 a povolenie stavebné-
ho úradu sa nevyžaduje na odstrá-
nenie:

 ● zariadenia staveniska, ktoré-
ho dočasnosť bola obmedzená 
v stavebnom povolení na čas 
 trvania stavby, 

 ● stavieb a zariadení, ktoré nepod-
liehajú stavebnému povoleniu 
(§ 88 ods. 4 stavebného zákona).

Pri drobných stavbách [§ 55 ods. 2 
písm. b)], reklamných stavbách 
(§ 43 ods. 2 stavebného zákona) po-
stačí ohlásenie lehoty, do ktorej 
budú odstránené. Neohlásenie tejto 
lehoty pri drobných a reklamných 
stavbách však stavebný zákon ne-
kvalifikuje ako priestupok. 

Komentovaného priestupku sa tak 
dopustí vlastník stavby (napr. ro-
dinného domu), ktorý ju odstráni 
bez povolenia stavebného úradu 
(v praxi nazývané aj ako „búracie 
povolenie“).

K ods. 2 písm. d):

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 
25 000 Sk (829 €) sa potresce ten, kto
d) napriek výzve stavebného úradu pre-

dlžuje bez vážneho dôvodu dokonče-
nie stavby nad lehotu určenú v sta-
vebnom povolení,

Komentár: 
Táto skutková podstata nadväzuje 
na ustanovenie § 66 stavebného zá-
kona upravujúceho obsah a náleži-
tosti stavebného povolenia. 

V stavebnom povolení stavebný 
úrad: 

 ● určí záväzné podmienky usku-
točnenia a užívania stavby a 

 ● rozhodne o námietkach účast-
níkov konania. 

Stavebný úrad zabezpečí určenými 
podmienkami najmä ochranu záuj-
mov spoločnosti pri výstavbe a pri 
užívaní stavby, komplexnosť stav-
by, dodržanie všeobecných tech-
nických požiadaviek na výstavbu, 
prípadne ich predpisov a technic-
kých noriem a dodržanie požiada-
viek určených dotknutými orgán-
mi, predovšetkým vylúčenie alebo 
obmedzenie negatívnych účinkov 
stavby a jej užívania na životné 
prostredie.

Podľa § 66 ods. 3 písm. d) stavebné-
ho zákona v záväzných podmien-
kach uskutočňovania stavby sta-
vebný úrad určí aj lehotu na do-
končenie stavby.
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V praxi sa lehota platnosti staveb-
ného povolenia často nesprávne 
zamieňa s lehotou na dokončenie 
stavby. Nedodržanie lehoty na do-
končenie stavby nemá za následok 
neplatnosť stavebného povolenia. 
Ak však stavebník začne uskutoč-
ňovať stavbu po uplynutí platnos-
ti stavebného povolenia (pozri § 67 
ods. 2 stavebného zákona), dopúš-
ťa sa priestupku podľa § 105 ods. 3 
písm. b) stavebného zákona, preto-
že uskutočňuje stavbu bez staveb-
ného povolenia.

Podmienkou pre postih stavební-
ka podľa tejto skutkovej podstaty 
je však: 

 ● predchádzajúca výzva staveb-
ného úradu na dokončenie stav-
by, ktorú však možno urobiť až 
po uplynutí lehoty na dokonče-
nie stavby (uvedenej v staveb-
nom povolení),

 ● absencia vážnych dôvodov (fi-
nančných, sociálnych, zdravot-
ných a pod.) na strane staveb-
níka pre to, aby stavbu dokončil 
v lehote určenej stavebným po-
volením.

K ods. 2 písm. e):

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 
25 000 Sk (829 €) sa potresce ten, kto
e) nepredloží v určenej lehote doku-

mentáciu potrebnú na nevyhnutné 
úpravy alebo nevykoná nariadené 
nevyhnutné úpravy (§ 87).

Komentár: 
Táto skutková podstata odkazuje 
priamo na § 87 ods. 1 až 3 staveb-
ného zákona, ktorý upravuje tzv. 
nevyhnutné úpravy.

Stavebný zákon – výňatok
§ 87 ods. 1 – 3

(1) Ak stavba nezodpovedá základným 
požiadavkám na stavby (§ 43d), a tým 
ohrozuje alebo obťažuje užívateľov ale-
bo okolie stavby, stavebný úrad vo ve-
rejnom záujme nariadi vlastníkovi 
stavby uskutočniť nevyhnutné úpra-
vy na stavbe alebo na stavebnom 
pozemku. Nariadené úpravy je vlastník 
povinný vykonať na vlastné náklady.

(2) Ak sa na uskutočnenie nevyhnut-
nej úpravy vyžaduje dokumentácia 
alebo iné podklady, stavebný úrad ulo-
ží vlastníkovi stavby alebo staveb-
ného pozemku ich predloženie v ur-
čenom rozsahu a lehote. V prípade 
nesplnenia uloženej povinnosti môže 
stavebný úrad obstarať potrebnú doku-
mentáciu alebo podklady na náklady po-
vinného. Po ich zabezpečení stavebný 
úrad nariadi vykonanie úpravy a určí 
podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
(3) Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má 
nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo 
iné podklady, uloží stavebný úrad vlast-
níkovi stavby alebo stavebného pozemku 
vykonanie úpravy a určí rozsah, spôsob, 
podmienky a lehotu jej uskutočnenia.

Citované ustanovenie pri nariadení 
nevyhnutných stavebných úprav na 
stavbe alebo stavebnom pozemku 
vymedzuje verejný záujem vo vzťa-
hu k splneniu základných požiada-
viek na stavby (§ 43d stavebného zá-
kona). V súlade s Ústavou SR musí 
byť takáto úprava zakotvená pria-
mo v zákone, pretože ide o uklada-
nie povinností vlastníkom stavieb 
niečo vykonať na vlastné náklady.

Ide vždy o úpravy, ktoré nema-
jú charakter údržby stavby [pozri 
aj komentár k § 105 ods. 1 písm. d) 
v prvej časti seriálu uverejneného 
vo februárovom čísle časopisu]. Sú 
to najmä úpravy v záujme bezpeč-
nosti dopravy, požiarnej bezpeč-
nosti, úpravy, ktorými sa docieli, 
aby stavba alebo jej zariadenie ne-
obťažovali svoje okolie neprime-
raným hlukom, zápachom, exha-
látmi, otrasmi, vibráciami, účinka-
mi elektromagnetického poľa, ďalej 
môže ísť o pripojenie stavby na roz-
vodné siete, úpravy súvisiace s od-
vádzaním zrážkových vôd a pod. 
Vždy musí byť preukázaný verej-
ný záujem (teda nie individuálny), 
aby stavebný úrad postupoval pod-
ľa tohto ustanovenia. Naproti tomu 
svoj individuálny záujem občan 
môže uplatňovať žalobou na súde.

Podľa rozsahu nevyhnutných úprav 
stavebný úrad primerane určí aj roz-
sah projektovej dokumentácie, po-

kiaľ je nevyhnutné jej spracovanie, 
a v rozhodnutí presne vymedzí roz-
sah nevyhnutných úprav, určí leho-
tu, v ktorej sa majú vykonať.

Postih vlastníka stavby za to, že: 
 ● nepredloží v určenej lehote do-

kumentáciu potrebnú na nevy-
hnutné úpravy, ktorej predlože-
nie mu stavebný úrad uložil ale-
bo 

 ● nevykoná nevyhnutné úpravy 
nariadené rozhodnutím staveb-
ného úradu,

predstavuje nepriame donútenie 
na vykonanie rozhodnutia o naria-
dení nevyhnutných úprav.

Podľa § 96a stavebného zákona je 
rozhodnutie o nariadení nevyhnut-
ných úprav záväzné aj pre práv-
nych nástupcov vlastníka stavby, 
keďže jeho vykonanie je vo verej-
nom záujme.

K ods. 2 písm. f):

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 
25 000 Sk (829 €) sa potresce ten, kto
f) ako stavebník nebytovej budovy ne-

predloží energetický certifikát kolau-
dovanej stavby v lehote určenej v ko-
laudačnom rozhodnutí (§ 82 ods. 3).

Komentár: 
Táto skutková podstata bola do sta-
vebného zákona doplnená zákonom 
č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti bu-
dov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v z. n. p. a ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v z. n. p., 
a to s účinnosťou od 1. 1. 2013.

Skutková podstata nadväzuje na 
nové ustanovenie § 82 ods. 3 sta-
vebného zákona (doplnené tiež 
uvedeným zákonom).

Stavebný zákon – výňatok
§ 82 ods. 3

(3) Ak ide o nebytovú budovu, staveb-
ný úrad v podmienkach podľa odseku 2
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určí lehotu, do ktorej je stavebník 
povinný predložiť energetický cer-
tifikát kolaudovanej budovy; táto leho-
ta nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.

Nový ods. 3 v § 82 stavebného zá-
kona rieši podmienky kolaudač-
ného konania k nebytovým budo-
vám. Pri mnohých nebytových bu-
dovách vzhľadom na rôznorodosť 
stavebných konštrukcií a technic-
kého systému je nemožné vypra-

covať energetický certifikát už ku 
dňu začatia kolaudačného kona-
nia. Väčšinou vyžadujú skúšobnú 
prevádzku, v ktorej sa zistia úda-
je potrebné na vypracovanie ener-
getického certifikátu. V čase kolau-
dačného konania je k dispozícii len 
projektové energetické hodnotenie, 
čo by bolo na kolaudáciu nedosta-
točné. Preto sa na takéto budovy 
použije možnosť v § 82 stavebné-
ho zákona, podľa ktorej stavebný 

úrad môže určiť v kolaudačnom 
rozhodnutí podmienky, ktoré tre-
ba naplniť dodatočne, po kolau-
dácii stavby. Medzi ne patrí aj ob-
staranie energetického certifiká-
tu pod hrozbou sankcie. Sankcia 
sa uloží fyzickej osobe – stavební-
kovi nebytovej budovy za nesplne-
nie povinnosti predložiť dodatočne 
energetický certifikát.

JUDr. Helena Spišiaková

Vo februárovom čísle časopisu Prá-
vo pre ROPO a obce sme uverej-

nili prvú časť príspevku, ktorý rozobe-

Prevádzkový poriadok pohrebiska (2. časť)
rá vzorový prevádzkový poriadok poh-
rebiska. V súčasnom čísle prinášame 
dokončenie tohto príspevku a podrob-

nejšie sa dočítate, aké ďalšie náležitos-
ti by prevádzkový poriadok pohrebiska 
mal mať.

Vzorový obsah prevádzkového poriadku pohrebiska – pokračovanie:

Stavebné práce na pohrebisku
1. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonať iba so súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, opra-
va a rekonštrukcia pomníka a príslušenstva hrobu.

2. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcu hrobového miesta sa riadia prevádzkovým poriadkom.
3. Stavby pomníkov a príslušenstva hrobu sa môžu vykonať na základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobo-

vého miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb, alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám. Začatie prác na 
príslušenstve hrobu je možné až po získaní povolenia na dané práce prevádzkovateľom pohrebiska. Bez povolenia 
na kamenárske práce je zakázané budovanie akéhokoľvek hrobového príslušenstva kamenármi na pohrebiskách. 

4. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste platia zásady:
a) pri zmene druhu hrobového miesta sa zachováva architektonický ráz daného oddelenia príslušného pohrebiska,
b) realizáciou stavebných prác na hrobovom mieste zhotoviteľ neohrozuje okolité hroby a ich príslušenstvo, dodr-

žiava rozmery stanovené prevádzkovateľom pohrebiska,
c) pri nedodržaní stanovených rozmerov príslušenstva hrobu v povolení prevádzkovateľa pohrebiska, tento 

môže nariadiť úpravu hrobového príslušenstva na stanovené rozmery podľa pokynov prevádzkovateľa poh-
rebiska na náklady zhotoviteľa.

5. Vjazd motorových vozidiel na pohrebisko je možný len s platným povolením prevádzkovateľa pohrebiska na ne-
vyhnutný čas dovozu, vykládky a odvozu materiálu. (Realizátori stavieb na pohrebisku svojou činnosťou nemôžu na-
rúšať pietne miesto cintorína, nesmú zamedzovať priechodnosti chodníkov a ciest stavebným materiálom, náradím a motoro-
vými vozidlami. Stavby a stavebné úpravy na príslušenstvách hrobových miest je možné realizovať iba na základe povolenia 
prevádzkovateľa pohrebiska na uvedené práce a povolenia na vstup na pohrebisko. Povolením prevádzkovateľa pohrebiska na 
kamenárske práce a vjazdom na pohrebisko sa zhotovitelia preukazujú kontrolným orgánom, ktoré ich môžu vyzvať na pred-
loženie povolenia, na základe ktorého vykonávajú menované činnosti na pietnom mieste.)

Pohrebisko prístupné verejnosti

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti v čase:
a) v zimných mesiacoch – november, december, január, február, marec – denne od 7.00 hodiny do 17.00 hodiny,
b) v letných mesiacoch – apríl, máj, jún, júl, august, september, október, 1. – 8. november – denne od 7.00 hodi-

ny do 21.00 hodiny.
(Prístupnosť pohrebiska pre verejnosť upravuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potrieb nájomcov hrobových miest, návštevní-
kov a svojich možností. Otváracie hodiny sa prispôsobujú ročnému obdobiu. Otváracie hodiny sú vyznačené na vstupných brá-
nach na jednotlivých cintorínoch s kontaktnými údajmi prevádzkovateľa pohrebiska a telefonickým kontaktom na zodpovednú 
osobu za uzamykanie konkrétneho cintorína.)
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2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť počas vy-

konávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie, slávnostného kladenia vencov, počas 
snehovej kalamity, poľadovice, ak nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Prevádzkova-
teľ pohrebiska zabezpečuje v zimnom období len nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku pod-
ľa svojich možností.

(Prevádzkovateľ pohrebiska určuje podmienky na všetky činnosti vykonávané na cintorínoch a spomienkových akciách organizo-
vaných na cintorínoch za dodržania príslušných zákonov. Prevádzkovateľ pohrebiska vydáva povolenia na činnosti aj rôzne piet-
ne akty s určením podmienok na ich realizáciu. Zimná údržba na pohrebiskách sa vykonáva pravidelne podľa poveternostných 
podmienok na hlavných komunikáciách. Ak je v zimnom období pohrebný obrad pri hrobe, vyčistí a upraví sa celá komunikácia 
od domu smútku až ku konkrétnemu hrobu.)

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov – plán hrobových miest

1. Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky je možné len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Spopolnené ľudské pozostatky ale-

bo ľudské ostatky sa ukladajú v urne s popolom na pohrebisku.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov oznámi pre-

vádzkovateľovi pohrebiska údaje do evidencie hrobových miest.
(Každé uloženie ľudských pozostatkov a ostatkov je povinný nájomca hrobového miesta, poverená pohrebná služba oznámiť pre-
vádzkovateľovi na zavedenie do evidencie hrobových miest.)
4. Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisku prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie 

poškodiť okolité hroby a príslušenstvo pohrebiska. 
(Ukladanie ľudských pozostatkov a ostatkov musí prebehnúť bez narušenia prevádzky pohrebiska a vyrušenia ostatných náv-
števníkov. Pohrebná služba nesmie poškodiť okolité hrobové miesta a ich príslušenstvo. Ukladať zeminu počas výkopu hrobu na 
okolité hroby je možné, ak má realizátor povolenie od nájomcu príslušného hrobového miesta. Po ukončení prác je realizátor vý-
kopu povinný uviesť hrob do pôvodného stavu s dokonalým vyčistením.)
5. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla do každého hrobu po jednom. Pred uplynutím tle-

cej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky, ak ide o prehĺbený hrob a nad vrch-
nou rakvou je najmenej 1 m uľahnutej zeminy.

6. Do hrobky môžu byť uložené ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je v nej voľné miesto.
7. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebnej 

služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta, do hrobu alebo kolumbária. Urny s po-
polom na pohrebisku môže uložiť aj nájomca hrobového miesta na základe povolenia.

8. Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov uskutoční prevádzkovateľ pohre-
biska, prevádzkovateľ pohrebnej služby na prianie obstarávateľa pohrebiska na rozptylovej alebo vsypovej lúke 
na pohrebisku. 

(Vsypová a rozptylová lúka na pohrebisku musí byť riadne označená.)
9. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy zo samorozpadávajúcich materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek 

sú rakvy z tvrdého dreva so zinkovou vložkou. Rakvy sú uzavreté a označené štítkom s menom zomretého, dá-
tumom úmrtia a dátumom pohrebu.

10. Plány hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento prevádzkový poriadok, sú 
uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska. Zjednodušené orientačné mapky cintorínov 
sú na informačných tabuliach na pohrebiskách.

(Plány hrobových miest má prevádzkovateľ pohrebiska pre jednotlivé cintoríny, ktoré priebežne dopĺňa. Ak veľkosť plánov hro-
bových miest a podmienky na pohrebisku neumožňujú prevádzkovateľovi na informačné tabule zverejniť celé plány hrobových 
miest, zverejní iba orientačné mapky cintorínov.)

Hroby na ukladanie ľudských pozostatkov

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť ≥ 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov ≥ 

1,2 m, prehĺbený hrob pre dve rakvy musí mať hĺbku ≥ 2,3 m. Dno musí ležať ≥ 0,5 m nad hladinou podzem-
nej vody. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť ≥ 0,3 m. Rakva s ľudskými pozostatkami 
musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m,

b) maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva, ak to miestne podmienky na 
pohrebisku dovoľujú, určuje prevádzkovateľ pohrebiska na povolení na výkop hrobu, zriadení hrobky,
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c) pri dvojhrobe, trojhrobe, ktoré vznikajú ako nové hrobové miesta zlúčením už existujúcich hrobových miest, 
musia byť dodržané vonkajšie rozmery na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska,

d) maximálne vonkajšie obrysové rozmery hrobky vrátane akéhokoľvek príslušenstva sú stanovené na základe 
povolenia prevádzkovateľa pohrebiska,

e) všetky zmeny druhu hrobového miesta sú možné iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý určí 
vonkajšie rozmery hrobového miesta aj so stanovením a zachovaním uličiek medzi hrobovými miestami.

(Zmeny druhu hrobového miesta sú v poslednom období veľmi aktuálne. Pôvodné rodinné hrobky a hroby si členovia rodín po-
stupne rozdeľujú zo štvorhrobov, päťhrobov na jednohroby. Všetky tieto zmeny musí povoliť prevádzkovateľ pohrebiska a za-
viesť zmeny do evidencie hrobových miest. Nájomca hrobového miesta bez možnosti pochovania môže využiť hrobové miesto na 
ukladanie urien, prípadne požiada prevádzkovateľa pohrebiska o prerobenie hrobu na urnové miesto/miesta.)

Dĺžka tlecej doby
Tlecia doba na pohrebiskách je stanovená na 10 rokov.
(Dĺžku tlecej doby pohrebiska určuje hydrogeologický prieskum na základe rozboru pôdy pohrebiska. Hydrogeologický prieskum 
určí tleciu dobu, ktorá je záväzná pre prevádzkovateľa pohrebiska. Zmena tlecej doby sa upravuje, ak pri pochovávaní do stáva-
júceho hrobu zistíme nezotletie pochovaných ľudských ostatkov po uplynutí stanovenej tlecej doby. Prevádzkovateľ dá vyhotoviť 
nový hydrogeologický prieskum, na základe ktorého upraví tleciu dobu a následne upraví aj prevádzkový poriadok. Tento krok je 
dôležitý pre prevádzkovateľa, keďže ním predíde nepríjemnostiam pri pochovávaní do stávajúcich hrobov. Zle stanovená tlecia 
doba umožňuje pochovanie, ale pri vykopaní hrobu zistíme, nezotleté ostatky. Hrobové miesto sa nedá použiť na ďalšie pochova-
nie a nájomca musí riešiť zmenu spôsobu pochovania alebo iné hrobové miesto.) 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
 − meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
 − dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky po-

chovania,
 − záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol 

nakazený nebezpečnou chorobou,
 − meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce, ak je nájom-

com obec,
(Nájomca hrobového miesta v zmysle zákona o pohrebníctve má povinnosť písomne oznámiť prevádzkovateľovi zmenu svojich údajov 
vo vlastnom záujme. Ak tak neučiní stáva sa neznámym nájomcom a zároveň sa dopustil priestupku podľa zákona o pohrebníctve.)

 − dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
 − údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 − skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihod-

nosť obce, alebo či ide o vojnový hrob,
 − údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
 − zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 − zrušení pohrebiska. 

2. Evidencia hrobových miest je vedená v písomnej a elektronickej forme, údaje o hrobových miestach sú zverejne-
né na portáli www.cintoriny.sk, kde majú iba informačný charakter. 

(Prevádzkovateľ môže využívať rôzne formy evidencie hrobových miest, v prevádzkovom poriadku presne uvedie, v akej forme 
vedie evidenciu.)

Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad, ktorý vzniká prevádzkovaním pohrebísk na území mesta/obce ..... (vypísať názov obce/mesta) podľa pre-

vádzkového poriadku, je komunálny odpad. Podrobnosti o nakladaní s odpadom upravuje všeobecne záväzné 
nariadenie mesta/obce .... (vypísať názov obce/mesta) o odpadoch. 

2. Zber komunálnych odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením nasledujúcich nádob na zber odpadu:
a) kontajnery, určené na iný biologicky nerozložiteľný odpad,
b) veľkokapacitné kontajnery, určené osobitne na biologicky rozložiteľný odpad, 
c) kontajnery na separovaný zber skla a plastov.

(Prevádzkovateľ volí spôsob zberu komunálneho odpadu na pohrebisku podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta/obce. Kon-
krétny zber a druh nádob na jednotlivých cintorínoch volí podľa potreby, priestoru, množstva a pravidelnosti vývozu. Akútne 
a nárazové akcie s odpadom rieši operatívne, najmä počas veľkých sviatkov.)
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Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby

Prevádzkovateľ pohrebnej služby má vstup motorovým vozidlom na základe písomného povolenia prevádzko-
vateľa pohrebiska:
a) na vykopanie hrobu,
b) na prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku, na vykonanie pohrebného obradu, na miesto po-

chovania, na dovoz vencov na pohreb,
c) na úpravu hrobového miesta po pohrebe.

(Každý prevádzkovateľ pohrebiska určí pohrebným službám svoje podmienky vstupu na jednotlivé cintoríny na všetky činnosti, 
ktoré tam vykonáva na základe objednávky obstarávateľa pohrebu alebo nájomcu hrobového miesta.)

Cenník služieb na pohrebisku

Cenník služieb tvorí prílohu prevádzkového poriadku. 

(V cenníku služieb sú zahrnuté všetky položky poplatkov, nevyhnutné na prevádzku pohrebiska. Všetky položky uvedené v prí-
lohe všeobecne záväzného nariadenia sú príjmom obce/mesta. Ak prevádzkuje pohrebisko iný prevádzkovateľ ako obec/mesto, má 
okrem cenníka vo všeobecne záväznom nariadení aj vlastný cenník na ním poskytované ostatné služby.)

Sankcie

1. Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Za priestupky možno v blo-
kovom konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 € a v priestupkovom konaní pokutu do výšky 663 €.

(Všetky priestupky, ktorých sa dopustí nájomca hrobového miesta pri jeho užívaní a návštevník, rieši obec/mesto. Blokovú poku-
tu vyberá obecná/mestská polícia. Ak obec/mesto nemá mestskú/obecnú políciu, môže vyberať blokovú pokutu na základe poku-
tových bločkov z daňového úradu.)

2. Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Výnosy 
z pokút sú príjmami rozpočtu obce/mesta ......... (vypísať názov obce/mesta).

(Obec/mesto si udelenými pokutami môže vylepšiť rozpočet obce/mesta.)

Záverečné ustanovenia

Kontrolu dodržiavania ustanovení prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, obecná/mestská 
polícia mesta/obce ......... (vypísať názov obce/mesta), poverení zamestnanci obecného úradu/mestského úradu ......... 
(vypísať názov obce/mesta).
(Kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku a spôsob vykonávania si určuje každá/každé obec/mesto podľa svojich možnos-
tí, nemala/nemalo by na túto povinnosť zabúdať. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska sú nároční a citliví na 
služby spojené s prevádzkou cintorínov.)

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo .../20.. o prevádzkovanie pohre-
bísk obce/mesta ......... (vypísať názov obce/mesta).

Schválené obecným/mestským zastupiteľstvom dňa ......................................

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce/mesta ......... (vy-
písať názov obce/mesta). 
(Prevádzkový poriadok pohrebisko schvaľuje mesto/obec všeobecne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok musí byť verej-
ne prístupný na pohrebisku, zväčša na informačnej tabuli.) 

Prevádzkový poriadok zabezpečuje plynulú prevádzku cintorína/cintorínov. Obec/mesto, ktorá má v správe viac 
cintorínov môže mať jeden prevádzkový poriadok pre všetky cintoríny vo svojej správe. Ak však špecifiká jednotli-
vých cintorínov sú veľmi rozdielne, môže si vyhotoviť prevádzkové poriadky jednotlivo pre všetky cintoríny alebo 
pre skupiny cintorínov. 
(Nájomcovia hrobových miest a návštevníci cintorínov sú dnes veľmi nároční na služby, ktoré poskytujú prevádzkovatelia poh-
rebísk, preto je na mestách/obciach a prevádzkovateľoch pohrebísk, ako si uľahčia svoju prácu kvalitným a funkčným prevádz-
kovým poriadkom.)

Ing. Mária Ďuricová
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Uzatváranie pracovných zmlúv je 
v našej praxi prevažne zúžené na 

pomerne mechanické vyplnenie tlačív 
alebo elektronických formulárov. Ne- 
chceme však kritizovať používanie 
akýchkoľvek formulárov, pretože ich 
užitočnosť je zrejmá jednak v tom, že 
garantujú nevyhnutné obsahové ná-
ležitosti predmetného úkonu, a tiež 
v tom, že vyjadrujú vo väčšine prípa-
dov štandardné potreby oboch strán. 
Ide skôr o to, aby sa takáto praktická 
pomôcka nestala súčasne prekážkou pre 
tvorivejší prístup k obsahu úkonu.

Príklad: Je prirodzené, že zamestná-
vateľ si vytvorí a používa elektronic-
ký formulár pracovnej zmluvy. Prí-
stup k uzatváraniu zmlúv, ktoré sú 
však vo všetkých prípadoch rovnaké, 
veľmi zužuje možnosti strán, aby sa 
dohodli na podmienkach, ktoré im 
skutočne vyhovujú.

Začnime popisom priestoru, kto-
rý je pre obsah pracovnej zmluvy 
vymedzený zákonom č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďa-
lej len „Zákonník práce”) a z ktoré-
ho sa prevažná väčšina pozornosti 
sústreďuje len na § 43 ods. 1, v kto-
rom sú upravené podstatné náleži-
tosti tohto úkonu.

Zákonník práce − výňatok
§ 43

(1) V pracovnej zmluve je zamestnáva-
teľ povinný so zamestnancom dohod-
núť podstatné náležitosti, ktorými sú: 
a) druh práce, na ktorý sa zamestna-

nec prijíma, a jeho stručná charakte-
ristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť 
obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie sú do-

hodnuté v kolektívnej zmluve.

Na uplatnenie podstatných náleži-
tostí pracovnej zmluvy existujú dve 
alternatívy:

 ● Ak zamestnávateľ pri odmeňo-
vaní postupuje podľa zákona 

Pracovná zmluva a prístup k tvorbe jej obsahu
č. 553/2003 Z. z. o odmeňova-
ní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záuj-
me a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v z. n. p. (ďalej len 
„zákon č. 553/2003 Z. z.”) nále-
žitosť podľa písm. d) je nahrade-
ná oznámením výšky a zloženia 
funkčného platu:

Zákon č. 553/2003 Z. z. − výňatok
§ 4

Plat zamestnanca
... (7) Zamestnávateľ je povinný pí-
somne oznámiť zamestnancovi výš-
ku a zloženie funkčného platu pri uza-
tvorení pracovnej zmluvy, pri zmene 
druhu práce alebo pri úprave funkčné-
ho platu. ...

Iná situácia nastane, keď obec 
v pozícii zamestnávateľa uplatňu-
je vlastný poriadok odmeňovania 
zamestnancov vydaný starostom 
podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. (ďalej len „zákon o obec-
nom zriadení”):

Zákon o obecnom zriadení − výňatok
§ 13

... (4) Starosta

... d) vydáva pracovný poriadok, orga-
nizačný poriadok obecného úradu 
a poriadok odmeňovania zamest-
nancov obce; informuje obecné za-
stupiteľstvo o vydaní a zmenách orga-
nizačného poriadku obecného úradu,...

V tomto prípade bude podstatnou 
náležitosťou pracovnej zmluvy aj 
dohoda o mzdových podmienkach 
podľa § 43 ods. 1 písm. d) Zákonní-
ka práce.

Aj pri dohode o podstatných ná-
ležitostiach je namieste sústrede-
ná pozornosť a dôkladné zváženie 
konkrétnych okolností daného pra-
covného pomeru, pretože zjednodu-
šený alebo povrchný prístup môže 
viesť k nežiaducim komplikáciám.

Druh práce, na ktorý sa zamest-
nanec prijíma, a jeho stručná cha-

rakteristika musia byť vyjadrené 
dostatočne určito, prinajmenšom 
z dvoch dôvodov:

 ● druhom práce je vyjadrený zá-
kladný okruh pôsobnosti za-
mestnanca, od ktorého sa od-
vodzuje aj jeho odmeňovanie 
a zodpovednosť,

 ● určitosť úkonu je všeobec-
nou podmienkou jeho plat-
nosti podľa § 37 ods. 1 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákon-
ník v z. n. p. (ďalej len „Občian-
sky zákonník”):

Občiansky zákonník − výňatok
§ 37

(1) Právny úkon sa musí urobiť slobod-
ne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak 
je neplatný.

Východiskovým dokladom akého-
koľvek pracovnoprávneho sporu 
je pracovná zmluva a posúdenie jej 
platnosti. Ak by sme mali druh prá-
ce označený len celkom všeobecne 
(napr. referent), je veľké riziko, že 
súd by nemusel takéto vymedzenie 
druhu práce vyhodnotiť ako dosta-
točne určité. Keďže ide o podstatnú 
náležitosť pracovnej zmluvy, mu-
sel by sa dohodnutý druh práce do-
kazovať inými, oveľa komplikova-
nejšími a menej spoľahlivými pros-
triedkami.

Miesto výkonu práce treba tiež 
zvážiť veľmi pozorne. V prípade 
zamestnancov miestnej samosprá-
vy sa dá predpokladať, že vo väčši-
ne prípadov bude ich miestom vý-
konu práce územie danej obce. Ak 
označíme ako miesto výkonu práce 
„obecný úrad“, bude vymedzenie 
zbytočne úzke, pretože povinnosti 
zamestnanca sa často viažu nielen 
k takto vymedzenému miestu.“

Súčasne sa dajú pri tejto náležitos-
ti dohodnúť aj podmienky, ktoré sú 
v súčasnej dobe vnímané zo strany 
zamestnancov veľmi priaznivo:
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Zákonník práce − výňatok

§ 52
Domácka práca a telepráca

(1) Pracovný pomer zamestnanca, kto-
rý vykonáva prácu pre zamestnávateľa 
podľa podmienok dohodnutých v pra-
covnej zmluve doma alebo na inom do-
hodnutom mieste (ďalej len „domácka 
práca”) alebo vykonáva prácu pre za-
mestnávateľa podľa podmienok dohod-
nutých v pracovnej zmluve doma ale-
bo na inom dohodnutom mieste s použi-
tím informačných technológií (ďalej len 
„telepráca”) v pracovnom čase, ktorý si 
sám rozvrhuje,...

V praxi je rozšírené zjednodušené 
odmietnutie tejto možnosti s po-
ukazom na nevyhnutnosť kontak-
tu s klientmi obecného úradu. Sú-
časne je však faktom, že niekto-
ré obecné úrady alebo niektoré ich 
pracoviská umožňujú návštevám 
prístup do úradu len vo vymedze-
ných dňoch a hodinách (tzv. strán-
kové dni). Tento jav je odôvodnený 
nevyhnutnosťou robiť aj inú prá-
cu, než tú, ktorá spočíva v kontak-
te s návštevami, a potrebou robiť ju 
v podmienkach umožňujúcich lep-
šie sa sústrediť. Z toho je zrejmé, že 
na pracoviskách obecných úradov 
sú aj činnosti, ktoré by nemuseli 
byť nevyhnutne naviazané na vý-
kon v priestoroch obecného úradu. 
Obce ako zamestnávatelia sa pri-
tom často sťažujú na to, že nemôžu 
ponúknuť kvalitnejším zamestnan-
com rovnako atraktívne (napríklad 
finančné) podmienky, aké ponú-
ka súkromný sektor. Otvorenejší 
prístup k otázkam domáckej prá-
ce a telepráce je dobrým príkladom 
a málo využívanou príležitosťou 
na to, ako ponúknuť zamestnan-
com výhodu, ktorá má v súčasnos-
ti i pre budúcnosť veľkú príťažli-
vosť (vzhľadom na rastúci záujem 
o harmonické zladenie potrieb ro-
diny a práce).

Príklad: Ak práca zamestnanca spo-
číva približne v 40 % v osobnej od-
bornej a dokumentačnej príprave 
a v 60 % z činností, ktoré musia byť 
vykonávané na pracovisku obecné-

ho úradu, možno si dohodnúť do-
mácku prácu ako miesto výkonu 
práce v rozsahu dvoch dní v týždni.

Je zrejmé, že takto nebude mož-
né dohodnúť miesto výkonu prá-
ce v prípade všetkých zamestnan-
cov, no naším cieľom nie je zaviesť 
opačný univerzálny extrém, ale na-
bádať k tomu, aby sa s náležitosťou 
pracovnej zmluvy „miesto výko-
nu práce“ narábalo diferencovane 
a s prístupom, ktorý bude indivi-
dualizovaný vo vzťahu ku konkrét-
nemu zamestnancovi.

Spomínané podstatné náležitosti 
sú v praxi často jedinými variabil-
nými prvkami obsahu pracovnej 
zmluvy a celý zvyšný obsah zvyk-
ne byť uplatňovaný u všetkých za-
mestnancov rovnako. 

Skúsme využiť aj iné možnosti, ako 
urobiť obsah pracovnej zmluvy prí-
ťažlivejší:

Zákonník práce − výňatok
§ 43

... (2) Zamestnávateľ v pracovnej zmlu-
ve uvedie okrem náležitostí podľa odse-
ku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to 
výplatné termíny, pracovný čas, výme-
ru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.
... (4) V pracovnej zmluve možno do-
hodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú 
účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné 
výhody. ...

Priestor možností na dohodu v pra-
covnej zmluve je tu Zákonníkom 
práce stanovený veľmi široko, no 
jeho využitie je skôr veľmi vzácny 
a zriedkavý úkaz. 

Príklad: Miestna samospráva chce 
získať kvalitného odborníka, ktorý by 
mal na pracovisko dochádzať 65 km 
vlastným vozidlom. Pre zamestnan-
ca je prioritou úspora času a stabi-
lita zamestnania. Ponuka pracov-
ných podmienok, ktorá mu umož-
ní dva dni v týždni pracovať doma 
a dohoda o primeranom odstup-
nom v prípade skončenia pracovné-

ho pomeru má potenciál spomína-
né nevýhody na strane zamestnanca 
kompenzovať.

V praxi sa opakovane možno 
stretnúť s bezradným postojom sta-
rostov alebo prednostov úradov, 
ktorí argumentujú, že „za tie penia-
ze“ (čím sa myslia tabuľkové pla-
ty v miestnej samospráve) nemož-
no získať na úrad kvalitnejších za-
mestnancov. Súčasne však možno 
ponúknuť skúsenosť, že menej kva-
litnejších zamestnancov podá za 
rovnaký objem finančných pros-
triedkov vyšší výkon a navyše ne-
treba ich výkonnosť a disciplí-
nu zabezpečovať prostredníctvom 
osobného dohľadu. Práve kvalitnej-
ší zamestnanci ocenia slobodnejšie 
podmienky práce a hľadajú benefi-
ty, ktoré majú aj iný ako finančný 
rozmer.

Cieľom bolo poukázať na možnos-
ti, ktoré sú pri uzatváraní pracov-
ných zmlúv využívané len zried-
kavo, a pripomenúť, že uzatvore-
nie pracovnej zmluvy môže byť 
výsledkom rokovania zamestnan-
ca a zamestnávateľa o všetkých ve-
ciach, o ktoré majú obe strany záu-
jem. Zúženie takéhoto priestoru len 
na rozsah podstatných náležitostí 
pracovnej zmluvy podľa § 43 ods. 1 
Zákonníka práce, ktoré v praxi pre-
važuje, je súčasne zúžením mož-
ností na kvalitnú ponuku a nájde-
nie obojstranne výhodnej a stabil-
nej dohody.

pracovný pomer na dobu 
určitú
Základné podmienky

Z opakovaných otázok je zrejmé, že 
poznanie problematiky pracovné-
ho pomeru na určitú dobu je v apli-
kačnej praxi redukované najmä na 
otázku jeho prípustného  trvania 
alebo jeho predĺženia, či opätov-
ného dohodnutia. Pokúsime sa na-
črtnúť presnejší obsah tejto prob-
lematiky s dôrazom na poznanie 
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súvislostí, ktoré bývajú v praxi ne-
docenené.

Právna úprava pracovného pome-
ru na určitú dobu je v Zákonníku 
práce upravená na troch miestach:

 ● v § 48 sú základné a všeobecné 
právne pravidlá regulujúce ten-
to inštitút,

 ● v § 59 ods. 2 je skončenie toh-
to pracovného pomeru uplynu-
tím dohodnutej doby uvedené 
vo výpočte spôsobov skončenia 
pracovného pomeru,

 ● v § 71 sú ďalšie a podrobnejšie 
pravidlá o skončení pracovného 
pomeru na určitú dobu.

Mimoriadnu pozornosť si vyžadu-
je hneď prvý odsek § 48, ktorý ma 
pre aplikačnú prax ďalekosiahle 
následky.

Zákonník práce − výňatok
§ 48

Pracovný pomer na určitú dobu 
(1) Pracovný pomer je dohodnutý na ne-
určitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve 
výslovne určená doba jeho trvania ale-
bo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej 
zmene neboli splnené zákonné podmien-
ky na uzatvorenie pracovného pomeru 
na určitú dobu. Pracovný pomer je uza-
tvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pra-
covný pomer na určitú dobu nebol do-
hodnutý písomne.

Toto ustanovenie obsahuje (naj-
mä pre právnych laikov) riziko 
dez orientácie, pretože na rozdiel 
od významu vyjadrenému v nad-
pise (že pôjde o úpravu právnych 
pravidiel pracovného pomeru na 
určitú dobu) zákon formuluje tri 
právne fikcie o pracovnom pomere do-
hodnutom na neurčitý čas(!). 

Vysvetlenie si zaslúži predovšet-
kým už pojem právna fikcia. Práv-
ne fikcie „simulujú určitý fakt ako 
právnu skutočnosť bez ohľadu 
na skúsenosť a spoločenskú prax 
a pravdepodobnosť jeho manifes-
tácie“ (Prusák J.: Teória práva, PF 
UK Bratislava 2001, s. 276). Zname-
ná to, že právne pravidlo upravu-
je určité okolnosti, z ktorých sa vy-

vodzuje právna skutočnosť, aj keď 
v realite nenastala. 

Dobre sa to dá ilustrovať práve na 
citovanom § 48 ods. 1 Zákonníka 
práce, ktorý obsahuje hneď tri al-
ternatívne právne fikcie:

 ● Ak sa v pracovnej zmluve ne-
uvedie doba trvania pracovné-
ho pomeru,

 ● alebo ak nie sú splnené zákon-
né podmienky na uzatvorenie 
pracovného pomeru na určitú 
dobu,

 ● alebo ak pracovný pomer na ur-
čitú dobu nebol dohodnutý pí-
somne,

pracovný pomer je dohodnutý na neur-
čitý čas – bez ohľadu na to, aký mali 
strany skutočný zámer, ba dokon-
ca nehľadiac na to, čo v úkone vy-
jadrili.

Príklad: Pracovný pomer je dohod-
nutý na neurčitý čas, ak sa dohodne 
v rozpore s obmedzeniami v zákone 
(tzn. najdlhšie na dva roky) aj keby 
strany v pracovnej zmluve výslovne 
uviedli, že ide o pracovný pomer na 
určitú dobu na 36 mesiacov.

Pravidlá o uzatvorení pracovného 
pomeru na určitú dobu tak získa-
me logickou negáciou podmienok 
spomínaných troch fikcií: pracov-
ný pomer bude dohodnutý na urči-
tý čas, ak budú splnené tri kumula-
tívne podmienky (tzn. všetky mu-
sia byť splnené súčasne):

 ● v pracovnej zmluve sa uvedie 
doba trvania pracovného pome-
ru,

 ● zákonné podmienky na uzatvo-
renie pracovného pomeru na 
určitú dobu boli splnené,

 ● pracovný pomer na určitú dobu 
bol dohodnutý písomne.

Nesplnenie čo len jedinej z týchto 
podmienok spôsobí podľa pravidla 
v § 48 ods. 1 Zákonníka práce, že 
vznikne pracovný pomer na neur-
čitý čas.

Z iného aspektu zákon na tom-
to mieste zaisťuje veľmi špecific-

kým spôsobom, aby sa zákonné 
pravidlá pracovného pomeru na 
určitú dobu dodržali: ak totiž tie-
to pravidlá dodržané nebudú, ne-
hrozí napríklad neplatnosť právne-
ho úkonu (čo zvykne byť štandard-
ne dôsledok rozporu so zákonom 
podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v z. n. p.), ale 
„sankciou“ za nedodržanie pravi-
diel o pracovnom pomere na určitú 
dobu bude naplnenie právnej fik-
cie, že pracovný pomer je dohodnutý 
na neurčitý čas.

Takáto úprava je preto význam-
ným mementom pre zamestnáva-
teľov, aby uzatvárali pracovný po-
mer na určitú dobu veľmi obozret-
ne a vyvarovali sa postupov, ktoré 
by bolo možné interpretovať ako 
nesplnenie zákonných podmienok 
na uzatvorenie pracovného pome-
ru na určitú dobu. Riziko, ktoré 
hrozí, je zrejmé – pracovný pomer 
dohodnutý na neurčitý čas ponúka 
zamestnávateľovi podstatne užšie 
možnosti jeho skončenia.

Časové obmedzenia

Pravidlá, ktoré obmedzujú trva-
nie pracovného pomeru na určitú 
dobu, sú o niečo lepšie známe, tak 
sa budeme venovať len niektorým 
ich vlastnostiam.

Aktuálna právna úprava vychá-
dza z novely Zákonníka práce 
účinnej od 1. januára 2013 (zákon 
č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony):

Zákonník práce − výňatok
§ 48

... (2) Pracovný pomer na určitú dobu 
možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. 
Pracovný pomer na určitú dobu mož-
no predĺžiť alebo opätovne dohodnúť 
v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. ...

Právna úprava v ods. 2 sa pred ro-
kom 2013 opakovane menila práve 
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v tom, že sa menila dĺžka prípust-
nej doby, na ktorú bolo možné pra-
covný pomer na určitú dobu do-
hodnúť alebo sa menil počet opa-
kovaní jeho možného opätovného 
dohodnutia. Aktuálna úprava sa 
tak javí po vyše šiestich rokoch ako 
relatívne stabilná, aj keď jej mož-
no z hľadiska potrieb praxe vyčítať 
priveľký zásah do zmluvnej slobo-
dy strán pracovnej zmluvy, ktoré si 
nemôžu zvoliť dlhšie trvanie pra-
covného pomeru na určitú dobu 
alebo opätovné dohodnutie nad zá-
konom stanovený limit. 

Obmedzenia doby trvania pracov-
ného pomeru na určitú dobu a prí-
pustného počtu jeho opätovného 
dohodnutia môžeme ilustrovať na 
nasledujúcej situácii:

Príklad: Zamestnávateľ a zamestna-
nec uzatvorili 1. júna 2017 pracov-
ný pomer na dobu určitú do 31. de-
cembra 2017. Neskôr sa dohodli ešte 
na jeho predĺžení do 31. decembra 
2018 a napokon ho predĺžili ešte do 
31. mája 2019. Možnosti dané záko-
nom sú týmto vyčerpané, pretože 
maximálna zákonom určená doba 
(dva roky) končí 31. mája 2019 a pra-
covný pomer bol predĺžený dva-
krát, čo je horná hranica prípustných 
možností jeho predĺženia.

Inou formou, ktorá determinuje ča-
sové ohraničenie, je vymedzenie 
pojmu „opätovne dohodnutý pra-
covný pomer na určitú dobu“:

Zákonník práce − výňatok
§ 48

... (3) Opätovne dohodnutý pracovný 
pomer na určitú dobu je pracovný po-
mer, ktorý má vzniknúť pred uplynu-
tím šiestich mesiacov po skončení pred-
chádzajúceho pracovného pomeru na 
určitú dobu medzi tými istými účast-
níkmi. ...

Pravidlo v § 48 ods. 3 Zákonní-
ka práce upravuje detail aplikácie 
ods. 2 (ktorý ohraničuje prípust-
ný počet opätovných dohodnutí 
na „najviac dvakrát“) v tom, keď sa 

pracovný pomer považuje za opä-
tovne dohodnutý. Ak neopomenie-
me prvky, ktorými je pracovný po-
mer definovaný, môžeme z toho 
vy abstrahovať pre opätovne do-
hodnutý pracovný pomer z textu 
tieto pojmové znaky:

 ● tí istí účastníci pracovného po-
meru,

 ● medzi skončením pracovného 
pomeru a vznikom nasledujúce-
ho pracovného pomeru uplynu-
lo menej ako šesť mesiacov,

 ● a z podstatných náležitostí pra-
covnej zmluvy vieme logicky 
vyvodiť, že musí ísť aj o rovna-
ký druh práce a rovnaké miesto 
výkonu práce (inak by nešlo 
o ten istý pracovný pomer).

Príklad: Zamestnávateľ a zamestna-
nec skončili pracovný pomer, kto-
rý bol uzatvorený na dobu určitú od 
1. júla 2016 dňom 30. júna 2018 (vy-
čerpal sa tak maximálny dvojročný li-
mit trvania vyplývajúci z § 48 ods. 2 
Zákonníka práce.) Najbližšie mož-
né uzavretie rovnakého pracovného 
pomeru na určitú dobu bude medzi 
rovnakými účastníkmi možné naj-
skôr s dňom nástupu od 1. januá-
ra 2019, pretože šesťmesačná doba, 
počas ktorej by išlo o opätovne do-
hodnutý pracovný pomer na určitú 
dobu, uplynie 31. decembra 2018.

Pomerne často sa vyskytujú otáz-
ky, ktoré súvisia s aplikáciou výni-
miek z predmetných časových ob-
medzení: 

Zákonník práce − výňatok
§ 48

... (4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné 
dohodnutie pracovného pomeru na ur-
čitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva 
roky je možné len z dôvodu 
a) zastupovania zamestnanca počas 

materskej dovolenky, rodičovskej do-
volenky, dovolenky bezprostredne 
nadväzujúcej na materskú dovolen-
ku alebo rodičovskú dovolenku, do-
časnej pracovnej neschopnosti ale-
bo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo 
uvoľnený na výkon verejnej funkcie 
alebo odborovej funkcie, 

b) vykonávania prác, pri ktorých treba 
podstatne zvýšiť počet zamestnan-
cov na prechodný čas nepresahujúci 
osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od 
striedania ročných období, každý rok 
sa opakujú a nepresahujú osem me-
siacov v kalendárnom roku (sezónna 
práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v ko-
lektívnej zmluve. ...

Je nevyhnutné predovšetkým doce-
niť uvádzaciu vetu ods. 4 § 48 Zá-
konníka práce, z ktorej je zrejmé, 
že pre situácie, ktoré sa uvádzajú 
v jeho písm. a) až d), neplatí ani ob-
medzenie dvoch rokov trvania pra-
covného pomeru na určitú dobu, 
ani obmedzenie dvojnásobného 
maximálneho predĺženia takéhoto 
pracovného pomeru.

Príklad: So zamestnankyňou, ktorá 
zastupovala kolegyňu počas mater-
skej a neskôr rodičovskej dovolenky 
po dobu troch rokov, môže zamest-
návateľ uzatvoriť ďalší pracovný po-
mer na určitú dobu na zastupovanie 
(tej istej alebo inej) kolegyne počas 
jej materskej alebo rodičovskej do-
volenky.

Všetky výnimky uvedené v § 48 
ods. 4 písm. a) až d) sú v tom-
to ohľade rovnocenné. Osobit-
nú pozornosť si zaslúži výnimka 
v písm. d) „vykonávanie prác do-
hodnutých v kolektívnej zmluve“.

Zákon tu vytvára priestor na to, 
aby si sociálni partneri na praco-
visku dohodli, v prípade vykoná-
vania ktorých prác bude prípustné 
ďalšie predĺženie alebo opätovné 
dohodnutie pracovných pomerov 
na určitú dobu. V praxi je notoric-
ky známe, že tieto obmedzenia ne-
príjemne postihujú napríklad za-
mestnávanie opatrovateliek. Ak 
máme na pracovisku pôsobiacich 
zástupcov zamestnancov vo forme 
odborovej organizácie, možno do 
kolektívnej zmluvy zapracovať na-
sledujúce ustanovenie:
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Príklad: Ďalšie predĺženie alebo opä-
tovné dohodnutie pracovného po-
meru na určitú dobu do dvoch rokov 
alebo nad dva roky podľa § 48 ods. 4 
písm. d) Zákonníka práce možno 
v prípade vykonávania nasledujú-
cich prác: opatrovateľ/opatrovateľ-
ka, ... (môžeme doplniť aj iné druhy 
prác, ktorých uzatváranie na dobu 
neurčitú by nezodpovedalo potre-
be zamestnávateľa a kde je vhodnej-
šie zamestnávať zamestnancov na 
dobu určitú).

Ak máme v kolektívnej zmluve 
úpravu tohto druhu, časové obme-
dzenia z § 48 ods. 2 Zákonníka prá-
ce sa vykonávania vymenovaných 
prác nebudú týkať.

Aj keď sa nevenujeme rozboru ce-
lého obsahu § 48 Zákonníka práce, 
upozorníme ešte na úpravu v jeho 
ods. 5:

Zákonník práce − výňatok
§ 48

... (5) Dôvod na predĺženie alebo opätov-
né dohodnutie pracovného pomeru podľa 
odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve. ...

Toto nenápadne pôsobiace pra-
vidlo nadobúda úplne iný význam, 
ak si pripomenieme z § 48 ods. 1, že 
„ak nie sú splnené zákonné podmien-
ky na uzatvorenie pracovného pome-
ru na určitú dobu, uplatní sa fikcia, že 
pracovný pomer je dohodnutý na ne-
určitý čas“. Keďže nemožno vylú-
čiť aj veľmi striktný výklad, že do 
zákonných podmienok sa počíta aj 
naplnenie povinnosti v § 48 ods. 5, 
ak sa chceme úplne vyhnúť riziku, 
že bude situácia posúdená ako do-
hodnutie pracovného pomeru na 
neurčitý čas, je namieste veľmi na-
liehavé odporúčanie, aby použitie 
každej výnimky z § 48 ods. 4 bolo 
uvedené aj v pracovnej zmluve.

Príklad: Pracovný pomer na určitú 
dobu je uzatvorený na zastupovanie 
počas materskej dovolenky podľa 
§ 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce.

alebo

Pracovný pomer na určitú dobu je 
uzatvorený podľa § 48 ods. 4 písm. d) 
na vykonávanie práce dohodnutej 
v kolektívnej zmluve.

skončenie pracovného 
pomeru dohodnutého 
na určitú dobu
Základné pravidlo je uvedené 
v § 59 Zákonníka práce, v ktorom je 
upravený výpočet spôsobov, ktorý-
mi možno pracovný pomer skončiť.

Zákonník práce − výňatok
Skončenie pracovného pomeru

§ 59
... (2) Pracovný pomer dohodnutý na 
určitú dobu sa skončí uplynutím dohod-
nutej doby. ...

Toto pravidlo je odrazom a naplne-
ním zmluvnej voľnosti strán, kto-
rú prejavili uzatvorením pracovnej 
zmluvy na  dobu určitú; preto zá-
kon nevyžaduje na skončenie pra-
covného pomeru dohodnutého na 
dobu určitú žiaden osobitný úkon 
– na skončenie pracovného pome-
ru v tomto prípade stačí naplnenie 
právnej skutočnosti, ktorá je v zho-
de so súhlasným prejavom vôle 
oboch strán, tzn. uplynutie dohod-
nutej doby.

Podrobnejšia úprava sa nachádza 
v § 71 Zákonníka práce:

Zákonník práce − výňatok
§ 71

Skončenie pracovného pomeru  
dohodnutého na určitú dobu 

(1) Pracovný pomer uzatvorený na ur-
čitú dobu sa skončí uplynutím tejto 
doby.
(2) Ak zamestnanec pokračuje po uply-
nutí dohodnutej doby s vedomím za-
mestnávateľa ďalej vo výkone práce, 
platí, že sa tento pracovný pomer zme-
nil na pracovný pomer uzatvorený na 
neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedo-
hodne so zamestnancom inak.
(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa 
môže skončiť pracovný pomer podľa odse-
ku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.

Pravidlo v § 71 ods. 1 Zákonníka 
práce de facto reprízuje pravidlo 
z § 59 ods. 2.

Za osobitnú pozornosť stojí pra-
vidlo v § 71 ods. 2, kde sa opäť stre-
távame s právnou fikciou – pokra-
čovanie výkonu práce s vedomím 
zamestnávateľa aj po uplynutí do-
hodnutej doby spôsobuje zmenu 
pracovného pomeru na pracovný 
pomer uzatvorený na neurčitý čas; 
črtou právnej fikcie je skutočnosť, 
že sa tak stane bez ohľadu na to, čo 
si zamestnanec a zamestnávateľ že-
lajú alebo aký majú zámer.

V záujme predísť nedorozume-
niam možno odporučiť nasledujú-
ce kroky:

 ● ak má zamestnávateľ záujem 
dohodnúť sa so zamestnancom 
na pokračovaní spolupráce, je 
namieste rokovať a dohodnúť sa 
o tom s väčším časovým pred-
stihom; s poukazom na žiadu-
cu právnu istotu odporúčame 
predstih najmenej dva mesiace;

 ● ak zamestnávateľ nezvažuje po-
kračovanie spolupráce, je vhod-
né, aby v primeranom predsti-
hu pred uplynutím dohodnutej 
doby komunikoval o skončení 
pracovného pomeru so zamest-
nancom, aby blížiaci sa termín 
skončenia dohodnutej doby ne-
bol nedopatrením opomenutý 
a nestal sa „nečakaným prekva-
pením“; z rovnakých dôvodov 
je vhodné doručiť zamestnanco-
vi na pracovisku písomné ozná-
menie, ktorého obsahom bude 
konštatovanie, že jeho pracovný 
pomer končí uplynutím dohod-
nutej doby dňom dd.mm.rrrr;

 ● tiež s predstihom pred termínom 
uplynutia dohodnutej doby je 
vhodné zo strany zamestnávate-
ľa uskutočniť úkony, ktoré sme-
rujú k bezproblémovému skon-
čeniu pracovného pomeru (napr. 
vyžiadanie vrátenia predmetov, 
ktoré mal zamestnanec zverené 
na základe písomného potvrde-
nia podľa § 185 Zákonníka prá-
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ce, vykonanie inventúry zvere-
ných hodnôt, ktoré je zamest-
nanec povinný vyúčtovať podľa 
§ 182 až 184 Zákonníka práce, 
vyúčtovanie záloh poskytnutých 
finančných prostriedkov a pod.); 
ide o to, že počas trvania pracov-
ného pomeru možno na splnenie 
týchto povinností uplatniť práva 
zamestnávateľa a povinnosti za-
mestnanca z pracovného pome-
ru – neskôr to ide oveľa ťažšie;

 ● pripraviť a zamestnancovi odo-
vzdať výstupné doklady z pra-
covného pomeru (potvrdenie 
o zamestnaní podľa § 75 ods. 2 
Zákonníka práce, prípadne 
pracovný posudok podľa § 75 
ods. 1 Zákonníka práce a pod.);

 ● ak by sa aj po uplynutí dohod-
nutej doby zamestnanec zdržo-
val na pracovisku, treba, aby za-
mestnávateľ (štatutárny orgán 
alebo príslušný nadriadený za-
mestnanec) dal zamestnanco-
vi jasne najavo, že si neželá, aby 
zamestnanec pokračoval vo vý-
kone práce, prípadne podnikol 
kroky, ktoré pokračovaniu vo 
výkone práce zabránia.

Pre úplnosť – a s poukazom na vý-
slovné znenie § 71 ods. 3 Zákonníka 
práce − konštatujeme, že aj v prípade 
pracovného pomeru dohodnutého 
na určitú dobu môže dôjsť ku skon-
čeniu pracovného pomeru aj iný-
mi (všeobecne známymi) spôsobmi 
uvedenými v § 59 Zákonníka práce.

Napokon, v podmienkach miestnej 
samosprávy nemožno opomenúť, 
že pre pracovný pomer hlavného 
kontrolóra platí osobitná úprava 
v zákone o obecnom zriadení, kto-
rá sa podobá pracovnému pomeru 
na určitú dobu, no obsahuje vlastné 
a špecifické pravidlá:

Zákon o obecnom zriadení − výňatok
§ 18a

... (5) Hlavného kontrolóra volí obec-
né zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho 
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý 
je určený ako deň nástupu do práce.
... (8) Výkon funkcie hlavného kontro-
lóra zaniká 
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnos-

ti rozsudku, ktorým bol pozbavený

 spôsobilosti na právne úkony ale-
bo ktorým bola jeho spôsobilosť na 
právne úkony obmedzená,

f) dňom nadobudnutia právoplatnos-
ti rozsudku, ktorým bol odsúdený 
za úmyselný trestný čin alebo prá-
voplatne odsúdený za trestný čin, ak 
výkon trestu odňatia slobody nebol 
podmienečne odložený,

g) dňom, keď začal vykonávať funkciu 
podľa § 18 ods. 2.

... (11) Dňom zániku výkonu funkcie 
hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pra-
covný pomer.

Zákon o obecnom zriadení treba 
v tejto súvislosti vnímať vo vzťa-
hu k Zákonníku práce ako osobitný 
predpis, ktorý pre niektoré oblas-
ti fungovania obecnej samosprávy 
stanovuje vlastné a osobitné pra-
covnoprávne pravidlá.

Na záver možno konštatovať, že 
pracovný pomer na určitú dobu je 
pomerne komplikovane upravený 
pracovnoprávny inštitút, preto tre-
ba podmienkam jeho dohodnutia, 
aj ich uplatneniu venovať zvýšenú 
pozornosť.

Mgr. Ladislav Briestenský

Spoločný obecný úrad predstavu-
je jednu z využívaných možnos-

tí, prostredníctvom ktorej môžu via-
ceré miestne samosprávy na základe 
konsenzu riešiť výkon decentralizo-
vaných kompetencií štátnej správy. 
Právnym základom na fungovanie 
spoločného obecného úradu je zmluva 
o zriadení spoločného obecného úra-
du. 

Právna úprava zmluvy o zriade-
ní spoločného obecného úradu 
je koncentrovaná do § 20a záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o obecnom zriadení“), ktorý obsa-
huje aj obsahové a formálne nále-
žitosti tohto právneho úkonu.

Postup pri vzniku spoločného obecného úradu
Podľa § 20a ods. 2 a 3 zákona 
o obecnom zriadení zmluva o zria-
dení obecného úradu musí obsaho-
vať:

 ● označenie účastníkov zmluvy,
 ● vymedzenie predmetu zmluvy,
 ● vymedzenie času, na ktorý sa 

uzatvára,
 ● práva a povinnosti účastníkov 

zmluvy,
 ● podiel každej obce na hodno-

tách získaných spoločnou čin-
nosťou,

 ● spôsob využitia stavby, ak je 
predmetom zmluvy,

 ● spôsob odstúpenia od zmlu-
vy a vyporiadania majetkových 
a finančných záväzkov spoloč-
ného obecného úradu. 

Zmluva o zriadení spoločného 
obecného úradu musí obsahovať:

 ● určenie sídla spoločného obec-
ného úradu; ak spoločný obecný 
úrad zabezpečuje prenesený vý-
kon štátnej správy pre obec, kto-
rá ho uskutočňuje podľa osobit-
ného predpisu aj pre iné obce, je 
jeho sídlom táto obec,

 ● spôsob financovania jeho nákla-
dov a jeho organizáciu,

 ● určenie starostu, ktorý bude šta-
tutárnym orgánom v majetko-
voprávnych veciach, týkajúcich 
sa spoločného obecného úradu, 
a v pracovnoprávnych veciach, 
týkajúcich sa jednotlivých za-
mestnancov v spoločnom obec-
nom úrade.
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- Príklad č. 1: 
V zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu si jednotlivé obce, 
ktoré sú jej zmluvnými stranami, 
dohodli, že na jednotlivých hod-
notách, ktoré nadobudnú z činnos-
ti spoločného obecného úradu, sa 
budú podieľať majetkovými hod-
notami zodpovedajúcimi finanč-
ným príspevkom jednotlivých obcí 
poskytovaných obci, ktorá je síd-
lom spoločného obecného úradu, 
na financovanie spoločného obec-
ného úradu. Je takáto úprava zmlu-
vy v súlade s platným právom?

Riešenie: V súlade s § 20a ods. 2 
písm. e) zákona o obecnom zriade-
ní je obligatórnou obsahovou sú-
časťou zmluvy aj úprava podielu 
každej obce na hodnotách získa-
ných spoločnou činnosťou. Vzhľa-
dom na to, že zákon o obecnom 
zriadení ani prostredníctvom de-
monštratívneho právneho výpočtu 
neustanovuje možnosti, ako riešiť 
podiel jednotlivých obcí na takom-
to majetku, tak uvedená alternatí-
va, ktorú zvolili obce, je právne sú-
ladná.

- Príklad č. 2: 
V zmluve o zriadení spoločného 
úradu si jednotlivé obce, ktoré sú 
jej zmluvnými stranami, dohodli, 
že spôsob financovania nákladov 
spoločného obecného úradu obci, 
ktorá je jeho sídlom, bude na zá-
klade počtu vybavených vecí de-
centralizovanej štátnej správy, 
ktorá je vybavovaná spoločným 
obecným úradom. Ide napríklad 
o kritérium počtu stavebných ko-
naní, ktoré spoločný obecný úrad 
vybavil pre jednotlivé obce, kto-
ré sú zmluvnými stranami zmlu-
vy o zriadení spoločného obecné-
ho úradu. Je takáto úprava zmluvy 
v súlade s platným právom?

Riešenie: Obce, ktoré sú zmluvnými 
stranami zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu, musia fi-
nančne prispievať na finančné ná-
klady, ktoré vznikli obci, ktorá je 
sídlom spoločného obecného úra-

du. Pritom zákon o obecnom zria-
dení neustanovuje kritériá, kto-
ré sú využiteľné na určenie spôso-
bu úhrady nákladov obci, ktorá je 
sídlom spoločného obecného úra-
du. Preto kritérium, ktoré bolo zvo-
lené v tomto prípade, je v súlade 
so zákonom o obecnom zriadení. 
Popri počte vybavovaných správ-
nych vecí možno zvoliť za spôsob 
financovania aj počet obyvateľov 
obcí, ktoré sú zmluvnými strana-
mi zmluvy o zriadení spoločného 
obecného úradu, prípadne podiel 
majetkových účastí alebo akékoľ-
vek iné kritérium, ale vždy to musí 
byť uvedené v zmluve o zriadení 
spoločného obecného úradu.

- Príklad č. 3: 
V zmluve o zriadení spoločné-
ho obecného úradu si jednotlivé 
obce upravili podrobnosti organi-
zácie činnosti spoločného obecné-
ho úradu, napr. obeh jednotlivých 
písomností, vnútorné organizačné 
vzťahy spoločného obecného úra-
du, jeho vzťahy k obci, ktorá je síd-
lom spoločného obecného úradu. 
Je takáto úprava zmluvy v súlade 
s platným právom?

Riešenie: Vnútorná organizácia spo-
ločného obecného úradu a bliž-
šie konkrétnosti jeho organizácie 
môžu byť predmetom organizač-
ného poriadku spoločného obecné-
ho úradu. Vzhľadom na to, že zá-
kon o obecnom zriadení a ani oso-
bitná právna úprava neustanovujú 
podrobnosti organizácie spoločné-
ho obecného úradu, starosta obce, 
ktorá je sídlom spoločného obec-
ného úradu, má možnosť vydať 
organizačný poriadok spoločné-
ho obecného úradu, ktorý je vnú-
torným normatívnym predpisom. 
Tento vnútorný predpis by nemal 
upravovať len organizačné vnú-
torné a vonkajšie vzťahy spoločné-
ho obecného úradu, ale aj funkčné 
právne vzťahy, keďže funkčné a or-
ganizačné zabezpečenie spoločné-
ho obecného úradu spolu súvisia. 
Preto možno konštatovať, že orga-
nizačný poriadok spoločného obec-

ného úradu upravuje organizáciu 
a fungovanie spoločného obecné-
ho úradu.

- Príklad č. 4: 
Starosta obce, ktorá je sídlom spo-
ločného obecného úradu, sa roz-
hodol, že do organizačného po-
riadku spoločného obecného úradu 
zakomponuje časť o právnej povin-
nosti obcí, zmluvných strán zmlu-
vy o zriadení spoločného obecného 
úradu, o úhrade finančných nákla-
dov, ktoré súvisia s činnosťou spo-
ločného obecného úradu. Je takéto 
konanie starostu obce právne sú-
ladné?

Riešenie: Organizačný poriadok 
spoločného obecného úradu je vnú-
torný normatívny predpis, a pre-
to nemôže ukladať právne povin-
nosti subjektom, ktoré stoja mimo 
pôsobnosť obce, ktorá je sídlom 
spoločného obecného úradu. Or-
ganizačný poriadok spoločného 
obecného úradu nemôže upravo-
vať tie oblasti, ktoré podľa záko-
na o obecnom zriadení má upravo-
vať zmluva o zriadení spoločného 
obecného úradu. Preto je uvedené 
konanie starostu obce v rozpore so 
zákonom o obecnom zriadení, keď-
že financovanie úhrady nákladov 
súvisiacich s činnosťou spoločného 
obecného úradu je podstatnou ob-
sahovou súčasťou zmluvy o zriade-
ní spoločného obecného úradu.

- Príklad č. 5: 
Starosta obce, ktorá je sídlom spo-
ločného obecného úradu, prijal or-
ganizačný poriadok spoločného 
obecného úradu. Neprerokoval ho 
však s obcami, ktoré sú zmluvnými 
stranami zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu. Je také-
to konanie starostu obce v súlade 
s platným právom?

Riešenie: V prípade organizačné-
ho poriadku spoločného obecného 
úradu možno z hľadiska procesu 
jeho prijímania zvoliť nasledujúce 
možnosti jeho schvaľovania:
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 ● rovnakým procesným spôso-

bom ako zmluvu o zriadení 
spoločného obecného úradu,

 ● ako vnútorný predpis obce, kto-
rá je sídlom spoločného obecné-
ho úradu. 

V prípade prvej možnosti, je pro-
cesný postup schvaľovania or-
ganizačného poriadku spoločné-
ho obecného úradu rovnaký, ako 
v prípade zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu, teda na 
jeho schválenie je potrebný súhlas:

 ● obecných zastupiteľstiev obcí 
(zmluvných strán zmluvy 
o zriadení spoločného obecné-
ho úradu), pričom na schválenie 
príslušného uznesenia obecné-
ho zastupiteľstva o schválení or-
ganizačného poriadku spoloč-
ného obecného úradu je potreb-
ný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov obecného 
zastupiteľstva každej obce, kto-
rá je účastníkom zmluvy,

 ● jednotlivých starostov obcí, prí-
padne nimi písomne povere-
ných zástupcov, pričom zákon 
o obecnom zriadení neustano-
vuje nijaké kritériá, ktoré musí 
spĺňať osoba, ktorú starosta 
obce poverí podpisom organi-
začného poriadku spoločného 
obecného úradu.

Organizačný poriadok obce mož-
no vnímať aj v podobe vnútorné-
ho predpisu obce, ktorá je sídlom 
spoločného obecného úradu a na 
jeho prijatie postačuje odsúhla-
senie a podpísanie organizačné-
ho poriadku spoločného obecné-
ho úradu starostom obce, ktorá je 
sídlom spoločného obecného úra-
du. V kontexte uvedeného možno 
konštatovať, že starosta obce konal 
v súlade s platným právom. 

- Príklad č. 6: 
Starostovia obcí, zmluvných strán 
zmluvy o zriadení spoločného 
obecného úradu, si v tejto zmluve 
zvolili za štatutárny orgán spoloč-
ného obecného úradu starostu, kto-

rý nie je starostom obce, ktorá je 
sídlom spoločného obecného úra-
du. Je takéto zvolenie štatutárneho 
orgánu spoločného obecného úradu 
v súlade s platným právom?

Riešenie: Určenie starostu, ktorý 
bude štatutárnym orgánom spo-
ločného úradu, je v zmysle § 20a 
ods. 3 písm. c) zákona o obecnom 
zriadení povinnou obsahovou ná-
ležitosťou zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu. Pritom 
zákon o obecnom zriadení neusta-
novuje, že musí ísť o starostu obce, 
ktorá je sídlom spoločného obecné-
ho úradu. Upozorňujem však, že 
pokiaľ bude štatutárnym orgánom 
obce starosta, ktorý nie je staros-
tom obce, ktorá je sídlom spoloč-
ného obecného úradu, tento nemá 
právne postavenie zamestnávate-
ľa, teda nadradené postavenie nad 
zamestnancami, ktorí plnia úlohy 
spoločného obecného úradu podľa 
Zákonníka práce a ani podľa záko-
na č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v z. n. p. Pre-
to podľa uvedených pracovnopráv-
nych predpisov nemusia zamest-
nanci, ktorí plnia úlohy spoločného 
obecného úradu, uposlúchnuť po-
kyny uvedeného štatutára spoloč-
ného obecného úradu a je otázne, či 
takýto štatutár spoločného obecné-
ho úradu môže ukončovať pracov-
ný pomer s takýmito zamestnan-
cami. Preto sa za vhodnú alterna-
tívu považuje, keď je za štatutárny 
orgán spoločného obecného úradu 
ustanovený starosta obce, ktorá je 
sídlom spoločného obecného úra-
du. Uvedený postup starostov, kto-
rí sú zmluvnými stranami zmlu-
vy o zriadení spoločného obecného 
úradu, je však v súlade s platným 
právom. 

- Príklad č. 7: 
V zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu si jednotlivé stra-
ny tejto zmluvy dohodli, že za zá-
väzky vzniknuté voči tretím oso-
bám zo zmluvy o zriadení spoloč-
ného obecného úradu zodpovedajú 
jednotlivé obce podľa miery svojho 

zavinenia a spolupodielu obcí na 
škode, ktorá protiprávnym kona-
ním tretím osobám vznikla v kon-
krétnom prípade. Je uvedené usta-
novenie zmluvy v súlade s platným 
právom?

Riešenie: Podľa § 20a ods. 4 záko-
na o obecnom zriadení platí, že 
za záväzky vzniknuté voči tretím 
osobám zo zmluvy uzavretej na 
účel uskutočnenia konkrétnej úlo-
hy alebo činnosti účastníci zmlu-
vy zodpovedajú spoločne a neroz-
dielne, pričom však uvedené platí 
len za predpokladu, že sa v zmlu-
ve o zriadení spoločného obecného 
úradu neustanoví iný variant. 

Spôsob zodpovednosti „spoločne 
a nerozdielne“ znamená, že pokiaľ 
viaceré obce spôsobili inému sub-
jektu škodu činnosťou spoločného 
obecného úradu, tak subjekt, kto-
rému vznikla škoda, môže požia-
dať ktorúkoľvek z týchto obcí, aby 
uhradila celú výšku dlhu aj za os-
tatné obce, pričom táto obec si po-
tom môže žiadať od obcí, za ktoré 
poskytla finančné plnenie, prísluš-
nú regresnú náhradu. Pokiaľ však 
niektorá z obcí neuhradí svoju výš-
ku dlhu, ostatné obce sa na jej časť 
dlhu musia poskladať a zabezpečiť 
úhradu. 

Uvedený variant „spoločné a ne-
rozdielne“ platí len podporne, zá-
kon o obecnom zriadení ho v § 20a 
ods. 4 ustanovuje len ako možnú 
alternatívu riešenia právnej zodpo-
vednosti jednotlivých obcí, zmluv-
ných strán zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu, a preto 
si jednotlivé obce v zmluve o zria-
dení spoločného obecného úradu 
môžu dohodnúť aj iný variant. Pre-
to uvedené konanie obcí v súvis-
losti s ustanovením delenej právnej 
zodpovednosti podľa rozsahu zavi-
nenia je v súlade s § 20a ods. 4 zá-
kona o obecnom zriadení.

- Príklad č. 8: 
Starosta obce, ktorá má byť sídlom 
spoločného obecného úradu, vyho-
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tovil znenie zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu a predlo-
žil ho na podpis jednotlivým sta-
rostom ostatných obcí, ktorých 
sa zmluva o zriadení spoločného 
obecného úradu týka a majú byť 
zmluvnými stranami. Je takéto ko-
nanie starostu obce, ktorá má byť 
sídlom spoločného obecného úradu 
v súlade s právom? Nastanú práv-
ne účinky takejto zmluvy o zriade-
ní spoločného obecného úradu? 

Riešenie: Starosta obce, ktorá je síd-
lom spoločného obecného úra-
du nekonal v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení, keďže pred 
podpisom zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu ju treba 
odsúhlasiť na zasadnutiach obec-
ných zastupiteľstiev obcí, zmluv-
ných strán zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu. Uzne-
senia obecných zastupiteľstiev 
obcí, ktoré sú zmluvnými strana-
mi zmluvy o zriadení spoločného 
obecného úradu, sú prílohou takej-
to zmluvy o zriadení spoločného 
obecného úradu. 

- Príklad č. 9: 
Starosta obce, ktorá má byť sídlom 
spoločného obecného úradu, vyho-
tovil znenie zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu a predlo-
žil ho na podpis jednotlivým sta-
rostom ostatných obcí, ktorých sa 
zmluva o zriadení spoločného obec-
ného úradu týka a majú byť zmluv-
nými stranami. Niektorí zo staros-
tov obcí však predložili uznesenia 
svojich obecných zastupiteľstiev 
o schválení zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu, ktoré boli 
schválené súhlasom nadpolovičnej 
väčšiny prítomných poslancov prí-
slušnej obce v konkrétnom prípa-
de. Je takéto konanie starostu obce, 
ktorá má byť sídlom spoločného 
obecného úradu, v súlade s právom? 
Nastanú právne účinky takejto 
zmluvy o zriadení spoločného obec-
ného úradu? 

Riešenie: Je nevyhnutné, aby obec-
né zastupiteľstvo každej obce, kto-

rá má byť zmluvnou stranou zmlu-
vy o zriadení spoločného obecného 
úradu, s ňou vyjadrilo súhlas pros-
tredníctvom nadpolovičnej väčši-
ny všetkých poslancov každej obce, 
ktorá je účastníkom zmluvy, a preto 
nepostačuje len nadpolovičná väč-
šina prítomných poslancov. Pre-
to možno konštatovať, že postup 
starostu obce, ktorá má byť sídlom 
spoločného obecného úradu, nebol 
v súlade s platným právom a takto 
podpísaná zmluva o zriadení spo-
ločného obecného úradu nespôsobí 
zamýšľané právne účinky.

- Príklad č. 10: 
Pri podpisovaní zmluvy o zriade-
ní spoločného obecného úradu vy-
stupoval za príslušnú obec, zmluv-
nú stranu zmluvy o zriadení spo-
ločného obecného úradu, zástupca 
starostu obce, ktorý ju aj podpísal. 
Je takéto konanie zástupcu staros-
tu obce v súlade s právom? Nasta-
nú právne účinky takejto zmlu-
vy o zriadení spoločného obecného 
úradu?

Riešenie: Zmluvu o zriadení spoloč-
ného obecného úradu môžu podpi-
sovať starostovia jednotlivých obcí, 
zástupcovia starostu na základe pí-
somného poverenia podľa § 13b 
ods. 3 zákona o obecnom zriadení 
alebo zamestnanec obce písomne 
poverený starostom obce podľa § 13 
ods. 5 zákona o obecnom zriadení. 
Pokiaľ zástupca starostu obce alebo 
zamestnanec obce nemajú písomné 
poverenie od starostu obce, ich prí-
padný podpis na zmluve o zriadení 
spoločného obecného úradu nebude 
spôsobovať právne účinky a nebude 
mať právny význam. 

Preto platí, že zástupca starostu 
obce nemôže automaticky vystupo-
vať v pozícii štatutárneho zástupcu 
obce, ale potrebuje písomné pove-
renie od starostu obce na konkrét-
ny právny úkon, teda aj na pod-
pis zmluvy o zriadení spoločného 
obecného úradu. Pokiaľ má obec 
viac ako 20 000 obyvateľov, staros-
ta obce môže poveriť zastupovaním 

dvoch zástupcov starostu, pričom 
určí ich poradie. 

Podpis starostu obce na zmluve 
o zriadení spoločného obecného 
úradu musí byť potvrdený odtlač-
kom úradnej okrúhlej pečate s er-
bom obce a nie so štátnym znakom, 
keďže medziobecná spolupráca je 
originálnou právomocou samo-
správy.

V súvislosti s novelou zákona 
o obecnom zriadení, ktorá bola vy-
konaná zákonom č. 70/2018 Z. z., sa 
do § 20a ods. 5 ustanovila pre obec, 
ktorá je sídlom spoločného obecné-
ho úradu, právna povinnosť, podľa 
ktorej predkladá správu o činnosti 
a hospodárení spoločného obecné-
ho úradu Ministerstvu vnútra Slo-
venskej republiky do 31. marca za 
dva predchádzajúce kalendárne 
roky, pričom ide o kogentnú práv-
nu úpravu. 

Vzhľadom na uvedené možno kon-
štatovať, že pokiaľ mal zástupca 
starostu písomné poverenie od sta-
rostu obce na podpis zmluvy o zria-
dení spoločného obecného úradu, 
konal zástupca starostu v súlade 
s platným právom a nastanú práv-
ne účinky takejto zmluvy o zriade-
ní spoločného obecného úradu. 

Záver: 
Spoločný obecný úrad predstavu-
je využívanú možnosť riešenia vý-
konu decentralizovaných úloh ve-
rejnej správy. Na jeho vznik tre-
ba právne relevantným spôsobom 
uzatvoriť zmluvu o zriadení spo-
ločného obecného úradu, ktorá 
musí mať jednotlivé obsahové ná-
ležitosti, ktoré ustanovuje právna 
úprava. Taktiež musí byť striktne 
dodržaný postup jej uzatvárania. 
Pritom spoločný obecný úrad nemá 
vlastnú právnu subjektivitu, uľah-
čuje však podstatným spôsobom 
výkon decentralizovaných kompe-
tencií, ktoré majú byť vykonávané. 

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.
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pRÍplaTKy Za pRáCU NadČas
Zamestnanec bol v práci v nede-
ľu od 03:30 hod. do 10.00 hod. (od-
pratávanie snehu), pričom jeho bež-
ný pracovný čas je od pondelka do 
piatka, tzn., že nedeľa je deň nepre-
tržitého odpočinku. Zároveň sa do-
hodol so zamestnávateľom, že si za 
tento nadčas chce vyčerpať náhrad-
né voľno. Ako máme postupovať pri 
preplácaní v zmysle zákona o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme? 

Z otázky vyplýva, že zamestnáva-
teľ postupuje pri odmeňovaní pod-
ľa ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o odmeňovaní“). Keďže zamestnan-
cov bežný pracovný čas je od pondel-
ka do piatka, vykonávaná práca v ne-
deľu je prácou nadčas, vykonávanou 
v deň nepretržitého odpočinku za-
mestnanca. Zamestnanec sa so za-
mestnávateľom dohodol, že si chce za 
prácu nadčas vybrať náhradné voľno. 
Zamestnávateľ bude postupovať pod-
ľa § 16, § 17 a § 19 zákona o odmeňo-
vaní a zamestnancovi vyplatí:

 ● Príplatok za prácu v noci (§ 16 
a § 19 ods. 2 zákona o odmeňova-
ní) v čase od 03:30 hod. do 06.00 
hod. tzn., že zamestnancovi bude 
vyplatený príplatok za prácu 
v noci za 2,5 hod. [§ 98 ods. 1 záko-
na č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v z. n. p. (ďalej len „Zákonník prá-
ce“)]. „Nočná práca je práca vy-
konávaná v čase medzi 22. hodi-
nou a 6. hodinou“. Tu si treba dať 

pozor na výšku príplatku za noc. 
Zamestnancovi, ktorý je odmeňo-
vaný podľa zákona o odmeňova-
ní, patrí za hodinu práce v noci 
príplatok v sume 25 % hodinovej 
sadzby funkčného platu, najmenej 
však príplatok v sume 30 % mini-
málnej mzdy v eurách za hodinu 
podľa osobitného predpisu. (Oso-
bitným predpisom sa rozumie na-
riadenie vlády SR, ktorým sa usta-
novuje minimálna mzda na prís-
lušný kalendárny rok. Pre rok 2019 
je to nariadenie vlády č. 300/2018 
Z. z.). Ak zamestnávateľ nemá 
mzdový program, ktorý automa-
ticky prepočíta výšku príplatku, 
je potrebné v prípade nároku na 
príplatok za prácu v noci vypočí-
tať výšku hodinovej mzdy zamest-
nanca podľa zákona o odmeňova-
ní a podľa Zákonníka práce. 

 Príklad pri odmeňovaní zamestnan-
ca vo výške minimálnej mzdy, tzn. vo 
výške 520 eur:
• Príplatok podľa zákona o od-

meňovaní je v sume 25 % hodi-
novej sadzby funkčného platu. 
Hodinová sadzba funkčného 
platu je pri 37 a ½ hodino-
vom pracovnom čase týžden-
ne 1/163 funkčného platu (§ 27 
ods. 4 zákona o odmeňovaní), 
čo je 3,1902 eur. Z toho 25 % je 
0,7976 eur. 

• Príplatok podľa Zákonníka 
práce je najmenej v sume 30 % 
minimálnej mzdy v eurách 
za hodinu podľa osobitného 
predpisu. Hodinová suma mi-
nimálnej mzdy pre rok 2019 
je vo výške 2,989 eur. Z toho 
30 % je 0,8967 eur. 

 Zamestnancovi bude patriť za 
hodinu práce v noci príplatok 
vo výške 0,8967 eur. 

 ● Príplatok za prácu v sobotu alebo v ne-
deľu (§ 17 a § 19 ods. 2 zákona o od-
meňovaní) – zamestnancovi ďalej 
patrí príplatok za prácu v nedeľu, 
a to v rozsahu 6,5 hod. Zamestnan-
covi patrí za hodinu práce v sobo-
tu alebo nedeľu príplatok v sume 
30 % hodinovej sadzby funkčné-
ho platu, najmenej však prípla-
tok v sume 50 % minimálnej mzdy 
v eurách za hodinu podľa oso-
bitného predpisu [§ 122b ods. 1 
a § 252m písm. a) Zákonníka prá-
ce]. Rovnako, ako pri príplatku 
za noc, je potrebné v závislosti od 
výšky funkčného platu zamestnan-
ca vypočítať, či sa príplatok za ho-
dinu práce v nedeľu bude posky-
tovať vo výške podľa zákona o od-
meňovaní alebo Zákonníka práce. 

 ● V zmysle § 19 ods. 1 zákona o od-
meňovaní, v prípade, ak zamest-
nanec za prácu nadčas čerpá ná-
hradné voľno, patrí mu príslušná 
časť funkčného platu a za každú 
hodinu práce nadčas hodina ná-
hradného voľna. Zamestnancovi 
v tomto prípade nepatrí zvýšená 
hodinová sadzba funkčného pla-
tu o 60 %. V prípade, keď zamest-
návateľ neposkytne zamestnan-
covi náhradné voľno počas troch 
kalendárnych mesiacov alebo 
v inom dohodnutom čase po vy-
konaní práce nadčas, zamestná-
vateľ vyplatí zamestnancovi aj 
zvýšenú hodinovú sadzbu vo 
výške 60 % funkčného platu. 

Mgr. Zuzana Dianová

Otázky a odpovede


