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Zabezpečovanie samosprávnych kompetencií v jednotlivých veľkostných 
kategóriách obcí v regiónoch Gemer a Spiš 

 
Prípadová štúdia 

 
 
 

I. Teoretický a legislatívny  prehľad riešenej problematiky 
 
 
 
  1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 
 

Samospráva predstavuje oprávnenie obcí a regiónov samostatne rozhodovať 

a uskutočňovať právom vymedzený okruh záležitostí, ktoré sú priamo späté so 

záujmami obyvateľstva žijúceho v území mesta, dediny, regiónu. 

Opodstatnenosť územnej samosprávy výstižne uvádza Európska deklarácia miestnej 

samosprávy, z ktorej vyplýva, že: 

• územná správa vecí verejných je najbližšie k občanom. Môže ich priamo zapájať do 

rozhodovania o záležitostiach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú, 

• vytvára predpoklady pre uplatňovanie zásady „vôľa ľudu je základom moci“, 

• posilňuje priame zapojenie všetkých spoločenských vrstiev do formovania a realizácie 

sociálneho a ekonomického rozvoja územia, v ktorom žijú, 

• správa územia môže byť vykonávaná efektívnejšie a demokraticky, pretože na 

miestnej a regionálnej úrovni je možné lepšie poznať rozvojové zdroje a možnosti ich 

hospodárskeho využitia a do procesu rozvoja zapája značnú časť spoločenstva 

v území. 

V Európskej charte miestnej samosprávy (1985) je miestna samospráva 

definovaná ako prirodzeno-právny inštitút, ktorý je výrazom práva a schopností 

obyvateľstva spravovať tú časť verejných záležitostí, ktorá patrí medzi jeho vlastné. 

Uplatňovanie územnej samosprávy je dnes považované za jeden zo základných 

znakov charakterizujúcich demokratický štát. Orgány miestnej i regionálnej samosprávy 

sú charakterizované na základe týchto demokratických znakov: 

• sú volené občanmi, t.j. vznikajú zdola, 

• územné hranice samosprávy nekopírujú vždy administratívno-teritoriálne členenie 

štátu  
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• orgány územnej samosprávy samostatne vykonávajú svoju pôsobnosť vyplývajúcu  

z ústavného a zákonného vymedzenia (tzv. vlastná pôsobnosť). Túto pôsobnosť im 

možno obmedziť iba formou zákona, 

• na orgány územnej samosprávy možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej 

správy (tzv. prenesená pôsobnosť), 

• vo vlastnej pôsobnosti môžu prijímať zodpovedajúce právne normy podľa vlastnej 

úvahy. Tieto právne normy nemôžu odporovať právnym normám vyššej právnej sily, 

• od ústredných orgánov štátnej správy sú relatívne nezávislé (existuje finančná 

závislosť). 

Samospráva zahŕňa takú oblasť verejnej správy, ktorá je zákonom zverená subjektom, 

ktorých sa bezprostredne dotýka. V tomto zmysle je samospráva časťou správy štátu 

decentralizovanou na subjekty neštátneho charakteru. 

Samospráva sa prejavuje predovšetkým ako činnosť riadiaceho charakteru. Na 

rozdiel od štátnej správy sa však prvky riadenia a prvky regulácie prejavujú ako samoriadenie 

a samoregulácia.  

Samospráva sa vo svojej činnosti spravuje zákonmi, vlastnými mocenskými aktmi 

a vlastnou samosprávnou mocou. 

Samospráva je charakterizovaná:  1. demokratickým výkonom moci, 

                                                                        2. územnou autonómiou výkonu moci, 

                                                                        3. samosprávnou zodpovednosťou, 

                                                                        4. kombináciou samosprávnych a štátoprávnych  

                                                                            funkcií 

Demokratický výkon moci je základnou črtou samosprávy a prejavuje sa v možností 

a povinnosti obyvateľstva podieľať sa na správe vecí verejných rôznymi formami. Vyplýva to 

z ústavného princípu suverenity ľudu ako výlučného reprezentanta miestnej verejnej moci. To 

znamená, že miestna samospráva má nielen právo, ale aj povinnosť (na území, ktoré 

spravuje a v medziach zákona stanovených) spravovať verejné záležitosti pre úžitok 

miestneho spoločenstva. 

Demokratický výkon moci si vyžaduje mať k dispozícií adekvátne formy pre jeho 

realizáciu, a to také, ktoré umožnia obyvateľstvu aktívne sa podieľať na spravovaní verejných 

záležitostí. 
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Výkon samosprávy sa uskutočňuje viacerými formami. Prostredníctvom volených 

orgánov, hlasovaním obyvateľov,  verejným zhromaždením, ale i priamou účasťou 

obyvateľstva na správe vecí verejných. 

• Územná autonómia znamená, že samosprávna pôsobnosť a rozhodnutia 

volených samosprávnych orgánov vykonané v zmysle zákona sú platné len pre 

územie a obyvateľstvo žijúce v ňom, ktoré dalo svoj mandát poslancom 

a starostom, resp. predsedom samosprávnych krajov. Rozhodnutia obecného 

a regionálneho zastupiteľstva nemôžu byť anulované iným orgánom alebo 

štátnou správou, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom. Správnosť rozhodnutí 

volených orgánov môžu posúdiť len ich voliči. 

Zákony presne vymedzujú aké úlohy patria do vlastného okruhu pôsobností územných 

samospráv. 

Územná autonómia sa vo výkone samosprávy prakticky prejavuje: 

• samostatným a slobodným určením rozvojových priorít v území, 

• samostatným rozhodnutím o využití majetku obcí a regiónov ako aj o rozpočtoch, 

ktorými disponujú, 

• určením spôsobu riešenia rozvojových programov, 

• slobodným rozhodovaním o združovaní obcí, 

• vydávaním všeobecných záväzných nariadení platných v pôsobnosti obcí alebo krajov, 

ktoré tieto nariadenia vydali. 

Samosprávna zodpovednosť predstavuje prakticky povinnosť obce alebo vyššieho 

územného celku zabezpečovať všetky úlohy súvisiace s napĺňaním základných potrieb 

obyvateľstva žijúceho v príslušnom území, ktoré sú vymedzené zákonom. Obce a regióny ako 

samostatné ekonomické a právne subjekty majú možnosť plniť úlohy aj nad rámec 

kompetencií, pokiaľ na to majú prostriedky a potrebnú úroveň odborného a aktívneho 

ľudského potenciálu. 

Kombinácia samosprávnych a štátoprávnych funkcií vyplýva z toho, že obce 

a regióny zabezpečujú aj úlohy, ktoré sú na ne prenesené zo štátnej správy. Sú to tzv. úlohy 

v prenesenom okruhu pôsobností zo štátnej správy na územné samosprávy, ktoré ich 

zabezpečujú. Územné samosprávy, tak miestne ako aj regionálne, vykonávajú teda dva druhy 

úloh: 
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• úlohy vo vlastnom (originálnom) okruhu pôsobnosti, t.j. také úlohy, ktoré im 

ukladajú zákony o obecnom zriadení, zákon o samospráve vyšších  územných celkoch, 

kompetenčný zákon a ďalšie zákony. 

• úlohy v prenesenom okruhu pôsobnosti zo štátnej správy. Ide o úlohy, za ktoré 

nesie zodpovednosť štát, ale výkonmi týchto úloh poveril územné samosprávy. 

Reálna samospráva obcí a regiónov je konštituovaná na právnej subjektivite 

územného spoločenstva občanov, nie na právne subjektivite ich orgánov. Ekonomicky je 

založená na existencii vlastného majetku a na vlastných finančných zdrojoch, s ktorými 

môže v záujme spoločenstva slobodne nakladať. 

Miestna a regionálna samospráva majú rovnakú podstatu, a preto majú mnoho 

spoločných znakov a vlastností. Zákonná úprava ich činnosti, štruktúra orgánov a systém 

činností je preto v mnohom rovnaká. 

  

 

2. MIESTNA (OBECNÁ) SAMOSPRÁVA 
 

Miestna samospráva predstavuje oprávnenie obce (mesta, dediny) samostatne 

rozhodovať a uskutočňovať právom vymedzený okruh záležitostí, ktoré sú priamo späté 

so záujmami obyvateľstva obce. 

Právne postavenie obcí je zakotvené najmä v článkoch  64 až  71 Ústavy SR 

 

2.1  OBEC AKO OBJEKT SAMOSPRÁVY 

 
Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúca 

občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. 

           Úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a obyvateľstva v ňom žijúceho.  

• Obec je právnickou osobou. Ako právnická osoba je obec spôsobilá mať práva 

a povinnosti ako ktorákoľvek právnická osoba. Má vlastnú spôsobilosť na právne úkony. 

V praxi to znamená, že obec môže vlastným konaním a vo vlastnom mene zakladať, meniť 

a zrušiť právne vzťahy. Môže kúpiť alebo predať nehnuteľnosti. Starosta môže za obec 

uzatvárať pracovnú zmluvu s konkrétnou fyzickou osobou a pod. 

• Obec ako ekonomická jednotka má svoj majetok, s ktorým môže nakladať v zmysle 

zákonom stanovených podmienok a rozhodnutia zastupiteľstva. Má tiež svoje finančné 
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prostriedky, ktorými financuje samosprávne úlohy, ktoré jej ukladá zákon a zabezpečuje 

i rozvojové programy. Ekonomickú činnosť teda môže obec uskutočňovať na základe 

vlastného majetku i finančných zdrojov, ktorými obec disponuje. 

• Obec ako sociálna jednotka. Na svojom území združuje rôzne skupiny obyvateľstva, 

ktorým vytvára podmienky pre vyššiu kvalitu života. Obyvateľstvom obce je každý občan, 

ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Obyvatelia sa môžu podieľať na samospráve 

viacerými spôsobmi, ktoré už boli uvedené. Okrem už uvedených spôsobov sa obyvatelia 

môžu so svojimi problémami a sťažnosťami obracať na obecné orgány a môžu požadovať od 

obecných orgánov pomoc v čase náhlej núdze a požadovať ochranu svojej osoby a majetku. 

 
3. KOMPETENCIE OBCE PRI VÝKONE SAMOSPRÁVY  
 

Obec spravuje svoje vnútorné veci vo vlastnom okruhu pôsobnosti, ktoré možno 

deliť na povinné – definované ústavou a zákonmi a dobrovoľné úlohy  a  v prenesenom 

okruhu pôsobnosti zo štátnej správy. Štruktúru kompetencií definovanú zákonom dopĺňajú 

špecifické vládne programy (rozvojové – podpora bytovej výstavby, podpora regionálneho 

rozvoja, sociálne a pod.). 

Obec spravuje svoje vnútorné veci, v súlade s §4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, najmä v nasledovných oblastiach pôsobnosti (tzv. originálne 

kompetencie): 

1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom obce,  

2. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 

3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 

4. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva 

súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej 

činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, 

5. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných 

zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území  a pamätihodností obce, 

6. zabezpečuje verejno-prospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej 

zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, 

nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 
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7. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, 

chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej 

starostlivosti, vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú a umeleckú činnosť, 

telesnú kultúru a šport, 

8. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, 

pritom určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb 

a spravuje trhoviská, 

9. obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 

koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy 

rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 

10. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia 

potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, 

11. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové 

a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 

12. organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 

13. zabezpečuje verejný poriadok v obci, pritom nariadením môže ustanoviť činnosti, 

ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo miesto, 

14. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá 

o zachovanie prírodných hodnôt, 

15. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, 

16. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 

17. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. 

          Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s inými obcami, s politickými stranami 

a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj 

s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.  

         Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi 

celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa 

členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov. 

S postupujúcim procesom reformy verejnej správy  zákonom č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, 

prípadne podľa ďalších osobitných predpisov, od roku 2002 prechádzali na obec ďalšie 

kompetencie, a to tak vo vlastnej ako aj prenesenej pôsobnosti. Tento zákon ako aj zákon o 

obecnom zriadení určujú interpretačné pravidlo, na základe ktorého sa rozlišuje, či ide 

o originálnu (samosprávnu) pôsobnosť, alebo o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy. 
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Presun kompetencií sa uskutočnil v piatich etapách: k 1.1.2002,  k 1.4.2002, k 1.7.2002, 

k 1.1.2003 a k 1.1.2004. Ide o významný nárast nielen rozsahu kompetencií, ale aj objemu 

výdavkov s tým súvisiacimi. 

Pôsobnosti prechádzajúce na obce v rokoch 2002 – 2004: 

18. vedenie matriky - zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách – prenesený výkon 

19. ochrana drevín, ozdravovanie, výrub a náhradná výsadba -zákon č. 287/1994 o ochrane 

prírody - prenesený výkon 

20. pôsobnosť stavebného úradu v prvom stupni výkonu štátnej správy – zákon č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – prenesený výkon, 

21. zdravotná starostlivosť – zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti -

(polikliniky, nemocnice I. typu, nemocnice s poliklinikami I. typu) - originálna 

kompetencia, 

22. základné školy a školské zariadenia – zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných 

a stredných škôl , zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve  a zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach - (zriaďovanie 

a zrušenie škôl, školských zariadení ako umeleckých škôl, predškolských zariadení, 

školských klubov, centier voľného času, školských kuchýň a jedální a i.), 

23. sociálne služby – zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci -(zriaďovanie rôznych 

typov sociálnych zariadení) - originálne kompetencie, 

24. divadelná činnosť (profesionálne divadelné subjekty) – zákon č. 384/1997 Z.z.. 

o divadelnej činnosti – originálna kompetencia, 

25. múzeá a galérie - zákon č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách - originálna 

kompetencia, 

26. telesná kultúra – zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre -(vytvárať podmienky pre 

rozvoj športu) – prenesený výkon, 

27. správa vodného hospodárstva - zákon č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom 

hospodárstve - napr. kanalizačné poriadky, prípojky a i. - prenesený výkon 

28. pozemné komunikácie – zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - 

(vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie – 

prenesený výkon, zabezpečenie stavebno-technického vybavenia ciest a miestnych 

komunikácií - originálna kompetencia) 

 

Z uvedených oprávnení vyplýva, že pri výkone samosprávy obce koordinujú, ale 

priamo ovplyvňujú všestranný rozvoj svojho územia, ktoré je prirodzenou súčasťou určitého 
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regiónu. Preto sú obce i priamymi aktérmi regionálneho rozvoja,  regionálnej politiky 

a cestovného ruchu, v súlade so zákonom NR SR č. 503/2001 Z.z. o regionálnom rozvoji: 

    27.                    

• vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja – originálna kompetencia 

• vypracúvanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja - originálna 

kompetencia 

• koordinovanie spolupráce právnických osôb pri vypracúvaní programov 

rozvoja obcí - originálna kompetencia 

• vypracúvanie programov cestovného ruchu - originálna kompetencia 

• koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu - 

originálna kompetencia 

Financovanie úloh miestnej samosprávy je kombináciou vlastných príjmov a transferov. Ich 

pomer závisí od pomeru originálnych kompetencií, preneseného výkonu štátnšj správy 

a špeciálnych vládnych programov. Financovanie originálnych (samosprávnych) úloh sa 

realizuje najmä z vlastných zdrojov. Náklady preneseného výkonu štátnej správy uhrádza 

v plnom rozsahu štát. Štruktúra a zameranie špecifických vládnych programov ako aj 

zabezpečenie zdrojov ich financovania je v kompetencii vlády SR. 

 

4. MEDZIOBECNÁ SPOLUPRÁCA 

 
Slovensko je charakteristické výraznou rozdrobenosťou a hustou sídelnou štruktúrou 

s prevahou malých obcí. Koncentráciu do 1000 obyvateľov má až 69 % obcí, pričom v nich 

žije len 16 % obyvateľstva. Najväčšia koncentrácia malých obcí je na východe a juhu 

Slovenska. Táto rozdrobenosť spôsobuje vážne administratívne, technické, organizačno-

riadiace, komunikačné a tiež finančné problémy vo verejnej správe. 

Z výraznej diverzifikácie veľkostných skupín obcí na Slovensku vyplýva aj nižšia 

spôsobilosť malých obcí preberať na seba a skutočne vykonávať prenesené  kompetencie zo 

štátnej správy v rámci procesu decentralizácie. 

Jedným z možných riešení zameraných na zvýšenie odbornosti a zároveň aj 

efektívnosti výkonu originálnych aj prenesených kompetencií v miestnej samospráve je 

medziobecná spolupráca. 

Medziobecná spolupráca je termín, ktorý sa používa na označenie dohôd, 

prostredníctvom ktorých dve alebo viaceré obce spolupracujú pri poskytovaní služieb svojim 
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občanom alebo pre spoločné využívanie zariadení, pričom je stále zachovaná ich samostatná 

právna subjektivita a postavenie. 

Systémy spolupráce sa v jednotlivých krajinách odlišujú a môžu mať rôznu formu – 

od jednoduchého kontraktu spolupráce až po vysoko vyvinutý systém spolupráce. Niekedy 

môže ísť o vytvorenie spoločných inštitúcií alebo spoločných rád. 

Táto spolupráca môže byť dobrovoľná alebo môže byť v niektorých krajinách 

vytváraná povinne zo zákona. Štát v niektorých krajinách vyvíja tlak na obce, aby 

spolupracovali; napr. určením, že kompetencie budú prenesené zo štátnej správy na 

samosprávu len vtedy, ak je dosiahnutý určitý štandard. Takéto štandardy majú často formu 

minimálneho počtu obyvateľov tvoreného spolupracujúcimi obcami. 

Na Slovensku upravuje medziobecnú spoluprácu zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (novelizáciou č. 295/1992 Zb.) umožňuje obciam 

zriadiť spoločné obecné úrady (spoločné úradovne) na základe dobrovoľnosti a vzájomnej 

výhodnosti. 

Využitie tohto inštitútu sa začína až v súvislosti s realizáciou presunu kompetencií zo 

štátnej správy na obce (od roku 2002), najmä preneseného výkonu štátnej správy na malé 

obce. Inštitút spoločnej obecnej úradovne ako forma vnútroštátnej dobrovoľnej spolupráce 

obcí sa zriaďuje zmluvou, ktorej formálne a obsahové náležitosti sú stanovené zákonom 

o obecnom zriadení.  

Spoločný obecný úrad, podľa platnej legislatívy v SR, nemá právnu subjektivitu, je len 

spoločnou úradovňou vo veciach presne stanovených v zmluve o spoločnom úrade pre 

zmluvné obce. Nedochádza k obmedzeniu identity príslušných obcí a ich právne postavenie sa 

nemení. 

Právny rámec zriaďovania spoločných obecných úradov určujú nasledovné 

podmienky: 

• zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná, 

• účastníkmi musia byť najmenej dve obce, ktoré nemusia  byť susediace, 

• zmluvu musia schváliť obecné zastupiteľstva všetkých obcí, ktoré pristupujú 

k zriadeniu spoločnej úradovne nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, 

• o vzniknutých sporoch medzi účastníkmi na podnet jedného z nich rozhoduje súd, 

            Zmluva o zriadení spoločných obecných úradov má obsahovať: 

1. pravidlá financovania jeho činnosti, 

2. určenie sídla a počtu zamestnancov, 
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3. vymedzenie vzťahov k orgánom jednotlivých obcí, 

4. určenie, ktorý starosta bude štatutárnym orgánom ako aj ďalšie 

potrebné veci. 

Hlavné úlohy spoločných obecných úradovní sú najmä: 

• odborná príprava podkladov na rozhodovaciu činnosť príslušných starostov 

v správnom konaní, 

• odborná príprava návrhov na normotvornú právomoc obcí (príprava návrhov 

všeobecne záväzných nariadení obce), 

• príprava podkladov na rozhodovanie obecných zastupiteľstiev príslušných obcí 

a orgánov nimi zriadených, 

• ďalšie funkcie napr.: spoločná podateľňa a výpravňa písomností. 

Formy organizácie spoločných obecných úradovní sú:  

• integrálna súčasť v existujúcej organizačnej štruktúre obecného úradu, kde má 

sídlo, t.j. jeho pracovníci sú v jednotlivých organizačných útvaroch, ktoré plnia 

úlohy obce a zároveň aj úlohy vyplývajúce zo zmluvy o spoločnom obecnom 

úrade pre zmluvné obce, 

• samostatný organizačný útvar v obecnom úrade, 

• samostatný organizačný útvar aj s výkonom servisných činností. 

Pracovníci spoločného obecného úradu nie sú v pracovno-právnom vzťahu k obecnému 

úradu, ale sú v pracovnom pomere k obci, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. 

    V zásade,  ústavne zakotvený princíp dobrovoľnosti spolupráce na báze SOÚ spôsobil, že 

v praxi  síce existovalo k 31.12.2004 na MV SR evidovaných 192 SOÚ, v ktorých   

bolo  zapojených 2 747 obcí., tieto však zabezpečovali  najmä činnosti vyplývajúce 

z preneseného výkonu štátnej správy na obec. Problémy vznikali najmä pri financovaní 

činnosti a majetku SOÚ.   
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II. Metodický postup riešenia 

 
S postupom reformy verejnej správy sa čoraz väčší rozsah kompetencií presúva na miestnu 

úroveň. Obce sa s touto rastúcou záťažou vysporiadavajú rozdielne v závislosti od ich 

veľkosti, ekonomickej sily a v neposlednom rade aj od manažérskych zručností svojich 

volených reprezentantov resp. profesionálnych pracovníkov. 

 Cieľom štúdie je identifikovať rozsah originálnych aj prenesených kompetencií, 

vykonávajú obce a to či už priamo v obci alebo v spoločnej úradovni.  

 

Metodický postup riešenia projektu vychádza z východiskovej hypotézy, definovanej 

na základe poznatkov získaných štúdiom literárnych prameňov ako aj vlastným pozorovaním. 

Ide o nasledovnú hypotézu: 

1. S veľkosťou obce sa mení množstvo skutočne poskytovaných služieb v rámci kompetencií  

    daných zákonom. 

. 

Priestor pre skúmanie bol vymedzený hranicami okresov Spišská Nová Ves, Levoča 

a Kežmarok ako reprezentantov regiónu Spiš a Rožňava a Revúca ako reprezentanti regiónu 

Gemer. Predmetom skúmania boli obce vidieckeho typu, preto zo zoznamu boli vylúčené 

obce, ktoré majú legálne priznaný štatút mesta.   

 

Obce boli roztriedené do veľkostných skupín podľa počtu obyvateľov s využitím 

metódy prirodzených zlomov (Natural Breaks Classification). Táto metóda identifikuje 

hraničné bodu tak, že hľadá zoskupenia a trendy, ktoré sú vnútornou vlastnosťou údajov. 

Údaje sú spracované pomocou softvéru ArcView GIS, ktorý využíva Jenkovu optimalizačnú 

metódu, ktorou sa minimalizuje rozptyl vnútri každej triedy. Skupina prvkov sa usporiada od 

najmenších po najväčšie podľa zvoleného kritéria. Prvky sú rozdelené do tried, ktorých 

hranice sa vytvárajú vtedy, keď nastane pomerne veľký skok v hodnotách 
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Tabuľka 1. Početnosť obcí vo veľkostných skupinách v jednotlivých okresoch  

 

Okres  Veľkostná skupina obcí  Spolu  

  do 300 301-500 501-1000 1001-1500 1501-2500 nad 250 1   

Spišská Nová Ves 4 6 10 4 5 3 32 

Levoča 14 9 7 0 1 0 31 

Kežmarok 9 6 11 4 5 4 39 

Regoión Spiš  27 21 28 8 11 7 102 

Rožňava 16 13 22 4 5 0 60 

Revúca 19 10 7 3 0 0 39 

Región Gemer  35 23 29 7 5 0 99 

Spolu  62 44 57 15 16 7 201 

Zdroj: Databáza Katedry regionálneho rozvoja, FEŠRR, SPU Nitra 

 

Veľkosť vzorky obcí vybraných pre terénny prieskum  bola zvolená na úrovni  20 % 

z celkového počtu obcí nachádzajúcich sa na vymedzenom území.  Je to 51 obcí z celkového 

počtu 201 obcí. 

 Štruktúra výberovej vzorky sleduje početné zastúpenie obcí v jednotlivých 

veľkostných skupinách. 

 

Tabuľka 2. Početnosť obcí vo veľkostných skupinách vo výberovom súbore obcí 

 

Okres  Veľkostná skupina obcí  Spolu  

  do 300 301-500 501-1000 1001-1500 1501-2500 nad 250 1   

Spišská Nová ves 1 2 3 1 2 1 10 

Levoča 4 2 2 0 0 0 8 

Kežmarok 2 1 3 1 2 2 11 

Regoión Spiš 7 5 8 2 4 2 28 

Rožňava 4 3 4 1 1 0 13 

Revúca 4 2 2 1 0 0 8 

Región Gemer 8 5 6 2 1 0 22 

Spolu 15 10 14 4 5 3 51 

 

 Pri výbere konkrétnych obcí bolo okrem veľkostného kritéria brané do úvahy aj 

priestorové kritérium determinované vzdialenosťou od najbližšieho centrálneho (okresného) 

mesta. Zoznam obcí zaradených do výberového súboru je uvedený v tabuľke č. 4. priestorové 

rozloženie obcí zahrnutých do výberového súboru ako aj priestorové rozloženie veľkostných 

skupín obcí je znázornené na kartograme č.1. 
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 Súbor bol štatisticky testovaný na hladine α ≤ 0,05.  

Informácie o obciach a o kompetenciách ktoré vykonávajú boli získavané na základe 

terénneho prieskumu pomocou formalizovaného dotazníka metódou riadeného rozhovoru. 

Formulár dotazníka je priložený. 

Výsledky dotazníkového prieskumu boli spracované do kontingenčnej matice a vyhodnotené 

pomocou štatistického programového balíka SAS. 

Súbor bol spracovávaný aj pomocou metódy neurónových sietí. Výsledky však v projekte nie 

sú interpretované, nakoľko veľkosť vzorky nevyhovovala štatistickým kritériám a výsledky 

spracovania nie sú interpretovateľné.  
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III. Interpretácia výsledkov 

dotazníkového prieskumu spracovaných štatistickými metódami 

prostredníctvom softvéru SAS 

 

Dotazovanou osobou z 51 skúmaných obcí bol v 48 prípadoch starosta, resp. starostka a v 3 

prípadoch osoba poverená starostom. 

1. Analýza uplatňovania pôvodných kompetencií obcí 

• Uvedených 10 pôvodných kompetencií (viď tabuľka III/1) zabezpečuje všetkých 51 

dotazovaných obcí bez ohľadu na počet ich obyvateľov v plnom rozsahu. I napriek tomu 

možno spomenúť niektoré kvalitatívne rozdiely v ich výkone. Najmä v menších obciach: 

- nie je majetok obce dostatočne zadokumentovaný 

- návrhy rozpočtov a záverečných účtov pred schvaľovaním nie sú zverejňované v zmysle 

zákona a tiež majú rozdielnu vypovedaciu schopnosť; podobne to platí aj o VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku. 

Najčastejšími formami poskytovania tzv. komunálnych služieb v obciach okrem nakladania 

s TKO, sú služby realizované prostredníctvom aktivačnej činnosti, prípadne vlastnými 

pracovníkmi obce, niektoré odbornejšie práce sa realizujú na základe dohôd o vykonaní práce. 

2. Pôvodnú kompetenciu – obstarávanie a schvaľovanie územno-plánovacej dokumentácie -

v dvoch prípadoch v obciach do 300 obyvateľov a v jednom prípade v obciach od 501 do 

1000 obyvateľov realizujú prostredníctvom spoločnej úradovne. 

Žiadne iné pôvodné kompetencie v žiadnej z veľkostných kategórií obcí sa  prostredníctvom 

spoločných úradovní nerealizujú. 
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Pôvodné kompetencie v plnom rozsahu zabezpečované všetkými obecnými úradmi 

 

• V obciach do 300 obyvateľov z ďalších pôvodných kompetencií (viď tabuľka III/2) sa 

najčastejšie (v 93,3%) realizuje  vedenie obecnej kroniky. Vôbec sa neuplatňujú 3 

z vymenovaných pôvodných kompetencií, ktoré sa týkajú miestnej verejnej dopravy, trhovísk 

a organizovania miestneho referenda. Z celkového počtu obcí tejto veľkostnej kategórie 86,7 

% obcí zostavuje v súlade s platnou legislatívou aj svoj kapitálový rozpočet, zvyšných 13,3 % 

spravidla nemá žiadne kapitálové príjmy ani výdavky. Obdobné % obcí zabezpečuje služby v 

oblasti údržby verejnej zelene a verejného osvetlenia. Súhlasy, stanoviská či vyjadrenia 

k ekonomickým činnostiam v obci vydáva 86,7% obcí. Správu kultúrnych zariadení vykonáva 

66,7 % obcí, správu športových zariadení 53,3% obcí. Verejný poriadok v obci  

prostredníctvom komisie verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve zabezpečuje 60 % 

obcí a 40% obcí má schválené VZN o verejnom poriadku. Až 93,3 % obcí nerealizuje vlastnú 

investičnú činnosť ani podnikateľskú činnosť, nemá zriadenú príspevkovú 

organizáciu, nevykonáva kompetencie v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok. Rovnaké % 

(93,3) nemá verejnú kanalizáciu, čo znamená, že nezabezpečuje kompetenciu v oblasti 

odvádzania odpadových vôd, iba 13,3 % obcí zabezpečuje nakladanie s odpadovými vodami 

zo žúmp. Ostatné uvádzané kompetencie vykonávajú obce v rozpätí 20 až 33,3%.  

 

 Tabuľka III/1  
1. Hospodárenie s majetkom  
2.1. Zostavuje a schvaľuje rozpočet obce bežný  
2.2. Zostavuje a schvaľuje  záverečný účet obce  
3. VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch  
5. Zabezpečuje a) výstavbu - údržbu  - správu miestnych            

komunikácií   
5.1. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu verejných 

priestranstiev  
5.2. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu obecného 

cintorína   
6. Zabezpečuje  nakladanie s komunálnym odpadom a 

drob.stav.odpad.                  
6.1. Zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci  
20. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách  
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• V obciach od 301 do 500 obyvateľov z ďalších pôvodných kompetencií (viď tabuľka 

III/3) súhlasy, stanoviská či vyjadrenia k ekonomickým činnostiam v obci vydáva 80 % obcí, 

také isté % obcí vykonáva správu kultúrnych a športových zariadení. Tiež 80 % obcí 

spolupracuje s fyzickými osobami podnikajúcimi v obci , 70 %  s právnickými osobami a 50 

% obcí s MVO v obci. Vedenie obecnej kroniky, zásobovanie pitnou vodou a verejný 

poriadok prostredníctvom komisie OZ zabezpečuje tiež  70 % obcí. Kultúru podporuje 60% 

obcí a športové aktivity 50 % obcí. Spolupôsobí pri vytváraní podmienky na bývanie v obci 

tabu ľka III/2 Obce do 300 obyvate ľov
Áo 

priamo v 
obci

Nie

21. Obecná kronika 93,3 6,7
2. Zostavuje a schvaľuje: a) rozpočet obce kapitálový 86,7 13,3
6.2. Zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene a verejného  osvetlenia  86,7 13,3
4. Vydáva súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce
66,7 26,7

5.3. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu kultúrnych zariadení 66,7 33,3
17.1. Verejný poriadok v obci  - komisia 60,0 40,0
5.4. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu športových zariadení 53,3 46,7
22.3. Spolupráca s  FO v obci 53,3 46,7
17.2. Verejný poriadok v obci - VZN   40,0 60,0
6.3. Zabezpečuje zásobovanie vodou 33,3 66,7
7.2. Utvára podmienky na zabezpečovanie kultúry 33,3 66,7
9. VZN o pravidlách času predaja v o 33,3 66,7
24. Partnerstvá s inými obcami 33,3 66,7
7.4. Utvára podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu 26,7 73,3
12. Spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci 26,7 80,0
5.6. Zabezpečuje údržbu -  správu kultúrnych pamiatok 20,0 80,0
7. Utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 20,0 80,0
7.1. Utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania 20,0 80,0
7.3. Utvára podmienky na zabezpečovanie osvetovej činnosti 20,0 80,0
8. Úsek ochrany spotrebiteľa a zásobovanie obce 20,0 80,0
19. Úlohy na úseku sociálnej pomoci 20,0 80,0
22.1. Spolupráca s MVO 20,0 80,0
22.2. Spolupráca s  PO 20,0 80,0
6.5. Zabezpečuje nakladanie s odpadovými vodami o žúmp 13,3 86,7
11.2. Obstaráva a schvaľuje koncepciu rozvoja  jednotlivých oblastí života obce 13,3 86,7
11.3. Scvaľuje úprogramy rozvoja bývania 13,3 86,7
15.1. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje  rozpočtové      organizácie obce 13,3 86,7
23. Zapojenosť obce do eurpregiónu 13,3 86,7
6.4. Zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd 6,7 93,3
13. Vlastná investičná činnosť 6,7 93,3
14. Podnikateľská činnosť 6,7 93,3
15.2. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje príspevkové   organizácie obce 6,7 93,3
18. Ochrana kultúrnych pamiatok 6,7 93,3
6.6. Zabezpečuje miestnu verejnú dopravu 0,0 100,0
10. Spravuje trhoviská 0,0 100,0
16. Organizuje referendum 0,0 100,0
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40 % obcí. Z vymenovaných pôvodných kompetencií, ktoré sa týkajú miestnej verejnej 

dopravy, trhovísk, zriaďovania príspevkových a rozpočtových organizácií tieto nevykonávajú 

ani v jednej z obcí v tejto veľkostnej kategórii. Ostatné pôvodné kompetencie realizuje 10 až 

30 % obcí. 

 
• V obciach od 501 do 1000 obyvateľov z ďalších pôvodných kompetencií (viď tabuľka 

III/4) zo súboru 14 obcí celkovo má kapitálový rozpočet schválených 13 obcí, čo predstavuje 

92,9 %. Súhlasy, stanoviská či vyjadrenia k ekonomickým činnostiam v obci vydáva tiež 92,9 

tabu ľka III/3 Obce od 301 do 500 obyvate ľov
Áo 

priamo v 
obci

Nie

4. Vydáva súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 
právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce

80,0 10,0
5.3. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu kultúrnych zariadení 80,0 20,0
5.4. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu športových zariadení 80,0 20,0
22.3. Spolupráca s  FO v obci 80,0 20,0
6.3. Zabezpečuje zásobovanie vodou 70,0 30,0
17.1. Verejný poriadok v obci  - komisia 70,0 30,0
21. Obecná kronika 70,0 30,0
22.2. Spolupráca s  PO 70,0 30,0
7.2. Utvára podmienky na zabezpečovanie kultúry 60,0 40,0
7.4. Utvára podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu 50,0 50,0
22.1. Spolupráca s MVO 50,0 50,0
12. Spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci 40,0 60,0
5.6. Zabezpečuje údržbu -  správu kultúrnych pamiatok 30,0 70,0
6.4. Zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd 30,0 70,0
7.1. Utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania 30,0 70,0
7.3. Utvára podmienky na zabezpečovanie osvetovej činnosti 30,0 70,0
11.1. Obstaráva a schvaľuje                                                                                               

územno plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón 30,0 70,0
11.2. Obstaráva a schvaľuje koncepciu rozvoja  jednotlivých oblastí života obce 

30,0 70,0
13. Vlastná investičná činnosť 30,0 70,0
17.2. Verejný poriadok v obci - VZN   30,0 70,0
18. Ochrana kultúrnych pamiatok 30,0 70,0
19. Úlohy na úseku sociálnej pomoci 30,0 70,0
24. Partnerstvá s inými obcami 30,0 60,0
9. VZN o pravidlách času predaja v o 20,0 80,0
11.3. Scvaľuje úprogramy rozvoja bývania 20,0 80,0
16. Organizuje referendum 20,0 80,0
23. Zapojenosť obce do eurpregiónu 20,0 80,0
6.5. Zabezpečuje nakladanie s odpadovými vodami o žúmp 10,0 90,0
7. Utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 10,0 90,0
8. Úsek ochrany spotrebiteľa a zásobovanie obce 10,0 90,0
14. Podnikateľská činnosť 10,0 90,0
6.6. Zabezpečuje miestnu verejnú dopravu 0,0 100,0
10. Spravuje trhoviská 0,0 100,0
15.1. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje  rozpočtové      organizácie obce 0,0 100,0
15.2. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje príspevkové   organizácie obce 0,0 100,0
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% obcí, také isté % obcí vedenie obecnú kroniku. Správu kultúrnych zariadení realizuje 85,7 

% obcí a športových zariadení 78,6 % obcí. Kultúru a vzdelávanie podporuje 71,4 % obcí 

a športové aktivity až 78,6 % obcí. Osvetovú činnosť podporuje 64,3 % obcí. Tiež 71,4 % 

obcí spolupracuje s fyzickými osobami podnikajúcimi v obci , 78,6 %  s právnickými 

osobami a iba 28,6 % obcí s MVO v obci. Partnerstvá s inými obcami má až 78,6 % 

obcí.Verejný poriadok prostredníctvom komisie OZ zabezpečuje 78,6 % obcí. Úlohy na úseku 

sociálnej pomoci plní 57,1 %., zásobovanie vodou 50 % obcí. Rozpočtovú organizáciu obce 

má zriadenú 6 obcí (42,9 %). V jednej zo 14 obcí (7,1 %) podporujú miestnu verejnú dopravu, 

organizovali miestne referendum a využívajú kompetenciu na úseku ochrany spotrebiteľa 

a zásobovania obce.  Ani jedna obec z tejto veľkostnej kategórie nespravuje trhovisko. 

Ostatné pôvodné kompetencie realizuje 14,3 až 35,7 % obcí. 
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•      V obciach od 1001 do 1500 obyvateľov  z ďalších pôvodných kompetencií (tabuľka III/5) 

v plnom rozsahu obce realizujú 16 z 37 zadefinovaných kompetencií. Ďalších 8 kompetencií 

zabezpečuje 75 % obcí.  Ani jedna obec nezabezpečuje úlohy na úseku miestnej verejnej 

dopravy, organizovania miestneho referenda  a verejný poriadok v obci  prostredníctvom 

komisie verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve( 25% obcí má schválené VZN 

o verejnom poriadku). 

 

tabu ľka III/4 Obce od 501 do 1000 obyvate ľov
Áo 

priamo v 
obci

Nie

2. Zostavuje a schvaľuje: a) rozpočet obce kapitálový 92,9 7,1
4. Vydáva súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce
92,9 7,1

21. Obecná kronika 92,9 7,1
5.3. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu kultúrnych zariadení 85,7 14,3
5.4. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu športových zariadení 78,6 21,4
7.4. Utvára podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu 78,6 21,4
17.1. Verejný poriadok v obci  - komisia 78,6 21,4
22.2. Spolupráca s  PO 78,6 21,4
24. Partnerstvá s inými obcami 78,6 21,4
7.1. Utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania 71,4 28,6
7.2. Utvára podmienky na zabezpečovanie kultúry 71,4 28,6
22.3. Spolupráca s  FO v obci 71,4 28,6
7.3. Utvára podmienky na zabezpečovanie osvetovej činnosti 64,3 35,7
19. Úlohy na úseku sociálnej pomoci 57,1 42,9
6.3. Zabezpečuje zásobovanie vodou 50,0 50,0
15.1. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje  rozpočtové      organizácie obce 42,9 57,1
5.6. Zabezpečuje údržbu -  správu kultúrnych pamiatok 35,7 64,3
12. Spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci 35,7 64,3
13. Vlastná investičná činnosť 35,7 64,3
17.2. Verejný poriadok v obci - VZN   35,7 64,3
18. Ochrana kultúrnych pamiatok 35,7 64,3
7. Utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 28,6 71,4
11.2. Obstaráva a schvaľuje koncepciu rozvoja  jednotlivých oblastí života obce 

28,6 71,4
11.3. Scvaľuje úprogramy rozvoja bývania 28,6 71,4
14. Podnikateľská činnosť 28,6 71,4
15.2. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje príspevkové   organizácie obce 28,6 71,4
22.1. Spolupráca s MVO 28,6 71,4
9. VZN o pravidlách času predaja v o 21,4 78,6
23. Zapojenosť obce do eurpregiónu 21,4 78,6
6.4. Zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd 14,3 85,7
6.5. Zabezpečuje nakladanie s odpadovými vodami o žúmp 14,3 85,7
6.6. Zabezpečuje miestnu verejnú dopravu 7,1 92,9
8. Úsek ochrany spotrebiteľa a zásobovanie obce 7,1 92,9
16. Organizuje referendum 7,1 92,9
10. Spravuje trhoviská 0,0 100,0
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•      V obciach od 1501 do 2500 obyvateľov z ďalších pôvodných kompetencií (viď tabuľka 

III/6) zabezpečujú údržbu verejnej zelene a osvetlenia všetky skúmané obce. 80 % obcí 

vydáva súhlasy, stanoviská či vyjadrenia k ekonomickým činnostiam v obci, zabezpečuje 

správu kultúrnych  zariadení, zásobovanie vodou, osvetovú činnosť a plní úlohy na úseku 

sociálnej pomoci. 60 % obcí vykonáva správu športových zariadení, ochranu kultúrnych 

pamiatok, rieši koncepčné otázky a spoluprácu s ďalšími aktérmi v obci , podporuje aktivity 

telesnej kultúry a športu a utvára vhodné podmienky na bývanie. Nevykonávajú vôbec 

tabu ľka III/5 Obce od 1001 do 1500 obyvate ľov
Áo 

priamo v 
obci

Nie

2. Zostavuje a schvaľuje: a) rozpočet obce kapitálový 100,0 0,0
5.4. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu športových zariadení 100,0 0,0
5.5. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu ďalších obecných zariadení 100,0 0,0
6.2. Zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene a verejného  osvetlenia  100,0 0,0
6.3. Zabezpečuje zásobovanie vodou 100,0 0,0
7.1. Utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania 100,0 0,0
7.2. Utvára podmienky na zabezpečovanie kultúry 100,0 0,0
7.3. Utvára podmienky na zabezpečovanie osvetovej činnosti 100,0 0,0
7.4. Utvára podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu 100,0 0,0
15.1. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje  rozpočtové      organizácie obce 100,0 0,0
15.2. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje príspevkové   organizácie obce 100,0 0,0
19. Úlohy na úseku sociálnej pomoci 100,0 0,0
21. Obecná kronika 100,0 0,0
22.1. Spolupráca s MVO 100,0 0,0
22.2. Spolupráca s  PO 100,0 0,0
22.3. Spolupráca s  FO v obci 100,0 0,0
5.3. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu kultúrnych zariadení 75,0 25,0
6.4. Zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd 75,0 25,0
7. Utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 75,0 25,0
11.2. Obstaráva a schvaľuje koncepciu rozvoja  jednotlivých oblastí života obce 

75,0 25,0
11.3. Scvaľuje úprogramy rozvoja bývania 75,0 25,0
12. Spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci 75,0 25,0
13. Vlastná investičná činnosť 75,0 25,0
24. Partnerstvá s inými obcami 75,0 25,0
5.6. Zabezpečuje údržbu -  správu kultúrnych pamiatok 50,0 50,0
6.5. Zabezpečuje nakladanie s odpadovými vodami o žúmp 50,0 50,0
8. Úsek ochrany spotrebiteľa a zásobovanie obce 50,0 50,0
9. VZN o pravidlách času predaja v o 50,0 50,0
10. Spravuje trhoviská 50,0 50,0
11.1. Obstaráva a schvaľuje                                                                                             

územno plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón 50,0 50,0
14. Podnikateľská činnosť 50,0 50,0
18. Ochrana kultúrnych pamiatok 50,0 50,0
23. Zapojenosť obce do eurpregiónu 50,0 50,0
17.2. Verejný poriadok v obci - VZN   25,0 75,0
6.6. Zabezpečuje miestnu verejnú dopravu 0,0 100,0
16. Organizuje referendum 0,0 100,0
17.1. Verejný poriadok v obci  - komisia 0,0 100,0
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kompetencie najmä v oblasti miestnej verejnej dopravy, správy trhovísk, nemajú vlastnú 

investičnú a ani podnikateľskú činnosť, neorganizovali miestne referendum a nemajú zriadenú 

žiadnu príspevkovú organizáciu. Ostatné vymedzené kompetencie vykonáva 20 až 40% obcí.  

 

•      V obciach nad 2500 obyvateľov z ďalších pôvodných kompetencií (viď tabuľka III/7) 9 

kompetencií vykonávajú všetky obce a to  v oblasti kapitálového rozpočtovania, správy 

kultúrnych  a športových zariadení , kultúrnych pamiatok, súhlasy, stanoviská či vyjadrenia 

k ekonomickým činnostiam v obci, územno-plánovacej dokumentácii a koncepcií rozvoja 

tabu ľka III/6 Obce od 1501 do 2500 obyvate ľov
Áo 

priamo v 
obci

Nie

6.2. Zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene a verejného  osvetlenia  100,0 0,0
2. Zostavuje a schvaľuje: a) rozpočet obce kapitálový 80,0 20,0
4. Vydáva súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce 80,0 20,0
5.3. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu kultúrnych zariadení 80,0 20,0
6.3. Zabezpečuje zásobovanie vodou 80,0 20,0
7.3. Utvára podmienky na zabezpečovanie osvetovej činnosti 80,0 20,0
11.1. Obstaráva a schvaľuje                                                                                              

územno plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón 80,0 20,0
19. Úlohy na úseku sociálnej pomoci 80,0 20,0
5.4. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu športových zariadení 60,0 40,0
7.2. Utvára podmienky na zabezpečovanie kultúry 60,0 40,0
7.4. Utvára podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu 60,0 40,0
11.2. Obstaráva a schvaľuje koncepciu rozvoja  jednotlivých oblastí života obce 60,0 40,0
12. Spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci 60,0 40,0
17.1. Verejný poriadok v obci  - komisia 60,0 40,0
18. Ochrana kultúrnych pamiatok 60,0 40,0
22.1. Spolupráca s MVO 60,0 40,0
22.2. Spolupráca s  PO 60,0 40,0
22.3. Spolupráca s  FO v obci 60,0 40,0
6.4. Zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd 40,0 60,0
7. Utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 40,0 60,0
7.1. Utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania 40,0 60,0
9. VZN o pravidlách času predaja v o 40,0 60,0
11.3. Scvaľuje úprogramy rozvoja bývania 40,0 60,0
17.2. Verejný poriadok v obci - VZN   40,0 60,0
5.5. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu ďalších obecných zariadení 20,0 80,0
5.6. Zabezpečuje údržbu -  správu kultúrnych pamiatok 20,0 80,0
6.5. Zabezpečuje nakladanie s odpadovými vodami o žúmp 20,0 80,0
8. Úsek ochrany spotrebiteľa a zásobovanie obce 20,0 80,0
15.1. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje  rozpočtové      organizácie obce 20,0 80,0
23. Zapojenosť obce do eurpregiónu 20,0 80,0
24. Partnerstvá s inými obcami 20,0 80,0
6.6. Zabezpečuje miestnu verejnú dopravu 0,0 100,0
10. Spravuje trhoviská 0,0 100,0
13. Vlastná investičná činnosť 0,0 100,0
14. Podnikateľská činnosť 0,0 100,0
15.2. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje príspevkové   organizácie obce 0,0 100,0
16. Organizuje referendum 0,0 100,0
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obce, osvetovej činnosti, vedenia obecnej kroniky a údržby verejnej zelene a osvetlenia. Ani 

jedna z obcí nezabezpečuje 9 kompetencií, najmä v oblasti miestnej verejnej dopravy, správy 

trhovísk, ochrany spotrebiteľa a zásobovania obce. Nemajú zriadenú žiadnu príspevkovú 

organizáciu, neorganizovali miestne referendum, nespolupracujú s MVO a verejný poriadok 

v obci  prostredníctvom komisie verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve 

nezabezpečujú a tiež nemajú schválené VZN o verejnom poriadku. 

 

tabu ľka III/7 Obce nad 2500 obyvate ľov
Áo 

priamo v 
obci

Nie

2. Zostavuje a schvaľuje rozpočet obce kapitálový 100,0 0,0
4. Vydáva súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce
100,0 0,0

5.3. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu kultúrnych zariadení 100,0 0,0
5.6. Zabezpečuje údržbu -  správu kultúrnych pamiatok 100,0 0,0
6.2. Zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene a verejného  osvetlenia  100,0 0,0
7.3. Utvára podmienky na zabezpečovanie osvetovej činnosti 100,0 0,0
11.1. Obstaráva a schvaľuje                                                                                               

územno plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón 100,0 0,0
11.2. Obstaráva a schvaľuje koncepciu rozvoja  jednotlivých oblastí života obce 

100,0 0,0
21. Obecná kronika 100,0 0,0
5.4. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  správu športových zariadení 66,7 33,3
6.3. Zabezpečuje zásobovanie vodou 66,7 33,3
7.1. Utvára podmienky na zabezpečovanie vzdelávania 66,7 33,3
7.4. Utvára podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu 66,7 33,3
11.3. Scvaľuje úprogramy rozvoja bývania 66,7 33,3
12. Spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci 66,7 33,3
6.4. Zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd 33,3 66,7
6.5. Zabezpečuje nakladanie s odpadovými vodami o žúmp 33,3 66,7
7. Utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti 33,3 66,7
7.2. Utvára podmienky na zabezpečovanie kultúry 33,3 66,7
13. Vlastná investičná činnosť 33,3 66,7
14. Podnikateľská činnosť 33,3 66,7
15.1. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje  rozpočtové      organizácie obce 33,3 66,7
18. Ochrana kultúrnych pamiatok 33,3 66,7
19. Úlohy na úseku sociálnej pomoci 33,3 66,7
22.2. Spolupráca s  PO 33,3 66,7
22.3. Spolupráca s  FO v obci 33,3 66,7
23. Zapojenosť obce do eurpregiónu 33,3 66,7
24. Partnerstvá s inými obcami 33,3 66,7
6.6. Zabezpečuje miestnu verejnú dopravu 0,0 100,0
8. Úsek ochrany spotrebiteľa a zásobovanie obce 0,0 100,0
9. VZN o pravidlách času predaja v o 0,0 100,0
10. Spravuje trhoviská 0,0 100,0
15.2. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje príspevkové   organizácie obce 0,0 100,0
16. Organizuje referendum 0,0 100,0
17.1. Verejný poriadok v obci  - komisia 0,0 100,0
17.2. Verejný poriadok v obci - VZN   0,0 100,0
22.1. Spolupráca s MVO 0,0 100,0

PÔVODNÉ OBECNÉ KOMPETENCIE
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Prehľad pôvodných kompetencií , ktoré sa realizujú prostredníctvom spoločnej úradovne. 

 tabu ľka III/9a Obce do 300 obyvate ľov   
PÔVODNÉ OBECNÉ KOMPETENCIE  Áo priamo v 

obci 
Áno v 

spoločnej 
úradovni 

Nie 

5.5. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  
správu ďalších obecných zariadení 53,3 0,0 46,7 

11.1. Obstaráva a schvaľuje                                                                                              
územno plánovaciu dokumentáciu 
sídelných útvarov a zón 33,3 13,3 53,3 

     
 tabu ľka III/9b Obce od 301 do 500 obyvate ľov  
PÔVODNÉ OBECNÉ KOMPETENCIE  Áo priamo v 

obci 
Áno v 

spoločnej 
úradovni 

Nie 

5.5. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  
správu ďalších obecných zariadení 

70,0 0,0 30,0 

     
 tabu ľka III/9c Obce od 501 do 1000 obyvate ľov  
PÔVODNÉ OBECNÉ KOMPETENCIE  Áo priamo v 

obci 
Áno v 

spoločnej 
úradovni 

Nie 

5.5. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  
správu ďalších obecných zariadení 86,7 0,0 13,3 

11.1. Obstaráva a schvaľuje                                                                                              
a) územno plánovaciu dokumentáciu 
sídelných útvarov a zón 20,0 6,7 73,3 

     
 tabu ľka III/9d Obce nad 2500 obyvate ľov   

PÔVODNÉ OBECNÉ KOMPETENCIE  Áo priamo v 
obci 

Áno v 
spoločnej 
úradovni 

Nie 

5.5. Zabezpečuje výstavbu - údržbu -  
správu ďalších obecných zariadení 50,0 0,0 50,0 
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 2. Analýza výkonu prevedených kompetencií zo štátu na samosprávu   

Prevedené kompetencie zo štátu na obce boli zatriedené  do 15 okruhov. 

 

• V obciach do 300 obyvateľov v priemere realizovalo výkon prevedených kompetencií zo 

štátu na samosprávu  v uvedených 15 okruhoch  váženým aritmetickým priemerom 19,6 % 

obcí vo vlastnej obci, 4,9 % prostredníctvom spoločnej úradovne a 75,5 % obcí nevykonávalo 

tieto kompetencie. 

• V obciach od 301 do 500 obyvateľov v priemere realizovalo výkon prevedených 

kompetencií zo štátu na samosprávu  v uvedených 15 okruhoch  váženým aritmetickým 

priemerom  tiež 19,6 % obcí, prostredníctvom spoločnej úradovne to bolo 8 % obcí a 72,4 % 

obcí nevykonávalo tieto kompetencie. 

• V obciach od 501 do 1000 obyvateľov v priemere realizovalo výkon prevedených 

kompetencií zo štátu na samosprávu  v uvedených 15 okruhoch  váženým aritmetickým 

priemerom  32,7 % obcí, c to bolo 6,2 % obcí a 61,1 % obcí nevykonávalo tieto kompetencie. 

• V obciach od 1001 do 1500 obyvateľov v priemere realizovalo výkon prevedených 

kompetencií zo štátu na samosprávu  v uvedených 15 okruhoch  váženým aritmetickým 

priemerom  48,5 % obcí, prostredníctvom spoločnej úradovne to bolo 5 % a 46,5 % obcí 

nevykonávalo tieto kompetencie. 

tabu ľka III/8                    Stupeň zabezpečovania kompetencií pod ľa veľkostných skupín obcí
Druh kompetencie

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

I. Kompetencie vo vodnom 
hospodárstve

10,7 0,0 89,3 8,0 0,0 92,0 12,9 2,9 84,3 25,0 0,0 75,0 20,0 0,0 80,0 13,3 0,0 86,7

II. Kompetencie o matrikách
13,3 20,0 66,7 0,0 10,0 90,0 14,3 21,4 64,3 50,0 0,0 50,0 20,0 40,0 40,0 0,0 66,7 33,3

III. Kompetencie o ochrane 
prírody

60,0 0,0 40,0 70,0 0,0 30,0 85,7 14,3 0,0 50,0 0,0 50,0 60,0 0,0 40,0 100,0 0,0 0,0

IV. Kompetencie - školský zákon
13,3 0,0 86,7 0,0 0,0 100,0 42,9 0,0 57,1 87,5 0,0 12,5 20,0 0,0 80,0 16,7 0,0 83,3

V. Kompetencie na úseku 
regionálneho rozvoja a 
cestovného  ruchu

4,0 0,0 96,0 28,0 0,0 72,0 28,6 1,4 70,0 40,0 0,0 60,0 28,0 0,0 72,044,0 0,0 56,0

VI. Kompetencie o divadelnej 
činnosti

2,2 0,0 97,8 3,3 0,0 96,7 4,8 0,0 95,2 8,3 0,0 91,7 0,0 6,7 93,3 26,7 0,0 73,3

VII. Kompetencie o múzeách a 
galériách

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

VIII. Kompetencie o sociálnej 
pomoci

9,3 0,0 90,7 14,0 0,0 86,0 17,1 0,0 82,9 30,0 0,0 70,0 8,0 0,0 92,0 0,0 0,0 100,0

IX. Kompetemcie o školských 
zariadeniach

31,7 0,0 68,3 20,7 0,0 79,3 53,3 0,0 46,7 79,5 0,0 20,5 47,9 0,0 52,1 6,7 0,0 93,3

X. Kompetencie o telesnej 
kultúre

20,8 0,0 79,2 48,8 0,0 51,3 53,6 0,0 46,4 75,0 0,0 25,0 42,5 0,0 57,5 50,0 0,0 50,0

XI. Kompetencie o zdravotnej 
starostlivosti

8,0 0,0 92,0 6,0 0,0 94,0 12,9 0,0 87,1 20,0 0,0 80,0 28,0 0,0 72,0 26,7 0,0 73,3

XII. Kompetencie o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku 26,7 40,0 33,3 10,0 70,0 20,0 21,4 78,6 0,0 25,0 75,0 0,0 20,0 80.0 0,0 33,3 66,7 0,0

XIII. Kompetencie o pozemných 
komunikáciách 20,0 13,3 66,7 5,0 40,0 55,0 42,9 10,7 46,4 75,0 0,0 25,0 40,0 30,0 30,0 0,0 66,7 33,3

XIV. Kompetencie z hľadiska 
civilnej ochrany

53,3 0,0 46,7 60,0 0,0 40,0 78,6 0,0 21,4 87,5 0,0 12,5 100,0 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3

XV.Cezhraničná spolupráca obcí
20,0 0,0 80,0 20,0 0,0 80,0 21,4 0,0 78,6 50,0 0,0 50,0 20,0 0,0 80,0 33,3 0,0 66,7

Priemer 19,6 4,9 75,5 19,6 8,0 72,4 32,7 8,6 58,7 48,5 5,0 46,5 30,2 10,5 59,3 27,8 13,3 58,9

1 - áno vo vlastnej obci

3 - nie

nad 25001501-2500

2 - áno v spoločnej úradovni

do 300 301 - 500 501-1000 1001-1500
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• V obciach od 1501 do 2500 obyvateľov v priemere realizovalo výkon prevedených 

kompetencií zo štátu na samosprávu  v uvedených 15 okruhoch  váženým aritmetickým 

priemerom  30,2 % obcí, prostredníctvom spoločnej úradovne to bolo 10,5% obcí a 59,3% 

obcí nevykonávalo tieto kompetencie. 

• V obciach nad 2500 obyvateľov v priemere realizovalo výkon prevedených kompetencií zo 

štátu na samosprávu  v uvedených 15 okruhoch  váženým aritmetickým priemerom  27,8 % 

obcí, prostredníctvom spoločnej úradovne to bolo 13,3 % obcí a 58,9 % obcí nevykonávalo 

tieto kompetencie. 

 

3. Analýza ďalších pripomienok predstaviteľov samospráv 

 

V rámci dotazníkového prieskumu bola na záver dotazovaným  predstaviteľom samospráv 

položená všeobecná otázka „Ktoré problémy vo vašej samospráve  považujete za 

najzávažnejšie?“ 

Najčastejšie odpovede- okruhy problémov -  starostov podľa veľkostných skupín boli: 

V obciach do 300 obyvateľov 

• problém financií, nedostatok zdrojov na rozvojové aktivity obce, neexistujúce 

kapitálové príjmy 

• prestárle obyvateľstvo a odchod mladých ľudí z obce za prácou do miest 

• vysoká nezamestnanosť obyvateľov obce 

• chýbajúce hospodárske činnosti, najmä chýba poľnohospodárstvo 

• problémy s diverzifikovaným inštitucionálnym zabezpečením verejných služieb tak 

pre obyvateľov ako aj pre samotný obecný úrad, napr.: sociálna poisťovňa v Rožňave, 

Kataster nehnuteľností v Revúcej, Okresný súd v Rimavskej Sobote, alebo inštitúcie 

s okresnou pôsobnosťou v Levoči a s obvodnou pôsobnosťou v Poprade a pod. 

• excentrická poloha obce, relatívne veľká vzdialenosť od najbližšieho mesta  

• vysoké % rómskej populácie a s tým súvisiace problémy, najmä ich neprispôsobivosť 

• malý úväzok starostu  a tiež obecný úrad bez stálych zamestnancov  

• dlhotrvajúca stavebná uzávera 

V obciach od 301 do 500 obyvateľov 

• problém financií (v niektorých obciach sa vplyvom fiskálnej decentralizácie finančná 

situácia ešte zhoršila), nedostatok zdrojov na rozvojové aktivity obce 
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• problémy s diverzifikovaným inštitucionálnym zabezpečením verejných služieb tak 

pre obyvateľov ako aj pre samotný obecný úrad 

• neprispôsobivosť rómskeho obyvateľstva v obci 

• v rámci regionálnej stratégie nie je previazanosť na jednotlivé programové 

dokumenty, pretože sa programuje zhora nadol a nie zdola nahor, chýba v tom systém, 

chýba koordinácia; základnou územnou jednotkou pre regionálny rozvoj by mohol byť 

mikroregión  vytvorený na báze dobrovoľnosti 

V obciach od 501 do 1000 obyvateľov 

• prenos kompetencií nebol dostatočne podporený finančnou a personálnou 

podporou, nespokojnosť s výškou delimitovaného pracovného úväzku a tým aj 

finančných  zdrojov  na spoločnú obecnú úradovňu na  činnosť stavebného úradu  

( pre 14 obcí úväzok 0,5); obce na túto činnosť doplácajú  z vlastných zdrojov 

• problém financií, nedostatok zdrojov na rozvojové aktivity obce, najmä na verejný 

vodovod a kanalizáciu, nie sú zdroje na kapitálové príjmy 

• problémy s diverzifikovaným inštitucionálnym zabezpečením verejných služieb 

tak pre obyvateľov ako aj pre samotný obecný úrad ( niekedy až 60 km okruh, čo 

je časovo aj finančne náročné) 

• vysoká nezamestnanosť obyvateľov obce, čo zapríčiňuje napr. aj nedostatok 

finančných prostriedkov obyvateľov na úhradu miestnych daní 

• vysoké % rómskej populácie a s tým súvisiace problémy, najmä ich 

neprispôsobivosť a nelegálne prisťahovalectvo celých rodín 

• nespokojnosť s činnosťou spoločnej obecnej úradovne v okresnom meste 

• veľa „zbytočnej“ administratívy 

• stavebná uzávera 

V obciach od 1001 do 1500 obyvateľov 

• výkon kompetencií v oblasti stavebného konania nie je financované podľa počtu 

obyvateľov alebo iného reálneho kritéria, ale podľa predchádzajúceho obdobia, ani 

nie podľa skutočných aktivít, financovať by sa malo podľa normatívov 

V obciach od 1501 do 2500 obyvateľov 

• problémy s diverzifikovaným inštitucionálnym zabezpečením verejných služieb 

tak pre obyvateľov ako aj pre samotný obecný úrad, (občania sú domýlení, napr.: 

málo spojov na okresné mesto Levoča,  predtým bolo okresné mesto Spišské Nová 

Ves, väčšina pôsobností verejných inštitúcií je však v Poprade) 
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• nedostatok zdrojov na rozvojové aktivity obce, najmä na verejný vodovod 

a kanalizáciu 

V obciach nad 2500 obyvateľov 

• Potreba systematického informovania a vzdelávania volených aj výkonných 

predstaviteľov samosprávy tak na originálne ako aj na prenesené kompetencie 

 

IV. Záver 

 
         Prípadová štúdia  zameraná na výskum zabezpečovania samosprávnych kompetencií 

v jednotlivých veľkostných kategóriách obcí v regiónoch Gemer a Spiš sa realizovala na 

vybranej vzorke obcí, roztriedenej do veľkostných skupín na základe metódy prirodzených 

zlomov.  Z celkového počtu 201 obcí bolo zvolených 51 obcí. Veľkosť vzorky teda 

predstavovala úroveň 20 % z celkového počtu obcí s ohľadom na rozmiestnenie obcí v danom 

priestore. Primárny výskum sa realizoval formou dotazníka a riadeného rozhovoru 

s predstaviteľmi samosprávy vybraných obcí. Vyhodnotený bol štatistickou analýzou systému 

SAS. 

Východisková  hypotéza sa ako celok ukázala ako štatisticky nepreukazná (α< 0,05). 

Z analýzy založenej na štatistickom triedení sa preukázali určité závislosti veľkosti obce 

a množstva skutočne vykonávaných kompetencií daných zákonom, ktoré je možné 

interpretovať na úrovni regiónov Gemer a Spiš.  

Výsledky analýzy môžu byť interpretované ako prípadová štúdia, poskytujúca námety pre 

ďalšie bádanie. Ďalej sa potvrdilo, že (viď tabuľka IV/1): 

- prostredníctvom spoločných úradovní sa realizujú kompetencie takmer len s preneseným 

výkonom štátnej správy a to iba v nevyhnutnom rozsahu (priemer súboru 7 %), obce si 

dobrovoľne nezriaďujú spoločné úradovne s iným zameraním, než aké im prikazuje 

legislatíva 

- skúmané obce nevyužívajú prenesené kompetencie (priemer súboru 63 %)  z rôznych 

dôvodov, veľmi často aj z dôvodu, že sa nevyskytuje na jej výkon požiadavka 

- vybrané obce (priemer súboru 30 %) vykonávajú prevedené kompetencie v rámci vlastnej 

činnosti 
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      Predmetom štúdie nebolo hodnotenie efektívnosti a kvality poskytovaných verejných 

služieb na miestnej úrovni v rámci samosprávnych kompetencií. Môžeme iba naznačiť 

poznatky získané pozorovaním počas primárneho výskumu: 

- rozhodovanie i samotný výkon kompetencií, najmä v menších obciach, je ovplyvnený 

nevedomosťou, neodbornosťou, slabou informovanosťou a aj porušovaním zákonných 

ustanovení 

- veľký rozsah rôznorodej činnosti sa obce nesnažia riešiť napr. spoločným organizovaním 

činností, báza dobrovoľnosti nie je motivujúca 

- rozhodujúcu úlohu v obci zohráva osobnosť starostu, jeho schopnosť byť lídrom a vytvárať 

partnerské vzťahy v obci i v regióne 

- v rámci primárneho výskumu sa preukázala aj určitá závislosť na vzdialenosti obce od 

najbližšieho mesta, kde obyvatelia obce môžu uspokojiť svoje nároky na miestne služby, 

exaktne však túto závislosť nedokazujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabu ľka IV/1       Stupeň plnenia prenesených kompetencií  (v %)

Veľkostná skupina obcí

Áno vo 
vlastnej 

obci

Áno v 
spolo čnej 
úradovni Nie

 do 300 obyvateľov 19,6 4,9 75,5
od 301 do 500 obyvateľov 19,6 8,0 72,4
od 501 do 1000 obyvateľov 32,7 8,6 58,7
od 1001 do 1500 obyvateľov 48,5 5,0 46,5
od 1501 do 2500 obuvateľov 30,2 10,5 59,3
nad 2500 obyvateľov 27,8 13,3 58,9
Priemer súboru 29,7 8,4 61,9
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DOTAZNÍK 
 
  
 Vážený pán starosta! 
            Katedra regionálneho rozvoja a Katedra environmentálneho manažmentu pri Fakulte 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
riešia výskumnú úlohu „Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni“, ktorej 
cieľom je zmapovať problémy obcí pri zabezpečovaní verejných služieb a načrtnúť  potreby 
obcí v tejto oblasti.  
 Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie informácií, ktoré nám pomôžu 
zmapovať uvedenú problematiku. Poskytnuté informácie budú anonymné a budú slúžiť 
výlučne pre účely výskumnej úlohy. 
 Ďakujeme za ochotu a a spoluprácu. 
 
 
 
Identifika čné údaje o obci 
 
Obec:  
Počet obyvateľov k 31.12.2004. : 
ID ZUJ 
 
 
 

 
 
 

Druh poskytovanej služby 

Poskytovanie služby 
obecným úradom 

 
 
 
 
   Poznámka 

1.1. 
Áno1 

priamo 
v obci 

1.2. 
Áno,1 
v spo-
ločnej 
úra- 

Dovni 

1.3. 
Požia-
davka 

sa 
zatiaľ 
nevys- 
kytla  

1.4. 
Nie2 

PÔVODNÉ OBECNÉ KOMPETENCIE - - - -  
1. Hospodárenie s majetkom      
2. Zostavuje a schvaľuje: a) rozpočet obce kapitálový      
                                          rozpočet obce bežný      
                                      b) záverečný účet obce      
3. VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch      
4. Vydáva súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie k 

podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb 
a k umiestneniu prevádzky na území obce 

     

5. Zabezpečuje a) výstavbu - údržbu  - správu miestnych            
komunikácií  

     

                      b) výstavbu - údržbu -  správu verejných 
priestranstiev 

     

                      c) výstavbu - údržbu -  správu obecného 
cintorína  

     

                      d) výstavbu - údržbu -  správu kultúrnych 
zariadení  

     

                      e) výstavbu - údržbu -  správu športových 
zariadení 
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                      f) výstavbu - údržbu -  správu ďalších 
obecných zariadení 

     

                      g) údržbu -  správu kultúrnych pamiatok      
6. Zabezpečuje a) nakladanie s komunálnym odpadom a 

drob.stav.odpad.                 
     

                      b) udržiavanie čistoty v obci      
                      c) správu a údržbu verejnej zelene a verejného  

osvetlenia   
     

                      d) zásobovanie vodou       
                      e) odvádzanie odpadových vôd      
                      f) nakladanie s odpadovými vodami o žúmp       
                      g) miestnu verejnú dopravu      
7. Utvára podmienky na zabezpečovanie a) zdravotnej 

starostlivosti 
     

                                                               b) vzdelávanie      
                                                               c) kultúru      
                                                               d) osvetovú činnosť       
                                                               e) telesnú kultúru a 

šport 
     

8. Úsek ochrany spotrebiteľa a zásobovanie obce      
9. VZN o pravidlách času predaja v o      
10.  Spravuje trhoviská      
11.  Obstaráva a schvaľuje  a) územno plánovaciu 

dokumentáciu sídelných  
                                         útvarov a zón  

     

                                       b) koncepciu rozvoja     
                                           jednotlivých oblastí života 
                                           obce 

     

                                       c) programy rozvoja bývania       
12. Spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie 

v obci 
     

13. Vlastná investičná činnosť      
14. Podnikateľská činnosť      
15. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje a) rozpočtové      

organizácie obce 
     

                                                                b) príspevkové   
organizácie obce 

     

16. Organizuje referendum      
17. Verejný poriadok v obci  a) komisia      
                                          b) VZN         
18. Ochrana kultúrnych pamiatok      
19. Úlohy na úseku sociálnej pomoci      
20. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách      
21. Obecná kronika      
22. Spolupráca s : a) MVO      
                         b)  PO      
                         c) FO v obci      
23. Zapojenosť do: a) mikroregiónu      
                           b) euroregiónu       
24. Partnerstvá s inými obcami       
PREVEDENÉ KOMPETENCIE - - - -  
I. Kompetencie vo vodnom hospodárstve      
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1. Rozhodovanie o používaní vôd bez náhrady (PV)      
2. Vydávanie súhlasu na stavby, zariadenia, príp. činnosti, na 

ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť 
vodné pomery (PV)   

     

3.  Určovanie zátopových území (PV)      
4. Schvaľovanie kanalizačných poriadkov (PV)      
5. Rozhodovanie o pripojení prípojky v prípade sporu o 

zriadenie prípojky (PV) 
     

II. Kompetencie o matrikách      
1. Vedenie matriky (PV)      
III. Kompetencie o ochrane prírody      
1. Ochrana drevín, ozdravovanie, výrub a náhradná výsadba 

drevín (PV) 
       

IV. Kompetencie - školský zákon      
1. Ustanovenie o vzniku právnej subjektivity základných škôl 

a základných umeleckých škôl 
     

2. Spojenie malých základných škôl s predškolským 
zariadením za účelom získania právnej subjektivity 

     

V. Kompetencie na úseku regionálneho rozvoja a cestovného     
ruchu 

     

1. Vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja (O)      
2. Vypracúvanie programov sociálneho a hospodárskeho 

rozvoja (O) 
     

3. Koordinovanie spolupráce právnických osôb pri 
vypracúvaní programov rozvoja obcí (O) 

     

4. Vypracúvanie programov cestovného ruchu (O)      
5. Koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach 

cestovného ruchu (O) 
     

 VI. Kompetencie o divadelnej činnosti      
1. Zakladať, kontrolovať a zrušovať profesionálne divadlá ako 

právnické osoby (O)  
     

2. Podporuje divadelné aktivity formou účelových 
prostriedkov (O) 

     

3. Kontroluje hospodárenie a účelovosť vynaložených 
prostriedkov v ňou zriadených divadlách (O) 

     

VII. Kompetencie o múzeách a galériách      
1. Zriadenie alebo založenie múzea a galérie (O)      
VIII. Kompetencie o sociálnej pomoci      
1. Zriaďovanie zariadení sociálnych služieb (O)      
2. Rozhoduje o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za 

túto prepravnú službu (O) 
     

3. Domovy - penzióny pre dôchodcov (O)      
4. Zariadenia opatrovateľskej služby (O)      
5. Rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade 

za túto opatrovateľskú službu (O)  
     

IX. Kompetemcie o školských zariadeniach      
1. Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl (O)      
2. Zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl základné školy (PV)      
3. Zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení 

(O) 
a) základné umelecké školy 

     

 b) predškolské zariadenia      
 c) školské kluby detí      
 d) školské strediská záujmovej činnosti      



 35

 e) centrá voľného času      
 f) školské kuchyne a školské jedálne      
4. Vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej 

dochádzky na ZŠ (PV) 
     

5. V oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a 
školské zariadenia, ktoré zriaďuje (O) 

     

6. Vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktoré zriaďuje 
a zabezpečuje pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho 
procesu: 
a) priestory a materiálnotechnické vybavenie  

     

 b) didaktickú techniku využívanú vo výchovno-
vzdelávacom procese 

     

 c) finančné prostriedky na prevádzku a údržbu      
 d) investičné prostriedky zo ŠR a vlastných zdrojov (O)      
 e) vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a 

materiálnymi prostriedkami, ktoré škole pridelila a kontrolu 
účelného hospodárenia s majetkom obce v správe školy (O) 

     

7. Zabezpečuje podmienky pre stravovanie detí a žiakov 
formou zriaďovania zariadení školského stravovania (O) 

     

8. Vykonáva štátnu správu v I. stupni vo veciach neplnenia 
povinnej školskej dochádzky (PV) 

     

9. Vykonáva štátnu správu v II. stupni vo veciach ZŠ, ZUŠ a 
školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v ktorých 
rozhodol riaditeľ v I. stupni (PV) 

     

10. Určuje školské obvody ZŠ, ktorých je zriaďovateľom (O)      
11. Spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a 

vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a 
verejnosti (O) 

     

12. Prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy: 
a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia 

     

 b) rozpočet a materiálno-technické podmienky pre činnosť  
     školy alebo školského zariadenia 

     

 c) personálne, materiálne a sociálne podmienky 
zamestnancov školy alebo školského zariadenia 

     

 d) požiadavky obce na skvalitnennie starostlivosti o žiakov      
 e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v 

škole (O) 
     

13. Prideľuje finančné prostriedky súkromným školám, 
cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a 
cirkevným školským zariadeniam (O) 

     

14. Vybavuje sťažnosti, podnety a petície v oblasti školstva (O)      
15. Schvaľuje návrh zmluvy o nájme školských budov a 

miestností a o nájme priľahlých priestorov školy alebo 
školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom (O) 

     

X. Kompetencie o telesnej kultúre      
1. Rozpracúva koncepciu telesnej kultúry na podmienky obce 

a v súlade s ňou (PV) 
     

2. Podieľa sa na výbere a príprave športových talentov (PV)      
3. Podporuje organizovanie športových podujatí miestneho 

významu (PV) 
     

4. Utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých (PV)      
5. Podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých 

občanov (PV) 
     

6. Podporuje iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na 
ochranu prírody (PV) 

     

7. Kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov 
poskytnutých na telesnú kultúru (PV) 
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8. Spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými 
prívnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti 
telesnej kultúry (PV) 

     

XI. Kompetencie o zdravotnej starostlivosti      
1. Zriaďovanie ambulancií, staníc lekárskej služby prvej 

pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb (O) 
     

2. Zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej 
starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s 
poliklinikou I. typu (O) 

     

3. Zriaďovanie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
(O) 

     

4. Súčinnosť na preventívnych programoch (O)      
5. Schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho 

zdravotníckeho zariadenia (O) 
     

XII. Kompetencie o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku 

     

1. Pôsobnosť stavebného úradu v prvom stupni výkonu štátnej 
správy (PV) 

     

XIII. Kompetencie o pozemných komunikáciách      
1. Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre 

miestne komunikácie v ich vlastníctve (PV) 
     

2. Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia ciest a 
miestnych komunikácií v obci 

     

XIV. Ostatné aktivity       
1. Civilná ochrana (CO sklad)      
 Civilná ochrana (Hasičský dobrovoľný zbor)      
2. Úväzok starostu      
3. Počet stálych  zamestnancov obecného úradu      
4. Počet poslancov obce      
5. Hlavný kontrolór      
6. Účtovný audit                  
7. Či mesto (okresné, resp. najbližšie) iniciovalo spoluprácu 

v rámci rozvojových aktivít regiónu 
     

8. Maximálny počet pracovníkov v rámci aktivačnej činnosti      
9. Maximálny počet pracovníkov v rámci absolventskej praxe      
10. Cezhraničná spolupráca obcí      
11. O s t a t n é      
       
       

 
 
1 Ak áno, uveďte formu poskytovania služby 
  Forma poskytovania služby   - vlastnými pracovníkmi                        1 
                                                 - aktivačnou činnosťou                          2 
                                                 - vlastnou príspevkovou organizáciou   3 
                                                 - vlastnou rozpočtovou organizáciou    4 
                                                 - dodávateľsky na základe zmluvy        5 
                                                 - inou formou                                         6  - uveďte ako 
2 Ak nie, uveďte miesto, kde občania získajú uvedenú službu 
 
 


