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ÚVOD
Teoreticko-metodologickým východiskom skúmaného problému je teória štátu,
jeho charakter, deľba mocenských funkcií a s ňou spojená difúzia politickej
moci.
Koncepcia reformy verejnej správy [14], prijatá v r. 2000 vládou Slovenskej
republiky definovala, že je vhodné pri koncipovaní štátu vychádzať z ideových
koncepcií moderných európskych štátov a hľadať inšpirácie, ktoré sú
kompatibilné s danosťami Slovenskej republiky. „Moderný štát sa spája
s pojmom konštitucionalizmus. Je to systém regulácie základných politických
procesov a inštitúcií v štáte, ktoré sú založené na zvrchovanosti ľudu a ktorú sa
nositeľ moci v štáte súčasne zaväzuje vykonávať iba pomocou ústavných
prostriedkov a pravidiel reprezentatívnej demokracie. K základným princípom
konštitucionálneho chápania štátu patria: zvrchovanosť ľudu, reprezentatívna
demokracia, princíp väčšiny, princíp obmedzenia moci a ochrany menšín,
časové obmedzenie mocenských funkcií, princíp deľby moci, princíp
nedotknuteľnosti základných práv a slobôd“.
Štát predstavuje spoločenstvo ľudí, žijúcich na území vymedzenom štátnymi
hranicami, pričom je zároveň produktom organizácie ľudskej spoločnosti na
určitom stupni jej vývoja, je formou vnútorného mocenského riadenia. Z aspektu
funkčného je štát [2] „historickou politickou organizáciou ľudskej spoločnosti,
ktorá jej slúži na všestranné uspokojovanie vlastných potrieb. Medzi jeho
dominantné funkcie patrí udržanie poriadku a bezpečnosti, normotvorba,
ochrana, výkon spravodlivosti, funkcie: sociálna, kultúrna, vzdelávacia, rovnako
ako aj funkcia ekonomicko-regulačná“ V organizačnom zmysle slova je štát
vnímaný ako organizovaný útvar, organizácia, systém inštitúcií a orgánov
vykonávajúcich zvrchovanú moc na vymedzenom území.
Charakteristickou črtou moderného štátu je uplatňovanie [3] trialistickej Montesquieovej teórie do relatívne samostatných mocenských sústav - deľby
štátnej moci: zákonodarnej, výkonnej a súdnej, v záujme vylúčenia zneužitia
koncentrovanej moci v rukách jedného subjektu. V unitárnych štátoch je
realizáciou zákonodarnej moci poverený len jeden zákonodarný orgán a to
národný parlament. Súdnu moc uskutočňuje hierarchická sústava súdov
a výkonnou mocou je poverená zo zákona sústava orgánov verejnej správy1 na
úrovni centra ako aj územných celkov
Je potrebné rozlišovať pojmy verejná správa a správa vecí verejných. Správa vecí verejných je širším
pojmom ako verejná správa, patria tam všetky záležitosti, ktoré nie sú predmetom realizácie
individuálneho, alebo súkromného záujmu občanov, právnických a fyzických osôb. Patrí sem aj
1
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Jednou zo základných čŕt moderného štátu [9] je stále silnejúca tendencia
difúzie moci, ktorá je kľúčovým predpokladom decentralizácie verejnej správy.
Difuzionizovať rozhodovacie centrum moci je možné decentralizáciou štátnej
správy a dekoncentráciou moci do funkčných samosprávnych orgánov . Deľba v
rozhodovacích procesoch je kľúčovým predpokladom formovania
demokratických štátov [10], politických systémov, v ktorých sa vôľa občanov
slobodne utvára, artikuluje a presadzuje prostredníctvom demokraticky
vytváraných výkonných, ale zároveň neštátnych orgánov verejnej moci –
samospráv obcí a regiónov.
Podľa toho, ako sa štátu darí plniť toto jeho dvojité poslanie (inštitúcia,
spoločenstvo) a odstraňovať konflikt vyplývajúci z jeho dvojakého postavenia,
sa formuje aj vzťah občanov k nemu.
V rámci svojho inštitucionálneho poslania štát vystupuje voči jednotlivcovi ako
výkonná inštitúcia so zvrchovanými právami, pričom ho nemožno chápať ako
jednoliaty útvar, ale ako sústavu orgánov a ich reprezentantov. V širšom zmysle
slova zastupuje štát každá inštitúcia, osoba, ktorá koná v jeho mene, ktorá je
platená z verejných financií, teda nielen politici, ale aj výkonné zložky na
všetkých stupňoch riadenia (štátni aj verejní zamestnanci) a na všetkých
úrovniach výkonnej moci. Jednotlivec musí v rámci štátneho útvaru plniť všetky
zákonmi stanovené povinnosti, pričom svojich práv sa môže aj vzdať. Postoj
jednotlivca voči tomuto inštitucionálnemu poslaniu štátu veľmi úzko súvisí
s prístupom politikov a zamestnancov štátu, ale aj s obsahom a kvalitou
legislatívy, ktorá reguluje práva a povinnosti občanov.
Postoj obyvateľov k štátu ako spoločenstvu závisí od prístupu predstaviteľov
štátu k sociálnym spoločenstvám, ktoré ľudia vytvárajú, pretože jednotlivec sa
formuje nielen v súkromnej sfére, v rodine, ale práve aj v rôznych formách
spoločnosti (občianskej spoločnosti). Ak sa predstaviteľom štátu nedarí nájsť
správny prístup k menším spoločenstvám, ak ich nerešpektuje, nespolupracuje
s nimi na partnerskej báze, tak stráca na svojej legitimite, čo sa prejaví vo
vzťahu občana k štátu, (ne)participáciou občanov na správe verejných vecí, (ne)
účasťou na voľbách, (ne)rešpektovaním formálnych aj neformálnych pravidiel.
Ako sme uviedli v publikácii „Územné a správe členenie Slovenska“ (17,
str.15), územná samospráva je podľa jednej z definícii správneho práva časťou
správy štátu decentralizovanou na subjekty neštátneho charakteru. Je
zákonodarná činnosť, kontrolná činnosť a i. Verejnú správu v zmysle organizačnom reprezentuje
sústava orgánov štátnej správy a územnej samosprávy zabezpečujúcich výkonnú funkciu štátu.

4

spoločenstvom fyzických osôb, vytvorenom na územnom základe, ktoré je
samostatne spravované, ktoré má vlastné záujmy a potreby. Tie môžu byť
odlišné od celospoločenských záujmov a potrieb. V Ústave Slovenskej republiky
má garantované práva a postavenie právnickej osoby, odlišnej od štátu, čo je
základom pre majetkovú a finančnú samostatnosť. Zmyslom územnej
samosprávy je plniť úlohy smerujúce k uspokojeniu záujmov spoločenstva
nezávisle od štátu. Je teda zrejmé, že ak Národná rada Slovenskej republiky
decentralizovala moc na územnú samosprávu, tak je veľmi dôležité, ako voči nej
vystupuje štát, reprezentovaný centrálnou vládou (výkonná a zákonodarná moc),
ako ju rešpektuje, ako s ňou skutočne a reálne spolupracuje, do akej miery ju
reguluje, resp. obmedzuje pri plnení úloh, ktoré jej boli zverené. Postoj
centrálnej vlády voči územnej samospráve významne prispieva k vzťahu
občanov k štátu a k váhe jeho legitimity.
Ak politici na všetkých úrovniach verejnej správy, ktorí majú v rukách nástroje
na vytváranie dobrých vzťahov k spoločenstvám a občanom, iba „sucho“
konštatujú, že ľudia sú z politiky otrávení a znechutení, je zrejmé, že ide o ich
zlyhanie. Nedokážu plniť úlohy a teda nemajú výsledky, ktoré od nich občania
a spoločenstvá očakávajú. To, čo sľúbili, nedodržali a mali by z tohto svojho
zlyhania vyvodiť osobnú zodpovednosť.
Desaťročia bolo Slovensko súčasťou iných, centrálne riadených štátnych
útvarov. V roku 1990 nastúpilo na cestu decentralizácie s využitím jej rôznych
foriem: privatizácie, presunu kompetencií na nižšie úrovne štátu, dekoncentrácie
v rámci štátnych inštitúcií, odovzdania časti úloh, ktoré predtým vykonával štát
mimovládnym inštitúciám a agentúram. Hlavným zmyslom zmeny bolo „otočiť
pyramídu rozdelenia moci v štáte z hlavy na nohy,“ t.j. výrazne zvýšiť vplyv
a dôležitosť jednotlivcov a ich spoločenstiev na rozvoj a spravovanie spoločne
zdieľaného územia, odovzdať čo najviac dovtedajšej „štátnej moci“ menším
samosprávnym jednotkám a vytvoriť podmienky pre participáciu ľudí na správe
verejných vecí. Zmyslom bolo aj naplnenie tézy, podľa ktorej je štát silný
a odolný vtedy, ak je budovaný zdola nahor a snaží sa mať blízky vzťah
k ľuďom a nimi vytvoreným spoločenským útvarom.
Slovenská republika bola založená v roku 1993 ako unitárny štát. Táto forma
štátneho útvaru bola odôvodňovaná najmä veľkosťou2, určitými zvyklosťami
v našom geopolitickom priestore (väčšina štátov EÚ je unitárnych), vývojom na
území Slovenska, ale podľa nášho názoru aj z dôvodu mocenských záujmov
niektorých skupín spoločnosti.
2

veľkosť nepovažujeme z hľadiska prosperity štátu za rozhodujúce kritérium (17)
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Unitárny štát je vo všeobecnosti charakteristický jedinou štátnou mocou, jedinou
ústavou, jednotným hlasom ľudí. Všetky kompetencie štátu sú koncentrované
centrálne a chýba akákoľvek deľba štátnej moci medzi rozličné útvary. Je to štát
riadený „zhora“, zákony sú vydávané z centra. Z charakteristiky unitárneho
štátu vyplýva riziko možnosti premeny na autokratický štát, najmä v prípade
krízových (spoločenských, ekonomických,...) situácií. V prípade, že žije
v hraniciach unitárneho štátu viac národností, alebo existujú priveľké regionálne
rozdiely a geografické odlišnosti, býva unitárny štát vystavovaný odstredivým
silám. Často preto býva jediným riešením pri zachovaní unitárnosti odovzdanie
časti kompetencií regiónom, mestám, obciam, čiže územným spoločenstvám.
Vplyv na usporiadanie štátu však majú aj vonkajšie rámcové podmienky. Od
druhej polovice 20.storočia sa v Európe presadzoval regionalizmus, presun
právomocí a zodpovednosti verejného sektora z centrálnej úrovne na nižšie
územnosprávne celky. Tento trend sa na úrovni Európskej únie prejavil v jej
jednotlivých politikách, európskych dohovoroch (napr. európske charty,...)
a ovplyvnil zmeny v rámci mnohých národných štátov. Slovenská republika
reagovala na tento proces koncom 90-tych rokov a vybrala sa cestou uplatnenia
dvoch navzájom prepojených stratégií: liberalizácie, ktorá redukuje priame
zásahy štátu do ekonomiky a podnecuje vznik silnej občianskej spoločnosti
a decentralizácie, ktorá presúva časť pôvodne komplexnej zodpovednosti za
spravovanie verejných vecí na tie úrovne verejnej správy, ktoré sú schopné ich
zabezpečovať pružnejšie a efektívnejšie. Tým posilňuje predovšetkým
právomoci územnej samosprávy. Podporou zodpovednosti samospráv na
spravovaných územiach a autonómneho rozhodovania o verejných veciach sa
vytvárajú predpoklady pre premenu postavenia samosprávnych orgánov
v systéme verejnej správy z administrátorov štátu na manažérov území.
Vlastníctvo majetku, vlastné rozpočtovanie, zodpovednosť za využívanie
endogénneho rozvojového potenciálu je impulzom pre rozvoj horizontálnej
spolupráce a partnerstiev medzi samosprávou, súkromným a tretím sektorom
a občanmi v záujme rastu kvality života obyvateľov obcí, regiónov, ako aj
bohatstva štátu ako celku, aj pre riešenie akútnych rozvojových problémov
a krízových situácií.
V stratégii reformy verejnej správy bola zmena deľby právomocí definovaná
nasledovne: [21] „Vertikálnu deľbu moci teda vyjadríme v chápaní Slovenskej
republiky ako unitárneho a decentralizovaného štátu s konkrétne stanovenou
štruktúrou vychádzajúcou z princípu subsidiarity, z heterogenity záujmov
v spoločnosti a slobodnej vzájomnej polarizácie, s vytváraním samostatných
orgánov, ktoré môžu plniť im zverené úlohy nezávisle, pričom budú podliehať
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iba správnemu dozoru. Zároveň budú disponovať primeranými nástrojmi
normotvornej povahy a primeranými nástrojmi fiskálnej decentralizácie“.
Proces takejto rozsiahlej zmeny nie je jednorazovým aktom a rozhodujúce je po
nastolení nových rámcových podmienok centrálnou úrovňou, ako sa zmeny
ujmú na miestnej úrovni, ako sa k tomu postavia ľudia a ich volení reprezentanti
na úrovni obcí, miest a regiónov.
Uplynulo desať rokov od zahájenia procesu odovzdania právomocí a
zodpovednosti za spravovanie viacerých služieb verejného sektora územnej
samospráve. Je na mieste zhodnotiť ako a či sa darí napĺňať definovaný cieľ
a aký dopad majú zmeny na kvalitu života spoločenstva ľudí, obývajúcich
územie Slovenska. Je zrejmé, že priebeh a priebežný výsledok je výrazne
ovplyvnený mentalitou, morálkou, etikou obyvateľov, ale aj hlavných aktérov
a to nielen na úrovni centrálnej vlády, ale aj v rámci novovzniknutých,
obnovených spoločenstiev (obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie).
Ozývajú sa aj hlasy, že nastúpená cesta posilňovania vplyvu občana a jeho
spoločenstiev na kvalitu ich života nebola správna a v centrálne spravovanom
štáte by k viacerým negatívnym javom neprišlo. Mnohé výskumy na národnej
úrovni a skúsenosti vyplývajúce z komparatívnych analýz s inými štátmi
dokumentujú, že nedostatky v spravovaní verejných vecí nie sú spôsobené
prebiehajúcim procesom decentralizácie, ale práve nízkou funkčnosťou
centrálneho riadenia.
Nedá sa očakávať, že počas krátkeho obdobia desiatich rokov sa podarí
uskutočniť zásadnú premenu spoločnosti z nedemokratickej na demokratickú.
Vo vyspelých štátoch Európy trvá premena administratívnych štátov na štáty
občianskej spoločnosti desiatky rokov. Rovnako správanie ľudí, ich aktívna
angažovanosť vo veciach verejného záujmu, ktorá bola osobitne v krajinách
strednej a východnej Európy deformovaná desaťročia predchádzajúcou
politickou mocou a administratívnym typom štátu, sa mení len veľmi pomaly.
Nemožno vylúčiť, že za tento stav nesú určitú zodpovednosť aj politické
garnitúry a ich neochota vrátiť právomoci občanom a ich spoločenstvám, aby
nebola obmedzená ich možnosť ekonomicky, či politicky profitovať
z centralistického
systému
riadenia,
z centralizovaného
majetku,
z centralizovaných verejných prostriedkov, bez možnosti kontroly a posúdenia
výhodnosti ich využitia
zo strany občanov. Takéto správanie štátnej
administratívy nie je typické len pre Slovensko, ale bolo sprievodným znakom
likvidácie základov administratívnych štátov a prechodu na štáty občianskej
spoločnosti vo všetkých štátoch tzv. starej Európy, v ktorých sa územná
samospráva v systémoch verejnej správy už pevne zakorenila a preukázala svoju
7

životaschopnosť. Z uvedeného poznania vyplýva aj presvedčenie autorov, že
vyvážená deľba právomocí a zodpovednosti má pre budúcnosť a vývoj na
Slovensku a pre jeho organické včlenenie do nadnárodných ekonomických
a politických štruktúr rozhodujúci význam. Touto publikáciou chcú prispieť do
diskusie o úprave rozdelenia právomocí medzi centrálnou vládou a územnou
samosprávou.
Autori
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1. SPRAVODLIVÉ (VYVÁŽENÉ) ROZDELENIE KOMPETENCIÍ
Slovenská republika je unitárny štát. Ústava delí moc na legislatívnu, výkonnú
a súdnu. Od jej vzniku Ústava garantovala v rámci výkonnej moci určitú
autonómnosť miestnej samosprávy [Ústava SR, čl. 2, hlava IV.]. Jej
novelizáciou v roku 2001 sa legalizovalo aj postavenie druhej úrovne územnej
samosprávy – vyššieho územného celku. V štvrtej [čl. 64 – čl. 71] sú zakotvené
základné princípy oboch úrovní územnej samosprávy, ktoré sú samostatnými
samosprávnymi a správnymi celkami, právnickými osobami s vlastným
majetkom a finančnými prostriedkami. Povinnosti je im možné ukladať iba
zákonom, majú vlastné volené orgány (starosta, zastupiteľstvo, resp. predseda
VÚC a zastupiteľstvo) a možno na ne preniesť aj výkon štátnych úloh za
podmienok daných ústavou a zákonmi [7, str.15]
Neexistuje univerzálny recept na rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými
úrovňami verejnej správy. Rozsah, miera ich delenia medzi úrovňami verejnej
správy a spôsob financovania kompetencií sa líši podľa špecifických podmienok
a historického vývoja v tej - ktorej krajine. Určitá miera zovšeobecnenia,
princípy, pôsobnosti miestnej, ale aj regionálnej samosprávy, sú definované
v medzinárodných dokumentoch, chartách, ku ktorým pristúpili jednotlivé
členské štáty Európskej únie.
Článok 4
Pôsobnosť miestnej samosprávy
1. Základné práva a povinnosti miestnych orgánov sú zakotvené v Ústave alebo zákone. Toto
ustanovenie však nebráni tomu, aby miestnym orgánom boli v súlade so zákonom priznané osobitné
práva a povinnosti.
2. Miestne orgány majú v medziach zákona plné právo konať vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyňaté z
ich pôsobnosti, alebo nie sú v pôsobnosti iného orgánu.
3. Vo všeobecnosti správu verejných vecí vykonávajú prednostne tie orgány, ktoré sú k občanovi
najbližšie. Priznanie kompetencie inému orgánu by malo zohľadňovať rozsah a charakter úlohy i
požiadavky efektívnosti a hospodárnosti.
4. Právomoci udelené miestnym orgánom sú obyčajne plné a výlučné. Tieto právomoci nesmie porušiť
ani obmedziť žiaden ústredný či regionálny orgán, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom.
5. Tam, kde právomoci deleguje ústredný alebo regionálny orgán a pokiaľ je to možné, majú miestne
orgány právo prispôsobiť ich vykonávanie miestnym podmienkam.
6. Všetky záležitosti, ktoré sa priamo týkajú miestnych orgánov, sa v procese plánovania a
rozhodovania, pokiaľ je to možné, včas a primerane s nimi prerokujú.
Európska charta miestnej samosprávy

Centrálne vlády v štátoch Európy prenášajú na obce, resp. vyššie územné celky
zväčša kompetencie v oblasti: hospodárstva, územného plánovania a výstavby,
služieb, životného prostredia, bývania, dopravy, vodného hospodárstva,
školstva, kultúry, rekreácie a športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti,
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matriky, vnútornej správy a verejného poriadku. Rozsah kompetencií územnej
samosprávy úzko súvisí s vymedzením hraníc jednotlivých jurisdikcií (obcí,
municipalít, vyšších územných celkov), čo sa udialo aj na Slovensku v rámci
prípravy pôvodného návrhu tzv. župného variantu3.
V súvislosti s rozdelením kompetencií je potrebné zdôrazniť, že sa jedná
o „nikdy nekončiaci príbeh“ a že rozdelenie právomocí je, podobne ako
decentralizácia verejných financií a územnosprávne členenie, najmä politickou
reformou4. Preto pokiaľ nie je dlhodobá zhoda hlavných politických aktérov na
charaktere štátu, na jeho funkčnosti, na miere jeho decentralizácie, dochádza
často k zmenám jej štruktúry a organizácie, čo má samozrejme negatívny dopad
na stabilitu štátu ako celku. Príkladom môže byť vývoj na Slovensku v 20.
storočí, kedy prichádzalo k zmenám veľmi často.
Na deľbu kompetencií majú vplyv vonkajšie rámcové podmienky, celosvetové a
európske trendy. Napríklad pri príprave stratégie reformy verejnej správy [21] sa
brali do úvahy prebiehajúce a očakávané celosvetové trendy, ktoré ovplyvňovali
koncipovanie moderných systémov verejnej správy a mali dopad na štruktúru
verejnej správy, ale aj na postavenie verejného sektora v štáte5. Medzi
najvýznamnejšie trendy boli v stratégii uvedené zmeny (prechody) :
- od priemyselnej k informačnej spoločnosti,
- od národnej k svetovej ekonomike,
- od krátkodobého k dlhodobému plánovaniu,
- od centralizmu k decentralizácii,
- od inštitucionálnej podpory k svojpomoci,
- od reprezentatívnej demokracie k demokracii participačnej,
- od hierarchie k sieťam,
- od kvantity ku kvalite,
- od monoštruktúry produkcie k diverzite výrobkov.

„Župný variant“ bol vypracovaný v rokoch 1991-1992 skupinou odborníkov menovaných
Slovenskou národnou radou a neskôr dopracovaný v roku 1993 Jeho úplný názov znel „ Alternatívny
návrh územnosprávneho členenia Slovenska na župnom princípe“, pretože sa opieral pri určovaní
centier a hraníc vyšších územných celkov o historické centrá a hranice. Odporúčal nielen vznik 16 žúp
(15+1), ale zároveň aj tri úrovne verejnej správy (obec – župa - Slovenská republika), oddelený model
(štátna správa – územná samospráva) na dvoch úrovniach (obec, župa), zmenu rozdelenia kompetencií
a návrh financovania. (pozn. autorov)
4
Zmeny v rozdelení kompetencií sú využívané často ako nástroj moci, napr. obdobie 1948-1989
v ČSSR a ČSFR.
5
Samozrejme nad rámce zámerov vstupu Slovenskej republiky do EU, OECD, NATO
3
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Pri rozdelení právomocí vo všeobecnosti platí, že plánovanie, rozhodovanie,
výkon a financovanie konkrétnej úlohy má zostať na nižšej úrovni v prípade,
že:
- neexistuje nevyhnutný dôvod na reguláciu zo strany štátu,
- úloha má prevažne lokálny význam a pripúšťa lokálne riešenia,
- obce sú odborne schopné úlohu realizovať v primeranej kvalite,
- pridelenie úlohy prinesie prospech obyvateľom obce,
- obce sú schopné úlohu financovať.
Orgány územnej samosprávy na Slovensku preberali v rámci realizácie stratégie
decentralizácie (2002 – 2005) zodpovednosť nielen za zabezpečovanie zákonom
vymedzených úloh, ale aj za hospodársky rozvoj nimi spravovaného územia.
V prvom rade boli definované úlohy navrhnuté ako výlučné právomoci
centrálnej vlády [príloha č.1], t.j. také, ktoré neboli podľa vtedajších
spracovateľov vhodné, resp. efektívne presúvané na územnú samosprávu.
Ostávajúce úlohy, najmä tie, ktoré dovtedy vykonávala miestna štátna správa,
ale aj niektoré úlohy centrálnej vlády, boli odporučené na odovzdanie do
zodpovednosti územnej samospráve (obce, vyššie územné celky). Pri ich
presune sa prihliadalo na princípy efektívneho rozdelenia politickej moci,
uplatňované vo viacerých štátoch Európy (SRN, škandinávske štáty,...).
Princípy efektívneho rozdelenia politickej zodpovednosti
a) Princíp politickej ekvivalencie (zhoda záujmov a zodpovednosti)
Voliči, ktorých sa priamo dotýkajú určité politické opatrenia a regulácie, musia
o tom rozhodnúť svojim hlasom.
Naplnenie princípu znamená, že príslušná územná jednotka musí byť natoľko
autonómna vo svojich rozhodnutiach, aby boli volené orgány priamo
zodpovedné iba svojim voličom na území, ktoré v ich mene spravujú, na ktorom
uplatňujú svoju právomoc a vykonávajú svoje pôsobnosti. Princíp politickej
ekvivalencie úzko súvisí s rozdelením kompetencií. Existujú výlučné úlohy
centrálnej vlády a existujú výlučné úlohy každej z úrovní územnej samosprávy
(samosprávna pôsobnosť). V týchto prípadoch je nevyhnutná autonómnosť
rozhodovania. Existujú však aj úlohy, ktoré sa síce realizujú v regiónoch, ale
majú celoštátny význam. V takomto prípade centrálna úroveň definuje pravidlá,
ktoré musia rešpektovať orgány územnej samosprávy. Jediným spôsobom, ako
môžu byť definované pravidlá centrálnou úrovňou voči nižším úrovniam, je
urobiť tak formou zákona. To však znamená, že vyššia úroveň verejnej moci
zasahuje do výkonu právomocí úrovne nižšej. Snahou centrálnej vlády by malo
byť v takýchto prípadoch minimalizovať zviazanie nižšej úrovne, t.j. definovať
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pravidlá čo najvšeobecnejšie a ponechať priestor na rozhodnutie o spôsobe
realizácie nižšej úrovni.
b) Princíp fiškálnej ekvivalencie a zodpovednosti
Rozhodnutia o verejných výdavkoch sa majú uskutočniť na tej úrovni verejnej
správy, ktorá je za zabezpečovanie úlohy zodpovedná.
Správna jednotka musí mať dostatočné zdroje príjmov, ktoré jej umožňujú úlohy
financovať a tým byť zodpovednou za ich financovanie, vrátane možnosti
zadĺženia sa. Musia existovať možnosti transferu financií z a do iných
rozpočtov. To znamená: ak je na nižšiu úroveň prenesený výkon úlohy, musí
centrálna vláda zabezpečiť dostatok vlastných zdrojov pre územnú samosprávu,
alebo dostatočné financovanie cestou transferov zo štátneho rozpočtu. A to
okamžite a nie v čase núdze.
c) Princíp subsidiarity
Princíp subsidiarity stanovuje, aby úlohy na seba prevzali v prvom rade úrovne,
ktoré majú najbližšie k občanovi. Zároveň určuje centrálnej vláde:
- prevziať také úlohy, ktoré presahujú výkonnosť nižších správnych jednotiek
(v prípade Slovenskej republiky obce, vyššie územné celky), alebo také,
ktorých sa z logických dôvodov nemôžu ujať,
- uplatňovať svoje právomoci iba vtedy, pokiaľ je jej konanie nevyhnutné
a tam, kde kompetencie nižších úrovní nepostačujú na dosiahnutie
vytýčených cieľov,
- uplatňovať svoje kompetencie tak, aby poskytli nižším stupňom (úrovniam)
dostatok priestoru na sebarealizáciu.
Predpokladom fungovania princípu subsidiarity je komunikácia, vzájomná
informovanosť a dialóg medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy, pretože
inak nie je možné rozpoznať, či je, alebo nie je úloha priradená optimálne tej
úrovni , ktorá má pre jej výkon vytvorené primerané predpoklady a zabezpečí jej
dostupnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov .
V súvislosti s uplatňovaním princípu subsidiarity dochádza často k účelovým
interpretáciám jeho významu. Na jednej strane sa politici odvolávajú na
dikciu Ústavy Slovenskej republiky, „štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju
vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo“, čl.2,
ods.1., ale na druhej strane pri rozhodovaní o delení právomocí nevyužívajú
dôsledne princíp subsidiarity a centrálna vláda často poveruje nižšie úrovne
(obce, vyššie územné celky) iba menej dôležitými úlohami, aby sa od nich
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odbremenila, resp. zákonmi a nastavenými finančnými mechanizmami si nižšie
úrovne podriaďuje.
V dnešnej dobe veľa ľudí používa pojem subsidiarita aj keď majú často na mysli ideály federalizmu.
Pojem subsidiarita sa po roku 1989 „udomácnil“ aj na Slovensku v súvislosti so zavádzaním
demokracie a v rámci realizácie stratégie decentralizácie. Pretože diskusia o pojmoch subsidiarita
verzus federalizmus na Slovensku neprebehla, prikladáme pre informáciu jeden z názorov na ich
vzájomný vzťah[12, str.22]:
Pojem subsidiarita je kľúčovým konceptom v kresťansko-demokratickej ideológii. Jej hlavnou
myšlienkou je, že vyššia úroveň poverí čo najväčším počtom úloh nižšie stupne/úrovne s cieľom
odbremeniť vyššiu úroveň od menej dôležitých úloh, ktoré môžu efektívnejšie vykonávať nižšie úrovne.
Vyššie úrovne rozhodujú, koľko priestoru poskytnú nižším úrovniam na manévrovanie, kedy a za akých
okolností môže byť ich sloboda odobraná.
(Toto je aj príbeh Slovenska a neustála diskusia o tom, aká má byť miera decentralizácie, aký vplyv,
aké nástroje a právomoci majú mať priamo volení zástupcovia občanov na miestnej a regionálnej
úrovni, často s veľkým mandátom od občanov).
Federalizmus je protikladom subsidiarity. Vo federálnej spoločnosti poverenie pochádza od
jednotlivých občanov. Zatiaľ čo subsidiarita vychádza zo sily, ktorá stojí nad jednotlivcom a ktorá
„benevolentne“ vytvára priestor pre aktivity nižších stupňov a jednotlivcov, federalizmus vychádza od
jednotlivca. Vo federalistickom koncepte sú to jednotlivci, ktorí formulujú vyššie stupne, ktorí určujú,
čím ich poveria. Pre zástancov subsidiarity toto právo má štát. Aj „federalisti“ často zabúdajú, že
štruktúra federalizmu sa začína jednotlivcom a pripúšťajú federalistický argument na úrovni vyššej
ako je komunita (región, národná úroveň) a pre nižšie úrovne pripúšťajú myšlienku subsidiarity. Toto
však zbavuje federalizmus vnútornej konzistencie a straty väzby medzi federalizmom a priamou
účasťou občana na rozhodovaní.
V prospech tvrdenia, že jednotlivec predstavuje najvyššiu úroveň, uvádzajú Verhulst a Nijeboer dva
argumenty:
1. účelom politiky je v prvom rade minimalizácia nebezpečenstva a neporiadku. Nebezpečenstvo
vníma jednotlivec a nie skupina, alebo celá spoločnosť. Je preto logické, že sa jednotlivec javí ako
najvyššia apolitická autorita.
2. politické rozhodnutia sú vždy morálne, alebo hodnotové úsudky. Iba jednotlivec má svedomie
a možnosť morálne rozhodnúť. Skupiny, alebo populácie nemajú takéto svedomie. Preto je z tohto
uhľa pohľadu logické, že jednotlivec sa javí ako najvyššia autorita.
Fakt, že jednotlivec je najvyššou autoritou, by mal byť reflektovaný v rozhodovacom procese.

d) Princíp nedelenia zodpovednosti
Politická a administratívna zodpovednosť musí byť vymedzená a rozdelená tak,
aby nedochádzalo k zbytočnému prekrývaniu a deleniu kompetencií jednotlivých
úrovní verejnej správy.
e) Princíp kompenzácie externalít
Ak rozhodnutia jednej správnej jednotky budú mať vážny dopad na inú správnu
jednotku (pozitívny, alebo negatívny), musí existovať kompenzácia zisku, alebo
straty zvýhodnenej, alebo postihnutej správnej jednotky v prípade, ak toto
rozhodnutie nebude znamenať splynutie oboch správnych jednotiek.
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2. DRUHY KOMPETENCIÍ
Slovensko od počiatkov transformačného procesu v r. 1990 rozhodlo
o vykonávaní verejnej správy prostredníctvom oddelených subsystémov verejnej
správy: štátnej správy a samosprávy. V oddelenom – duálnom modeli ( opak
integrovaného modelu) verejnej správy [5], aplikovanom na Slovensku, môžeme
rozlíšiť tri druhy kompetencií:
- kompetencie vykonávané výhradne štátnou správou,
- kompetencie vykonávané výhradne samosprávou (originálne kompetencie),
- spoločné (delené) kompetencie medzi štátnou správou a územnou
samosprávou, resp. medzi oboma úrovňami územnej samosprávy.
Model územnej verejnej správy
Pod územnou verejnou správou rozumieme úrady miestnej štátnej správy a orgány oboch úrovní
územnej samosprávy (obce, VÚC). Prakticky od zahájenia prác na reforme verejnej správy sa viedli a
naďalej vedú diskusie o modeli (usporiadaní) verejnej správy. Názory je možné zhrnúť do dvoch
variant usporiadania:
Oddelený model:
- inštitucionálne oddelenie výkonu štátnej správy a územnej samosprávy,
- výrazný prenos kompetencií zo štátnej správy na samosprávu vyšších územných celkov a obcí do
ich samostatnej samosprávnej pôsobnosti,
- diferenciácia prenesených kompetencií na základe princípu subsidiarity,
- dekoncentrácia kompetencií z centrálnej štátnej správy na jej miestny stupeň a zároveň v dôsledku
redukcie úloh (presun na samosprávu) redukcia úradov miestnej štátnej správy,
- vytvorenie mechanizmov kooperácie štátnej správy a územnej samosprávy.
Integrovaný model:
- inštitucionálne previazanie územnej štátnej správy a územnej samosprávy“,
- minimálne odovzdanie kompetencií
v režime originálnych kompetencií,( prevahu majú
kompetencie v režime preneseného výkonu pôsobnosti),
- prenesenie pôsobnosti štátnej správy na „poverené“ (štatutárne) mestá,
- dekoncentrácia kompetencií z centra na nižšie stupne miestnej štátnej správy,
- zachovanie vplyvu štátu na výkon väčšiny kompetencií.

Kompetencie štátnej správy
Celý rozsah kompetencií zabezpečovaných ústrednými orgánmi a ich
podriadenými zložkami (miestna štátna správa) v území.
Medzi kompetencie štátnej správy sú zväčša zaradené :
- úlohy, ktoré nie je vhodné z hľadiska rozsahu a významu decentralizovať na
nižšie úrovne - výlučné kompetencie štátu (obrana, zahraničná politika,...viac
v prílohe 1)
- úlohy presahujúce hranice/možnosti nižších úrovní, ktoré je vhodnejšie
vykonávať celoštátne (diaľnice, železnice,....),
- úlohy vyžadujúce si vysokú odbornú znalosť, ktorá presahuje možnosti
nižších úrovní.
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Kompetencie štátnej správy môžu byť vykonávané centrálne alebo decentrálne:
- centrálne vykonávané úlohy
sa uplatňujú v situácii ak nie je pre ich plnenie rozhodujúci kontakt s
občanmi, ak je potrebné celoplošné vecné rozhodovanie, alebo ak je to
hospodársky celoštátne zaujímavé,
- decentrálne vykonávanie úloh
je vhodné, ak je potrebný intenzívny styk s občanmi., úlohu je možné
vykonávať efektívnejšie mimo centra, v takomto prípade je úloha
dekoncentrovaná na územné pracoviská ústredných orgánov, alebo priamo
na tých, ktorí úlohu vykonávajú.
Samosprávne kompetencie
Kompetencie sú zabezpečované a financované obcami a vyššími územnými
celkami. Rozlišujeme:
- fakultatívne (nepovinné) úlohy – samosprávna pôsobnosť
v takomto prípade centrálna vláda nemá žiadny záujem vstupovať do úlohy.
Táto nie je upravená zákonom a je na rozhodnutí obce a samosprávneho
kraja, či ju budú, alebo nebudú zabezpečovať. Je teda dobrovoľná a líši sa
podľa záujmov, preferencií a potrieb príslušnej obce, vyššieho územného
celku. Takúto možnosť dáva orgánom územnej samosprávy aj Ústava SR.
- obligatórne (povinné) úlohy
uplatňujú sa vtedy, ak je pre centrálnu vládu dôležité, aby takáto úloha bola
zabezpečovaná celoplošne (celoštátne), prípadne aj s rovnakým štandardom.
Od obcí, resp. vyšších územných celkov sa vyžaduje plnenie cestou zákona,
ktorý však nemusí upravovať spôsob a formu zabezpečovania úlohy. Tento
druh kompetencií môže mať rôzne podoby:
- sú definované princípy, ktoré aplikujú obce a vyššie územné celky vo
svojich všeobecne záväzných nariadeniach,
- úlohy sú regulované dispozičným právom,
- územnej samospráve je pridelená úloha štátnej správy bez toho, aby bola
podrobnejšie definovaná.
Spoločné (delené) kompetencie zabezpečované štátnou správou a územnou
samosprávou
Úlohy sú vykonávané spoločne územnou samosprávou a štátnou správou. Oba
subsystémy zdieľajú aj náklady spojené s ich výkonom. Nakoľko územnej
samospráve je možné ukladať úlohy iba zákonom, takéto úlohy upravuje zákon.
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Rozlišujeme ich podľa toho, či sú upravené aj internými predpismi štátnej
správy, alebo nie:
- zákon predpíše rozsah kompetencie, samospráva zabezpečuje výkon v súlade
so zákonom a všeobecne platnými pravidlami, ktoré je potrebné uplatniť pri
konkrétnych rozhodnutiach. Dôvodom je intenzívny kontakt s občanmi,
hospodársky efekt, existujúce know - how, optimálna veľkosť,...
- štátna správa reguluje úlohu komplexne. Obce vykonávajú úlohu v súlade so
zákonom a na základe interných predpisov štátnej správy. Dôvodom je napr.
potreba jednotného právneho rámca (účtovníctvo, rozpočet, štatistika,...),
právna ochrana občanov, zaistenie rovnakej kvality,.....
Samosprávna pôsobnosť a prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy
Na Slovensku rozlišujeme dva druhy pôsobnosti územnej samosprávy:
- samosprávnu pôsobnosť
- prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy
Napriek aplikácii oddeleného modelu verejnej správy už od roku 1990 nie je
v našej legislatíve dostatočne definované, ktorá úloha obce je samosprávnou
pôsobnosťou a ktorá má charakter preneseného výkonu pôsobnosti štátnej
správy. Takýto výklad sa po prvý raz objavil v rámci zákona č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky. Aplikácia tohto ustanovenia však platí iba v zákonoch, ktoré
boli prijaté, príp. novelizované po účinnosti tejto zmeny. Ostatné zákony neboli
zosúladené s cit. ustanovením § 4 ods. 4, i keď je z ustanovení niektorých z nich
zrejmé, že upravujú výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy a malo by to
teda byť v danom zákone výslovne uvedené. Z uvedených dôvodov nemožno v
niektorých prípadoch s určitosťou povedať o výkon akej pôsobnosti ide6.
Problém rozlíšenia druhu kompetencie bol viackrát riešený v konaní pred
Ústavným súdom SR, ktorý napríklad vo svojom náleze sp. zn. I. ÚS 55/2000 z
19.12.2000 uvádza, že je zložité posúdiť, čo možno považovať za “vec územnej
samosprávy obce” a čo za “vec pri výkone štátnej správy”. Hlavný problém
podľa Ústavného súdu SR spočíva v tom, že ide o pojmy, ktoré nie sú v Ústave
dostatočne definované a pri ich definovaní nie je možné spoľahlivo sa oprieť ani
o súčasnú zákonnú úpravu. I keď tento nález Ústavného súdu SR pochádza z
obdobia pred účinnosťou súčasného znenia § 4 ods. 4, ktoré definovanie
Do roku 1990 boli všetky právomoci sústredené do rúk centrálnej vlády a postupne sa zákonmi
prenášajú na územnú samosprávu. Je preto podľa nás možným výkladom aj to, že všetky úlohy okrem
takých, ktoré nie sú uzákonené (samosprávne dobrovoľné), sú vlastne v režime preneseného výkonu
pôsobnosti štátnej správy.
6
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uvedených pojmov uľahčuje, v mnohých zákonoch zostáva táto problematika
napriek tomu nedoriešená.
Delenie kompetencií na samosprávnu pôsobnosť a prenesený výkon pôsobnosti
štátnej správy nepovažujeme za dobré riešenie. Ide podľa nás o snahu zaviesť
zbytočnú uniformitu na kompetencie, ktorých zabezpečovanie môže mať rôzne
podoby na základe dohody a požiadaviek miestneho spoločenstva. Rozlišovanie
týchto dvoch druhov pôsobnosti má silné postavenie najmä v stredoeurópskej
tradícii (siaha k reformám v roku 1808 v Prusku), ale je ho možné pozorovať aj
v juhoeurópskych tradíciách. Tam, kde sa rozlišovanie uplatňuje, majú
prenesené úlohy povahu najmä regulačnú, nie povahu zabezpečovania služieb.
Napríklad vo Francúzsku sú prenesenými funkciami také, ktoré sa zabezpečujú
pod priamym dohľadom prefekta, rovnako v Taliansku spadajú pod priamy
dohľad prefekta úlohy týkajúce sa zdravia obyvateľstva, verejnej bezpečnosti,
stavebnej kontroly, miestnej polície alebo všeobecného verejného poriadku.
Naopak, v severoeurópskej tradícii sa nerozlišujú prenesené a samosprávne
kompetencie, ale rezortné právne normy definujú celoštátne požiadavky, ktoré
musia samosprávy dodržiavať. Napríklad v Británii existuje niekoľko úloh
vykonávaných v mene centrálnej vlády, alebo iných verejných orgánov a tieto sú
centrálnou vládou hradené. Ide však o minimum úloh (registre, príspevok na
bývanie), ktoré sú silne regulované.
Na Slovensku sa vývoj doteraz uberal v súlade so stredoeurópskou tradíciou.
Podľa platnej legislatívy obce, ale aj samosprávne kraje, zabezpečujú nielen
samosprávne kompetencie, ale delia sa pri výkone niektorých úloh s miestnou
štátnou správou (prenesený výkon, delené kompetencie). Ukazuje sa však, že
tento tradičný stredoeurópsky spôsob zabezpečovania úloh prináša so sebou
viaceré negatíva: je komplikovaný, neprehľadný pre občana, umožňuje
prehadzovať zodpovednosť z jedného orgánu verejnej moci na iný a často býva
zo strany štátnych inštitúcií nedofinancovaný. Jedným z poznatkov auditu
kompetencií a financovania územnej samosprávy7, potvrdzujúcich náš názor,
bol napríklad nedostatok informácií orgánov štátnej správy o využívaní
prostriedkov, ktoré poskytli obciam na plnenie úloh v režime preneseného
výkonu pôsobnosti štátnej správy.
Je pravdou, že centrálna vláda, najmä v unitárnom štáte, má dôvody pre dohľad
nad výkonom niektorých úloh samosprávy, ako sú: ochrana verejnosti pred
zneužívaním moci miestnymi predstaviteľmi, alebo zabezpečenie dôsledného
Audit sa vykonal na základe uznesenie NR SR č. 748 z 8. decembra 2011 k vykonaniu auditu verejnej
správy, uznesenie vlády SR č. 48 z 22. februára 2012 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia
uznesenia Národnej rady SR a uznesenie vlády SR č. 465 z 19. septembra 2012
7
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aplikovania nariadení, ktoré bránia podnikateľom a ľuďom, aby škodili iným z
iných lokalít (napríklad negatívne externality: znečisťovanie ovzdušia, vody,
šírenie ochorení,....)8. Dôvodom pre dohľad môže byť aj rozhodnutie s plošným
negatívnym dôsledkom (napríklad v oblasti vzdelávania), alebo ďalšie dôvody,
ktoré môžu spochybňovať správnosť rozdelenia úloh, právomocí
a zodpovednosti:
- zlé/protiprávne rozhodnutia, ktoré sú dôsledkom politickej predpojatosti, ale
aj korupcie, nevedomosti alebo neschopnosti,
- nehospodárne vynakladanie prostriedkov, prílišné výdavky, presun financií
na iné účely, na aké boli určené, ale aj neposkytnutie zdrojov na prenesený
výkon úloh,
- zlé správanie sa k verejnosti: poberanie úplatkov, poskytovanie nesprávnych
informácií, neprimerané výdavky na cestovné, telefóny,....
- neinformovanie obyvateľov o nových možnostiach, dobrej praxi,...
Tieto nedostatky vytvárajú pocit potreby ďalšieho „zozákoňovania“ územnej
samosprávy, čo však prináša hrozbu postupnej premeny samosprávy na štátnu
správu. Často sa argumentuje potrebou novej zákonnej úpravy a posilnenia
vplyvu centrálnej vlády aj v prípadoch, keď takéto dôvody objektívne neexistujú
a naopak popierajú zásady spravodlivého rozdelenia právomocí medzi jednotlivé
inštitúty verejnej moci. Preto sa domnievame, že namiesto „zozákoňovania“ je
skôr potrebné hľadať iné spôsoby riešenia nedostatkov pri zabezpečovaní úloh,
ktoré zásady spravodlivej deľby právomocí neporušujú, napríklad :
- zefektívniť a skvalitniť zabezpečovanie úloh na miestnej úrovni
medziobecnou spoluprácou, zlučovaním obcí do väčších územnosprávnych
jednotiek v spojení s profesionalizáciou zabezpečovania úloh,
- rozdeliť úlohy tak, aby bol jeden konkrétny orgán verejnej moci zodpovedný
za
rozhodnutie
o zavedení
služby,
jej
kvalitu,
dostupnosť
a financovanie(princípy nedelenia zodpovednosti, politickej a fiskálnej
ekvivalencie),
- zúžiť rozsah poskytovaných verejných služieb
- motivovať samosprávy uplatňovať
partnerskú spoluprácu
v rámci
jestvujúcich samosprávnych úrovní, medzi nimi a medzi samosprávou,
súkromným a tretím sektorom pri zabezpečovaní služieb,
- podporiť rast angažovanosti občanov novými metódami komunikácie a
šírenia informácií,
Na druhej starne je potrebné upozorniť na zvyklosti v Slovenskej republike, keď nedokonalá
legislatíva spôsobuje zásahy štátnej správy a prokuratúry v prípadoch, keď sa jednotlivé obce snažia
riešiť individuálne problémy obyvateľov, napr. rušenie nočného kľudu činnosťou prevádzkarní, čím
obmedzujú samosprávne kompetencie, obdobne v oblasti životného prostredia. Prokuratúra považuje
úpravu miestnych podmienok na základe rozhodnutia samosprávy za nezákonnú
8
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- zefektívniť kontrolné mechanizmy.
Samosprávna pôsobnosť
Obce a samosprávne kraje sú pri výkone svojich rozhodnutí viazané Ústavou a
zákonmi. Ústava SR definuje základnú charakteristiku územnej samosprávy vo
vzťahu k plneniu jej úloh (Hl. IV). Zasahovanie štátu do činnosti orgánov
územnej samosprávy je možné iba na základe ústavy, v jej medziach a rozsahu
spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Článok 67 definuje, že povinnosti
a obmedzenia pri výkone územnej samosprávy jej možno ukladať zákonom a na
základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5. Pri výkone samosprávnej
pôsobnosti územnej samosprávy teda platí (31)
- príkaz štátnym orgánom, najmä orgánom štátnej správy, nezasahovať do
činnosti orgánov územnej samosprávy, okrem prípadu, ak je rozhodnutie
obce alebo samosprávneho kraja v súlade so zákonom,
- štátne orgány môžu zasahovať do oprávnení územnej samosprávy a môžu jej
ukladať povinnosti iba zákonom,
- povinnosť územnej samospráve urobiť všetky zákonné opatrenia proti
neoprávnenému zásahu orgánu štátu, najmä orgánov štátnej správy do
samosprávnej pôsobnosti obce a jej orgánov,
- možnosť prijať nariadenie územnej samosprávy, ktoré nie je v súlade
s vykonávacím právnym predpisom vlády a orgánov štátnej správy, ak obec
posúdi, že tento predpis je v rozpore s ústavou a zákonmi9.
V rámci samosprávnej pôsobnosti obcí je možné rozlíšiť fakultatívne
(nepovinné) a obligatórne ( povinné) úlohy. Zatiaľ čo plnenie nepovinných úloh
je výlučne v právomoci územnej samosprávy (druh, rozsah, financovanie úlohy),
u povinných úloh sú orgány územnej samosprávy viazané zákonom, t.j. pri
naplnení zákonných podmienok musí územná samospráva úlohu zabezpečiť.
V praxi to znamená, že ak vláda SR alebo Národná rada SR rozhodne o zákone
bez posúdenia dopadu napr. na personálne a finančné podmienky územnej
samosprávy, môže tieto dostať do situácie, že budú konať v rozpore so
zákonom, úlohu musia vykonať, ale sú aj povinné urobiť všetky zákonné
opatrenia k náprave veci. Nakoľko obce a samosprávne kraje nemajú priamy
vplyv na prijímanie zákonov, je potrebné v rámci predkladania zákonov striktne
požadovať zavedenú povinnosť posúdenia dopadu zákona na rozpočet územnej
samosprávy (v zákone č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, § 51).
V slovenskej praxi sa stáva, že prokurátor takéto všeobecne záväzné nariadenie napadne a žiada jeho
úpravu, zrušenie
9
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Podľa súčasnej legislatívy je možné obmedziť alebo rozšíriť samosprávnu
pôsobnosť v Národnej rade SR hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov :
„Ak Ústava neustanovuje niečo iné, na prijatie uznesenia národnej rady je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ide o relatívnu väčšinu, ktorá predstavuje najmenej 39
poslancov hlasujúcich za návrh (pri účasti 76 poslancov; pozri kvórum).
Slovník parlamentných pojmov [20]

V záujme stability postavenia a činnosti jednotiek územnej samosprávy
považujeme za vhodné v rámci novelizácie, alebo prípravy novej Ústavy
(ústavným zákonom) definovať v nej kompetencie obcí a vyšších územných
celkov. Zabráni sa tak obdobným zásahom do postavenia a úloh územnej
samosprávy, ako sme toho boli svedkami doteraz. Systém verejnej správy a teda
aj územnej samosprávy, sa u nás vyvíjal mnoho rokov a existujú určité
historické, právne, či ústavné tradície. Tieto tradície odrážajú spomínaný vývoj a
nie je dobré umožniť ich porušovanie jednoduchou väčšinou prítomných
poslancov na rokovaní zákonodarného zboru. Existujú aj nepísané pravidlá,
ktorých dodržiavanie pomáha udržiavať systém a jeho stabilitu, čo sa priamo
dotýka subsystému územnej samosprávy a jej vnútorného usporiadania.
Prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy
Prenesením výkonu niektorých pôsobností štátnej správy na územnú
samosprávu sa táto zúčastňuje spolu s orgánmi štátnej správy na výkone štátnej
správy (delená pôsobnosť). V rámci prenesenej pôsobnosti štátnej správy je
územná samospráva viazaná nielen Ústavou a zákonmi, ale aj ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a to aj v prípade, ak sa o nich
domnieva, že sú v rozpore s Ústavou a zákonmi.
Zásady výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy na územnú samosprávu sa
odvíjajú od čl. 71 Ústavy SR. V zmysle čl. 71 ods. 2 Ústavy. Prenesený výkon
štátnej správy zákonom na obec, alebo na vyšší územný celok riadi a kontroluje
vláda.
Ústava SR, Čl.71
(1) Na obec a vyšší územný celok je možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej
správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.
(2) Pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok vydávať v rámci svojej územnej
pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia.
Výkon štátnej správy prenesený na obec, alebo vyšší územný celok riadi a kontroluje vláda.
Podrobnosti ustanoví zákon
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Definovanie, čo môže byť samosprávnou pôsobnosťou územnej samosprávy
a čo preneseným výkonom pôsobnosti štátnej správy, je ponechané na jednotlivé
zákony. Územná samospráva však musí plniť prenesenú pôsobnosť štátnej
správy iba v prípade súčasného naplnenia oboch podmienok uvedených
v Ústave:
- úloha štátnej správy bola na územnú samosprávu prenesená zákonom,
- štát uhrádza náklady preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy.
Zákon č. 369/1990 Zb. v platnom znení v § 5 upresňuje štruktúru nákladov,
ktoré má štát uhrádzať. Ide o finančné a iné materiálne prostriedky (ods.1),
pričom v odseku 9 sa uvádza, že obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní
kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý
má na jej území sídlo, alebo pracovisko. Z uvedeného sa dá usudzovať, že pod
finančnými a inými materiálnymi prostriedkami, ktoré má štát poskytnúť
územnej samospráve na výkon preneseného výkonu štátnej správy, sa rozumejú:
náklady na mzdy, ostatné osobné výdaje, tovary a služby ako aj technické
vybavenie (dopravné prostriedky, výpočtová technika, napojenie na informačné
systémy, prístup do štátnych evidencií,....).
Územná samospráva nemôže plniť prenesený výkon štátnej správy, ak nebola
splnená jedna z oboch podmienok, t.j. ak nebola pôsobnosť prenesená zákonom,
resp. ak obec, alebo vyšší územný celok nedostali potrebné finančné
a materiálne prostriedky. Územná samospráva porušuje zákon o obecnom
zriadení, resp. zákon o samospráve vyšších územných celkov, ak na prenesený
výkon štátnej správy používa vlastné príjmy a vlastné materiálne prostriedky.
Obec má podľa zákona financovať svoje potreby (§ 7, ods.1, zákona č. 369/1990
Zb.), obdobne samospráva vyššieho územného celku (§ 9 zákona č. 302/2001 Z.
z.) a nie potreby štátnej správy. Výslovne to ustanovuje aj § 4 ods. 1 zákona č.
416/2001 Z. z. Územná samospráva musí zveľaďovať a zhodnocovať svoj
majetok a rešpektovať rozpočet. Preto je povinnosťou územnej samosprávy
žiadať štát o úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním preneseného
výkonu štátnej správy.
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3. DEĽBA KOMPETENCIÍ VO VLÁDNYCH MATERIÁLOCH
K REFORME VEREJNEJ SPRÁVY
Počas prípravy vládnych dokumentov k reforme verejnej správy na Slovensku
boli pri deľbe kompetencií použité rôzne kritériá a princípy10:
Stratégia reformy verejnej správy [21]
V návrhu sa kládol dôraz na vytvorenie podmienok pre vznik občianskej
spoločnosti, uplatnenie princípov subsidiarity, efektívnosti, transparentnosti
a flexibility. Výsledkom ich aplikácie boli odporúčania pre deetatizáciu
viacerých činností, ktoré vtedy zabezpečoval v plnom, alebo rozhodujúcom
rozsahu štát (najmä v hospodárskej oblasti) a vymedzenie rámcového zoznamu
kompetencií, ktoré mali byť odovzdané územnej samospráve.
Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy [16]
Pri deľbe kompetencií sa v nej vychádzalo z predpokladu, že zmena bude
komplexná a územná samospráva bude disponovať širokým spektrom verejných
služieb, širokou právomocou stanoviť vlastné zdroje, bude existovať finančné
vyrovnávanie a možnosť získavať úvery zo strany územnej samosprávy,
predstavitelia územnej samosprávy budú priamo volení, mzdy budú stanovované
a vyplácané na miestnej úrovni a bude existovať priama zodpovednosť voličom.
Ako kritériá deľby kompetencií medzi štátnou správou a samosprávou boli
použité: výlučnosť nositeľa, garancia ústavných práv, subsidiarita, prospešnosť
pre občanov, efektívnosť financovania, udržanie úrovne kvality a dostupnosti
verejných statkov, európsky štandard, priestorová určenosť, zníženie nákladov,
funkčná štruktúra inštitúcií územnej samosprávy, tradícia.
Kompetencie boli rozdelené do troch kategórií: výlučné kompetencie štátnej
správy (štátu), kompetencie územnej samosprávy, delené kompetencie. Konečný
výsledok, ktorý bol výsledkom politických rokovaní vtedajších vládnych strán
nezodpovedal v plnom rozsahu pôvodnému návrhu.

10

počas politických diskusií, schvaľovaní zákonov a realizácie sa vo viacerých prípadoch nedodržali.
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Projekt decentralizácie verejnej správy 2003 – 2006 [19]
Navrhované zmeny v projekte reagovali na prijatú legislatívu, na prvé
skúsenosti z presunu úloh, ale aj na opätovné posúdenia rozdelenia kompetencií
podľa princípov efektívneho rozdelenia politickej moci. Výsledkom boli
odporúčania:
- presunúť ďalšie pôsobnosti zo štátnej správy na obce a samosprávne kraje
nad rámec zákona č. 416/2001 Z. ,z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátu na obce a na vyššie územné celky,
- odstrániť delenú zodpovednosť medzi štátnou správou a územnou
samosprávou tak, že sa preradia úlohy z režimu preneseného výkonu
pôsobnosti štátnej správy na samosprávnu pôsobnosť a termín presunu
kompetencií stanoví príslušný zákon,
- odstrániť delenú zodpovednosť medzi samosprávou vyššieho územného
celku a obcami,
- pod presunom kompetencií rozumieť okrem vecnej stránky aj presun
mzdových prostriedkov, výdavkov na tovary a služby a presun
prislúchajúceho materiálu
a viaceré konkrétne opatrenia v jednotlivých oblastiach verejnej správy
Počas diskusií o decentralizácií kompetencií, financií a zmene územnosprávneho
usporiadania Slovenska všetci relevantní aktéri vyjadrili súhlas s víziou
vertikálnej deľby moci, tak ako bola definovaná v stratégii reformy verejnej
správy (pozri úvod). Jej nosnou myšlienkou bolo naplnenie princípu subsidiarity
pri rešpektovaní heterogenity slovenskej spoločnosti. Samosprávne orgány mali
plniť svoje úlohy nezávisle a podliehať zo strany centrálnej vlády iba správnemu
dozoru. Mali disponovať primeranými nástrojmi normotvornej povahy
a nástrojmi fiskálnej decentralizácie.
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4. ZHODNOTNIE SÚČASNÉHO STAVU
Po desiatich rokoch od zahájenia procesu presunu kompetencií na územnú
samosprávu je „oprávnené sa domnievať, že seriózna aplikácia princípu
subsidiarity v našich podmienkach naďalej zostáva výrazne aktuálnym
problémom najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že ďalšie uplatňovanie
princípu subsidiarity je zneistené o .i. výsledkami „neregulovanej“ deregulácie.
[4,str.38]
Naplnenie vízie a dnešný stav podľa Kukliša ovplyvnili objektívne (reformy
jednotlivých oblastí, neracionálna sídelná štruktúra, ekonomická kríza), ale aj
subjektívne (odpor úradníkov, nedostatočná koordinácia a spolupráca, politické
prostredie) podmienky. Zároveň Kukliš upozorňuje na negatívne dôsledky
možnej hypertrofie princípu subsidiarity a na to, že princíp subsidiarity pôsobí
vo verejnej správe spolu s princípom ultra vires [ 4, str. 39].), ktorý znamená, že
príslušná správa jednotka môže racionálne a pozitívne pôsobiť iba v rámci
svojich možností a síl. Ako príklad uvádza návrh na presun časti zariadení
sociálnych služieb na obce, ktorý narazil na protiargument predstaviteľov obcí,
že sa jedná o zariadenia nadobecného charakteru, a preto by mali byť
v kompetencii vyšších územných celkov (do dnešného dňa sú tieto zariadenia
financované zo štátneho rozpočtu).
„Rozsiahla implementácia princípu subsidiarity kladie veľké nároky na
koordináciu,...pričom je verejným tajomstvom, že práve koordinácia je jedným
z najslabších metód zabezpečovania verejných úloh“ [4,str.40].
„Fragmentácia verejnej správy, nenáležitá atomizácia subjektov územnej
samosprávy prostredníctvom radikálnej decentralizácie namiesto toho, aby
urobila verejnú správu spoľahlivejšou, môže zvýšiť vnútorné rozpory, trenia a
nezosúladenie verejného sektora a prispieť k tomu, že výstupy verejnej správy
budú menej predvídateľné“ [4,str.40].
Oba uvedené citáty potvrdzujú správnosť navrhovaného komplexného prístupu
k procesu decentralizácie v rokoch 1999 – 2000, kedy sa paralelne pripravovali
štyri zmeny: nové rozdelenie kompetencií, zmena územnosprávneho členenia vo
väzbe na rozdelenie kompetencií, nový systém financovania a koncepcia
kontroly a to práve z dôvodu možnosti dôsledného uplatnenia princípu
subsidiarity a minimalizácie jej rizík.
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Minimalizáciu rizík decentralizácie je potrebné zabezpečiť[16, str. ]):
- novým rozdelením úloh medzi verejný, súkromný a mimovládny sektor,
- jasným rozdelením pôsobnosti, právomocí a zodpovednosti medzi jednotlivé úrovne verejnej
správy pri rešpektovaní princípu subsidiarity,
- vonkajšími a vnútornými kontrolnými mechanizmami,
- zavedením transparentných mechanizmov financovania,
- komplexnou realizáciou zmeny, t. j nielen decentralizáciou, ale aj územnosprávnym členením.

Práve komplexnosť reformy mala pre navrhovaný model veľký význam. To, že
sa v priebehu realizácie nepodarilo realizovať všetky v koncepcii
zakomponované systémové zmeny, na ktorých bol model postavený
a prichádzalo k čiastkovým zmenám nezakomponovaným do koncepcie, ktoré
často narúšali jej základnú filozofiu ( napríklad zmeny v subsystéme miestnej
štátnej správy, financovania územnej samosprávy) spôsobilo viaceré problémy,
ktoré sú tiež dôvodom pre opakujúce sa požiadavky na audit súčasného stavu
celého systému, zmeny v územnosprávnom usporiadaní, nové rozdelenie
kompetencií a úpravu financovania územnej samosprávy.
Rozdelenie kompetencií vo vládnej koncepcii [16] úzko súviselo s počtom
navrhovaných žúp. Župy mali prevziať tie úlohy, ktoré síce mohli zabezpečovať
aj mestá, ale nie obce do 1000 obyvateľov. A keďže sa prijal ústavný princíp, že
všetky obce bez ohľadu na veľkosť sú si rovné a neexistovala ochota k spájaniu
sa obcí, boli úlohy, ktorých plnenie bolo nad rámec možností malých obcí,
priradené župám. Pôvodný župný model (16 žúp s priemernou veľkosťou 350 –
400 tis. obyvateľov, ktorý bol zároveň kompatibilný s regionálnymi celkami
ostatných európskych štátov) však nenašiel dostatok politickej podpory a vládny
návrh s 12 župami bol už na hrane vtedy prijatých princípov. Nakoniec ani
vládny návrh nenašiel podporu v parlamente a osem administratívnych štátnych
útvarov, krajov, bolo povýšených na samosprávne územné celky. Ak pôvodné
župy mali v priemere 350 000 obyvateľov, tak kraje sú takmer o dvojnásobok
väčšie (počtom obyvateľov aj rozlohou). Zmena územného členenia mala byť
spojená aj s úpravou rozdelenia kompetencií11, čo však vo vtedajšej politickej
situácii nebolo možné12.
Súčasný stav rozdelenia kompetencií medzi jednotlivým úrovňami verejnej
správy je tiež výsledkom schvaľovania, zavádzania doplňujúcich návrhov13,
Najmä ak sa v priebehu realizácie pristúpilo k zmene spôsobu financovania, napr. v školstve,
zavedením normatívneho financovania zo štátneho rozpočtu, namiesto pôvodne navrhovaného
systému financovania z vlastných príjmov obcí a žúp
12
Strana maďarskej koalície hrozila odchodom z koalície po neschválení 12 žúp, ak nebude okamžite
prijatý zákon o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a preto
na zásadné zmeny pôvodného návrhu nebol čas
13
napríklad dodatočné prisúdenie kompetencie sociálnych služieb aj vyšším územným celkom
11
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jednotlivých zákonov a ich následných novelizácií. Treba podotknúť, že nie
vždy systémovými návrhmi a že neboli dodržiavané vyššie uvedené kritéria
spravodlivej deľby moci (pozri kapitola 1).
Slovensko patrí medzi štáty s vysokou mierou rozdrobenosti osídlenia, s veľkým
počtom malých obcí. Prijímané zákony, ale aj spôsob riadenia štátu sa stále
prispôsobuje tejto štruktúre a snaží sa väčšinu úloh a ich financovanie
zabezpečovať centrálne. Príkladom sú úlohy ponechané miestnej štátnej správe,
ale aj normatívne systémy financovania (regionálne školstvo), nástroje úlohy
v oblasti regionálneho rozvoja, zamestnanosti, zdravotníctva, .....ktoré neboli
odovzdané vyšším územným celkom. A ak aj niektoré úlohy sú presunuté na
obce a vyššie územné celky, tak sú nadmerne regulované zákonmi. Pri takomto
prístupe nemôžu stredne veľké a väčšie mestá, ale ani vyššie územné celky
hľadať dostatočne nezávisle riešenie “šité na mieru“ pre obyvateľov ich miest,
prípadne v spolupráci s okolitými obcami a zároveň hľadať úsporné
riešenia. Súčasná regulácia a nastavenie financovania nemotivuje mestá, obce,
regióny, je pre nich ekonomicky nezaujímavá, nevedie k lepšiemu využitiu
potenciálu územia a zvyšovaniu efektivity. Obmedzuje iniciatívu obcí a vyšších
územných celkov a vedie k strate samosprávnosti. Preto je potrebné prehodnotiť
rozdelenie kompetencií (právomocí aj zodpovednosti) medzi centrálnu vládu
(vrátane jej miestnej štátnej správy), a obe úrovne územnej samosprávy.
Ako sme uviedli, deľba kompetencií medzi jednotlivými úrovňami verejnej
správy má aj v unitárnom štáte (tak ako deľba úloh medzi členskými štátmi
federácie) zásadný význam. Od nej závisí ako bude využitý endogénny potenciál
územia (ľudský, výrobný, prírodný), aký vplyv budú mať územné celky (obce,
vyššie územné celky) a v nich žijúce spoločenstvá na štruktúru a kvalitu
verejných služieb. Ak nemajú obce, mestá a regióny dostatok právomocí
a nástrojov na to, aby mohli vykonávať zverené úlohy samostatne, strácajú na
význame, na dôležitosti pre občana a nemôžu dostatočne prispievať k budovaniu
jedinečnej, nezameniteľnej identity štátu. Príkladom nevhodnej deľby
kompetencií sú vyššie územné samosprávne celky na Slovensku v ich dnešnej
podobe. Objavujú sa názory o ich zbytočnosti, spochybňuje sa ich
opodstatnenie. K ich obrazu v očiach spoločnosti určite prispeli aj zlyhania
zvolených predstaviteľov, spôsob, akým plnili svoje poslanie. Jednou z
hlavných príčin je však podľa nás málo zodpovednosti. Nie sú dostatočne
kompetenčne a finančne vybavené na to, aby mohli naplniť dôvod svojej
existencie a to, čo od nich obyvatelia očakávajú. Ak sa pozrieme na vývoj
nezamestnanosti a pretrvávajúce regionálne rozdiely, je zrejmé, že centrálna
vláda a jej opatrenia už celé desaťročia zlyhávajú a podľa nás budú zlyhávať
dovtedy, kým sa nebude na riešení týchto problémov podstatne viac podieľať
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miestna a regionálna samospráva, miestni podnikatelia a mimovládne inštitúcie.
Aby to bolo možné, nestačí nútiť ich šetriť, obmedzovať ich príjmy, ale naopak musia mať k dispozícii podstatne viac priamych rozhodovacích nástrojov a
finančných zdrojov. Potom sa zvýši aj ich význam, ľudia sa budú s územím obcí
a regiónov viac identifikovať (s tým do veľkej miery súvisí aj ich územné
vymedzenie). Výsledkom bude aj lepší vzťah občanov k regiónu a tým aj
k štátu.
Neexistuje univerzálna odpoveď na otázku, ktoré kompetencie má zabezpečovať
ktorá úroveň. Osobitné prístupy je vidieť aj pri porovnávaní deľby kompetencií
jednotlivými úrovňami v štátoch Európy. Dôležité je, aby sa k deleniu úloh
pristupovalo s vedomím súvislostí (previazanosť územnosprávneho členenia
s rozdelením kompetencií a ich financovaním) a s vedomím, že tak ako sa menia
rámcové podmienky a tým aj postavenie štátu v medzinárodnom kontexte, tak sa
mení (podľa nás zvyšuje) význam regionálnej a miestnej úrovne. Nie je možné
zabúdať ani na nastupujúce trendy: spolurozhodovanie a spolupráca vo väzbe na
internacionalizáciu vzťahov, narastajúci trend spolupráce v rámci mestských
regiónov a aglomerácií nielen v hraniciach národných štátov, ale aj cezhranične
a medzinárodne.
Uplatnenie zásad deľby kompetencií
Ak hodnotíme súčasnú deľbu kompetencií podľa vyššie uvedených princípov, je
možné konštatovať:
- vo viacerých prípadoch je zodpovednosť za rozhodovanie zbytočne delená
medzi viacero inštitúcií (obce, vyšší územný celok, miestna štátna správa,
ústredné orgány)
- nie je dodržaný princíp dostatku finančných zdrojov na plnenie úloh
(školstvo, sociálne veci, prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy,.....)
- nie je dôsledne dodržaný princíp subsidiarity (sociálne služby, regionálne
školstvo, administratívna činnosť,...)
- priveľa kompetencií je delených medzi štátnu správu a samosprávu, ale aj
medzi obe úrovne územnej samosprávy,
- namiesto odštátňovania a deregulácie narastá „zozákoňovania“ územnej
samosprávy (pozri časť 3.6),
- majetkové zákony riešili iba presun majetku súvisiaci s presunom
zriaďovateľskej pôsobnosti zo štátnej správy na samosprávu a vyhli sa
presunu majetku, ktorý by umožňoval samosprávam podnikať (pôda, lesy,
podiely na strategických podnikoch, kúpele) a získať zdroje pre uhrádzanie
modernizačného dlhu zariadení, ktoré prevzali (školy, nemocnice, sociálne
zariadenia, kultúrne zariadenia), resp. pre financovanie rozvoja,
27

- neposilňujú sa vlastné príjmy samosprávy, nerozširuje sa rozsah miestnych
daní, nerieši sa zmena kritérií prerozdeľovania štátnom vyberaných daní
smerom na väčšiu orientáciu na plnenie úloh.
Dôsledkom
nedotiahnutého rozdelenia kompetencií sú problémy, ktoré
deklarujú v prieskumoch verejnej mienky občania: nezamestnanosť, nízka
životná úroveň, korupcia, kriminalita, zdravotníctvo. Názory sú rôzne vzhľadom
na jednotlivé regióny, pričom aj samotné riešenie regionálnych disparít je
jednou z tém, o ktorej hovorila doteraz každá vláda, ale bez akýchkoľvek
viditeľných úspechov. Dôvodov pre existenciu problémov uvádzaných občanmi
je samozrejme viac (nie je to len rozdelenie kompetencií), ale za jeden
z najvážnejších považujeme nízku mieru právomocí a zodpovednosti
jednotlivca, miestnej a aj regionálnej úrovne na ich riešenie. Ak nemajú
občania, obce, mestá, ale aj vyššie územné celky zodpovednosť, dostatok
nástrojov a vplyv na riešenie zamestnanosti, rozvoja infraštruktúry, vzdelávania,
financovania, participácie na fondoch európskej únie a ďalších, nie je možné
efektívne využívať endogénny potenciál územia, ktoré spravujú.
Nastupujúce obdobie transformácie spoločnosti [14] a pokračujúca globalizácia
pravdepodobne vyvolá potrebu obnovy lokálnych systémov (začiatkom bude
lokálne poľnohospodárstvo, nasledovať budú lokálne výrobky a lokálne služby).
To si však vyžiada ďalšie posilnenie právomocí a zodpovednosti lokálnej úrovne
preto, aby bol dostatok nástrojov pre vytváranie vhodných rámcových
podmienok. Prepojenie a spolupráca miestnej správy s miestnymi podnikateľmi
a miestnym mimovládnym sektorom bude zohrávať opäť väčšiu úlohu, preto by
mala byť územná samospráva vo svojich rozhodovaniach (princípy spravodlivej
deľby moci) dostatočne autonómna.
Miera decentralizácie
V odborných kruhoch, ale aj vo vyjadreniach a stanoviskách niektorých
predstaviteľov miestnej samosprávy, zaznievali a zaznievajú názory o priveľkom
zaťažení obcí kompetenciami, ktorých zabezpečovanie je nad ich schopnosti
(princíp ultra vires). Obce, ktoré na plnenie úloh nemajú personálne, materiálne
a finančné predpoklady na mnohé úlohy abdikujú, čo následne zhoršuje
dostupnosť služieb pre občanov a motivuje centrálnu vládu hľadať spôsoby, ako
vstupovať do ich riešenia. Je potrebné pripomenúť, že od obnovenia existencie
miestnej samosprávy bolo zrejmé, že pri existujúcej veľkostnej štruktúre obcí
bola ich spolupráca pri plnení úloh nevyhnutnosťou.
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Do roku 2002 poskytovala väčšinu služieb obyvateľom centrálna vláda a to aj
cestou orgánov miestnej štátnej správy. Jedným z motívov a cieľov
decentralizácie bolo presunúť právomoci a zodpovednosť za plnenie úloh na
obce a vyššie územné celky nielen z hľadiska dopravnej dostupnosti, ale najmä
z hľadiska vplyvu na štruktúru a financovanie služieb. Od počiatku bolo zrejmé,
že odovzdanie rovnakých úloh na všetky obce bez ohľadu na ich veľkosť si
vyžiada buď zlučovanie obcí do väčších územnosprávnych celkov (námet v
stratégii), alebo intenzívnu medziobecnú spoluprácu (odporúčanie koncepcie).
V uvedenom duchu bol aj novelizovaný Zákon o obecnom zriadení (2005). Ak
nie je v súčasnosti dostupnosť a kvalita poskytovaných služieb na očakávanej
úrovni, tak to nie je dôvod na opätovnú centralizáciu. V prvom rade je úlohou
centrálnej vlády, ale aj miest, obcí a regiónov snažiť sa odstraňovať bariéry
spolupráce [22].
Chýbajúce povedomie, spolupatričnosť k regiónu
Ak sú hranice zle vymedzené a nerešpektujú hranice spádového, „nodálneho“ regiónu a ostatné
štandardné kritériá sociálno-ekonomickej regionalizácie krajiny, nebudú pevne zakotvené v systéme
ani politicky, ani z hľadiska plánovania a rozvoja ekonomiky a nebudú akceptované občanmi.
V takomto prípade nie je možné, aby vznikla spolupratričnosť regionálneho spoločenstva obyvateľov
a povedomie prirodzenej historickej a kultúrnej územnej identity. Príkladom na Slovensku sú vyššie
územné celky.
Nedostatočný vonkajší tlak na mestá a obce
Aj napriek krízam, napriek napätosti rozpočtov miest a obcí, ale aj VÚC, neexistuje dostatočne silný
tlak na zavádzanie spoločného postupu miest a obcí v regióne, najmä v oblasti ich samosprávnej
pôsobnosti.
Nedostatočná informovanosť o výhodách spolupráce
V povedomí obyvateľov, ale aj mnohých lokálnych politikov nie sú zakotvené výhody spolupráce miest
a ich okolia, najmä s pozitívnym dopadom na centrá a mestá. Príkladom na Slovensku je minimálna
kooperácia v samosprávnych kompetenciách okrem takých, kde je spolupráca zakódovaná v zákone.
Chýbajúca spoločná politika na podporu rozvoja mesta, mestského regiónu, regiónu, uniformita
postavenia všetkých obcí v systéme samosprávy bez zohľadnenia ich veľkosti a funkčnosti, čo je
dôsledkom ustrnutia procesu decentralizácie kompetencií na úrovni zodpovedajúcej stavu rozvoja
spoločnosti na prelome tisícročí.
Rozdielne lokálne rámcové podmienky a nejasnosť o pridanej hodnote kooperácie
V rámci spolupráce mesta a okolia existuje nedôvera a obavy menších miest a obcí, že budú centrom
osídlenia využívané, že sa nebudú pokrývať potreby služieb ich obyvateľov,......Je preto nevyhnutné
veľmi jasne a transparetntne definovať nielen rozsah spolupráce, ale aj jej význam a výhody
vyplývajúce z nej a zároveň úpravou legislatívy reagovať na výzvy aktuálnej kohéznej politiky EÚ
a Stratégie Európa 2020, akcentujúcich spoluprácu miest s ich zázemím v záujme rastu
konkurencieschopnosti celého spoločenstva.
Obmedzenia flexibility a schopnosti konať nezávisle – zachovanie identity
Najmä zo strany malých obcí vznikajú obavy zo straty flexibility, vplyvu pri presune právomoci na
úroveň regiónu. Jedná sa najmä o možnosť podpory vlastných podnikateľov a zachovanie služieb.
V prípade spolupráce s výrazne silnejším partnerom sa objavuje strach zo straty identity. Toto je
potrebné potlačiť vytvorením vhodnej formy správy a organizácie.
Spolupráca potrebuje dôveru
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Preto je potrebné, aby na počiatku boli dôveryhodné osoby, partneri, ale aj nezávislí „promoteri“,
pretože spolupráca väčšinou stojí a padá na osobách. Okrem toho je potrebné využívať všetky možné
techniky (diskusiu, transprentnosť, účasť občanov,....).
Výdavky na kooperáciu a na realizáciu zmeny
Spolupráca stojí peniaze, čas a osoby a vyžaduje zmenu. Čím výraznejšia je, spolupráca si vyžaduje
viac času, bežných výdavkov a to všetko môže byť prekážkou najmä pre menšie obce. Predpokladom
zvládnutia je vysoká miera stability a prepojenia. Preto je možné na začiatku spolupracovať menej
formálne, čo znižuje počiatočné požiadavky na výdavky a čas.
ale aj
- pretrvávajúci nezáujem o spoluprácau
- politická štruktúra, rozličné stranícke väčšiny v obciach a mestách, ktoré znemožňujú spoluprácu
- strach zo zmien

Slovenská republika urobila po roku 1999 výrazný posun v miere
decentralizácie, o čom svedčí vývoj podielu výdavkov územnej samosprávy na
výdavkoch verejnej správy, ktorý sa od roku 2003 zvýšil viac ako trojnásobne
oproti roku 2000. Zároveň je zrejmé, že v čase silnejúcej centralizácie,
nevýhodnej privatizácie a chýbajúcich príjmov v štátnom rozpočte, výrazne
klesal podiel výdavkov (a teda aj príjmov) miestnej samosprávy.

Prameň: rozpočty verejnej správy

O Slovensku však stále nemôžeme hovoriť ako o štáte s výraznou mierou
decentralizácie, čo vyplýva aj z porovnania výdavkov miestnych rozpočtov
k celkovým výdavkom verejných rozpočtov v štátoch Európy.
V súlade s trendmi modernej európskej verejnej správy nie je možné na úrovni
koncepčného centra rozvíjať úvahy o opätovnej centralizácii riadenia niektorých
verejných služieb, ale na základe komplexnej analýzy jestvujúceho stavu hľadať
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optimálny model konsolidácie sídelnej štruktúry pri súčasnom naplnení
princípov spravodlivej deľby právomocí.
Ponuka a kvalita verejných služieb
Ponuka služieb by mala na jednej strane vychádzať z prieskumu požiadaviek
obyvateľov a klientov, ale vo verejnom sektore, najmä v prípade jej
financovania z daní a odvodov by zároveň mala zohľadňovať jej skutočnú
potrebu, objektívne zdôvodnenú nevyhnutnosť jej zabezpečovania z verejných
zdrojov.
Niektoré druhy služieb je vhodné zabezpečovať centrálne a je pri nich možné
stanoviť štandardy. Ide najmä o služby, kde väčšina klientov očakáva plnenie
rovnakých požiadaviek (v prípade verejnej správy sú to najmä administratívne
kompetencie). Iné služby, ktoré si vyžadujú byť viac „ušité na mieru“,
rešpektujúce individuálne požiadavky klientov, je vhodnejšie zabezpečovať
decentralizovane a viac ako na štandardy sa orientovať na potreby a očakávania
klientov, ktorí za služby vždy platia (či už priamo, alebo cestou daní a odvodov).
Kvalitu služby je možné hodnotiť viacerými kritériami: spoľahlivosťou,
kompetenciou poskytovateľov, zdvorilosťou, dôveryhodnosťou, bezpečnosťou,
istotou, dostupnosťou, pochopením zákazníka (klienta),...a je definovaná mierou
splnenia očakávania zákazníkov, spokojnosťou s konkrétnou službou, alebo ako
rozdiel medzi očakávaním a vnímaním. Spokojnosť a teda tým aj kvalita služby
priamo súvisí s ekonomickou úrovňou mesta, regiónu, ale aj veľkosťou sídla,
ktoré ju poskytuje. Z viacerých prieskumov vyplýva, že obyvatelia
v ekonomicky silnejších a urbanizovaných územiach prejavujú väčšiu
spokojnosť s poskytovanými službami ako obyvatelia z chudobných vidieckych,
štrukturálne slabých regiónov a obcí. Významným prvkom ovplyvňujúcim
kvalitu poskytovaných služieb je finančná sila konkrétneho územia. Opäť platí,
že čím vyššia finančná sila územia, tým väčšia spokojnosť s poskytovanými
službami.
Zahraničné výskumy doteraz jednoznačne nepreukázali priamu spojitosť medzi
spokojnosťou občanov so službami a spôsobom ich financovania (vlastné
príjmy, granty, transfery iných rozpočtov). To však neznamená, že by
dostatočné vlastné príjmy nemali vplyv na kvalitu služieb.
Na Slovensku nie sú zatiaľ k dispozícii obdobné reprezentatívne prieskumy,
ktoré by potvrdili, alebo vyvrátili vyššie uvedené výstupy, ale o tom, že
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posilnenie kompetenčnej a finančnej autonómie miest a obcí má pozitívny dopad
na efektivitu, dostupnosť a prispôsobenie služieb územným a miestnym
potrebám, svedčia pozitívne príklady z oblasti regionálneho školstva
a sociálnych vecí. V oboch oblastiach došlo decentralizáciou k posilneniu
vplyvu miestnej samosprávy na zabezpečovanie služieb. V prípade regionálneho
školstva došlo k optimalizácii siete škôl a školských zariadení a v prípade
sociálnych vecí k takmer dvojnásobnému nárastu zariadení poskytujúcich služby
a k nárastu počtu miest v týchto zariadeniach (viac v ďalšej kapitole).
Decentralizácia kompetencií a s tým spojené zmeny v usporiadaní miestnej
štátnej správy prispeli od roku 2002 k lepšej dostupnosti nielen v oblasti
poskytovania služieb, ale aj v „administratívnych“ kompetenciách. V roku 2002
vydalo vtedajších 79 okresných úradov 92% všetkých rozhodnutí na úsekoch
živnostenského podnikania, sociálnych vecí, základných škôl a predškolských
zariadení a v stavebnom konaní. Od 1. januára 2004 túto agendu zabezpečovalo
121 pracovísk miestnej štátnej správy (dostupnosť do 1 km malo 55%
obyvateľov, do 10 km 80% obyvateľov, do 20 km 98% obyvateľov) a 2900
obcí, ktoré spolupracovali najmä na úseku stavebného konania v rámci
spoločných úradov. Zostávajúcich 8% agendy zabezpečovalo 39-46
špecializovaných obvodných úradov a detašované pracoviská (napr.
Ministerstva životného prostredia).
V roku 2005 uskutočnil FOCUS na žiadosť Úradu vlády prieskum verejnej mienky k uskutočnenej
decentralizácií kompetencií, financií a rozhodnutiam o územnosprávnom usporiadaní. Na otázku
k decentralizácii kompetencií si 53% obyvateľov myslelo, že to bolo správne, 30% to považovalo za
skôr, alebo rozhodne nesprávny krok a 17% sa nevedelo vyjadriť.
V rovnakom období uskutočnil prieskum aj Inštitút pre verejné otázky s obdobným výsledkom.
Decentralizácia verejnej správy si podľa prieskumu získala prevažujúcu podporu 60 % respondentov
(„je to v zásade dobrá reforma, ale mali by sa doladiť, vylepšiť detaily“ + „je to dobrá reforma, mala
by sa ponechať tak, ako je“). Z toho za v zásade dobrú ju považuje 49 % a bezvýhradne dobrú 11 %.

„Plazivý“ presun kompetencií
Tento termín začalo používať Združenie miest a obcí Slovenska v snahe
poukázať na postupný presun úloh štátnej správy, alebo ich častí a ukladanie
nových úloh obciam bez finančnej kompenzácie.
Je pravdou, že objem úloh, ktoré majú obce podľa zákonov vykonávať
v priebehu rokov 2005 – 2012 rástol a tiež je pravdou, že povinné vyhodnotenie
dopadov zákonov a nariadení na verejné rozpočty sa spracúva často formálne,
bez skutočne prepočítaných dopadov. Až následná prax ukazuje, aké dôsledky
majú prijímané legislatívne normy na rozpočty obcí.
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Vývoj počtu úloh obcí
úsek

k 30.4.2005

Civilná ochrana
Doprava
Financie, správa majetku
Kultúra
Obrana
Požiarna ochrana
Podnikanie, CR, ochrana spotr.
Poľnohospodárstvo
Regionálny rozvoj
Soc.veci
Sťažnosti
Školstvo
Verejné obstarávanie
Vnútro
Zdravotníctvo
Životné prostredie
Spolu

98
84
727
82
20
50
104
102
6
151
65
116
136
931
50
345
3067

k 31.3.2011
101
171
1282
104
22
60
103
145
24
233
96
224
319
1150
65
454
4553

nárast 2011/2005
abs.
%
3
3,1
87
103,6
555
76,3
22
26,8
2
10,0
10
20,0
-1
-1,0
43
42,2
18
300,0
82
54,3
31
47,7
108
93,1
183
134,6
219
23,5
15
30,0
109
31,6
1486
48,5

Prameň: kancelária ZMOS

V roku 2006 spracoval ZMOS pre svoje potreby analýzu dopadov 116 zákonov,
ktoré podľa ich názoru neboli zohľadnené pri stanovovaní parametrov fiškálnej
decentralizácie a mali dopad cca 3,7 mld. Sk (cca 123 mil. €) na rozpočty obcí14.
Išlo najmä o zákony upravujúce mzdy a odmeňovanie, sociálnu oblasť,
poplatky, ceny, prikazujúce spolupracovať obciam na nových agendách,
dodávanie štatistík a informácií, dozoru, životného prostredia, zdravotníctva,
daní a poplatkov, vzdelávania, civilnej ochrany, ochrany údajov, dopravy
a ďalších.
V prípade nových úloh zohráva dôležitú úlohu spomínané preukazovanie
dopadov opatrení na rozpočty územnej samosprávy a definovanie zdrojov ich
krytia, čo sa však nedialo, pričom sa pri presune časti úloh argumentovalo zo
strany vlády, že výdavky budú pokryté vyšším rastom príjmov. Národná rada
mala pri svojom rozhodovaní o zákonoch žiadať od vlády, rovnako ako to má
v rámci všetkých právnych prostriedkov aj územná samospráva, aby rast úloh
riešila:
Je potrebné pripomenúť, že nové zákony nemohli byť zahrnuté v parametroch decentralizácie
financií, pretože tá vychádzala zo stavu v čase zmeny. Možno však ide o nepresnú interpretáciu a na
mysli bolo to, že po ich prijatí neboli v tomto duchu upravené zdroje rozpočtov územnej samosprávy.
14
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- rozšírením zdrojov vlastných príjmov územnej samosprávy (nové dane,
poplatky), alebo
- zvýšením podielu územnej samosprávy na výnose dane z príjmu fyzických
osôb.
V každom prípade, rozhodujúce slovo v unitárnom štáte má Národná rada
Slovenskej republiky. Tá schvaľuje zákony, ktoré znamenajú nové úlohy
a dopady na verejné rozpočty a tá má žiadať od vlády, ale aj od poslaneckých
návrhov zákonov jasné preukázanie ich dopadov a spôsobov financovania
nových úloh.
Vývoj rozsahu nových úloh a ich financovanie ukazuje tiež na nedodržiavanie
zásad deľby kompetencií, napríklad princípu subsidiarity, t.j. zváženie, či je
nevyhnutné, aby úlohu na seba prevzal verejný sektor a keď tak na aký čas,
pretože je zrejmé, že prevzatie zodpovednosti zaťažuje verejný rozpočet.
V konečnom dôsledku iniciuje zvýšenie daní, resp. odvodov15. Potom je tu
zásada nedelenia zodpovednosti, t.j. do akej miery je potrebné, aby sa na plnení
úloh podieľali viaceré úrovne verejnej správy, ale najmä zásada politickej
a fiskálnej ekvivalencie.
Na Slovensku možno pozorovať rastúcu snahu o reguláciu, zozákoňovanie
samosprávy, o reagovanie na prax prijatím nového zákona. Inými slovami, pri
každom probléme, ktorý sa vyskytne, je snaha riešiť ho zákonom, reguláciou, čo
po zistení, že zákon problém nevyriešil, vyvolá požiadavku na jeho novelizáciu,
prípadne nový zákon. Táto „inflácia“ legislatívnych noriem vytvára nielen
právny chaos, ale premieta sa aj do rast výdavkov na verejnú správu a nekvalitu
rozhodovania. Preto sa domnievame, že je potrebné na Slovensku pristúpiť
k tzv. „regulatórnej reforme“ (o jej potrebe sa hovorilo už v stratégii reformy
verejne správy a koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy)
a zrušiť „zbytočné“ zákony a podzákonné normy zaťažujúce nielen
podnikateľskú sféru, ale aj územnú samosprávu.
Problémy výkonu a financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej
správy
Výkon kompetencií
V Správe o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy a návrhu opatrení (14,
príloha č. 10) uviedlo Ministerstvo vnútra na základe vlastných zistení a zistení
15

Toto by mal riešiť legislatívny zámer návrhu zákona, čo však nie je pravidlom
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príslušných ministerstiev hlavné problémy na úsekoch územnej samosprávy
v oblasti preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy:
Úsek stavebného poriadku:
- nedostatočné finančné krytie zo strany štátu,
- poddimenzované personálne zabezpečenie súvisiace s kumuláciou funkcií,
- neadekvátne zásahy orgánov územnej samosprávy z hľadiska politických,
alebo ekonomických záujmov obce,
- nedostatok riadiacich a kontrolných mechanizmov štátu na kontrolu
mzdových a finančných prostriedkov použitých na prenesený výkon
štátnej správy,
- potreba prijatia zákona o poskytovaní dotácií na územné plány obcí
a miest,
- nedostatok
finančných
prostriedkov
obcí
na
obstarávanie
územnoplánovacej dokumentácie, slabá podpora štátu na zabezpečenie
uvedenej činnosti,
- absencia vymáhateľnosti zákonnej povinnosti obcí (nad 2000 obyvateľov)
ako orgánov územného plánovania obstarať územný plán obce,
- nedodržiavanie územného plánu v ďalšej rozhodovacej činnosti obcí ako
stavebných úradov,
- nerešpektovanie metodického pokynu príslušného ministerstva,
týkajúceho sa organizačnej štruktúry stavebného úradu v obci,
- nedostatočná odborná spôsobilosť zamestnancov územnej samosprávy na
úseku stavebného poriadku a znalosť súvisiacich právnych predpisov,
- zložitý a časovo náročný postup komunikácie medzi obcou a spoločným
obecným úradom,
- nedostatočná preventívna a represívna pôsobnosť voči nepovoleným
stavbám,
- nestabilnosť sídiel spoločných obecných úradov.
Poznámka:
Na základe uvedeného možno konštatovať, že decentralizáciou
a prenesením uvedenej pôsobnosti na obce sa nezlepšila kvalitatívna
úroveň činnosti stavebných úradov a tento nepriaznivý stav v stavebných
konaniach sa doposiaľ nepodarilo vyriešiť.
Úsek pozemných komunikácií:
- nízka analytická vypovedacia hodnota podkladov obcí, ktoré poskytujú
každoročne do výkazov o činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej
správy,
- absencia zodpovedného prístupu obcí a spolupráce s príslušnými orgánmi
miestnej štátnej správy,
- existencia veľkého počtu obcí v Slovenskej republike a dobrovoľný
systém ich združovania sa na výkon pôsobností, z čoho vyplývajú
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následné ťažkosti v metodickom riadení, odbornosti zamestnancov obcí
a kvalite rozhodovacej činnosti,
- nedoriešený je výkon špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové
komunikácie z pohľadu legislatívy najmä vzhľadom na skutočnosť, že
obec je v tomto konaní nielen rozhodujúcim správnym orgánom, ale
zároveň aj vlastníkom a správcom v jednej osobe, čím dochádza
k nežiaducemu stretu záujmov.
Úsek školstva:
- nestabilita systému fungovania školských úradov zriadených obcami
vzhľadom na zmeny v ich počtoch v priebehu kalendárneho roka,
- zmeny v počtoch zamestnancov a žiakov spadajúcich do pôsobnosti
príslušného školského úradu,
- nedostatočné metodické a odborné riadenie školského úradu zriadeného
obcou orgánom štátnej správy.
Úsek matrík, hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra:
- zavedenie a efektívne využívanie informačných a komunikačných
technológií a ich vzájomné prepojenie pre životné udalosti občanov
a iných subjektov.
Hlavné problémy definovali aj obce a vyššie územné celky:
Spoločné problémy uvedené orgánmi územnej samosprávy:
- nedostatok finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy,
ale aj na výkon samosprávnych pôsobností,
- nedostatok finančných prostriedkov na
- zefektívnenie a skvalitnenie fungovania služieb, na budovanie
eGovernmentu a elektronizáciu činností,
- zlepšenie vybavenia informačnými a komunikačnými technológiami
a ich prepojenie na centrálne registre a zvýšenie odborného
personálneho zabezpečenia v tejto oblasti,
- aplikácia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a to najmä
z pohľadu financovania sociálnych služieb, nedostatku prostriedkov,
zariadení a personálneho zabezpečenia,
- administratívna, časová a finančná náročnosť pri čerpaní finančnej
pomoci z peňažných zdrojov v rámci EÚ, zložitosť procesov
implementácie jednotlivých operačných programov.
Hlavné problémy z hľadiska obcí:
- vysoká odborná náročnosť spracúvania jednotlivých agend, najmä pri
prenesenom výkone štátnej správy a vysoká zaťaženosť obcí týmito
úlohami,
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- nedostatočné odborné, personálne a finančné zabezpečenie úloh
preneseného výkonu štátnej správy najmä v malých obciach,
- časté zmeny v legislatíve a jej zložitosť, nedostatočná informovanosť
o pripravovaných a uskutočnených zmenách v legislatíve,
- nedostatočné pripojenie k databázam kľúčových orgánov a inštitúcií,
- absencia jednotného štandardizovaného informačného systému pre
agendy a činnosti obecných úradov,
- nedostatočné vybavenie informačnými a komunikačnými technológiami a
nedostatočná elektronizácia služieb a činností (doteraz nie sú všetky obce
napojené na internet),
- nedostatok odborného a kvalifikovaného personálu najmä na úseku štátnej
stavebnej správy a územného plánovania a na úseku štátnej správy
životného prostredia,
- nízka efektivita a chyby pri hlásení pobytu občanov v obciach, ktoré nie
sú priamo pripojené do informačného systému Register obyvateľov SR
(REGOB),
- neprimeranosť výšky správneho poplatku za osvedčovanie podpisov na
listinách a v časti Stavebná správa podľa zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Hlavné problémy z hľadiska samosprávnych krajov:
- nedostatočné financovanie zdravotníckych a školských zariadení,
- nedostatočné finančné krytie na zabezpečenie správy, údržby a ďalšieho
rozvoja ciest II. a III. triedy,
- nedostatočné finančné krytie na zabezpečenie výkonov vo verejnom
záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave,
- nepostačujúca finančná podpora starostlivosti o kultúrne pamiatky, ktoré
prešli delimitáciou zo štátu na samosprávne kraje,
- nedostatočné metodické riadenie na úseku zdravotníctva zo strany
príslušného ministerstva,
- problematická delimitácia zdravotníckych zariadení do pôsobnosti
samosprávnych krajov bez ich oddlženia,
- nízka účinnosť a efektivita súčasného systému riadenia športu,
- nulový podiel na príjmoch a výkonoch v oblasti cestovného ruchu,
- absencia koncepcie rozvoja kultúry,
- nedostatočné zabezpečenie a financovanie pravidelného odborného
vzdelávania zamestnancov samosprávy uskutočňujúcich štátnu správu na
úseku dráh,
- absencia odbornej, právnej, technickej pomoci a informatizácie
jednotlivých úkonov na úseku dráh.
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Uvedená bilancia problémov v správe Ministerstva vnútra poukazuje na naše
tvrdenie, že takýmto spôsobom zabezpečované kompetencie nie sú „šťastným
riešením“ a malo by prísť k ich prehodnoteniu s využitím uvedených zásad.
Financovanie
Spôsob financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy je
vymedzený Ústavou a Zákonom o obecnom zriadení (kap.2). Otázne je, do akej
miery sú zákony dodržiavané. Existujú dva názory na dodržiavanie zákonov.
Jeden vo svojich analytických správach deklaruje Ministerstvo vnútra a druhý
mestá a obce.
Zo Správy o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy (MV SR, jún 2011)
vyplynulo, že na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli obciam
a samosprávnym krajom poskytnuté finančné prostriedky z kapitol Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Z prehľadu vyplýva,
že poskytované finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy, ako aj
ich čerpanie, má narastajúci charakter a obce a VÚC poskytnuté financie
v danom roku nedočerpali.
2007
Obce (€)
poskytnuté prostriedky
čerpané prostriedky
rozdiel
Vyššie územné celky (€)
Poskytnutú prostriedky
Čerpané prostriedky
rozdiel

2008

2009

539 489 533,00
538 659 378,17
830 154,88

577 647 102,98
574 198 266,81
3 448 836,17

616 459 250,39
615 633 099,29
826 151,10

349 175 654,00
349 175 654,00
0

366 285 526,00
366 018 348,00
267 178,00

402 622 000,00
401 846 333,00
775 667,00

Zdroj : Správa o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy (23)

Z podnetu Únie miest Slovenska vypracovala Asociácia komunálnych
ekonómov analýzu financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy
v rokoch 2009 a 2010 na vybranej vzorke činností a miest (25 skúmaných
miest všetkých veľkostných kategórií). Podľa analýzy sa najväčší objem
finančných výdavkov vynakladá na činnosť regionálneho školstva (2,5
€/obyv./rok) a stavebného úradu (2,5 €/obyv./rok).
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Rozdiel medzi výdavkami na plnenie úloh a príjmami miest (tvorený transfermi
zo štátneho rozpočtu, správnymi poplatkami, pokutami) bol pre mestá
negatívny na týchto úsekoch:
- evidencia a register obyvateľstva, cca - 38,6 %
- špeciálny stavebný úrad, cca - 32,5 %
- stavebný úrad, cca - 30,8 %
- životné prostredie, cca - 56,2 %
- regionálne školstvo, cca -10,0 %
Jedine v prípade matričnej činnosti mestá vykázali prebytok vo výške cca 6,7%.
Štátna dotácia pokryla výdavky v prípade matrík na cca 82-83%, v prípade
evidencie a registra 52-56%, v prípade špeciálneho stavebného úradu 55-59%,
v prípade stavebného úradu 42-43%, v prípade životného prostredia 34-39%
a v prípade regionálneho školstva 90-92%.
Správne poplatky pokrývajú výdavky v oblasti matrík cca 24%, v oblasti
evidencie a registra 5%, špeciálneho stavebného úradu cca 13%, stavebného
úradu 16-20%, v agende životného prostredia 9-14%. Výška správnych
poplatkov je v jednotlivých mestách veľmi rozdielna.
Pokuty tvoria minimálny objem príjmov miest s výnimkou činnosti stavebného
úradu, kde tvoria 6-10%. Ich uloženie a výber je veľmi nerovnomerný.
Z analýzy vyplynulo, že v rokoch 2009 a 2010 príjmy miest nepokrývali
výdavky spojené so zabezpečovaním výkonu činnosti prenesenej pôsobnosti
štátnej správy. Rozdiel výdavkov a príjmov sledovaných miest bol v roku 2009
803 346 €, resp. v roku 2010 824 237 €. Pri celkovom počte obyvateľov
(588358) to znamená 1,37 €/rok na 1 obyvateľa. Pri zjednodušenom prepočte na
počet obyvateľov Slovenska to predstavuje čiastku cca 7,3 mil. € ročne. Jedná
sa o sumu, ktorú mestá uhradili nad rámec uvedených troch zdrojov
financovania preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy. Bez ohľadu na
objem zdrojov, ktoré použila obec/mesto na financovanie prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, dochádza podľa výkladu uvedeného v bode 1 k porušeniu zákona
zo strany mesta/obce tým, že na tieto činnosti používa vlastné príjmy
a materiálne prostriedky. Toto je takisto jeden z dôvodov, že niektoré mestá
nechcú zabezpečovať úlohy v rámci spoločných obecných úradov.
Rozdielne názory (celoštátny zo strany MV SR a miestny) ukazujú najmä na
nevhodný a netransparentný systém financovania. Napríklad transfery zo
štátneho rozpočtu logicky tvoria najväčší podiel príjmov miest, no nezohľadňujú
sa výkony, ale iba počet obyvateľov. To vedie napríklad na úseku stavebného
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poriadku k značným dopadom na rozpočty konkrétnych obcí v prípade
rozsiahlej stavebnej činnosti, pričom „celoštátne čísla“ môžu vyzerať pozitívne.
Pretrvávajúci problém motivuje predstaviteľov územnej samosprávy
k požiadavkám na prípravu zákona o prenesenej pôsobnosti výkonu štátnej
správy na mestá a obce, ktorý by definoval spôsob presunu a financovanie úloh.
Domnievame sa, že lepším riešením je minimalizácia rozsahu tohto druhu
kompetencií pomocou zásad deľby úloh a ich zabezpečovanie zvýšenou
spoluprácou. Zámer predstaviteľov územnej samosprávy nemusí po
skúsenostiach s dodržiavaním súčasných zákonov vyriešiť problém, ale
paradoxne môže podnietiť snahu centrálnej vlády pokračovať v „poštátňovaní“
územnej samosprávy.
Zhrnutie diskusie a záverov z workshopov
V prvej polovici roku 2013 usporiadala Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave sériu workshopov k vybraným úlohám verejnej
správy pod spoločným názvom „ Tretia etapa decentralizácie verejnej správy“.
Cieľom bolo získať od zúčastnených predstaviteľov územnej samosprávy,
štátnej správy, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslancov
zastupiteľstiev miest a obcí a zástupcov mimovládnych inštitúcií názor na
súčasný stav a námety na zmenu rozdelenia kompetencií medzi jednotlivými
úrovňami verejnej správy. Súhrn výstupov z týchto podujatí je v prílohe č.2
a slúžil ako podklad k návrhu katalógov kompetencií územnej samosprávy.
Zhrnutie záverov z auditu verejnej správy
Na základe uznesenia č. 748 z 8. decembra 2011 k vykonaniu auditu verejnej
správy požiadala Národná rada Slovenskej republiky vládu Slovenskej
republiky „vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých
úrovní verejnej správy a zabezpečenie ich financovania a predložiť ho Národnej
rade Slovenskej republiky“.
Následne, 22. februára 2012, sa uzniesla vláda Slovenskej republiky spracovať
audit výkonu kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti do 31. júla 2012,
predložiť audit výkonu kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti ministrovi
vnútra, podpredsedovi vlády a ministrovi financií do 31. júla 2012 a poskytnúť
na rokovanie vlády súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy a návrh
na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy na základe výsledkov
auditu výkonu kompetencií verejnej správy do 15. septembra 2012. Toto
uznesenie bolo upravené 19. septembra 2012 a vláda SR uložila ministrom a
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predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy spracovať audit výkonu
kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti do 31. júla 2013 a predložiť audit
výkonu kompetencií verejnej správy v ich pôsobnosti podpredsedovi vlády,
ministrovi vnútra a ministrovi financií do 31. júla 2013 a predložiť na rokovanie
vlády súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy a návrh na
zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy na základe výsledkov
auditu výkonu kompetencií verejnej správy do 1. októbra 2013.
Ministerstvo vnútra a Ministerstvo financií v súčinnosti s Úradom vlády SR, so
ZMOS, SK8 a v spolupráci s nezávislou audítorskou spoločnosťou vypracovali
jednotnú metodiku, na základe ktorej jednotlivé ministerstvá audit realizovali.
Hlavným cieľom bolo „dôsledne analyzovať verejné služby a náklady súvisiace
s ich poskytovaním na miestnej a regionálnej úrovni.“ Tento cieľ sa podľa nášho
názoru nepodarilo naplniť. Súhrn hlavných zistení jednotlivých ministerstiev,
ktoré zahrnuli do svojich správ je v prílohe č. 3.
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5. ODPORÚČANIA
Rozšírenie zabezpečovania miestnych služieb súkromným sektorom
Na Slovensku prebieha od roku 1990 proces prechodu z centralisticky riadeného
štátu na štát decentralizovaný s rozdelením právomocí, ale aj zodpovednosti
medzi tromi úrovňami verejnej správy, pričom decentralizácia prebieha
viacerými formami: presunom právomocí na územnú samosprávu,
dekoncentráciou úloh, presunom úloh na neštátne agentúry a privatizáciou, ktorá
sa aplikuje na všetkých troch úrovniach (centrálna vláda, vyššie územné celky,
obce).
Na miestnej úrovni býva často diskutovaná otázka efektivity a kvality
zabezpečovania komunálnych služieb. V súčasnosti uplatňuje územná
samospráva na Slovensku viaceré formy zabezpečovania služieb, diferencovane
podľa preferencií a rozhodnutí jednotlivých zastupiteľstiev, často najmä vo
väzbe na lokálne politické, ale aj ekonomické podmienky16. Služby bývajú
zabezpečované priamo zamestnancami úradu, podriadenými organizáciami
miest a obcí (rozpočtové, príspevkové, neziskové), obchodnými spoločnosťami
s rôznou mierou podielu obcí v nich, alebo zmluvami so súkromnými firmami,
štátnymi podnikmi, ......
Niektoré služby poskytuje paralelne verejný sektor (obec) a súkromný sektor
(vrátane cirkví). Príkladom je školstvo, sociálne služby, kultúra,....., pričom nie
vždy o tomto paralelnom zabezpečovaní služieb v konkrétnej obci či vyššom
územnom celku
rozhoduje územná samospráva (napríklad v oblasti
regionálneho školstva rozhoduje o zaradení do siete škôl a školských zariadení
štátny orgán na základe žiadosti obce ako zriaďovateľa, alebo súkromného
a cirkevného zriaďovateľa).
Pri rozhodovaní sa o vhodnosti zabezpečovania služieb neverejným subjektom
je potrebné pripomenúť hlavnú myšlienku princípu subsidiarity: „Verejná
správa by nemala prijímať žiadne úlohy, ktoré môžu byť prinajmenšom rovnako
dobre alebo rýchlejšie a hospodárnejšie plnené súkromnými podnikmi,
slobodnými povolaniami, živnostníkmi“. Je potrebné mať stále na zreteli
skutočnosť, že čím viac úloh zabezpečuje verejný sektor, tým väčší tlak je na
výšku daňového a odvodového zaťaženia, pričom takto získané prostriedky
napriek rešpektovaniu princípu solidarity bývajú využívané na základe
Na Slovensku zatiaľ nie je podľa nás zreteľný rozdiel medzi prístupom „ľavicových“ a
„pravicových“ miestnych zastupiteľstiev k zabezpečovaniu služieb, nosným motívom sú skôr
ekonomické faktory a záujem súkromného sektoru na poskytovaní služieb.
16
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rozhodnutia
volených orgánov často nesolidárne a nespravodlivo. Preto
považujeme za vhodné v maximálnej miere a všade tam kde je to možné merať
kvantitu a kvalitu služby, presunúť poskytovanie služieb na súkromný sektor a
prejsť na priame platby za poskytovanú službu klientmi, ktorí, samozrejme
môžu v prípade špecifických podmienok a v službách, na ktoré sú pre
spoločnosť ako celok prospešné (napr. vzdelávanie,...), získať príspevok na
platbu z verejných rozpočtov.
Pri rozhodovaní o zabezpečovaní služieb neverejným subjektom (privatizácia
služieb) môžeme rozlíšiť dve formy privatizácie: formálnu a materiálnu
(privatizácia úloh).
Pri formálnej privatizácii ide o vytvorenie vlastnej právnickej osoby mestom,
obcou, vyšším územným celkom. Jedná sa vlastne iba o organizačnú
privatizáciu, pretože zodpovednosť, ale aj zabezpečovanie úloh je stále v rukách
mesta, obce, vyššieho územného celku.
Pri materiálnej privatizácii úloh sa mesto, obec, vyšší územný celok úplne
sťahuje z plnenia danej úlohy a preberá iba kontrolu nad jej plnením.
Ak vychádzame z tézy a zo skúseností, že súkromné podniky dokážu aj v
komunálnej sfére hospodáriť efektívnejšie a úspornejšie, pretože súkromníci
musia obstáť v cenovej konkurencii a náklady nemôžu presúvať na obec (tak
ako to je často v prípade formálnej privatizácie), sú vystavené väčšej motivácii k
výkonom a takisto systému nátlaku zo strany verejného sektora, je asi potrebné
uprednostňovať materiálnu pred organizačnou privatizáciou17.
Zapojenie súkromnej sféry do plnenia komunálnych úloh môže:
- ekonomizovať efekty (úspora nákladov, zníženie rozpočtových výdavkov,....)
- priniesť úsporu času,
- umožniť transfer know – how zo súkromnej sféry,
- rozšíriť kapacity na miestnej úrovni a tým lepšiu dostupnosť služieb.
Pred rozhodnutím o tom, či sa mesto/obec vzdá zodpovednosti za
zabezpečovanie úlohy, je však potrebné, aby si predstavitelia verejného sektora
zodpovedali viaceré otázky, napríklad:
- je možná čiastočná, alebo úplná privatizácia?
Doterajšie poznatky zo Slovenska doteraz poukazujú na obmedzenú mieru konkurencie
a pretrvávajúci monopol firiem, ktoré prevzali poskytovanie služieb od územnej samosprávy, napr.
v oblasti zásobovania vodou, odkanalizovania, hospodárenia s odpadom,... a očakávané efekty veľmi
závisia od uzavretých zmluvných vzťahov.
17
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-

aký význam má služba pre mesto/obec?
je privatizácia vzhľadom na veľkosť mesta/obce zmysluplná a primeraná?
povedie privatizácia k odľahčeniu rozpočtu?
ide o ziskovú, alebo deficitnú úlohu?
je možné vylúčiť ručenie za straty?
môže byť občanovi garantovaná taká ponuka služieb, aby sa nezhoršil
súčasný stav?
zvýši sa jej dostupnosť?
sú vyjasnené daňové otázky?
bude to lacnejšia služba?
budú zohľadnené otázky všetkých skupín obyvateľstva, napríklad sociálne
slabých?
je potenciálny partner spoľahlivý a má kapacitu na výkon?
nepríde k napomáhaniu vytvárania monopolu?
do akej miery akty mlčanlivosti a dôvernosti skomplikujú verejnú kontrolu?
sú dostatočné záruky ručenia v prípade zlyhania?
je možné posúdiť aj iné alternatívy?
môže privatizácia posilniť miestnu ekonomiku?

Z domácich, ale aj zahraničných poznatkov je možné na miestnej úrovni uvažovať o úplnej
privatizácii napríklad v prípade: zariadení pre starých občanov, opatrovateľskej služby,
výstav, veľtrhov, trhov, prevádzky športovísk, plavární, zariadení pre deti, mládež a starých
občanov, spracúvaní dát, údajov, čistenia okien, upratovania, podpory cestovného ruchu,
údržby a správy cintorínov, hrobov, starostlivosti o zeleň, stráženia objektov, čistenia ulíc,
údržby verejných priestorov, zimnej údržby, realizácie kultúrnych podujatí, odvozu odpadu,
vyučovania v hudobných školách, prímestskej a mestskej dopravy, parkovania, mestského
plánovania, správy pozemkov a objektov, údržby technických zariadení, vozidiel, osvetlenia,
dopravných zariadení,....

Prehodnotenie miery zozákonenia územnej samosprávy
V prípade samosprávnych kompetencií považujeme za dôležité prehodnotiť
mieru ich zozákonenia. Minimalizovať povinné samosprávne úlohy a v prípade
nepovinných úplne opustiť ich zákonnú úpravu. Namiesto „zozákoňovania“ je
potrebné hľadať iné spôsoby riešenia nedostatkov pri zabezpečovaní úloh, ktoré
neporušujú uvedené zásady spravodlivej deľby právomocí, napríklad :
- vytvárať tlak na zefektívnenie a skvalitnenie zabezpečovania úloh na
miestnej úrovni medziobecnou spoluprácou, zlučovaním obcí do väčších
územnosprávnych jednotiek v spojení s profesionalizáciou zabezpečovania
úloh,
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rozdeliť úlohy tak, aby bol jeden konkrétny orgán verejnej moci zodpovedný
za rozhodnutie o zavedení služby, jej kvalite, dostupnosti a financovaní
(princípy nedelenia zodpovednosti, politickej a fiskálnej ekvivalencie),
- zúžiť rozsah poskytovaných verejných služieb na nevyhnutné minimum
(princíp subsidiarity),
- podporiť rast angažovanosti občanov novými metódami komunikácie a
šírenia informácií,
- zefektívniť kontrolné mechanizmy.
-

Vychádzame pritom z problémov definovania druhu kompetencií v oddelenom
modeli verejnej správy a opierame sa o nálezy Ústavného súdu, ako aj o celkový
proces premeny centrálneho štátu na štát decentralizovaný.
Novo vymedzený zoznam samosprávnej pôsobnosti by sa mal následne
premietnuť do znenia Ústavy SR, aby nebolo možné „jednoduchými“ zákonmi
obmedzovať samosprávnu pôsobnosť územnej samosprávy. Na druhej strane za
všetky povinné samosprávne úlohy, najmä za ich dostatočné financovanie, bude
v súlade s princípom fiskálnej ekvivalencie zodpovedať centrálna vláda (či už
vytvorením podmienok pre rast vlastných príjmov, alebo transfermi zo štátneho
rozpočtu).
Pri definovaní povinných úloh samosprávy je možné oprieť sa o zvyklosti iných
štátov, kde sa rozlišovanie na druhy kompetencií uplatňuje. V nich majú
prenesené úlohy povahu najmä regulačnú a nie povahu zabezpečovania služieb.
Napríklad vo Francúzsku sú prenesenými funkciami také, ktoré sa zabezpečujú
pod priamym dohľadom prefekta, rovnako v Taliansku spadajú pod priamy
dohľad prefekta úlohy týkajúce sa zdravia obyvateľstva, verejnej bezpečnosti,
stavebnej kontroly, miestnej polície, alebo všeobecného verejného poriadku.
Námety na prerozdelenie kompetencií medzi úrovňami verejnej správy
Predpokladom uplatnenia rámcového katalógu kompetencií je municipalizácia,
prípadne v prechodnej fáze zmluvná dohoda obcí o spoločnom zabezpečovaní
úloh. Akým spôsobom potom bude zabezpečovať úlohy obec, alebo vyšší
územný celok, je na rozhodnutí orgánov územnosprávnej jednotky. Zároveň je
v súlade s prerozdelením kompetencií potrebné upraviť objem vlastných príjmov
oboch úrovní územnej samosprávy. Námety reflektujú súčasnú štruktúru
kompetencií, definovanú platnou legislatívou, pričom v prípade kompetencií
územnej samosprávy považujeme za vhodné prehodnotiť ich zozákonenia.
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Katalóg kompetencií miestnej samosprávy
- Riadenie obce / municipality/ spolupracujúcich obcí
Miestna legislatíva, exekutíva, dodržiavanie ľudských práv, organizácia,
kontrola, komunikácia s obyvateľmi, spolupráca/zlučovanie, spoločenská
integrácia všetkých skupín obyvateľstva do obecnej komunity (starí, chorí,
zdravotne postihnutí, nezamestnaní, bezdomovci, cudzinci, mládež,
prisťahovaní)., nástroje integrácie: spoločenské akcie, stretnutia, ponuka
využitia voľného času, šport, práca s mládežou, politická práca a ďalšie
preventívne opatrenia a donucovacie nástroje.
- Všeobecná správa
Mestský úrad, miestna štatistika (zber a spracovanie údajov, evidencie ,..),
matrika, vydávanie štátnych dokladov (vrátane pasov), voľby, hlasovanie
obyvateľov a miestne referendá, priestupkové konanie, archív.
- Sociálne veci
Sociálna podpora (príspevky), sociálna pomoc (dávky, dotácie, príspevky),
sociálna starostlivosť (sociálne služby, opatrovateľská služba, sociálne –
právna ochrana, kluby, .....).
- Školstvo
Zriaďovanie, riadenie, správa a financovanie: verejné predškolské a školské
zariadenia, verejné základné a stredné školy (mimo odborných), špeciálne
školy (mimo pobytových), podpora neverejných škôl a školských zariadení,
služby školám a školským zariadeniam, vzdelávacie politiky, zriaďovanie
neštátnych vysokých škôl.
- Šport
Podpora školského a mládežníckeho športu.
- Kultúra
Podpora kultúrnych zariadení (knižnice, múzeá, kiná, galérie, divadlá,
hvezdárne, orchestre,......), podpora kultúrnych podujatí, miestna kronika,
ochrana a starostlivosť o kultúrne pamiatky a historické objekty (mimo
NKP).
- Plánovanie, výstavba
Programy miestneho rozvoja (PHSR, stratégie,....), územné plánovanie,
stavebný poriadok (povoľovanie stavieb, stavebná polícia, kolaudácie,...),
bytová výstavba, opatrenia na znižovanie spotreby energií, vlastná investičná
výstavba.
- Životné prostredie
Územná a druhová ochrana prírody a krajiny, čistota ovzdušia, znižovanie
emisií (stavebné povolenia, meranie,...), ochrana proti hluku, ochrana vody,
výchova, ochrana zdravého spôsobu života.
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- Zásobovanie, verejné služby
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie, verejné osvetlenie, komunálny odpad
(okrem špeciálneho odpadu), kafiléria, správa, údržba: miestne komunikácie,
verejná zeleň, cintoríny, verejné priestranstvá.
- Bezpečnosť
Požiarna ochrana, civilná ochrana, miestna polícia.
- Financovanie a majetok
Príprava, schvaľovanie rozpočtu, viacročné finančné plánovanie
(programové rozpočtovanie), záverečný účet, miestne dane a poplatky,
hospodárenie s majetkom, finančná kontrola.
Katalóg kompetencií vyšších územných celkov
- Riadenie
Legislatíva, exekutíva, dodržiavanie ľudských práv, organizácia, kontrola,
komunikácia
s obyvateľmi, vnútroštátna, cezhraničná, medzinárodná
spolupráca.
- Všeobecná správa
Úrad, štatistika (zber a spracovanie údajov, evidencie ,...), archív.
- Školstvo
Zriaďovanie, riadenie, správa a financovanie odborných škôl, špeciálnych
škôl (pobytové), vzdelávacia politika.
- Zdravotníctvo
Zriaďovanie, správa nemocníc, polikliník, zdravotných stredísk, ústavov,
detských liečební, vydávanie povolení (sieť).
- Životné prostredie
Ochrana pred živelnými pohromami.
- Verejné služby
Integrovaný dopravný systém, cestný správny orgán, výstavba, správa,
údržba ciest I.-III. triedy.
- Plánovanie, rozvoj, trh práce
Program rozvoja, územné plánovanie, vlastná investičná činnosť, politika
zamestnanosti, podpora súkromného a mimovládneho sektora.
- Bezpečnosť
Ochrana pred živelnými pohromami.
- Financovanie, majetok
Príprava, schvaľovanie rozpočtu, viacročné finančné plánovanie
(programové rozpočtovanie), záverečný účet, finančná kontrola,
hospodárenie s majetkom
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Katalóg kompetencií ústredných orgánov
-

Obrana štátu
Zahraničná politika
Vnútroštátny poriadok
Ochrana práv a slobôd občana
Financovanie, majetok
Štátny rozpočet, daňová politika, odvodová politika, správa štátneho majetku,
podpora súkromného a mimovládneho sektora.
Kataster nehnuteľností
Kontrola
Inšpekcie, dozor, dohľad
Kultúra
Správa a ochrana národných kultúrnych pamiatok, zariadení s celoštátnym
významom (SND, SNG, SNM,....).
Sociálne veci
Sociálno-právna ochrana detí, sociálna pomoc (podpora).
Zdravotníctvo
Vybrané zdravotnícke zariadenia a liečebne.
Doprava, preprava
Diaľnice, železničná sieť, vodné cesty.

Odporúčania pre vybrané druhy kompetencií
Regionálne školstvo
Presunom kompetencií na územnú samosprávu a zmenou spôsobu financovania
regionálneho školstva prišlo k spravodlivejšiemu financovaniu, k prispôsobeniu
sa siete zariadení miestnym a regionálnym potrebám a vonkajším zmenám
(reakcia na demografické zmeny).
Materské škôlky
Počet škôlok
Počet tried
Počet detí
Počet učiteľov, - iek
detí/škôlka
detí/trieda
detí/učiteľka
Základné školy
Počet škôl

2000/2001

2012/2013

rozdiel

3 267
7 583
154 279
15 229
47,2
20,34
10,13

2 861
7 395
149 511
14 515
52,2
20,21
10,30

- 406
- 188
- 4 759
- 714

2 447

2 177

- 270
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Počet tried
Počet detí
Počet učiteľov, - iek
Detí/škola
Detí/trieda
Tried/škola
Základné umelecké školy
Počet škôl
Počet detí
Počet učiteľov
Detí/škola

29 093
650 966
39 745
266
22,38
11,9

23 409
430 139
30 195
198
18,37
10,8

- 5 684
- 220 827
- 9550

194
95 280
3 526
491

309
147 387
3 727
476

+ 115
+ 52 107
+ 201

Prameň :Ústav informácií a prognóz v školstve, www.uips.sk

Napriek tomu sa nepodarilo dosiahnuť naplnenie princípov spravodlivej deľby
kompetencií. O nedostatkoch v ich súčasnom rozdelení v oblasti školstva
hovoria viaceré dokumenty:
1. Správa o stave školstva (15) navrhuje viaceré opatrenia, medzi inými:
- upraviť systém financovania so zameraním na zvýšenie jeho efektívnosti a na
podporu kvality,18
- prijať opatrenia na postupnú optimalizáciu siete škôl a školských zariadení,
- upraviť systém riadenia školstva so zameraním na zvýšenie jeho efektívnosti
a kvality,
- zlepšovať prístup k informáciám pre všetkých zainteresovaných,
- znižovať administratívnu záťaž,
- skvalitniť systém predškolskej výchovy a vzdelávania,
- podporovať vytváranie kapacít tam, kde sa prejavuje ich nedostatok,
- skvalitniť školské stravovanie,
- zvýšiť bezpečnosť v školách a školských zariadeniach.
2. Z workshopov organizovaných VŠEMVS, ale aj zo záverov rokovaní
Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, vyplynuli nasledovné
odporúčania:
- jednou z podmienok úspešného prechodu na škále vzdelávacích systémov z
pozície „priemerný“ na „dobrý“
je administratívna a finančná
decentralizácia“ (uvedené v správe „Ako sa najviac zlepšujúce sa školské
systémy na svete stále zlepšujú“, zverejnenej v roku 2010),
- školy nie sú v prvom rade zamestnávateľmi učiteľov, a teda nástrojom na
budovanie sociálnych istôt učiteľského zboru, ale prostredím, ktoré sa
sústreďuje na potreby detí a tínedžerov,
Táto úloha sa dotýka systému financovania prenesených kompetencií. Prehodnotiť však bude
potrebné aj spôsob rozpisu prostriedkov v rámci financovania originálnych kompetencií
18
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- ponechať základné a stredné školy v kompetencii miestnych a regionálnych
samospráv, prehĺbiť ich zodpovednosť za efektívne fungovanie škôl a za
kvalitu ich výchovno-vzdelávacieho procesu,
- motivovať samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni k vytváraniu
zmysluplných lokálnych vzdelávacích politík, ktoré dokážu reflektovať
potreby obyvateľov a prinášať konkrétne riešenia ich špecifických problémov
- zastaviť vyostrovanie napätia medzi jednotlivými zriaďovateľmi škôl,
zmierniť konkurenčný tlak v školskom prostredí a vytvoriť podmienky na
spoluprácu zriaďovateľov škôl; pestrosť vzdelávacej ponuky by nemala
závisieť iba od atraktívnosti školských programov, ale aj od schopnosti
rôznych zriaďovateľov škôl vytvárať v danej lokalite spoločný rámec
vzdelávacích služieb,
- podporiť realizáciu spájania obcí Slovenska, ktorá v tom môže zohrať
kľúčovú úlohu; spojené obce - municipality by sa mohli stať garantom tých
výkonov v oblasti vzdelávania, ktoré v súčasnosti presahujú možnosti
miestnej samosprávy a ktoré „uviazli“ v procese decentralizácie na úrovni
ministerstva školstva, resp. sa na túto úroveň postupne vracajú,
- zachovať adresný spôsob financovania na žiaka, ktorý vniesol do školského
systému transparentnosť pri investovaní verejných zdrojov do vzdelávania,
spravodlivosť a individuálnu podporu žiakov. Aby mohol tento účel naozaj
plniť, je potrebné upraviť špecifikácie, ktoré vstupujú do vzorca na výpočet
jeho výšky a naplniť ho vyšším objemom financií,
- znížiť vek plnenia povinnej školskej dochádzky na 15 rokov, resp. viazať
povinné vzdelávanie iba na úroveň základnej školy,
- nemožno sa vyhnúť otázkam podpory slabších, nedostatočne zrelých, či inak
znevýhodnených žiakov. Ohrozenou skupinou sú aj tínedžeri v krízových
životných situáciách. Treba sa len zamyslieť nad tým, či je pre účely
preklenutia obdobia „odloženého nástupu na vzdelávanie“ vhodnejšia
základná škola, alebo iné prostredie,
- k odbornému školstvu je potrebné pristupovať s oveľa vyššou mierou
pragmatizmu a to vo všeobecnom zmysle významu odborného vzdelávania
pri realizácii hospodárskej politiky a takisto politiky zamestnanosti v krajine,
- prehodnotiť postavenie žiaka (učňa) študujúceho v systéme odborného
vzdelávania, pripraviť ho na vybrané povolanie a na konkrétnu pracovnú
pozíciu v konkrétnej firme, čomu je treba prispôsobiť aj praktické činnosti v
rámci odbornej praxe počas vzdelávania,
- zabezpečiť príjem žiakov odborného vzdelávania od prvého dňa nástupu do
vzdelávacieho procesu. Finančné ocenenie vykonanej práce ich motivuje k
väčšej zodpovednosti, k rýchlejšiemu osvojeniu si potrebných pracovných
zručností, k lepším pracovným výsledkom, ale aj uľahčuje „postavenie sa na
vlastné nohy“,
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- reforma slovenského systému odborného vzdelávania nesmie sledovať iba
jeden cieľ – reguláciu počtu učňovských miest. Odborné vzdelávanie je
potrebné vnímať v širšom kontexte individuálnych, lokálnych a
celospoločenských potrieb, preto sa treba sústrediť aj na hľadanie vhodných
informačných a motivačných mechanizmov, ktoré môžu významne podporiť
„správnu“ voľbu povolania. Cieľom nie je nahnať žiakov do tých
„správnych“ škôl, ale ukázať im čo najviac možností ich ďalšieho rozvoja,
- postupne zaviesť komplexný duálny model (aspoň vo vybraných sektoroch),
ktorý môže aj na Slovensku fungovať ako systémový nástroj na zvyšovanie
zamestnanosti absolventov. Základným princípom je reálny predpoklad, že
drvivá väčšina dobre vyškolených absolventov dostane prácu tam, kde ich na
ňu pripravovali,
- zaviesť fondy pre odborné vzdelávanie.
Odporúčania:
- predškolské a školské zariadenia (základné školstvo, stredné všeobecné
školstvo) presunúť do právomoci miestnej samosprávy (municipality). Pod
presunom rozumieme nielen hospodársku správu, ale aj riadenie
a financovanie,
- stredné odborné školstvo ponechať na úrovni vyššieho územného celku vo
väzbe na posilnenie kompetencií vyšších územných celkov o politiku trhu
práce,
- denné špeciálne školy dať do kompetencií municipalít, pobytové presunúť
do kompetencie vyšších územných celkov,
- zodpovednosť za dostupnosť škôl a školských zariadení (sieť) bude
v právomoci tej úrovne verejnej správy, ktorá je za príslušnú oblasť
zodpovedná, za sieť predškolských zariadení a základných škôl (bez ohľadu
na zriaďovateľa) bude zodpovedať municipalita, za odborné a špeciálne
školstvo vyšší územný celok,
- aj v prípade municipalizácie by malo byť cieľom vytvárať školské obvody s
veľkosťou minimálne 2 000 žiakov, t.j. spoluprácou dvoch, prípadne
viacerých municipalít,
- v rámci optimalizácie siete škôl a z dôvodu zachovania dostupnosti
a bezpečnosti školských zariadení a škôl a ich dochádzkovej vzdialenosti
odporúčame prepojenie materská škôlka – prvý stupeň základnej školy.
Dostupnosť druhého stupňa základnej školy je potrebné riešiť v rámci
municipality školskými autobusmi,
- upraviť toky financií vo väzbe na zmenu spôsobu financovania územnej
samosprávy sledujúcej posilnenie vlastných príjmov a úpravu finančného
vyrovnávania (podrobnejšie v publikácii o financovaní),
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- normatív na žiaka by mal obsahovať všetky náklady (mzdové, stravovanie,
cestovné, ďalšie služby, napr. administratívne, prevádzka, údržba, opravy,
granty, pri internátnych školách náklady na ubytovanie),
o výška základného normatívu v prípade predškolských a a školských
zariadení - normatív bude vecou municipality, pričom do obecného
zariadenia by nemali rodičia doplácať. Doplatok bude iba za vyšší
štandard na základe požiadaviek rodičov,
o pre základné školy bude normatív určený na obyvateľa municipality.
Zvýhodnená bude hustota osídlenia a podiel žiakov v ročníkoch 7.-9.
Súkromné školy dostanú 90% normatívu. Rodičia by nemali doplácať,
o v gymnáziách bude normatív na študenta vychádzať zo skutočných
nákladov za predchádzajúci rok. Zvýhodnení by mali byť študenti
oproti norme, špeciálne ponuky (bilingválne, športové,.. a internátne
školy),
o v prípade odborných škôl bude normatív na študenta odrážať reálne
náklady za predchádzajúci rok, pričom každý druh odbornej školy
bude mať svoju jednotkovú sumu.
Odporúčanie rámcového rozdelenia kompetencií:
- municipalita
- zriaďovanie, rušenie a správa stredných (gymnázií), základných škôl,
predškolských a školských zariadení
- vzdelávacie politiky
- zriaďovanie neštátnych vysokých škôl
- menovanie, odvolávanie riaditeľov
- prideľovanie
finančných prostriedkov všetkým zariadeniam
zaradeným do sietí
- prideľovanie finančných dotácií súkromným a cirkevným školám
a školským zariadeniam zaradených do sietí
- Kraj/vyšší územný celok
- zriaďovanie, rušenie, správa odborných a špeciálnych škôl
- financovanie odborných a špeciálnych škôl
- vzdelávacie politiky v okruhu svojich pôsobností
- Centrálna vláda
- legislatíva
- metodika
- inšpekčné, dozorné a kontrolné úlohy
Sociálne veci
Aj v prípade sociálnych vecí sa ukázala decentralizácia ako stratégia, ktorá
priniesla pozitívne výsledky. Dôkazom je v prípade sociálnych služieb takmer
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dvojnásobný nárast zariadení poskytujúcich služby
v týchto zariadeniach.
rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Počet zariadení
680
730
775
797
824
873
955
1 060
1 135
1 249

a nárast počtu miest
Počet miest

41 326
42 417
44 172
43 103
44 920

prameň: ŠÚ SR

Na druhej strane je takisto pravdou, že sociálne služby poskytuje necelá ¼ miest
a obcí. Súvisí to s veľkosťou obcí, ich finančnou silou, ale aj nízkou mierou
spolupráce. Najmä malé obce abdikujú na poskytovanie služieb. Napriek
celoštátnym politikám o posilňovaní domácej opatery dominujú sociálne služby
dlhodobej starostlivosti.
Súčasné rozdelenie kompetencií dostatočne nerešpektuje princípy spravodlivej
deľby kompetencií, napríklad:
- presun úloh nebol sprevádzaný dostatkom finančných prostriedkov, čím bol
porušený princíp fiskálnej ekvivalencie a kompenzácie externalít,
- za oblasť sociálnych vecí zodpovedajú všetky tri úrovne verejnej správy, čím
je porušený princíp subsidiarity, politickej ekvivalencie a nedelenia úloh.
Napríklad v oblasti sociálnych služieb sú kompetencie delené medzi obe
úrovne samosprávy, v oblasti sociálnych dávok sa delia o kompetencie obce
a štátna správa (porušenie princípu nedelenia kompetencií a politickej
ekvivalencie).
Z verejnej diskusie v rámci workshopov na VŠEMVS vyplynuli nasledovné
odporúčania :
- decentralizácia lepšie rieši diferencovaný dopyt, preto je potrebné
pokračovať v procese posilňovania vplyvu samosprávy na sociálne veci
- zlučovanie a spolupráca obcí by mala priniesť celkovo vyššiu kvalitu,
efektivitu a dostupnosť služieb
- nevyhnutnosťou pokračovania decentralizácie je dostupnosť verejných
databáz umožňujúca posudzovanie príjmovej a majetkovej situácie
žiadateľov
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- s výnimkou úhrad starobného poistenia za rodiča počas rodičovskej
dovolenky preniesť zodpovednosť za rodinnú politiku na samosprávu,
ktorá bude rozhodovať o forme pomoci, výške a podmienkach.,
predpokladom je výrazná medziobecná spolupráca, municipalizácia
- súčasné kompetencie vyšších územných celkov je vhodné presunúť na
miestnu úroveň za predpokladu medziobecnej spolupráce, alebo
municipalizácie
- vymedziť zodpovednosti samosprávy za konkrétne „balíky“ služieb pre
špecifické skupiny sociálne odkázaných obyvateľov miest a obcí
- v rámci štátnej sociálnej pomoci by mala centrálna vláda definovať
minimálny štandard zabezpečenia životných potrieb občanov odkázaných
na pomoc kvalitatívnymi parametrami a forma zabezpečenia by mala byť
rozhodnutím samosprávy.
- prehodnotiť existenciu ÚPSVaR a umožniť aktívne zapojenie sa
samosprávy do politiky zamestnanosti., predpokladom je municipalizácia
- v rámci politiky zamestnanosti podporovať ekonomickú sebestačnosť
jednotlivcov a rodín špeciálnymi programami
- zákonne oddeliť starostlivosť o dôchodcov (služby pre seniorov) od
starostlivosti iných skupín obyvateľstva (zdravotníctvo)
- je potrebné zásadne zmeniť pomer terénnych a pobytových sociálnych
služieb v prospech terénnych
- pri poskytovaní finančných prostriedkov v oblasti sociálnych služieb by
mali byť uplatňované nasledovné princípy :
o rovnaké podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb
o rovnaká dostupnosť pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb
o efektívne (účelné) vynakladanie verejných prostriedkov
o primárny dôraz na kvalitu poskytovaných služieb
o transparentný systém financovania
o stabilný systém financovania
Odporúčanie rozdelenia úloh v sociálnom systéme
systém

Sociálne
poistenie

sub - systém

Výdavky za
rok v mil. €

Dôchodkové poistenie
Nemocenské poistenie
Úrazové poistenie
Garančné poistenie
Poistenie v
nezamestnanosti

5 502
381
40
38
164
54

6 124

Zodpovednos
ť
návrh
centrálna
vláda

Zdroj
financovania

odvody

Štátna sociálna
podpora

Štátna sociálna
pomoc

Podpora
zamestnanosti
Daňové
príspevky a
zvýhodnenia

Sociálna
starostlivosť

Príspevky na podporu
rodiny vrátane poistného

Dávka v hmotnej núdzi
Peňažné príspevky ŤZP
Dotácie na podporu
výchovy dieťaťa
Príspevky na aktívnu
politiku trhu práce
Daňový bonus
Zamestnanecká prémia
Nezaplatená daň z titulu
uplatnenia nezdaniteľnej
časti základu dane
Nezdaniteľná časť základu
dane za manželku
Sociálna starostlivosť o
bezdomovcov
Kluby dôchodcov
Opatrovateľská služba
Zariadenia soc. služieb
Sociálne právna ochrana

Rozpočet
municipalít +
podpora štátu
v prípade
poistného
Kombinované
zdroje

975

975

municipality

273
211
15

499

municipality

181

181

kraj

Kombinované
zdroje

759

Centrálna
vláda

Dane
a daňové
výnimky

179
10
542

28

kombinované
zdroje
26
272
1,8

299,8 municipality

Prameň: Richard Ďurana, INESS, 2013

Predložený návrh nového rozdelenia úloh v sociálnej oblasti vychádza
z predpokladu realizácie projektu municipalizácie slovenskej sídelnej štruktúry.
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Príloha 1
VÝVOJ DEĽBY KOMPETENCIÍ MEDZI ŠTÁTNOU SPRÁVOU A
ÚZEMNOU SAMOSPRÁVOU
Rozdelenie kompetencií do r. 2002
Rozsah kompetencií miestnej samosprávy bol definovaný najmä v zákone č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov:
Samospráva obce
§4
(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou
obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť
upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo
iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a
nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným
obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich
správu,
d) 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, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné,
personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) 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,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, /5c/ 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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h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov
obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie
zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie
obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky
služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a
zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje
programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na
bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme
zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje
rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a
rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti,
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných
predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej
menšiny.
(4) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon
prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej
pôsobnosti obce.
(5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a
politickými hnutiami, s občianskymi združeniami /8/ a inými právnickými
osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
Úlohy miestnej štátnej správy boli definované
o organizácii miestnej štátnej správy:

zákonom 222/1996 Z. z.

Úseky štátnej správy v pôsobnosti krajských úradov a okresných úradov
(1) Krajské úrady a okresné úrady vykonávajú štátnu správu na úseku
a) obrany štátu,
b) všeobecnej vnútornej správy,
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c) živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa,
d) požiarnej ochrany,
e) civilnej ochrany obyvateľstva,
f) tvorby a ochrany životného prostredia,
g) financií, cien a správy majetku štátu,
h) poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva,
i) pozemkových úprav,
j) štátnej veterinárnej starostlivosti,
k) dopravy a cestného hospodárstva,
l) verejného a koncesného obstarávania,
m) sociálnych vecí,
n) zdravotníctva,
o) školstva, mládeže a telesnej kultúry,
p) kultúry,
r) katastra nehnuteľností,
s) stratégie regionálneho rozvoja,
t) kontroly,
u) medzinárodnej spolupráce.
(2) V rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona môže krajský
úrad a okresný úrad vydávať pre svoj územný obvod všeobecne záväzné
vyhlášky.
Návrh rozdelenia kompetencií v stratégii reformy verejnej správy (1999)
Vo väzbe na navrhovanú novú vertikálnu deľbu moci v štáte boli v stratégii boli
definované výlučné kompetencie štátu a rozsah kompetencií, ktoré mali patriť
do samosprávnej pôsobnosti obcí a navrhovaných vyšších územných celkov.
Medzi výlučné kompetencie štátu boli zaradené:
- obrana štátu vrátane vydržiavania ozbrojených síl a ozbrojených zborov
- zahraničná politika a medzištátne vzťahy
- zabezpečovanie vnútroštátneho poriadku ( legislatíva, polícia, vzdelanie )
- veci týkajúce sa štátneho občianstva, pobytu cudzincov, sobáše, rozvody,
osvojenie si detí,..)
- ochrana práv a slobôd občana ( vrátane napr. katastra nehnuteľností)
- sociálne- právna ochrana detí, štátna sociálna podpora(pomoc)
- správa štátneho majetku
- správa vlastných príjmov a výdavkov
- štátne evidencie (obyvateľstvo, matrika, evidencia zbraní a streliva,
motorových vozidiel, ,..)
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- vydávanie štátnych dokladov (cestovné doklady, identifikační karty,
vodičské preukazy,..)
- výkon štátnej kontroly ( napr. : inšpekcia práce, štátny stavebný dohľad,
štátny zdravotný dozor, školská inšpekcia, štátny veterinárny dozor, fyto(
rastlinný) dozor, štátny požiarny dozor, štátny dozor v životnom prostredí,
ochrana pamiatok, štátna obchodná inšpekcia, farmaceutický dozor, dozor
v oblasti potravinárstva, polícia, živnostenský dozor, štátny dozor vo vzťahu
k sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce, dôchodkovému poisteniu,....)
- vytváranie podmienok pre zdravé hospodárske prostredie ( menová politika,
daňová politika, hospodárska a regionálna politika, celoštátna infraštruktúra základná železničná sieť, diaľničná sieť, vodné cesty)
To, že boli tieto úlohy zaradené do výlučných kompetencií štátu neznamená, že
nemôžu byť zabezpečované v režime preneseného výkonu pôsobnosti štátnej
správy orgánmi územnej samosprávy.
Rozsah zodpovednosti, ktorý mala na seba prevziať územná samospráva, ako
samosprávnu pôsobnosť, bol vymedzený nasledovne:
- hospodárske funkcie
zostavovanie, schvaľovanie a kontrola vlastného rozpočtu, vypracovanie a
schvaľovanie programu regionálneho rozvoja , spracovanie a schvaľovanie
programu miestneho rozvoja, stanovisko k programu regionálneho rozvoja a
stanovisko z celoštátnym zámerom, vypracovanie a schvaľovanie nástrojov
ekonomického a sociálneho rozvoja obce, mesta, vyššieho územného
samosprávneho celku v súlade s platnými zákonmi, vrátane cezhraničnej
spolupráce, stanovenie a schvaľovanie regionálnych poplatkov, správa
miestnych daní a poplatkov, stanovenie výšky miestnych daní a poplatkov,
prípadne diferenčných daňových prirážok v súlade s platnými zákonmi,
finančné vyrovnávanie daňovej sily miest a obcí, hospodárenie s majetkom
samosprávy, spoluúčasť na verejných službách regionálneho a miestneho
významu, vlastná investičná a podnikateľská činnosť, vydávanie záväzných
stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb,
zakladanie, zrušovanie a kontrola miestnych a regionálnych podnikov,
podpora súkromného a tretieho sektora.
- verejné služby
verejné osvetlenie, pohrebníctvo, cintoríny, domy smútku, hospodárenie
s komunálnym odpadom, odkanalizovanie, zásobovanie vodou, elektrinou,
zabezpečovanie tepelného hospodárstva, správa verejných priestranstiev,
údržba miestnych komunikácií.
- výstavba a bývanie
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-

-

-

obstarávanie a schvaľovanie projektov regionálneho charakteru, koordinácia
miestnych rozvojových zámerov, výstavba, správa a údržba obecných bytov,
príprava územia pre bytovú výstavbu,
starostlivosť o životné prostredie
komunálna územná a druhová ochrana prírody a krajiny, zabezpečovanie
ochrany drevín mimo les, zabezpečovanie ochrany akosti a množstva vôd
v správe obcí, zabezpečovanie racionálneho využívania vôd v správe obcí,
komunálna ochrana ovzdušia a jej programy, komunálne odpadové
hospodárstvo a jeho programy, obstarávanie územnoplánovacej
dokumentácie veľkých územných celkov, obstarávanie a schvaľovanie
územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, zabezpečovanie
územného konania a vydávanie územných rozhodnutí pre umiestňovanie
vybraných stavieb, zmeny využitia územia a ochrany záujmov v území,
zabezpečovanie stavebného poriadku, vrátane stavebného povolenia a
vydávanie povolení pre vybrané stavby, monitorovanie stavu životného
prostredia a poskytovanie informácií o ňom, spravovanie zoologických
záhrad, chovných staníc, rehabilitačných staníc, zoologických kútikov a
záchytných staníc v správe obce, spravovanie botanických záhrad, arborét,
náučných chodníkov a lokalít spravovanie stredísk environmentálnej
výchovy a informatiky a ďalších zariadení starostlivosti o životné prostredie,
utváranie a chránenie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a
práce obyvateľov obce.
doprava
vlastníctvo, výstavba, údržba a správa ciest II. a III. kategórie, mestská a
prímestská hromadná doprava
vodné hospodárstvo
výstavba, správa a údržba vodovodov, vodárenských objektov, výstavba,
správa a údržba objektov a sietí kanalizácie, čistiarne odpadových vôd
školstvo
zriaďovanie, zrušovanie a správa školských zariadení, výstavba a správa
základných škôl, výstavba a správa stredných škôl, zriaďovanie neštátnych
vysokých škôl, menovanie a odvolávanie riaditeľov škôl, školských a
predškolských zariadení (na základe výberového konania a návrhu školských
samospráv), prideľovanie finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnanie, na platby do poisťovní, na tovary a služby, pokiaľ sa
poskytujú bezplatne, pre všetky zariadenia zaradené do školskej siete
prideľovanie finančných dotácií súkromným, cirkevným zariadeniam
zaradením do siete v súlade so zákonom o financovaní školstva
zdravotníctvo
zriaďovanie a správa regionálnych polikliník, nemocníc a zariadení správa
nemocníc, liečebných ústavov, taxatívne vymenovaných detské liečebne,
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podpora súkromných zariadení výstavba a prevádzka miestnych zdravotných
stredísk, polikliník, nemocníc
- kultúra
zakladanie a správa regionálnych osvetových stredísk, knižníc, múzeí,
galérií, divadiel a bábkových divadiel, hvezdární, zoologických záhrad
zakladanie, riadenie a zrušovanie miestnych knižníc, múzeí, galérií,
kultúrnych stredísk, divadiel, orchestrov, umeleckých súborov, sál, kín,
amfiteátrov,.. ochrana a starostlivosť o kultúrne pamiatky, historické objekty
kultúrne podujatia, vedenie miestnej kroniky
- sociálna pomoc
zriaďovanie a správa obecných a nadobecných zariadení sociálnych služieb,
opatrovateľská služba, detské domovy, finančná podpora miestnych a
súkromných (mimovládnych) zariadení na základe definovaných normatívov,
poskytovanie dávok sociálnej pomoci
- vnútorná správa, správna administratíva
organizačná štruktúra úradu, vydávanie všeobecne záväzných nariadení,
organizovanie hlasovania obyvateľstva, organizovanie volieb, správne úkony
vyplývajúce z odovzdania kompetencií, zber a spracovanie údajov o obci, o
vyššom územnom samosprávnom celku
- bezpečnosť, verejný poriadok
integrovaný záchranný systém, miestna polícia, civilná obrana ( participácia),
požiarna ochrana.
Rozsah a štruktúra bola ovplyvnená aj zvyklosťami štátov Európy, v ktorých
pretrvával demokratický režim a deľba úloh bola výsledkom kontinuálneho
vývoja spoločnosti.
Rozdelenie kompetencií medzi obce a vyššie územné celky bolo prenechané na
riešenie v následnej koncepcii.
Návrh rozdelenia kompetencií v koncepcii decentralizácie verejnej správy
(2000)
Návrh cieľového stavu vychádzal z rámca definovaného v stratégií reformy
verejnej správy a na základe vyššie uvedených kritérií delil kompetencie na
štátne, samosprávne a delené. Kompetencie územnej samosprávy boli rozdelené
na jednotlivé úrovne v súlade s princípom subsidiarity. V rámci delených
kompetencií sa uplatnilo všeobecne pravidlo, že vecný výkon úlohy prináleží
územnej samospráve a štát si ponecháva najmä (okrem tvorby legislatívy)
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koordinačnú, metodickú, kontrolnú, dozornú, prípadne inšpekčnú činnosť.
Rovnako sa navrhovalo, že ten kto má na starosti majetok v rámci
zabezpečovania úlohy, ten aj úlohu financuje. Spôsob zabezpečovania úloh na
miestnej úrovni mali riešiť rôzne formy medziobecnej spolupráce. Deľba
kompetencií v tabuľke je výsledkom politickej dohody vtedajšej koalície a je
zrejmé, že nie vždy bol z rôznych dôvodov dodržaný princíp subsidiarity.
Kompetencia
Všeobecná správa
obrana štátu
zahraničná politika
zákonodarstvo
správa majetku
ochrana práv a slobôd
civilná ochrana
požiarna ochrana
občiansky register a matrika
štátne evidencie
vydávanie štátnych dokladov
výkon štátnej kontroly
register voličov
ochrana spotrebiteľa
Koordinačné a metodické činnosti
prierezové a rezortné koordinačné činnosti
koncepčné činnosti a politiky
metodické a normatívne činnosti
tvorba rozvojových programov a plánov
tvorba rezortných a prierezových politík
tvorba programov cezhraničnej spolupráce
Školstvo19
zriaďovanie a správa predškolských zariadení
zriaďovanie a správa základných škôl
zriaďovanie a správa stredných škôl a zariadení
zriaďovanie a správa vyšších odborných škôl
zriaďovanie a správa štátnych vysokých škôl
zriaďovanie neštátnych vysokých škôl
zriaďovanie a správa univerzít
zriaďovanie a správa špeciálnych škôl
zriaďovanie a správa zariadení ďalšieho vzdelávania
(rekvalifikačné, nadstavbové)
zriaďovanie a správa školských zariadení (mimo
predškolských zariadení)
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Zriaďovateľská pôsobnosť štátu sa vzťahovala na špeciálne školy a zariadenia
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x
x

prerozdeľovanie finančných dotácií súkromným,
cirkevným školám a školským zariadeniam v rámci
svojej pôsobnosti
základné umelecké školy
Zdravotníctvo
zriaďovanie a správa miestnych zdravotných stredísk
zriaďovanie, správa polikliník a nemocníc I. typu
zriaďovanie, správa polikliník a nemocníc II. typu
zriaďovanie a správa fakultných nemocníc, nemocníc
III. typu, špecializovaných zdravotníckych zariadení,
odborných liečebných ústavov
zriaďovanie a správa stredných zdravotných škôl
zriaďovanie a správa vyšších zdravotníckych
vzdelávacích inštitúcií
preventívna zdravotnícka starostlivosť
Sociálna pomoc
poskytovanie opatrovateľskej služby, prepravnej služby,
organizovanie spoločného stravovania
zriaďovanie a správa zariadení sociálnych služieb
klub dôchodcov
práčovňa
jedáleň pre dôchodcov
stredisko osobnej hygieny
krízové stredisko
stanica opatrovateľskej služby
zariadenie pestúnskej starostlivosti
domov pre osamelých dôchodcov
útulok
rehabilitačné stredisko
resocializačné stredisko
domov- penzión dôchodcov
domov sociálnych služieb pre deti s denným pobytom
zariadenia chráneného bývania
zriaďovanie a správa zariadení sociálnych služieb
domov dôchodcov
domov sociálnych služieb pre deti
domov sociálnych služieb pre dospelých
detský domov
jednorazová dávka sociálnej pomoci
dávka sociálnej pomoci
finančný príspevok neštátnym subjektom poskytujúcim
sociálne služby
Výstavba a bývanie
obstarávanie a schvaľovanie projektov
výstavba , správa a údržba obecných bytov
koordinácia rozvojových zámerov
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zabezpečovanie tepelného hospodárstva
zabezpečenie prípravy územia
Životné prostredie a územné plánovanie
ochrana prírody a krajiny
ochrana a racionálne využívanie vôd
ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
ochrana pôdy
odpadové hospodárstvo
územné plánovanie
stavebný poriadok
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
prístup k environmentálnym informáciám
zriaďovanie a správa stredísk environmentálnej výchovy
a informatiky
štátna geologická správa
Kultúra, voľný čas, šport
zakladanie, zriaďovanie, správa a zrušovanie
osvetových a kultúrnych stredísk a hvezdární
zakladanie, zriaďovanie, správa a zrušovanie divadiel,
umeleckých súborov
zakladanie, zriaďovanie, správa a zrušovanie kín,
hudobných a výstavných siení
zakladanie, zriaďovanie, správa a zrušovanie múzeí,
knižníc a galérií
vedenie miestnej kroniky
starostlivosť o kultúrne pamiatky a ich ochrana
vyhlasovanie vecí za kultúrne pamiatky a územia za
pamiatkové zóny
Doprava
údržba a správa ciest III. triedy
údržba a správa ciest II. triedy
údržba a správa ciest I. triedy a diaľnic
regionálna a miestna hromadná doprava
uzatváranie zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme
správa letísk
schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej
autobusovej dopravy
udeľovanie a odnímanie licencie na pravidelnú
vnútroštátnu autobusovú dopravu
Hospodárske služby a funkcie
verejné osvetlenie
zásobovanie elektrikou, plynom a teplom
zásobovanie vodou, odkanalizovanie
správa pohrebníctva a cintorínov
správa krematórií a domovov smútku
starostlivosť o estetiku a vzhľad obce
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správa parkov a verejných priestranstiev
navrhovanie a schvaľovanie nástrojov ekonomického a
sociálneho rozvoja
správa vlastných príjmov a výdavkov
hospodárenie s vlastným majetkom
zakladanie a zrušovanie právnických osôb
vlastná investičná a podnikateľská činnosť
podpora mimovládnych inštitúcií
finančné vyrovnávanie
Iné služby
bezpečnosť
zamestnanosť
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Rámcový popis navrhovanej decentralizácie kompetencií:
Školstvo
Mal sa kombinovať samosprávny princíp, ktorého nositeľmi sú územná a
školská samospráva a na druhej strane štátna správa, ktorého nositeľom bude
ministerstvo školstva a špecializovaná štátna správa v školstve.
Návrh vychádzal z predstavy špecializovanej školskej správy, z prenosu
kompetencií na samosprávne orgány v oblasti hospodárskeho riadenia
predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl. Špecializovaná
štátna správa v školstve mala mať ingerenciu v oblastiach odborného a
metodické riadenie a štátnej školskej inšpekcie. Mal sa v plnom rozsahu
akceptovať výkon štátnej správy riaditeľmi škôl a školských zariadení, ako aj
kompetencie samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení (rady škôl).
Uplatnenie systému decentralizácie znamenalo presunúť nielen majetkové
práva k určeným školám a školským zariadeniam, ale aj personálne, finančné a
riadiace kompetencie aj na územnú a školskú samosprávu. Jednotnosť sa bude
dosahovať uplatňovaním zákonov.
Tento systém riadenia mal byť prevzatý do následných zákonných úprav (zákon
o štátnej službe, zákon o verejnej službe, zákon o financovaní školstva, školský
zákon a zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve).
Sieť škôl a školských zariadení
Sieť škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR je systém, ktorý určuje
v jednotlivých územných lokalitách SR subjekty poskytujúce výchovu a
vzdelávanie. Je dokumentom, ktorý školy a školské zariadenia oprávňuje
k tomu, že vystupujú ako inštitúcie zriadené podľa školského zákona, resp.
zákona o školských zariadeniach. V prípade škôl ide o vzdelávacie subjekty,
ktoré sú splnomocnené vydávať dokumenty o nadobudnutom stupni vzdelania
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(verejno-právna listina). Zaraďovanie a vyraďovanie škôl sa vykonáva na
základe návrhu príslušného zriaďovateľa v súlade s kritériami zakotvenými v
zákone. Rozhodovaciu funkciu o zaradení, resp. vyradení školy a školského
zariadenia mať Ministerstvo školstva SR, ktoré bude aj viesť evidenciu školskej
siete. V prípade nedosiahnutia dohody medzi zriaďovateľom a MŠ SR
o zaradení, resp. vyradení školy zo siete rozhodne vo veci správny súd.
Štátna školská inšpekcia
Úlohy štátnej školskej inšpekcie, vrátane úloh hlavného školského inšpektora
rieši zákon 301/1991 Z. z.
Školy
Základné a stredné školy budú zriadené s právnou subjektivitou. Povinná právna
subjektivita bude definovaná v zákone (MŠ predbežne uvažuje s min. kapacitou
300 žiakov). Pod tento stanovený počet žiakov školy alebo školského zariadenia
môže škola získať právnu subjektivitu vtedy, ak s tým súhlasí zriaďovateľ a ak
nebude mať dodatočné nároky na štátny rozpočet. V prípade, že škola napr.
málotriedka alebo materská škola nebude mať právnu subjektivitu, práva
právneho subjektu bude a môže vykonávať iná základná škola, prípadne obec.
Personálna oblasť
Všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci budú zamestnancami škôl,
resp. školských zariadení s právnou subjektivitou, prípadne obce (málotriedka,
resp. materská škola).
Finančná a majetková oblasť
Súčasťou decentralizácie bolo aj odovzdanie majetku (školy, školské zariadenia,
pozemky,..) do vlastníctva územnej samosprávy.
Finančné prostriedky na údržbu, prevádzku škôl a ostatné náklady súvisiace
s výchovno-vzdelávacím procesom v školách a školských zariadeniach budú
hradené z rozpočtov tej územnej samosprávy, ktorá je zriaďovateľom školy,
resp. školského zariadenia ( alternatívou je financovanie z rozpočtu samosprávy
vyššieho územného celku)
Mzdové náklady ( vrátane poistných platieb) budú hradené:
alt. 1 (predstava MŠ SR): z kapitoly rozpočtu MŠ SR cestou školského úradu
v príslušnom kraji,
alt.2 (predstava autorov koncepcie na základe uznesenia vlády č.695/1999k
stratégii) : z rozpočtu samosprávy vyššieho územného celku , v prechodnej etape
ako subvencia zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR
V oboch alternatívach bude rešpektovaný zákon upravujúci platové podmienky
pedagogických zamestnancov.
Podiel štátu na kapitálových výdavkoch, budú hradené:
alt.1 (predstava MŠ SR): z kapitoly rozpočtu MŠ SR cestou školského úradu
v príslušnom kraji,
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alt.2 (predstava autorov koncepcie na uznesenia vlády č.695/1999). z rozpočtu
príslušnej územnej samosprávy, v prvej etape ako subvencia zo štátneho
rozpočtu
Dôvody autorov koncepcie pre alternatívne riešenie
Pri mzdových výdavkoch, garantovaných zákonom, nepredstavuje ich vyplácanie orgánmi
územnej samosprávy žiadne riziko.
Pri kapitálových výdavkoch, pri subvenciách zo strany štátu budú musieť existovať veľmi
jasné kritériá pre získanie finančných prostriedkov. Ich poukázaním samospráve vyššieho
územného celku, resp. miestnej samospráve sa obmedzí “štiepenie” toku financií.
Navrhované riešenie prinesie aj racionalizáciu výdavkov na správu peňazí, Smerovanie tokov
cez školský úrad znamená zvýšenie výdavkov na správu peňazí.

Zdravotníctvo
Pod decentralizáciou v oblasti zdravotníctva rozumieme najmä: decentralizáciu
poskytovateľov služieb zo štátu na územnú, resp. záujmovú samosprávu,
decentralizáciu zdravotníckych zariadení na územnú samosprávu a na neziskové
(mimovládne) organizácie, posilnenie vplyvu stavovských organizácií najmä
v oblasti legislatívy, kontroly, vydávania akreditácií,...., ďalšie odštátnenie iných
činností.
Organizácia a riadenie
Úlohou štátu reprezentovanom ministerstvom zdravotníctva SR bude:
- tvorba legislatívy,
- tvorba štátnej zdravotnej politiky,
- garancia a kontrola dostupnosti ( sieť zariadení) a kvality zdravotnej
starostlivosti v zmysle zákona,
- zodpovednosť za funkčnú štátnu správu v zdravotníctve,
- riadenie a kontrola výchovy a výučby v zdravotníckom školstve a v ďalšom
vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, podpora zdravotných programov
celoštátneho významu, výskumu a vývoja,
- podpora mimoriadne nákladnej zdravotníckej starostlivosti presahujúcej
regionálny rámec, cielené štátne dotácie, vyrovnávacie mechanizmy,
- garancia dostatku zdrojov na financovanie zdravotníckej starostlivosti
v súlade so zákonom,
- informatizácia a štatistika v zdravotníctve,
- riadi a vykonáva kontrolnú činnosť v zdravotníckych zariadeniach a
vykonáva štátny dozor nad subjektmi verejného a súkromného práva na
úseku zdravotníctva.
Územná verejná správa zabezpečovať:
- koncepciu regionálnej zdravotnej politiky,
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- účasť na tvorbe regionálnej siete zdravotníckych zariadení a stredných
zdravotníckych škôl,
- registráciu zdravotníckych zariadení a kontrolu plnenia podmienok
registrácie,
- prepojenie a spolupráca s profesijnými a neziskovými organizáciami,
- koordinácia s orgánmi sociálneho sektora pri budovaní komplexnej
zdravotnej starostlivosti o starých a dlhodobo chorých občanov.
Sieť zariadení
Vzhľadom na to, že sa prevádzkové náklady zdravotnej starostlivosti kryjú
z povinného poisťovacieho systému, umožňuje to väčšiu variabilitu vo
vlastníctve a správe zdravotníckych zariadení, ktorých vlastníkmi a
prevádzkovateľmi môžu byť: štát, územná samospráva, neziskové subjekty,
súkromné subjekty, resp. spoločné podniky verejného a súkromného partnerstva
(verejný sektor - nehnuteľnosť, súkromný sektor - činnosť).
V súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy (KÚ) 37
zariadení polikliník, ostatné zariadenia, ktoré sú predmetom decentralizácie sú
v pôsobnosti MZ SR.V návrhu transformačných krokov MZ SR uviedlo, že:
- reforma zdravotníctva musí sledovať cieľ zlepšenia kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti vrátane nákladovej efektívnosti,
- financovanie zdravotníctva by malo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť
všetkým občanom primeraným spôsobom,
ale najmä, že občan a jeho voľba by mali rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať
organizáciu a činnosť zdravotníctva.
Všetky tieto princípy podporujú potrebu a nevyhnutnosť decentralizácie veľkého
množstva zdravotníckych zariadení a preto sa odporučilo:
- pod priamou ingerenciou štátu (MZ SR), to však neznamená automaticky
vlastníctvo majetku, ponechať sieť zariadení zabezpečujúcu štátom
garantovanú zdravotnícku starostlivosť, ktorú môžu tvoriť špecializované
zdravotnícke zariadenia, odborné liečebné ústavy s celoštátneho významu a
fakultné nemocnice (7) .
- nemocnice I.- III. typu, polikliniky, zdravotné strediská a ostatné zariadenia
(taxatívne vymenované, napr. detské sanatóriá, liečebne pre dlhodobo
chorých,..), ktoré nebudú v súlade s koncepciou privatizácie zdravotníckych
zariadení sprivatizované, decentralizovať na samosprávu vyššieho územného
celku, resp. na miestnu samosprávu. V rámci regiónov, miest môže následne
dochádzať k vytváraniu spoločných podnikov verejného a súkromného
partnerstva, zaradení do siete, resp. vyradení zdravotníckeho zariadenia
napojeného na základné zdravotné poistenie, rozhodne na základe návrhu
zriaďovateľa MZ SR. Ak sa MZ SR nedohodne so zriaďovateľom rozhodne
správny súd. V prípade vzniku zariadenia napojeného na priame platby
rozhodne územná samospráva na základe žiadosti zriaďovateľa,
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- ostatné zariadenia zvážiť na privatizáciu, resp. prechod na neziskové
organizácie,
- úlohy rezortu v území zabezpečovať úradom špecializovanej štátnej správy zdravotný úrad
Stredné zdravotnícke školy
Decentralizovať na samosprávu vyšších územných celkov.
Financovanie a majetok
Decentralizované zariadenia budú viaczdrojovo financované (poistný systém,
rozpočty územnej samosprávy, súkromné zdroje, dary), pričom prevádzková
činnosť zariadení bude hradená zo systému povinného zdravotného poistenia,
doplnkového poistenia a pripoistenia. Všetok majetok, ku ktorému bude mať
zriaďovateľskú a hospodársku - riadiacu pôsobnosť, bude odovzdaný orgánom
územnej samosprávy.
Sociálne veci
Každý problém na úseku sociálnych vecí je v prvom rade problémom
spoločenským. Pre jeho riešenie platí v maximálnej miere princíp subsidiarity
(od rodiny až po konečnú inštanciu štát) a preto aj poskytovanie sociálnej
pomoci (okrem štátnej finančnej ) a zodpovednosť za sociálne služby je v prvom
rade úlohou miestnej samosprávy, v ojedinelých prípadoch samosprávy vyšších
územných celkov. Poskytovanie sociálnych služieb býva buď priamo
organizované orgánmi samosprávy, ale čoraz viac participujú na ich
zabezpečovaní súkromný a mimovládny sektor. V každom prípade v rámci
sociálnej pomoci je úloha verejného sektora (v prípade decentralizovaných
kompetencií územnej samosprávy) nezastupiteľná, pretože sa podieľa z veľkej
časti na financovaní zariadení (kapitálové výdavky, oprava, údržba, ale aj časť
výdavkov prevádzkových).
V rámci uznesenia vlády č.695 a v súlade so zákonom o sociálnej pomoci boli
medzi kompetencie, ktoré by mali byť decentralizované na územnú samosprávu,
zaradené:
- poskytovanie opatrovateľskej služby, prepravnej služby,
- zriaďovanie a správa zariadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb,
domov dôchodcov, zariadenie chráneného bývania, detský domov, domov
pre osamelých rodičov, stanica opatrovateľskej služby, zariadenie pestúnskej
starostlivosti, útulok, krízové stredisko, resocializačné stredisko, zariadenia
opatrovateľskej služby),
- finančný príspevok neštátnym subjektom (fyzickým a právnickým osobám)
poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnej pomoci a
vykonávacím predpisom MPSVaR SR o priemerných výdavkoch a
priemerných príjmoch na jednotlivé druhy sociálnych služieb,
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- poskytovanie dávky sociálnej pomoci,
- poskytovanie sociálnej prevencie,
- poskytovanie sociálneho poradenstva.
Financovanie zariadení a majetok
Súčasťou decentralizácie kompetencií je aj decentralizácia finančných
prostriedkov (mimo štátnej sociálnej podpory), t.j. zdroje, ktoré dnes plynú cez
kapitolu krajských rozpočtov do územia, budú tvoriť príjmy rozpočtov územnej
samosprávy. Celkový objem poskytovaných finančných prostriedkov závisí od
rozhodnutí zastupiteľstva príslušnej územnej samosprávy. Odovzdanie
zodpovednosti, príslušných finančných zdrojov vytvorí úplne nové podmienky
pre zabezpečovanie sociálnych služieb v území, pretože sa bude musieť pri
obmedzenom rozsahu zdrojov hľadať čo najefektívnejšie riešenie plnenia úloh
na základe potrieb občanov. Tu sa vytvára podstatne lepší priestor pre
participáciu mimovládnych inštitúcií, ktorými poskytované služby sú nákladovo
menej náročné (pri vytvorení spoločného podniku samospráva vlastník objektu mimovládna organizácia poskytovateľ služby), resp. pre vznik zariadení vo
forme neziskovej organizácie, ktoré bude podporované územnou samosprávou.
Rozhodovanie na miestnej úrovni umožní väčšiu flexibilitu a prispôsobenie sa
miestnym podmienkam a zároveň sa rozšíri spektrum “dobrých”
opakovateľných príkladov riešenia.
V rámci návrhu decentralizácie sa odporúčalo odovzdať do vlastníctva miest,
obcí, prípadne samosprávy vyšších územných celkov všetky zariadenia, ktorých
zriaďovateľská pôsobnosť prejde na územnú samosprávu.
Štátna sociálna podpora
V súčasnosti poskytujú dávky okresné úrady, sociálna poisťovňa,
zamestnávatelia a úrady práce. V súlade so zámermi Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny odporúčame výplatu riešiť iba jedným subjektom.
V súlade s navrhovaným modelom nového usporiadania verejnej správy
odporúčame riešiť cestou úradu špecializovanej štátnej správy (sociálny úrad).
Sociálna pomoc
Zahŕňa: sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu,
sociálne služby, dávku sociálnej pomoci a sociálne služby a peňažné príspevky
na kompenzáciu.
Sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo bude zabezpečované všetkými
zúčastnenými subjektmi ( štát, územná samospráva, neštátne subjekty).
V rámci sociálno-právnej ochrany rozhodovacia činnosť, organizovanie
náhradnej rodinnej výchovy, ako aj ďalšie činnosti vykonávané v zmysle zákona
o rodine, ostanú v kompetencii štátu. Výchovná činnosť bude decentralizovaná
na miestnu samosprávu. Bude rozšírená pôsobnosť v oblasti realizácie
výchovných opatrení uložených súdom, resp. orgánom štátnej správy.
73

Oblasť sociálnych služieb bude odovzdaná územnej samospráve, vytipované
zariadenia sociálnych služieb ostanú v tejto fáze decentralizácie kompetencii
štátnej správy.
Dávka sociálnej pomoci bude po vytvorení personálnych a materiálnych
podmienok decentralizovaná na miestnu samosprávu, ktorá ju bude
zabezpečovať formou medziobecnej spolupráce, resp. na samosprávu VÚC.
Rozhodovanie o opakovaných účelových peňažných dávkach sociálnej
starostlivosti a o peňažných príspevkoch na kompenzáciu navrhujeme ponechať
na orgánoch štátnej správy.
Národný úrad práce
V súlade s programovým vyhlásením vlády a s Koncepciou zamestnanosti do r.
2002 sa v súčasnosti prehodnocuje sústava, pôsobnosť a vnútorná štruktúra
orgánov NÚP, verejnoprávnej inštitúcie. Je potrebné zachovať pluralitu
subjektov zameraných na trh práce (vrátane územnej samosprávy) a v súlade
s procesom decentralizácie kompetencií a financií
postupne rozšíriť
zodpovednosť za politiku zamestnanosti aj na orgány územnej samosprávy.
Sociálne poistenie
V systéme sociálneho poistenia (základné povinné poistenie) bude zabezpečovať
výkon verejnoprávna inštitúcia - Sociálna poisťovňa.
Kultúra
V stratégii reformy verejnej správy boli medzi kompetencie územnej
samosprávy zaradené:
- zakladanie a správa regionálnych osvetových stredísk, knižníc, múzeí,
galérií, divadiel, bábkových divadiel, hvezdární,
- zakladanie a správa miestnych kultúrnych stredísk a sál, divadiel, orchestrov,
umeleckých súborov, kín amfiteátrov,
- ochrana a starostlivosť o kultúrne pamiatky, historické objekty,
- kultúrne podujatia,
- vedenie miestnej kroniky.
V rámci súčasnej pôsobnosti miestnej štátnej správy je okrem zriaďovateľskej
funkcie aj výkon štátnej správy v oblasti ochrany pamiatok. Odporúčame, aby
súčasné kompetencie miestnej štátnej správy na úseku štátnej pamiatkovej
starostlivosti ostali v pôsobnosti štátnej správy, ktorá bude reprezentovaná
úradom ochrany pamiatok a v kompetencii samosprávy vyššieho územného
celku by bolo vyjadrovanie sa k návrhom na vyhlásenie pamiatkovo chránených
území a sídiel a k ich zrušovaniu, resp. v kompetencii miestnej samosprávy
vyjadrovanie sa k návrhom na pamiatkovo chránené objekty a chránené územia
v rámci sídla a k ich zrušovaniu.
Sieť zariadení
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V súčasnosti je v pôsobnosti miestnej štátnej správy 172 príspevkových
organizácií v oblasti kultúry (ich štruktúra pozri príloha) a v priamom riadení
ministerstva 28 zariadení. Taxatívne vymenované zariadenia a kultúrne
pamiatky nadregionálneho významu, národné kultúrne pamiatky, odporúčame
ponechať v kompetencii ústredného orgánu štátnej správy.
Financovanie a majetok
Decentralizované zariadenia budú financované z rozpočtov územnej
samosprávy, ktorých príjmová stránka bude zvýšená v rámci decentralizácie
verejných financií. Právna subjektivita zariadení by mala umožniť využitie viac
zdrojového financovania a zároveň nové formy spolupráce medzi verejným a
súkromným sektorom. Kapitálové, prevádzkové a mzdové výdavky zariadení
v pôsobnosti územnej samosprávy bude vykrývať rozpočet územnej
samosprávy. Štátna finančná podpora by sa mala týkať taxatívne vymenovaného
okruhu zariadení, pamiatok v pôsobnosti štátu, resp. územnej samosprávy
charakteru verejnoprávnych inštitúcií. Podpora projektov by sa mala
uskutočňovať cestou verejnoprávneho fondu.
Majetok súvisiaci s prechodom zriaďovateľskej a hospodársky- riadiacej úlohy
na orgány územnej samosprávy prejde do vlastníctva obcí a VÚC s výnimkou
zbierkových predmetov, ktoré odporúčame v I. etape ponechať vo vlastníctve
štátu.
Doprava
V návrhu stratégie reformy verejnej správy boli medzi kompetencie územnej
samosprávy zaradené:
- vlastníctvo, výstavba, údržba a správa ciest II. a III. triedy,
- zabezpečovanie mestskej a prímestskej verejnej dopravy,
- účasť na regionálnej doprave.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií rozšírilo kompetencie o :
- udeľovanie a odnímanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú
autobusovú dopravu,
- schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy,
- uzavieranie zmluvy s dopravcom o výkone vo verejnom záujme a
poskytovanie náhrad straty alebo jej časti alebo vyrovnanie v železničnej a
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave.
Na samosprávu vyššieho územného celku MDPaT navrhuje presunúť súčasné
kompetencie krajských úradov, ktoré im prislúchajú podľa ustanovenia §66
ods.2 zákona NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č.455/1996
Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov pre električkové,
trolejbusové, špeciálne a lanové dráhy, t.j. mimo železničných dráh, kde tieto
kompetencie patria Štátnemu dráhovému úradu. MDPaT uvažuje do dvoch
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rokov po vzniku samosprávy vyšších územných celkov delimitovať cesty II. a
III. triedy do ich vlastníctva. V oblasti správy letísk nenavrhuje ministerstvo
presunúť žiadne kompetencie na územnú samosprávu. Vzhľadom na pôvodné
navrhované kompetencie, ale aj doplnené zo strany MDPaT odporúčame, aby na
samosprávu vyššieho územného celku boli presunuté aj kompetencie, ktoré dnes
zabezpečuje miestna štátna správa v súlade so zákonom o pozemných
komunikáciách ( zákon 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov).
Hromadná preprava
Predpokladaná zodpovednosť samosprávy vyšších územných celkov za
hospodársky a sociálny rozvoj územia znamená aj zodpovednosť za tvorbu
integrovaného systému osobnej dopravy, ktorý zabezpečí aj dostupnosť
všetkých obcí prostriedkom verejnej dopravy. Odovzdanie kompetencií v oblasti
miestnej a regionálnej osobnej dopravy (cestnej i železničnej) a presun
zodpovednosti za uzatváranie zmlúv a úhradu výkonov vo verejnom záujme si
vyžaduje, aby boli decentralizované na územnú samosprávu aj kompetencie
v oblasti cenovej politiky, definovanie verejného záujmu a majetok štátu :po
privatizácii SAD, autobusové stanice,, podiel na majetku Slovenskej správy
ciest, regionálne železnice. V prípade, že si štát ponechá definovanie verejného
záujmu a bude pretrvávať regulácia cien z polohy štátu, je nevyhnutné
zabezpečiť zákonom kompenzáciu strát, ktoré vzniknú príslušnej územnej
samospráve.
Regionalizáciou verejnej dopravy vzniknú určite rozdiely v podiele a v objeme
prepravy vo verejnom záujme. Tieto disparity je potrebné riešiť systémovou
zmenou, t.j. mechanizmom finančného vyrovnávania definovaného zo zákona.
Tento pokryje určitú mieru opodstatnených (a verejne kontrolovateľných)
zvýšených výdavkov na verejnú dopravu, ktorých neuplatnenie by nadmieru
zaťažilo obyvateľstvo príslušného vyššieho územného samosprávneho celku.
Súčasťou systémových zmien je aj uplatnenie úľav v rámci daňových a colných
predpisov v prípade realizácie dopravy vo verejnom záujme. Zásadným
problémom je definovanie verejného záujmu v hromadnej preprave. Na
hromadnej preprave osôb sa bude vždy podieľať verejný a súkromný sektor. Je
politickým rozhodnutím, aký bude pomer zasahovania verejného sektora do
zabezpečovania prepravy. V prípade, že sa decentralizuje zodpovednosť za
hromadnú prepravu osôb na samosprávu vyšších územných celkov je
nevyhnutné, aby toto politické rozhodnutie vykonal volený orgán príslušnej
samosprávy.
Hospodárske služby
Podľa návrhu v rámci stratégie reformy verejnej správy sú súčasťou kompetencií
územnej samosprávy: zásobovanie
vodou,
odkanalizovanie,
ČOV,
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zásobovanie elektrikou, plynom, verejné osvetlenie, odvoz a hospodárenie
s odpadom, ako aj služby typu pohrebníctvo, cintoríny, krematóriá, domy
smútku, správa chránených parkov, verejných priestranstiev,..
Pozícia miestnej samosprávy je definovaná vo viacerých zákonoch. Bude
potrebné v legislatíve upraviť aj postavenie samosprávy vyšších územných
celkov.
Odovzdanie veľkej časti zodpovednosti územnej samospráve za hospodársky
rozvoj územia (regionálny rozvoj), za výstavbu miest, obcí, za cezhraničnú
spoluprácu, za riešenie problémov nezamestnanosti, ale aj za efektívne
využívanie verejných financií, si vyžaduje aj väčší vplyv územnej samosprávy
na rozvoj technickej infraštruktúry, na tvorbu cien.
Deregulácia cien, narovnanie “krížových dotácií”, vytváranie konkurenčného
prostredia (demonopolizácia) v rámci štátu určite prispeje k vytvoreniu
vhodných rámcových podmienok. Z dôvodu vytvorenia podmienok pre
regionálny rozvoj a pre participáciu verejného a súkromného kapitálu na
regionálnej úrovni je však potrebné pristúpiť:
- k transformácii vodární a kanalizácií a vzniku regionálnych vodárenských
spoločnosti pod kontrolou miestnej samosprávy,
- k vertikálnemu organizačnému oddeleniu výroby elektrickej energie a jej
prenosu a k diverzifikácii prenosových spoločností,
- zvážiť participáciu územnej samosprávy na strategických podnikoch
(v súčasnosti definované ako podiel štátu) z dôvodu zodpovednosti za
regionálny hospodársky a sociálny rozvoj (v opačnom prípade ostane jedinou
možnosťou daňovo zaťažiť občanov regiónu, čo môže byť zásadnou brzdou
rozvoja zaostávajúcich regiónov, resp. bude narastať miera prerozdeľovania
verejných financií v rámci finančného vyrovnávania regionálnych disparít).
Cestovný ruch
Cestovný ruch považujeme za jednu z foriem hospodárskeho rozvoja územia
regiónov. Územná samospráva bude mať výrazné kompetencie v rámci
regionálneho rozvoja a preto aj definovanie politiky cestovného ruchu
v príslušnom regióne bude záležitosťou územnej samosprávy a súkromných
subjektov pôsobiacich v regióne. Úloha štátu sa obmedzí na tvorbu legislatívy
(podporujúcej cestovný ruch), koordináciu a propagáciu cestovného ruchu,
prípadne na odporúčania v oblasti definovania cieľových skupín a strategického
smerovania Slovenska v rámci konkurencie celosvetového cestovného ruchu.
Všetky ostatné nástroje pre rozvoj cestovného ruchu budú patriť územnej
samospráve.
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Bezpečnosť, verejný poriadok
Medzi rámcové kompetencie boli v uznesení vlády SR zaradené: integrovaný
záchranný systém, miestna polícia, participácia na civilnej ochrane a požiarna
ochrana.
Požiarna ochrana
Jej zásahovú zložku tvoria dve zložky: profesionálna a dobrovoľná. V rámci
procesu decentralizácie odporúčame, aby sa zásahová profesionálna zložka
požiarnej ochrany vrátila do polohy osobitnej špecializovanej siete a pôsobila
ako jednotný zbor požiarnej ochrany, ktorého štruktúra bude vychádzať z
vnútornej ekonomiky a najmä z princípu funkčnosti a akcieschopnosti
požiarnych jednotiek. V rámci organizácie súčinnosti s inými zložkami
zabezpečujúcimi poriadok a bezpečnosť v území odporúčame, aby v rámci
územnosprávneho členenia kopírovali veliteľstvá minimálne sídla samosprávy
vyšších územných celkov. V rámci dobrovoľnej požiarnej ochrany odporúčame
posilniť spoločenské postavenie a pozíciu zboru, napr. na úroveň Červeného
kríža. Výkon štátneho požiarneho dozoru je potrebné zaradiť do kompetencií
Hasičského (požiarneho) a záchranného zboru, pričom výkon štátnej správy na
úseku požiarnej ochrany je obciam vymedzený v zákone 129/1985 Zb. o
požiarnej ochrane.
Civilná ochrana a integrovaný záchranný systém
Na zabezpečovaní civilnej ochrany sa budú podieľať štátna správa (MV SR a
krajský úrad) a územná samospráva. Podrobná pôsobnosť bude upravená
v novele zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.
Samospráva vyšších územných celkov bude spolupracovať pri plnení úloh
civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému, pri preventívnejvýchovnej a propagačnej činnosti, a pri príprave na civilnú ochranu.
Krajské úrady budú vypracovávať analýzy možných mimoriadnych udalostí,
vypracovanie a koordinácia plánov ochrany obyvateľstva, riadenie a
organizovanie prípravy na civilnú ochranu, vytváranie jednotiek civilnej
ochrany podľa potrieb územia, zabezpečovanie vyrozumenia a varovania,
riadenie a koordinácia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,
koordinácia a riadenie civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému,
kontrola plnenia úloh civilnej ochrany, bude odvolacím orgánom.
Obce môžu svoje úlohy zabezpečovať jednotlivo alebo cestou medziobecnej
spolupráce.
Polícia
V rámci decentralizácie neuvažujeme s výrazným posilnením kompetencií
miestnej polície. Odporúčame umožniť zriadenie polície samosprávy vyššieho
územného celku, ako svoj poriadkový útvar. Jej pôsobnosť sa bude týkať
kompetencií samosprávy vyššieho územného celku a umožní systémovejší
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prístup k diferencovaným potrebám v jednotlivých regiónoch Slovenskej
republiky (ochrana úrody,..) ako zámer vytvoriť rôzne špecializované
bezpečnostné zložky (strážna služba, ...). Polícia samosprávy vyššieho
územného celku môže byť poriadkovým útvarom aj pre malé obce. Základné
úlohy a vzťah k obecnej a štátnej polícii vymedzí zákon.
Všeobecná správa
Štátne evidencie
Prenos vydávania osobných dokladov, občianskych dokladov a pasov z orgánov
polície na úrady miestnej štátnej správy (tzv. scivilnenie) bol z finančného
hľadiska odložený na rok 2002. Riešenie tejto služby patrí čo najbližšie
k občanovi a preto odporúčame aby výdaj osobných dokladov, občianskych
preukazov ako aj pasov zabezpečovala miestna samospráva (využitie
medziobecnej spolupráce) ako prenesenú úlohu štátnej správy, pričom štátne
záujmy by garantoval krajský úrad. Efektívnosť riešenia by sa prejavila aj pri
budovaní informačného systému.
Povoľovanie živnosti
Štátna správa na úrovni kraja (krajský úrad) si ponechá evidenciu (informačný
systém), rozhodovanie a odvolanie voči rozhodnutiu. Na úroveň miestnej
samosprávy (výkon v rámci foriem medziobecnej spolupráce) bude prenesený
výkon podania, príp. aj vydania živnostenského oprávnenia.
Matrika, občiansky register, overovanie podpisov
V rámci cieľového stavu odporúčame aby na obec, mesto, bol prenesený výkon
na úsekoch matriky, overovanie podpisov a odpisov .
Organizovanie hlasovania obyvateľstva, organizovanie volieb
Na miestnej úrovni bude organizovať a zabezpečovať voľby miestna
samospráva. Vonkajšiu kontrolu bude realizovať štátna správa z úrovne kraja,
zber údajov zabezpečí štatistický úrad. Na úrovni vyššieho územného celku
bude voľby do samosprávy organizovať a zabezpečovať samospráva VÚC,
vonkajšia kontrola zo strany štátnej správy (kraj), zber údajov zabezpečí
štatistický úrad. Voľby do NR SR zabezpečí Ústredná volebná komisia
v spolupráci s MV SR. Vonkajšiu kontrolu vykonajú domáci a zahraniční
pozorovatelia. Budú existovať okrskové (miestne) volebné komisie. Zber údajov
zabezpečí štatistický úrad.
Priestupkové konanie
Špecializované priestupky budú riešené v rámci špecializovanej siete v území.
Priestupky proti verejnému poriadku bude riešiť štátna polícia v spolupráci
s miestnou políciou. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a proti
majetku v rámci I. stupňa obce , v rámci II. stupňa krajský úrad.
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Ochrana spotrebiteľa
V súčasnosti vykonávajú kontrolu výrobkov na trhu orgány kontroly, dozoru,
dohľadu a inšpekcie zaradené pod 6 ústredných orgánov štátnej správy a orgány
miestnej štátnej správy (OÚ, KÚ). Je nevyhnutné zamedziť prekrývaniu (
duplicite) v kontrolnej činnosti. Je potrebné vytvoriť integrovaný orgán kontroly
na trhu, ktorého základ môže tvoriť Slovenská obchodná inšpekcia.
Odporúčame, aby tento orgán existoval ako ústredný orgán štátnej správy, so
svojim pobočkami v každom VÚC. Pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy
vo veciach ochrany spotrebiteľa odporúčame zrušiť.
Návrh zmien v Projekte decentralizácie 2003-2006
V nadväznosti na projekty jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a po
zohľadnení princípov efektívneho rozdelenia politickej zodpovednosti štátnou
správou, samosprávou VÚC a samosprávou obcí, sa navrhovalo :
- presunúť ďalšie pôsobnosti zo štátnej správy na obce a samosprávne kraje
nad rámec zákona č. 416/2001 Z. z.,
- odstrániť delenú zodpovednosť medzi štátnu správu a územnú samosprávu
tak, že sa preradia úlohy z režimu preneseného výkonu pôsobnosti štátnej
správy na samosprávnu pôsobnosť. Termín presunu kompetencií mal
stanoviť príslušný zákon,
- odstrániť delenú zodpovednosť medzi samosprávou vyššieho územného
celku a obcami,
- pod presunom kompetencií rozumieť okrem vecnej stránky aj presun
mzdových prostriedkov, výdavkov na tovary a služby a presun
prislúchajúceho materiálu.
Na jednotlivých úsekoch sa navrhovalo:
Úsek školstva
- presun zriaďovateľskej pôsobnosti zo súčasného krajského úradu (§ 5a ods.1
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) na samosprávu
vyššieho územného celku, okrem zariadení podľa bodov b),i),j) a škôl
zriadených na základe medzinárodných zmlúv (alternatívne môže ísť
o delenú kompetenciu medzi ministerstvom školstva a vyšším územným
celkom), ktoré budú presunuté do kompetencie MŠ SR,
- presun zriaďovateľskej pôsobnosti zo súčasného okresného úradu (§ 5 ods.1
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve), body a),b),d) na
MŠ SR a bod c) na vyšší územný celok,
- vylúčiť z preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy ustanovenia § 3
ods.1 písmeno c) a d), § 6 a § 7 zákona č.288/1997 Z. z. o telesnej kultúre,
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v znení neskorších predpisov. Túto úlohu buď považovať za samosprávnu
pôsobnosť obcí a vyšších územných celkov, resp. ju odstrániť zo zákona,
- odstrániť zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov povinnosť zachovať účelové určenie
k presunutému majetku, a umožniť tento majetok vložiť aj do neziskovej
organizácie, resp. inej právnickej osoby, pretože súčasná právna úprava
znemožňuje samospráve efektívne a racionálne hospodáriť s jej majetkom
a financiami.
Úsek pôdohospodárstva
ako samosprávnu pôsobnosť presunúť na obce :
- zabezpečovanie výkonu starostlivosti o zaburinené poľnohospodárske
a nepoľnohospodárske pozemky formou kontroly pozemkov v rámci svojho
katastra,
- rozhodovanie o pokutách v zmysle predošlej kompetencie,
- zabezpečenie evidencie a vedenia registra neobhospodarovaných
poľnohospodárskych pôd uvedených do kľudu v rámci svojho katastra.
Úsek dopravy a prepravy
- odovzdať majetkový podiel na malých letiskách, ktoré majú miestny
a regionálny význam mestám, na katastri ktorých letisko leží.
Úsek kultúry
- upraviť ustanovenia zákonov o doteraz platnej povinnosti zachovania
účelového určenia majetku (zákon o majetku obcí, zákon o majetku vyšších
územných celkov), pretože to znemožňuje samosprávam efektívne
a plnohodnotne využívať vlastný majetok. Túto viazanosť je možné zvážiť aj
v zákonoch o divadelnej činnosti, o múzeách a galériách a ochrane
predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, o knižniciach, aj keď tam
nejde priamo o majetok, ale o zriaďovanie, resp. zrušovanie týchto zariadení,
alebo zmenu v osobe zriaďovateľa,
- zmeniť spôsob kontroly nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 115/1998 Z.
z. o múzeách, galériách a ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej
hodnoty (§ 19 a 20) v súvislosti so zrušením krajských úradov ako orgánov
integrovanej miestnej štátnej správy, pričom kompetencia ostane naďalej
v rukách štátnej správy.
Úsek zdravotníctva
- upraviť zákony o doteraz platnej povinnosti zachovať účelové určenie
majetku zdravotníckych zariadení a umožniť vložiť tento majetok aj do
neziskových organizácií, resp. iných právnických subjektov. Súčasný stav
znemožňuje efektívne a racionálne hospodárenie,
- do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí oproti súčasnému stavu zaradiť:
polikliniky, liečebne pre dlhodobo chorých, zariadenia, ktoré poskytujú
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paliatívnu starostlivosť (ďalej len "hospice"), geriatrické centrá, zubné
techniky, dopravná zdravotná služba,
- do zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC oproti súčasnému stavu zaradiť:
špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti (stacionáre, zariadenia
jednodňovej starostlivosti), dialyzačné strediská, psychiatrické stacionáre a
centrá pre liečbu drogových závislostí, odborné liečebné ústavy,
- v povoľovaní neštátnych zariadení presunúť oproti súčasnému stavu do
pôsobnosti VÚC z pôsobnosti MZ SR povoľovanie odborných liečebných
ústavov (povolenie bude nárokovateľné, to znamená, že keď splní zákonné
požiadavky, MZ SR a VÚC povolenie vydá automaticky),
- na VÚC preniesť ako samosprávnu pôsobnosť úsek lekára samosprávneho
kraja na zabezpečenie úloh mimoriadnych situácií, v organizácii služby prvej
pomoci a organizácii lekárenskej pohotovosti, vyjadrovania sa k umiestneniu
zdravotníckeho obvodu, odbornému zameraniu neštátnych zdravotníckych
zariadení (za súčasného zrušenia krajských a okresných štátnych lekárov),
- na VÚC preniesť ako samosprávnu pôsobnosť správy úsek farmaceuta
samosprávneho kraja (za súčasného zrušenia krajských a okresných štátnych
farmaceutov).
Úsek sociálnych vecí
- do samosprávnej pôsobnosti samosprávy vyššieho územného celku presunúť
zriaďovateľskú pôsobnosť ku krízovým strediskám, resocializačným
strediskám, domovom sociálnych služieb pre deti s denným pobytom,
domovov sociálnych služieb pre deti s celoročným pobytom, rehabilitačné
stredisko,
- k 1.1.2005 presunúť na samosprávny kraj zriaďovateľskú pôsobnosť
k detským domovom (alternatívne na mestá, resp. obce),
- do samosprávnej pôsobnosti obcí presunúť od 1.1.2004 pôsobnosť okresného
úradu v oblasti sociálnej prevencie vykonávanej pre plnoletého občana,
- zrušiť úlohu – organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti,
- do výlučne samosprávnej pôsobnosti obcí presunúť úlohy v oblasti
opatrovateľskej služby, prepravnej služby a zariadení opatrovateľskej služby,
- upraviť zákony o doteraz platnej povinnosti zachovať účelové určenie
majetku v oblasti zariadení sociálnych služieb a umožniť vložiť tento
majetok do neziskovej organizácie, resp. inej právnickej osoby. Súčasný stav
znemožňuje efektívne a racionálne hospodárenie.
Úsek ochrany a tvorby životného prostredia
- vyhlasovanie oblastí kúpania pre verejnosť (§ 7 zákona 184/2002 Z. z.
o vodách),
- novelizovať zákon o ochrane prírody a krajiny z dôvodu určenia miest a obcí
vykonávajúcich prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy vo veciach
ochrany drevín, pretože táto činnosť sa vykonáva ako prenesený výkon
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pôsobnosti štátnej správy (§2 zákona 416/2001 Z. z., ods. f, bod 1 –
vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín),
alternatívnou možnosťou je zmena pôsobnosti a jej preradenie do
samosprávnej pôsobnosti,
- vydávanie a evidencia rybárskych lístkov podľa zákona č.139/2002 Z. z.
o rybárstve.
Úsek financií, cien a správy majetku
- na samosprávu vyššieho územného celku presunúť pôsobnosti okresného
úradu vyplývajúce zo zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Úsek stavebného poriadku, výstavby a regionálneho rozvoja
- novelizovať stavebný zákon z dôvodu vymenovania miest a obcí
vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného
poriadku v zákone,
- zmeny odvolacieho orgánu v rámci stavebného konania, z dôvodu zrušenia
integrovaných úradov miestnej štátnej správy, a presunu agendy stavebného
poriadku na MVaRR SR.
Úsek všeobecnej vnútornej správy
- presunúť pôsobnosť v oblasti rozhodovania o niektorých priestupkoch proti
poriadku v správe, ktoré súvisia s činnosťou obcí.
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Príloha 2
VÝSTUPY Z WORKSHOPOV VŠEMVS V BRATISLAVE
Regionálne školstvo
Výzvy do budúcnosti
- rastie globálna konkurencia, citeľné sú demografické a populačné zmeny
a osobitne starnutie učiteľov,
- existuje európsky trend posilňovania vzdelávania a starostlivosti v rannom
detstve (VSRD), ktorého cieľom je
- zlepšenie pripravenosti detí na vstup do školy,
- podpora detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia
- sociálna inklúzia týchto detí,
- uvažuje sa o zavedení inkluzívneho vzdelávacieho modelu,
- pri úvahách o zmenách v školskej politike prihliadať k tomu, že ciele
vzdelávacej politiky zahŕňajú ciele efektívnej alokácie, ale aj ciele týkajúce
sa spravodlivej distribúcie verejných zdrojov.
Trend
- predškolské zariadenia
- narastá počet detí v predškolskom veku, demografická krivka je v rastovej
fáze od roku 2007 a nárast bude pokračovať až do roku 2018.
- počet/podiel detí, ktoré absolvujú predškolskú prípravu mierne klesá, čo je
spôsobené najmä nedostatkom kapacít materských škôl.
- narastá počet nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy.
- rastie tlak na zvýšenie kapacít materských škôl a na zavedenie povinnej
predškolskej výchovy pre tieto deti (v niektorých návrhoch od 5 rokov,
v niektorých od 3 rokov – pre vybranú skupinu detí).
- silnie tendencia „povýšiť“ materskú školu zo zariadenia sociálnej
starostlivosti na vzdelávaciu inštitúciu; to môže, v prípade
nepremysleného kroku, zúžiť pestrosť ponúkaných služieb, zastaviť ich
rozširovanie a skomplikovať komplexné prístupy v oblasti vzdelávania a
sociálnej starostlivosti
- základné školy
- pokles počtu detí v základných školách;
- skupina detí vo veku 10 až 14 rokov (II. stupeň ZŠ) sa od roku 1990
znížila o 193 000 a mala by naďalej klesať,
- v roku 2015 bude na II. stupni ZŠ ešte o 17 000 detí menej ako je
v súčasnosti.
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Zhrnutie diskusie
- uplatňovať v praxi nosnú líniu školského zákona, ktorá stavia do centra
školského systému nie školy, ale výchovno-vzdelávacie programy, nie
školské budovy, ale žiakov a ich vzdelávacie potreby;
- podporiť municipalizáciu Slovenska, municipality by sa mohli stať garantom
tých výkonov v oblasti vzdelávania, ktoré v súčasnosti presahujú možnosti
miestnej samosprávy a ktoré „uviazli“ v procese decentralizácie na úrovni
ministerstva školstva, resp. sa na túto úroveň postupne vracajú
- ponechať základné a stredné školy v kompetencii miestnych a regionálnych
samospráv, prehĺbiť ich zodpovednosť / posilniť právomoci za efektívne
fungovanie škôl a za kvalitu ich výchovno-vzdelávacieho procesu
- decentralizáciu nechápať iba v otázke majetku, financií a riadenia. Je vhodné
motivovať samosprávy k vytváraniu lokálnych vzdelávacích politík, ktoré
dokážu reflektovať potreby obyvateľov a prinášať konkrétne riešenia ich
špecifických problémov
- stredné odborné školstvo v maximálne možnej miere prepojiť s firmami
a zamestnávateľmi.
- pri presune riadiacich kompetencií v regionálnom školstve na miestnu úroveň
je nevyhnutné zabezpečiť na tejto úrovni potrebné znalosti a kvalifikácie.
- eliminovať nezdravú schizofréniu v úlohách miestnej samosprávy, ktorá je
nútená vstupovať do konkurenčného boja so školami neštátnych
zriaďovateľov a zároveň má realizovať zmysluplnú lokálnu vzdelávaciu
politiku, podporujúcu rozvoj všetkých škôl bez ohľadu na zriaďovateľa
(zodpovednosť za sieť zariadení)
- zmierniť konkurenčný tlak v školskom prostredí a vytvoriť podmienky na
spoluprácu zriaďovateľov škôl, pestrosť vzdelávacej ponuky musí
zodpovedať tak krátkodobým, ako aj dlhodobým trendom vývoja ponuky
a dopytu po kvalifikáciách a zručnostiach; rôzni zriaďovatelia škôl musia
mať predpoklady vytvárať v danej lokalite spoločný rámec vzdelávacích
služieb,
- zachovať adresný spôsob financovania na žiaka, ktorý vniesol do školského
systému transparentnosť pri investovaní verejných zdrojov do vzdelávania,
spravodlivosť a individuálnu podporu žiakov. Aby mohol plniť tento účel
naozaj plniť, je potrebné upraviť špecifikácie, ktoré vstupujú do vzorca na
výpočet jeho výšky a naplniť ho vyšším objemom financií.
Sociálne veci
Výzvy do budúcnosti
- demografické a populačné zmeny, starnutie populácie,
- výrazné znižovanie miery chudoby jednotlivcov a rodín
85

- zabezpečovanie sociálnej ochrany pred chudobou pre tých, ktorí sa nedokážu
o seba a rodinu postarať
Zhrnutie diskusie
- diferencovaný dopyt lepšie vyrieši decentralizovaný systém, preto je
potrebné pokračovať v procese posilňovania vplyvu samosprávy
- s výnimkou úhrad starobného poistenia za rodiča počas rodičovskej
dovolenky preniesť zodpovednosť za rodinnú politiku na samosprávu, ktorá
bude rozhodovať o forme pomoci, výške a podmienkach, predpokladom je
výrazná medziobecná spolupráca, municipalizácia
- súčasné kompetencie vyšších územných celkov presunúť na miestnu úroveň,
- zlučovanie a spolupráca obcí by mala priniesť celkové vyššiu kvalitu,
efektivitu a dostupnosť služieb
- nevyhnutnosťou pokračovania decentralizácie je dostupnosť verejných
databáz, umožňujúca posudzovanie príjmovej a majetkovej situácie
žiadateľov
- v rámci štátnej sociálnej pomoci by mala centrálna vláda definovať
minimálny štandard zabezpečenia životných potrieb občanov odkázaných na
pomoc kvalitatívnymi parametrami a forma zabezpečenia by ml byť
rozhodnutím samosprávy.
- vymedziť zodpovednosti samosprávy za konkrétne „balíky“ služieb pre
špecifické skupiny sociálne odkázaných obyvateľov miest a obcí
- je potrebné zásadne zmeniť pomer terénnych a pobytových sociálnych
služieb v prospech terénnych
- prehodnotiť existenciu ÚPSVaR a umožniť aktívne zapojenia sa samosprávy
do politiky zamestnanosti, predpokladom je municipalizácia
- v rámci politiky zamestnanosti, podporovať ekonomickú sebestačnosť
jednotlivcov a rodín špeciálnymi programami
- zákonne oddeliť starostlivosť o dôchodcov (služby pre seniorov) od iných
(zdravotníctvo)
- Pri poskytovaní finančných prostriedkov v oblasti sociálnych služieb by mali
byť uplatňované nasledovné princípy :
o rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb
o rovnaká dostupnosť pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb
o efektívne (účelné) vynakladanie verejných prostriedkov
o primárny dôraz na kvalitu poskytovaných služieb
o transparentný systém financovania
o stabilný systém financovania
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Kultúra
Súčasný stav
- nedostatočné centrálne financovanie,
- nevhodný Grantový systém Ministerstva kultúry:
- rozdelenie finančných prostriedkov nie je proporčné,
- žiadatelia dostávajú z ich pohľadu, vzhľadom k nákladom potrebným na
danú akciu, príliš malý objem finančných prostriedkov,
- často krát sa im ani neoplatí kvôli prílišnej byrokracii súvisiacej so
žiadosťami žiadať o tieto finančné prostriedky,
- klesajúci objem výdavkov zo strany verejného sektora na kultúru, pričom
viac zdrojov vynakladá na kultúru samospráva
- politické dosadzovanie do niektorých funkcií na úrovni štátnej správy, čo
komplikuje spoluprácu, z roka na rok je viac politických nominantov ako
„odborníkov“
- neefektívnosť a protekcionizmus štátom a samosprávami zriaďovaných
kultúrnych inštitúcií (príspevkových organizácií),
- neexistujúca oznamovacia povinnosť Občianskych združení obciam, z toho
vyplývajúci neprehľaď z pohľadu samosprávy, obce sa často krát dozvedia
o ich existencii, až keď žiadajú obec o grant,
- žiadatelia sa obracajú samosprávu so žiadosťou o pomoc pri podaní žiadosti,
pričom niektorí ani nevedia, že môžu žiadať obec o nejaké finančné
prostriedky, resp. „tvrdia, že to nedokážu“
- nedostatočne využitý súkromný sektor, nedostatočný sponzoring zo strany
súkromného sektora, z dôvodu absencie zákona o sponzoringu
- nerovnaké postavenie subjektov a inštitúcií
- mestá/obce majú viesť zoznam pamätihodností, ale nemajú žiadne nástroje
na ich ochranu
- byrokracia, neefektívnosť, protekcionizmus a nedôvera v súkromný sektor,
- ad hoc kultúrna politika na všetkých úrovniach verejnej správy
- financovanie cirkví zo štátneho rozpočtu,
- neinformovanosť občanov o tom, ktorý podsystém verejnej správy
zabezpečuje, ktoré kompetencie a z toho vyplývajúce „nezmyselné“
požiadavky na vládu, (prípad Kunsthalle v Bratislave, kedy išli občania
žiadať Ministerstvo kultúry SR o zriadenie takejto inštitúcie.
Námety
- kultúra je prioritne komunitná aktivita
- odporúčame:
- inštitucionálnu reformu na základe auditu organizácií na všetkých
úrovniach (štát, regióny, obce) ,
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- transformáciu zariadení na iné právne formy (neziskové organizácie,
akciové spoločnosti,......),
- transformáciu a liberalizáciu systému kultúrnych inštitúcií ktoré patria
pod centrálnu vládu,
- stanovenie jednoduchej kultúrnej politiky, prijať zákon o kultúrnej
politike,
- zriadenie fondu pre umenie, zavedenie viacročných grantov a zrušenie
priamej podpory príspevkových organizácií,
- novelu zákona o financovaní cirkví, pričom by sa cirkvi mohli
uchádzať o asignáciu 2% dane, národné kultúrne pamiatky v správe
cirkví prostredníctvom grantových programov,
- lepšie previazanie súkromných výdavkov domácností s verejnými
zdrojmi podpory kultúry,
- zvážiť možnosti daňových zvýhodnení v kultúre,
- zmeniť systém školskej, mimoškolskej výchovy ku kultúre,
podporovať školenie detí mimo školy,
- výrazne zlepšiť systém marketingu,
- výrazne zlepšiť manažment kultúry.
Odpadové hospodárstvo
Súčasný stav
- množstvo komunálneho odpadu narastá
- objem separácie rastie
- malé obce nie sú finančne a organizačne schopné zabezpečiť nakladanie
s odpadom,
- celkové náklady na hospodárenie s komunálnym odpadom sa v priemere
pohybujú okolo 41 €/obyv./rok (zdroj: benchmarking) a podiel výdavkov
z mestských rozpočtov sa pohybuje na úrovni 6% (zdroj: benchmarking)
- priemerná výška poplatku stúpla, napr. v rodinných domoch na cca 21 € / rok
- štruktúra obcí a nízka miera ich spolupráce spôsobujú komplikované práve
vzťahy (veľa zmlúv), obmedzujú možnosť kvalitného verejného obstarania
- predstavitelia obcí nepodporujú zvyšovanie výšky poplatku za komunálny
odpad, pričom vyberaný poplatok nestačí na krytie potrebných nákladov na
hospodárenie (zber, zvoz, separácia, ukladanie,....) a strata je vykrývaná
z rozpočtu obce
- problémom v mnohých obciach, ale aj mestách, je výška nedoplatkov
- riešenie biologického odpadu je nedostatočné, často sa vykazuje iba formálne
(prehlásenia o kompostovaní)
- absentuje aktuálny program odpadového hospodárstva na Slovensku, ktorý
by definoval rámce pre regionálne a miestne programy,
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- nie je doriešená „koncovka“ – likvidácia : spaľovne, využitie teplární pre
využívanie alternatívnych palív, napr. vytriedený odpad
- je treba posúdiť kto má byť zodpovedný za lokalizáciu nových skládok,
spaľovní, kompostární (štátna správa, VÚC, obec), najmä z dôvodu odporu
obyvateľov dotknutých obcí,
- absentujú relevantné a dostupné údaje o stave v odpadovom hospodárstve
v jednotlivých obciach/mestách
- pretrváva nízka miera spolupráce obcí v rámci odpadového hospodárstva,
napriek tomu existujú pozitívne príklady (na workshope prezentovaný dobrý
príklad združenia obcí v okolí Banskej Štiavnice)
- pri realizácii projektov v rámci odpadového hospodárstva sa nevychádza
z komplexného programu (mikro-, regionálneho ), riešia sa jednotlivosti,
neposudzujú sa dlhodobé prevádzkové náklady s následným dopadom na
rozpočet obce
- nedostatky v zákone, napríklad : povinnosť obce likvidovať „čiernu skládku“
na cudzom pozemku,
- sankcie za porušovanie zákona sú nízke a slabo vymáhateľné
- význam a opodstatnenie recyklačného fondu
- znevýhodnenie združení čerpať eurofondy (vyššia miera spoluúčasti)
- v rámci každého programu je potrebné dôsledne zvážiť zmluvné
zabezpečenia
nakladania
s odpadom
alebo
využitie
vlastných
verejnoprospešných spoločností,
- zvýšiť rozsah propagácie, osvetu, v oblasti odpadového hospodárstva
Námety
- pre efektívne riešenie odpadového hospodárstva sú nevyhnutné komplexné
programy, vrátane ekonomických analýz a dlhodobých dopadov na miestne
rozpočty
- je nevyhnutné zaviesť jeden centrálny register údajov o odpadoch
- programy je potrebné riešiť z hľadiska nakladania s odpadom, v rámci
„optimálnych“ územných celkov, k čomu by malo smerovať aj nastavenie
rámcových legislatívnych podmienok
- vyššiu efektivitu (personálnu, finančnú, ....) je možné riešiť intenzívnou
spoluprácou obcí, municipalizáciou, alebo presun väčšej zodpovednosti na
občana. Ukazuje sa, že pre slovenské pomery je možnosť prenesenia
zodpovednosti iba na občana teoretická, nereálna
- nakladanie s odpadom bude naďalej kombináciou separovania, skládkovania
a finálnej likvidácie (kompostovanie, spaľovanie,.....)
- je nevyhnutné prehodnotiť zákon o miestnych daniach a poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad a zvýšiť sadzbu.
- hospodárenie s odpadom by malo byť kryté z poplatku (nie dotované
z obecného rozpočtu), s možnosťou iných zdrojov pre kapitálové výdavky
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(dočasné dotácie z EU, súkromné zdroje). Na zváženie ostáva určenie sadzby
za poplatok, ktorý by mal byť dôsledkom realizácie komplexného programu
v konkrétnej územnej jednotke
Doprava, preprava
Zhrnutie diskusie
- nárast individuálnej automobilovej dopravy (IAD) má nepriaznivý vplyv na
životné prostredie, bezpečnosť a spôsobuje kongescie, ktoré zvyšujú náklady
na dopravu. Naproti tomu verejná osobná doprava podporuje dosahovanie
viacerých sociálno-ekonomických cieľov,
- je potrebné zatraktívniť verejnú dopravu aby bola alternatívou IAD, vytvoriť
vonkajšie podmienky na zvýšenie konkurencieschopnosti VOD voči IAD.
- existujú problémy v rozdelení kompetencií v oblasti autobusovej dopravy
(mestská a prímestská VD) čo spôsobuje:
- dvojnásobné dotácie na vykonanie rovnakej služby
- dvojnásobné odjazdené km v územnom obvode mesta
- dvakrát uhradené náklady spojené so službou zo strany dopravcov
- v priemere polovičné tržby z cestovného
- medzi dôvody stratovej verejnej dopravy patrí aj jej nízka
konkurencieschopnosť voči IAD,
- prehodnotiť rozsah objednávok výkonov vo verejnom záujme (štát, VUC,
mestá) s cieľom zosúladiť požiadavky objednávateľov v záujme odstránenia
nevhodnej konkurencie pri objednávaní služieb vo verejnom záujme
- bolo dobré ak kompetencie v oblasti regionálnej železničnej dopravy neprešli
na VUC
- komunikácia medzi orgánmi - verejnými obstarávateľmi dopravných
výkonov je veľmi zlá
- plány dopravnej obslužnosti sú nedostatočné, každý si ho robí sám, slabá
koordinácia
- v mnohých mestách nevedia čo objednávajú, nefunguje kontrola zo strany
objednávateľa
- informácie zo strany dopravcov sú nedostatočné
- pretrváva súbežnosť vo verejnej doprave (bus, vlak)
- integrovaný dopravný systém sa nedarí zaviesť aj z dôvodu nespolupráce
miest a VUC, kraje si neplnia svoje úlohy a nefunguje medziobecná
spolupráca
- pred integráciou bude potrebné vyriešiť čiastkové problémy, napr. rozličný
systém odbavovania,...čo spôsobí transformačné náklady
- v Českej republike 11 funkčných integrátorov / pričom je tam 14 VÚC, IDS
majú lepšie upravený v zákone
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- predstava MDVaRR SR vytvorenie jednej dopravnej autority
- integrátor by bol na úrovni regiónu – súvis z územnosprávnym členením
(súčasné kraje nie sú vhodné)
- osobitné problémy VOD vo vidieckych regiónoch
- objem individuálnej dopravy neustále rastie (až 70% dopravy), počet
automobilov napr. v BA je v prepočte na obyvateľa vyšší ako vo Viedni,
Brne,....
- parkovacia, ale aj celková politika mobility v Bratislave si vyžaduje
komplikovanú spoluprácu magistrátu a mestských častí
- cesty v mestách nie sú stavané na oddelenú cyklistickú dopravu, problémy
s viacúčelovými pruhmi, chýbajú zdroje na úpravy komunikácií
- pre rozvoj cyklistickej dopravy a turistiky sa vytvoria podmienky pre
čerpanie zdrojov z eurofondov
Námety
- legislatívne upraviť povinnosť integrácie verejnej osobnej dopravy na
regionálnej úrovni, výsledkom bude efektívnejšie využívanie verejných
prostriedkov
- zakázať možnosť dotácie súbežných liniek, väzba systému financovania
z verejných zdrojov na IAD
- rozloženie rizika medzi dopravcu a objednávateľa
- vytvorenie jednej dopravnej autority, ktorá by v spolupráci s integrátormi
v jednotlivých samosprávach koordinovala dopravu na území celého
Slovenska
- vytvorenie pozície integrátora na regionálnej úrovni, s úlohami
- koordinácia výkonov, prepojenie systémov
- jednotný tarifný systém
- výber dopravcov (verejná súťaž)
- upraviť kompetencie regiónu vo väzbe na zmenu územnosprávneho
usporiadania aj vo vzťahu k regionálnym železničným tratiam
- mala by sa posilniť pozícia VUC pri cyklotrasách
- doriešiť vzťahy mesto – mestské časti v rámci politiky mobility
- zvýšiť medziobecnú spoluprácu, vytvoriť podmienky, aby mohli poskytovať
mestá služby aj mimo hraníc svojho katastra, riešenie problémov vidieckeho
prostredia
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Bezpečnosť
Inštitucionalizácia, rozdelenie kompetencií
- štruktúra orgánov je príliš veľká, redukovať počet okresných aj krajských
úradov. Ideálne členenie 3+1. Optimálna zmena menší počet úradov v oblasti
krízového riadenia,
- jednotné riadenie – 1 ministerstvo resp. ústredný orgán štátnej správy, jeden
krízový plán,
- vytvorenie orgánu krízového riadenia na úrovni republiky - ústredný orgán
štátnej správy na báze štátnych hmotných rezerv, personálne sily jednotlivé
ministerstva (obrana a pod.). Viaceré krajiny majú zriadený ústredný orgán.
Existujú 3 modely: ministerstvo vnútra, samostatný orgán, ministerstvo
obrany,
- v každej leg. podobe sa musí skonsolidovať odbor, ľudia, aby mohli plniť
úlohy, ktoré im vyplývajú v oblasti krízového riadenia. Prehodnotiť stav
počtu zamestnancov, postaviť základ na štruktúrach, ktoré fungujú
a zlepšovať ich fungovanie,
- občan čaká servis od obce, slúžite obci, alebo obec slúži Vám. Odbor slúži
obci (obec by mala plniť kompetencie). Vytvoriť tzv. profesionála pre
krízový manažment (vlastné kompetencie) napomáha obci v krízových
situáciách. Niektoré obce nemajú mimoriadnu udalosť, aká štruktúra,
strediskové obce, diferenciácia, v nadväznosti na teritóriu územia. Štát
neprispeje žiadne peniaze na tento typ štruktúry. Ponechanie krajov a
zrušenie obvodných úradov. Musí byť zastupiteľnosť profesionála, ako
v integrovanom záchrannom systéme. Rozsah práce je nezvládnuteľný 1
osobou. Otázky núdzového stavu kvôli zdravotníkom, kto má vykonávať
takého krízové stavy.
- štát rozpočtuje zdroje na riešenie krízových situácií cez rozpočtové kapitoly.
Obce z vlastných zdrojov. Zákon č. 387/2002 o riadení štátu v krízových
situáciách. Nový návrh okresných úradov, útvar nie je najbližšie k občanovi.
Návrh riešenia ponechať kompetencie na obvodných úradoch, i úlohy obcí,
zabezpečovanie financovania zo strany štátu, aby bol systém plne funkčný,
doriešiť a zosúladiť činnosť štátnych orgánov tak, aby boli programy
kompatibilné, navzájom prepojené, aby sa dali použiť pre CO, FM, KR.
Chýba racio v tejto oblasti.
Diskusia, námety
- vzdialenosť nehrá rolu v krízovom riadení. 1. stupeň štátnej správy bol na
obvodnom úrade, 72 okresných úradov je príliš veľa, zlučovanie obcí na
výkon kompetencií nie je reálny, obce má schopných, školených
pracovníkov, zlučovanie predstavuje odchod agendy z obce, vzťah mesta
k obci nebude dostatočný,
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- spolupráca s obvodným úradom funguje, odborníci sú trvale k dispozícií,
rozdelené kompetencie mesta a mestské časti Košice, veľa kompetencií majú
mestské časti, zmena štatútom mesta. Usporiadanie orgánov je vyhovujúce,
na úseku v mestskej časti je 1 pracovník, referent,
- spolupráca s obvodným úradom, s mestskými časťami 2 – 3 zamestnanci,
systém riadenia obvodný úrad v sídle kraja a obvodný úrad. Bratislava bude
mať 1 okresný úrad,
- analýza problémov mesta nad 200 tis. obyvateľov, východiskom je
vytvorenie pracoviska krízového riadenia detašované pracoviska mestských
častí,
- dobrá spolupráca s obvodným úradom, pravidelná kontrola, krízové riadenie
a civilná ochrana má ostať v rukách štátu, a rozdeliť podľa teritória územia.
Koordinácia zo strany starostu,
- prvotný obvodný úrad, VUC musí mať prehľad, bude k dispozícií
obvodnému úradu. Súčinnosť musí byť, ale oblasť krízového riadenia musí
ostať na úrovni orgánu štátnej správy. Návrh štátna správa krízového
riadenia prejde na samosprávu (vzor ČR). SR sa snaží prispôsobiť, nikdy
nešlo o reformu. Predseda VUC člen bez. rady, prechod by bol plynulý,
- existujú rôzne modely, ako zrobiť najefektívnejšie krízový manažment,
všetko súvisí s financiami a politickou silou. Chýbajú koncepčné princípy, čo
robí akademická oblasť, a top manažment v komunikácií s akademickou
obcou. Koncepcia sa realizujú s vysokými školami, zmena štýlu práce pri
tvorbe koncepcií,
- Aké rizika nás ohrozujú? Ako reagovať na možné rizika. Ohrozený štát,
VUC, obec, občan, živnostník opatrenie v prípade ohrozenia, aké sily, zdroje
a prostriedky. Máme veľa právnych noriem, ktoré väčšinou dopadajú na
obce. Ústredne orgány štátnej správy by mali obci napomáhať pri plnení ich
úloh. Návrh 1. Ústredný orgán štátnej správy, podporné sily v oblasti
krízového riadenia (Ukrajina, Rusko). Zrušiť systémy, 1 systém krízového
riadenia,
- 1 krajský úrad v rámci samosprávneho kraja v súčasnosti obvodný úrad. Na
Regionálnej úrovni máme obvodný úrad v sídle kraja a výkonný orgán
bezpečnostnú radu kraja v čase vojny. Na úrovni kraja nemusí existovať
bezpečnostná rada. Podstatná je existencia krízového štábu
- riadiace centra sa nedobudovali, záložne zdroje energie, v koordinačných
strediskách existujú rozdiely medzi zdravotníkmi, hasičmi. Integrovaný
záchranný systém podľa vzoru ČR SR koncipovala centrum pre riadenie
krízových situácií. Výkonná zložka by nemala prebrať koordinačnú činnosť.
Koordinačný systém je vhodný ako základ pre jednotný systém riadenia
(stála služba).
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- mimoriadna situácia je uvedená iba v zákone o civilnej ochrane, mala by byť
aj v ústavnej podobe? Podľa zákona krízovou situáciou je aj mimoriadna
situácia, pojem umožnil celý rad novelizácií. Možnosť vyhlásenia
mimoriadnej situácie. V tejto oblasti je situácia vyhovujúca
- existuje právna norma, kedy môže vyšší stupeň vyhlásiť mimoriadnu situáciu
(vláda). Nie je podnet, aby sa vyhlásila mimoriadna situácia z úrovne
obvodu. Na území dvoch obcí sa vyhlási mimoriadna situácia, obvodný úrad
vyhlási mimoriadnu situáciu a vyvolá sa panika. Krízový štáb obvodného
úradu sleduje stav v obci
- financovanie základných prác, ale aj obnovy. Veľmi dobrý nástroj, vytvoriť
celonárodný fond obnovy (systémový fond) prísne účelový, podmienky
vyhlásenie mimoriadneho stavu. Vo všeobecnosti vyčlenené finančné
prostriedky musia byť účelové, otázka objemu finančných prostriedkov,
objem sa postupne znižuje. Predurčované fin. prostriedky na rozvoj, nie
v bežných prostriedkoch. Účelovosť posúdenie vyšším orgánom.
Financovanie zlyháva systémovo. Plánovanie obnovy – Nižná Myšľa, mesto
Košice – náhradné dočasné bývanie, ale aká je úloha štátu pri obnove
- na jednorazové finančné odškodnenie nie je právny nárok. Fakultatívne
vytvorenie fondu – samosprávny kraj + obce Trnavský kraj). V Belgicku
a Holandsku zaviedli, že je povinné poistenie občanov voči tým katastrofám,
ktoré sú pre daný región charakteristické. Avšak v SR v dôsledku vlastných
máp povodňových rizík poisťovní, tieto odmietajú poistiť resp. značne
navršujú poistné v daných oblastiach, postihnutých pričasto. Výdavky
spojené so záchrannými prácami sa vždy zrefundujú, ale negatívom je často
dlhá doba,
- myslíte si, že tie kompetencie a povinnosti by mali byť rovnaké pre všetky
typy obcí (veľkostné)? Malo by byť v závislosti od analýzy, ale kompetencie
mať musí každá obec, pretože aj pri veľmi nízkej pravdepodobnosti,
povinnosť nemusí byť, ale kompetencia by mala byť zachovaná (Ing. Hollý)
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Príloha č.3
ZHRNUTIE ZÁVEROV SPRÁV ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV K AUDITU
Územné plánovanie
Oblasť legislatívna
V oblasti sa nenavrhujú legislatívne zmeny, ani v pripravovanom novom
stavebnom zákone, aj keď zo strany obvodných úradoch boli námety na
represívne opatrenia pre obce.
Oblasť inštitucionálna (zmeny kompetencii)
Nenavrhujú sa zmeny v kompetenciách.
Oblasť personálna
Predpokladom pre dobrý výkon verejnej správy je dostatok kvalifikovaných
zamestnancov, znalosť platných predpisov a priebežné sledovanie ich zmien,
správna aplikácia platných predpisov v rozhodovacej činnosti, ako aj metodická
pomoc pre stavebné úrady, fyzické osoby a právnické osoby zúčastňujúce sa na
výstavbe. Preto za naliehavú potrebu možno považovať zabezpečenie
pracovníkov na úseku územného plánovania na obciach a zvyšovanie ich
odbornosti. Na obciach, min. na spoločných úradovniach pri stavebných
úradoch, je potrebné
zabezpečiť osobu s odbornou spôsobilosťou na
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.
V mestách odporúčame vytvoriť odborné útvary hlavných architektov.
Oblasť finančná
V súlade s § 19 stavebného zákona náklady na obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie uhrádza orgán územného plánovania , ktorý ju obstaráva, t.j.
v prípade územných plánov obcí a zón obec. Obec môže však požadovať
čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí,
fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.
Stavebný poriadok
Zo správ predložených jednotlivými stavebnými úradmi možno konštatovať, že
vzhľadom na osobitosti, odbornosť a náročnosť zabezpečovania preneseného
výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku,
vo väzbe na zákonný obsah a neuspokojivý súčasný stav personálneho
obsadenia obcí i spoločných obecných úradov je potrebné upraviť nasledovné:
- názov a sídla stavebných obvodov
- počty stavebných obvodov obcí
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- organizačnú štruktúru, počty systemizovaných miest jednotlivých úsekov
činností, požiadavky na personálne obsadenie a platové ohodnotenie
funkčných miest
- vzťah štátu, obce a stavebného obvodu
- nedostatočné finančné krytie preneseného výkonu štátnej správy na obciach
- z dôvodu nedostatku pracovných miest a finančných prostriedkov sú tvorené
kumulované funkcie na vykrytie pracovných povinností úradu (kontrolór,
vodič, asistent prednostu) resp. výkonu jednotlivých činností (jeden
zamestnanec vykonáva stavebný úrad a zároveň špeciálny stavebný úrad pre
pozemné komunikácie a zároveň povoľuje výrub stromov a malé zdroje
znečistenia ovzdušia)
- zasahovanie starostov a samosprávy (obecné zastupiteľstvá) do preneseného
výkonu štátnej správy z hľadiska politických alebo ekonomických záujmov
obce
- nedostatok riadiacich a kontrolných mechanizmov štátu na kontrolu
mzdových a finančných prostriedkov použitých na prenesený výkon štátnej
správy
- nerešpektovanie metodického pokynu ministerstva týkajúceho sa
organizačnej štruktúry stavebného úradu na obci - činnosť na úseku ohlásenia
stavieb zostala na obci oddelená od povoľovacej činnosti stavebných
povolení v pôsobnosti stavebných úradov,
- nepostačujúca odbornosť a znalosť príslušných právnych predpisov a krátka
prax zamestnancov stavebného úradu (časté striedanie zamestnancov bez
zachovania kontinuity výkonu činnosti), z čoho vyplýva nesprávna
interpretácia zákona a chybný postup v rozhodovacom procese; zlepšenie
v tejto súvislosti možno očakávať zavedením permanentného školenia
zamestnancov stavebných úradov,
- zložitý a časovo náročný administratívny postup prijímania podaní a výkonu
činnosti stavebného úradu na spoločných úradovniach, vyplývajúci
z komunikácie medzi spoločnou úradovňou a obcou, nestabilnosťou sídiel
spoločných obecných úradov,
- podľa zákona o obecnom zriadení rozhodnutia a ostatné písomnosti
stavebného úradu podpisuje starosta obce (resp. starostom poverený
zamestnanec obce), čo je nevyhovujúce pre účely správneho konania na
úseku stavebného poriadku, v ktorom správny orgán musí vykonať množstvo
procesných úkonov, pričom sa zároveň vyžaduje získanie odbornej
spôsobilosti na výkon činnosti stavebného úradu,
- nedostatočným vykonávaním preventívnej a represívnej pôsobnosti
stavebného úradu voči nepovoleným stavbám občanov (nevykonávanie
štátneho stavebného dohľadu ako permanentnej činnosti a ukladanie nízkych
sankcií) z dôvodu, že sa jedná o voličov,
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- zamieňaním výkonu originálnych právomocí obce s preneseným výkonom
štátnej správy; subjektívnymi zásahmi volených funkcionárov obce do
odbornej činnosti stavebného úradu, ktoré vyplývajú z politických, resp.
obchodno-strategických záujmov obce,
- nedostatočné kapacity obcí pre sústavný monitoring územia z hľadiska
sledovania vykonávania stavebných činností.
Po prenesení výkonu štátnej správy z okresných úradov na obce v roku 2003 po
období utvárania a stabilizácie úradov sa v priemere podstatne nezlepšila
kvalitatívna úroveň činnosti stavebných úradov najmä v dôsledku
nedostatočných skúseností v oblasti správneho a stavebného konania.
Po prenesení výkonu štátnej správy na obce sa dostatočne nezvýšila autorita
stavebných úradov, čo je spôsobené z veľkej časti viacfunkčným postavením
starostov a primátorov vrátane volenej samosprávnej funkcie, ktorí sú
v konaniach stavebných úradov zároveň správnymi orgánmi.
Vzhľadom k veľkému početnému rozptylu stavebných úradov po jednotlivých
obciach v mnohých prípadoch s výkonom kumulovaných činností tohto úradu
a navyše s nepriamym riadením, nebolo v silách krajských stavebných úradov
doposiaľ nepriaznivý trend v stavebných konaniach zvrátiť.
MDVRR SR po viacerých rokovaniach so ZMOS-om a na základe rozhodnutia
vedenia MDVRR SR zapracovalo do návrhu nového zákona o územnom
plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný
zákon) alternatívu č. 2., t. j., že stavebným úradom zostane každá z 2927 obcí,
úpravou sa stavebný úrad zriaďuje ako orgán obce, s prednostom stavebného
úradu na čele, k čomu sa upravuje aj spôsob jeho ustanovenia do funkcie.
Alternatíva č. 2. predpokladá, že stavebné úrady budú činné v stavebných
obvodoch (jedna alebo niekoľko združených obcí), pričom stavebné obvody
a ich sídla ustanoví vláda SR nariadením, nakoľko zriadenie a kontrola
preneseného výkonu štátnej správy je v jej kompetencii. Stavebné obvody by
mali byť určené (stanovené) tak, aby bola zabezpečená kvalita, odbornosť
a permanencia tejto pôsobnosti vykonávanej v správnom konaní v súlade
s právnou istotou a ochranou práv a právom chránených záujmov fyzických
a právnických osôb, ktoré sú predmetom rozhodovania. Navrhované riešenie
umožňuje zabezpečenie nevyhnutného personálneho a materiálno-technického
vybavenia odborného aparátu stavebného úradu v intenciách reálnych potrieb
pôsobnosti stavebného úradu na obci a odstraňuje nedostatky súčasnej praxe.

97

Pozemné komunikácie
Legislatívne opatrenia
Vo všeobecnosti podľa nášho názoru možno tvrdiť, že problém nekvalitného
plnenia povinností obcí nie je na strane legislatívnej ale najme na strane
inštitucionálnej a personálnej a samozrejme s tým úzko súvisiacej stránke
finančnej.
Inštitucionálne opatrenia
Už v minulosti ministerstvo uvažovalo s presunom kompetencie aspoň
špeciálneho stavebného úradu späť na obvodné úrady, pretože ani mnohé obce
nesúhlasili s presunom kompetencií, a tiež nesúhlasili s výškou finančných
prostriedkov. Stretli sme sa aj s nesúhlasom občanov, ktorí mali výhrady
k presunu kompetencie z dôvodu, že najmä starostovia obcí podľa ich názoru
nehája ich záujmy, ale vlastné záujmy. Sú dve možností. Buď presunúť
špeciálny stavebný úrad späť na obvodné úrady dopravy, ale to nerieši výkon
kompetencií cestného správneho orgánu, ktorý bol vždy na obciach (v prípade
presunu by bolo potrebné navýšiť funkčné miesta zamestnancov na obvodných
úradoch). Druhou možnosťou je zriadenie spoločných úradovní pre výkon
prenesených kompetencií štátnej správy vo veciach miestnych a účelových
komunikácií a vstup do týchto úradovní na báze povinnosti, pretože v rovine
dobrovoľnosti to situáciu nerieši (ani dnes túto možnosť združovania obce
nevyužívajú v dostatočnej miere).
Znížením počtu týchto subjektov
vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy by bol oveľa výhodnejší
a operatívnejší aj z dôvodu organizačnej, riadiacej a metodickej činnosti
z úrovne druhostupňového orgánu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
ako aj z úrovne ústredného orgánu štátnej správy pre pozemné komunikácie (pri
zabezpečovaní aj takýchto účelných a štatisticky hodnotiacich úloh).
Personálne opatrenia
Kontrolnou činnosťou obvodných úradov dopravy bolo zistené, že v mnohých
prípadoch majú obce na vykonávanie pôsobností preneseného výkonu štátnej
správy len jedného pracovníka, ktorý má v náplni aj iné kumulované činnosti
a nezúčastňuje sa na odborných školeniach a seminároch. Niektoré obce
nevykonávajú štátny odborný dozor. Preto by bolo vhodné, v prípade
ponechania súčasného stavu komplexné preškolenie zamestnancov obecných
úradov v oblasti výkonu prenesených kompetencií štátnej správy vo veciach
miestnych a účelových komunikácií a to nie len v oblasti zákona 135/1961 Zb.
ale aj zákona o správnom konaní a zákona o priestupkoch a iných súvisiacich
právnych predpisov.
Finančné opatrenia
Súčasná výška finančných dotácií štátu pre obce na oblasť preneseného výkonu
štátnej správy na miestnych a účelových komunikácií je podľa obcí
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nedostatočná a nezohľadňuje v dostatočnej miere náročnosť výkonu tejto
funkcie. Na druhej strane samotné obce nevedia vyčísliť ani terajšie skutočné
výdavky na jednotlivé úkony, a bez ich podkladov to nie je možné vyčísliť a zo
strany ministerstva potvrdiť alebo vyvrátiť opodstatnenosť ich požiadaviek na
navýšenie finančných prostriedkov. Obce uvádzajú, že najmä materiálnotechnické vybavenie (výpočtová technika - prepojenie elektronickou poštou, či
vybavenie ďalšou kancelárskou technikou - fax, kopírka) je nedostatočné
a nemôžu si ho dovoliť zakúpiť. Lepšie materiálno-technické vybavenie by
pomohlo pri skvalitňovaní činnosti a prispelo k lepšej informovanosti. Nie
všetky spoločné úrady majú k dispozícii služobné auto.
Bývanie
Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že kvalita vykonávaných
činností pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku bývania je primeraná,
rozsah finančného a personálneho zabezpečenia je postačujúci. Vzhľadom na
legislatívnu zmenu v oblasti poskytovania podpory zo Štátneho fondu rozvoja
bývania, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2014, navrhujeme v časovom
horizonte do roku 2017 prehodnotiť efektívnosť preneseného výkonu štátnej
správy na úseku bývania realizovaného prostredníctvom mestských úradov v
sídle okresu a navrhnúť opatrenia na zvýšenie tejto efektívnosti.
Financovanie
Pre etapy očakávaného vývoja v oblasti financovania územnej samosprávy:
- reštrukturalizovať daňový systém pre vytvorenie ekonomickej a finančnej
stability samosprávy s podstatným znížením administratívnej náročnosti
prerozdeľovacích procesov. Je to zároveň základná podmienka dosiahnutia
vyššej efektívnosti a transparentnosti vo financovaní verejných potrieb, ako
základný predpoklad zvyšovania ekonomickej prosperity v spoločnosti;
- zadefinovanie a spracovanie systému ukazovateľov výkonnosti štátnej správy
a samosprávy; zjednodušenie, transparentné a efektívne financovanie
a riadenia prenesených kompetencií;
- zavedenie dlhodobých pravidiel pre poskytovanie dotácií zo štátneho
rozpočtu;
- s ohľadom na overené pozitívne skúsenosti, realizovať výraznejšiu podporu
kreovania spoločných obecných úradovní na dobrovoľnom zmluvnom
základe so zavedením ekonomických motivačných stimulov;
- zvýhodnenie obcí, ktoré majú obmedzené možnosti podnikania v chránených
územiach (napr. ochrana vôd a pod.);
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- legislatívnou úpravou zabezpečiť stabilitu percentuálnych podielov na
daniach v správe štátu minimálne na jedno volebné obdobie bez závislosti na
ich každoročnom schvaľovaní v zákone o štátnom rozpočte;
- rozšíriť kritériá prerozdeľovania podielových daní zo štátneho rozpočtu do
rozpočtov obcí tak, aby zvýšili transparentnosť a spravodlivosť pri výpočte
ich územnej alokácie - napr. počet obyvateľov podľa vekových skupín,
počet obyvateľov podľa veľkostných kategórií obcí, počet nezamestnaných,
počet obyvateľov poberajúcich sociálnu pomoc, počet detí školského veku,
hustota bývania, dĺžka spravovaných komunikácií a pod.;
- zvážiť nový pomer percentuálneho prerozdelenia podielových daní medzi
štát, VÚC a obce;
- zvýhodnenie v podielových daniach pre malé obce úmerne k počtu
obyvateľov a veľkosti územia zvyšovať ich príjmy z podielových daní;
Pre miestne dane:
- nastavenie tvorby vlastných daňových zdrojov miestnych samospráv tak, aby
viac vystihovali špecifiká príslušných regiónov, liberalizovať miestne dane
vrátane vyššej právomoci obcí pri určovaní sadzieb dane z nehnuteľností;
- prijať opatrenia na zrýchlenie a zjednodušenie procesu vymáhania
pohľadávok z neplatenia miestnych daní a poplatkov do rozpočtu obce;
- niektoré, pre miestne dane špeciálne, procesné postupy by mali byť upravené
v hmotnom zákone, keďže daňový poriadok proces správy miestnych daní
nekopíruje;
- prerozdeľovanie dane z motorových vozidiel (cestná daň) podľa dĺžky
miestnych komunikácií so zohľadnením vyššie položených a koncových
obcí, podľa percenta nezamestnanosti. VÚC by privítali užšiu spoluprácu s
MF SR, resp. daňovými orgánmi pri informovanosti ohľadom daňových
príjmov, predovšetkým dane z motorových vozidiel. Nakoľko pri tejto dani si
síce určujú sadzby, ale inak nedisponujú žiadnymi informáciami, ktoré sú
dôležité pre plánovanie príjmov z tejto dane (napr. štruktúra daňovníkov);
- prijímať novely zákona o miestnych daniach v takom časovom predstihu, aby
obce mali dostatočný priestor na vypracovanie kvalitných VZN;
- v zákone jednoznačnejšie vymedziť, čo obec môže a čo je povinná vo VZN
ustanoviť, a to tak, aby nedochádzalo k pochybnostiam v dôsledku rôznej
interpretácie zákona, k vysokým rozdielom v určených sadzbách daní
bez adekvátneho dôvodu, k diskriminácii;
- v zákone o obecnom zriadení upraviť aj postup, podľa ktorého je potrebné
postupovať, ak je VZN v rozpore so zákonom;
- zabezpečiť jednotný software pre obce, pomocou ktorého by bola
zabezpečená vysoká úroveň spracovania daní a ktorý by zároveň zabezpečil
jednotnú aplikáciu zákona, napr.
vzory výziev, rozhodnutí a iných
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dokumentov v rámci správy daní. Obce by boli povinné túto aplikáciu
používať. Jednotnou aplikáciou by sa odbremenili obce, bolo by zaručené
včasné zapracovanie noviel zákona a bola by zabezpečená efektivita správcu
dane, ktorého rozhodnutia by nemuseli byť odvolacím orgánom zrušené
kvôli procesným pochybeniam, a to aj napriek tomu, že z hľadiska hmotného
zákona by správca dane uspel;
- k zefektívneniu výberu miestnych daní by viedla aj elektronizácia
komunikácie obce a daňovníkov v oboch smeroch, ktorou by sa znížili
poštovné náklady a náklady na kancelárske potreby;
- obmedziť právnu váhu VZN z hľadiska zákona o miestnych daniach
a poplatku.
Pre informačné systémy verejnej správy a informatizáciu
očakáva sa aktívnejšia participácia najmä zo strany obcí do činností jednotlivých
štandardizačných pracovných skupín a najmä lepšia koordinácia ich činnosti
a zabezpečovanie informovanosti zo strany príslušných združení (ZMOS, Únia
miest Slovenska);
Pre oblasť kontroly
- v zákonoch NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, sa navrhuje osobitne upraviť výkon kontrolnej činnosti
hlavných kontrolórov obci, miest a samosprávnych krajov, resp. upraviť
problematiku osobitným zákonom o výkone kontroly v samospráve a tak
precizovať ustanovenia týkajúce sa postupu hlavného kontrolóra obce, mesta
a hlavného kontrolóra samosprávneho kraja pri vykonávaní kontrolnej
činnosti.
- Počas metodického usmerňovania ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite sa často vyskytuje požiadavka
hlavných kontrolórov o výklad ustanovení týkajúcich sa kontrolnej činnosti
hlavných kontrolórov a bolo zistené, že nie všetky ustanovenia zákona č.
502/2001 Z. z. sú použiteľné pre potreby kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra a často krát v praxi spôsobujú nevykonateľnosť týchto kontrol.
Uvedené vyplýva najmä z faktu, že postavenie, rozsah kontrolnej činnosti,
úlohy hlavného kontrolóra VÚC pri výkone kontrolnej činnosti sú upravené
v príslušných ustanoveniach zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov. Avšak, pravidlá kontrolnej činnosti upravené v § 19d tohto
zákona ustanovujú, že hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti
postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, s odkazom pod
čiarou na základné pravidlá následnej finančnej kontroly §13 až 25 zákona č.
502/2001 Z. z. s možnosťou ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej
činnosti ustanoviť samosprávnym krajom uznesením. Takto upravené
kompetencie vytvárajú často krát problémy pri vynútiteľnosti výkonu
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kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, nakoľko ustanovenia týkajúce sa
udeľovania pokút za nedodržanie povinnosti vyplývajúcich z §15 - 25
zákona č. 502/2001 Z. z. sa na výkon hlavných kontrolórov samosprávneho
kraja nevzťahuje.
- Často krát sa riešia otázky týkajúce sa potreby používania a vypracovania
poverenia, s ktorým zákon č. 502/2001 Z. z. uvažuje pre následnú finančnú
kontrolu, ale vzhľadom na špecifické postavenie a organizačné usporiadanie
hlavného kontrolóra podľa zákona o samospráve vyšších územných celkov,
ktoré je odlišné ako postavenie následného finančného kontrolóra, nie je
poverenie potrebné.
- v zákone NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov má postavenie, rozsah kontrolnej činnosti, úlohy hlavného
kontrolóra pri výkone kontrolnej činnosti upravené podobným spôsobom ako
je to pri samosprávnych krajoch, s výnimkou, že v odkaze pod čiarou pri
pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra § 18e sa odvoláva na celý
zákon č. 502/2001 Z. z. Aj tieto rozdielne prístupy v aplikácii zákona č.
502/2001 Z. z. spôsobujú problémy kompetentne sa vyjadrovať k
vzniknutým problémom v aplikačnej praxi hlavného kontrolóra počas
výkonu ich kontrolnej činnosti. Z dôvodu nejednoznačnosti aplikácie
niektorých ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. pri činnosti hlavných
kontrolórov, ktoré vykonávajú podľa zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
a zákona č. 302/2001 Z. z. a ktorá je odlišná od činnosti následnej finančnej
kontroly, navrhuje sa nastaviť pravidlá kontrolnej činnosti iba vo vyššie
citovaných zákonoch.
Pre oblasť cien
Súčasný stav zabezpečenia financovania na úseku cestnej dopravy je
nevyhovujúci, nakoľko legislatívne s prechodom tejto kompetencie nebola
dostatočne riešená aj oblasť financovania tejto činnosti zabezpečovanej
samosprávnym krajom. Po presune kompetencií v oblasti prímestskej
autobusovej dopravy až do 02. 12. 2009, samosprávne kraje ako príslušné
cenové orgány podľa § 6 ods. 1 a 2, § 11 ods. 2, § 20 ods. 1 písm. d) a § 20 ods.
4 písm. a) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a súvisiacich opatrení, vydávali
cenový výmer, ktorým určovali maximálne ceny tovaru - vnútroštátnej
pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej
zastávky po konečnú zastávku nepresahovala 100 km. Táto kompetencia
cenového orgánu bola navyše presunutá z MF SR na samospráve kraje v závere
roka 2004 Cenovým opatrením (nie zákonom alebo Vyhláškou ako je ústavne
zakotvené).Od 03. 12. 2009 podľa § 1 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách sa
zákon nevzťahoval na „..cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby
vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej
autobusovej doprave“. Po tejto legislatívnej úprave sa výška základného,
102

zľavneného a osobitného cestovného v pravidelnej prímestskej autobusovej
doprave určuje dohodou zmluvných strán, nie v podobe cenového výmeru, ale
tzv. tarifou, ktorá je prílohou k uzatvoreným zmluvám o službách vo verejnom
záujme. Uvedený spôsob je platný doteraz. V súčasnosti, vzhľadom na uvedený
spôsob stanovovania výšky cestovného a rozdielne rozpočtové možnosti
jednotlivých samosprávnych krajov, sú v každom regióne rozdielne ceny
základného cestovného a zľavneného cestovného pre určité kategórie
cestujúcich. Táto skutočnosť je negatívne vnímaná najmä cestujúcou
verejnosťou, ktorá považuje výšku cestovného za základnú otázku pri
rozhodovaní a voľbe spôsobu dopravy. Ako problematická sa javí aj skutočnosť,
že cestovné na železnici je regulované centrálne a je stanovené jednotné
cestovné ako aj ostatné podmienky, ktoré platia na celoštátnej úrovni.
Samosprávne kraje sa v záujme cestujúcej verejnosti rozhodli dlhšiu dobu
jednotne ponechať pôvodnú výšku maximálnych cien cestovného i podstatnej
časti zliav. Následkom rastúcich nákladov a nevyhnutnej obnovy vozidlového
parku sa však systém pravidelnej autobusovej dopravy stáva nedofinancovaný,
čo spôsobilo tlak na časté zmeny taríf v jednotlivých samosprávnych krajov (t.j.
aj na výšky poskytovaných zliav). Existuje predpoklad, že nový systém
financovania zliav by priniesol:
- zľavy budú adresné po preukázaní nároku formou odsúhlasenou
ministerstvom,
- zľavy budú kontrolované, nakoľko dopravcovia majú v súčasnosti vďaka
odbavovaciemu systému presné údaje o nároku, počte i druhu poskytnutých
zliav, čím sa znižuje možnosť zneužívania zliav,
- výrazne sa ozdraví systém financovania výkonov vo verejnom záujme, čo
umožní dopravcom a samospráve prevádzkovanie nízko vyťažených spojov,
ktoré sú však pre koncové obce existenčne dôležité. Takisto bude možné
zlepšovať kvalitu poskytovaných dopravných služieb,
- štát sa opäť stane nositeľom jednotnej sociálnej politiky nielen v oblasti
železničnej, ale i autobusovej dopravy.
Prijatie legislatívnej zmeny, na základe ktorej bude vytvorený jednotný cenový
regulačný orgán pre prímestskú autobusovú dopravu vo verejnom záujme
(ministerstvo). Výsledkom bude zavedenie jednotnej tarify pre všetky
samosprávne kraje, čím sa utvoria priaznivejšie podmienky pre častejšie
využívanie autobusovej dopravy a budovanie integrovaných dopravných
systémov v samosprávnych krajoch.
Z vyššie uvedených ustálených podnetov a poznaných špecifík pomerov
segmentu územnej samosprávy sa môže vyvodzovať potreba prípravy legislatívy
s cieľom prijatia zámeru na prijatie týchto osobitných zákonov:
- zákon o financovaní preneseného výkonu štátnej správy,
- zákon o horizontálnom finančnom vyrovnávaní územných samospráv,
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- zákon o odbornej spôsobilosti pracovníkov územných samospráv,
- zákon o finančnej kontrole v územnej samospráve,
- zákon o spolupráci medzi obcami.
Reálne by išlo o širokú paletu návrhov zmien koncepcie zapadajúcich do
systémového rámca rešpektujúceho základné princípy Európskej charty miestnej
samosprávy obsiahnuté v jej jednotlivých článkoch. V tomto smere je dôležitý
článok 9, ktorý stanovuje základnú filozofiu finančnej politiky. Ide hlavne
o primeranosť vlastných finančných zdrojov a zrušenie obmedzení rozhodovacej
právomoci pri nakladaní s nimi, diverzifikácia finančného systému, zvýšenie
ochrany slabších orgánov miestnej samosprávy a vytvorenie rámca pre
povinnosť konzultovať delenie finančných zdrojov so samosprávou. Okrem toho
zvýrazňuje potrebu upustenia od účelovo viazaných dotácií a uprednostnenie
neúčelových dotácií.
Hospodárstvo
Na úvod je potrebné skonštatovať, že legislatíva v gescii MH SR ukladá
povinnosti obciam v malom rozsahu v porovnaní s niektorými inými rezortmi.
Taktiež úlohy z nej vyplývajúce sú poväčšine úlohy, ktorých výkon je v záujme
obce. V priebehu ostatných rokov došlo aj v prípade malého rozsahu týchto
povinností k ich úbytku.
Zákonom č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a
klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 136/2010 Z. z. bola obciam daná kompetencia vykonávať dohľad nad
dodržiavaním niektorých ustanovení tohto zákona. Od 1. januára 2013 bola táto
kompetencia kontroly zákonom č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole
vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov prenesená na Štátnu energetickú inšpekciu.
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike s účinnosťou od 1. januára 2005
uložil obciam v § 12 povinnosť oznamovať MH SR vydanie potvrdenia obce o
súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým
inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v
oblasti tepelnej energetiky. Novela zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike s účinnosťou od 1. apríla 2007 túto povinnosť zrušila.
Vzhľadom na doterajšiu prax by však MH SR uvítalo zapracovanie
nasledujúceho návrhu napr. do zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
„Obce a mestá na svojich webových sídlach zverejňujú evidenciu všetkých
energetických zariadení na výrobu elektriny a tepla. Ide o zariadenia, ktoré sú
vybudované, v priebehu výstavby, alebo plánované investičné zámery, ktoré sú
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v súlade s energetickou koncepciou mesta, alebo obce. Táto povinnosť sa
vzťahuje aj na mestá a obce, ktoré nevedú energetickú koncepciu. Evidencia
energetických zariadení obsahuje údaj o dátume a čísle osvedčení/povolení
potrebných na výstavbu energetického zariadenia, ktoré predchádzali povoleniu
na výstavbu; obchodnom mene/meno a priezvisko spoločnosti, vlastníka,
identifikačné číslo (ak bolo pridelené), právnu formu; umiestnenie
energetického zariadenia; charakteristika energetického zariadenia; celkový
tepelný výkon; celkový elektrický výkon; status prevádzky zariadenia (v pláne,
zastavené, v rekonštrukcii, vo výstavbe, v prevádzke, nerealizované). Evidencia
energetických zariadení nie je potrebná pre energetické zariadenia, ktoré slúžia
na vlastnú spotrebu a zdroje, na ktoré sa nevzťahuje doplatok.“
Tento návrh, má za cieľ:
- jednoduchší energetický audit,
- celkový prehľad o všetkých vybudovaných energetických zdrojoch a ich
výkonoch,
- sprehľadnenie celkovej energetickej bilancie jednotlivých oblastí a regiónov,
- v prípade nedostatku sa tým otvára aj prehľad budúcim možným investorom,
- bude možné objektívne a nediskriminačne rozhodovať pri vydávaní stanovísk
a osvedčení, čím sa zvýši energetická bezpečnosť,
- zabráni sa výstavbe neefektívnych energetických zariadení,
- zvýši sa prehľad efektívnosti jednotlivých zariadení a tým aj
environmentálny dopad na jednotlivé obce a mestá,
- budúci investori sa budú môcť ľahšie rozhodnúť pri plánovaní priemyselných
zón,
- zabráni sa obchodovaniu s povoleniami a osvedčeniami na výstavbu
energetických zariadení,
- zmena má za dôsledok odľahčenie miest a obcí od administratívnej záťaže,
napr. písomné informovanie investorov, štátnych orgánov, obyvateľov
v oblasti informovania o stave energetických zariadení na výrobu elektriny
a tepla.
Vzhľadom na malú skupinu kompetencií prenesených alebo udelených obciam
a samosprávnym krajom v gescii MH SR a ich priebežné optimalizovanie
v ostatných rokoch audit týchto kompetencií nepriniesol výrazné návrhy
opatrení. Je to aj tým, že plnenie jednotlivých činností je v záujme územnej
samosprávy a tým je prirodzene motivovaná tieto činnosti vykonávať.
Kultúra
Nadväzne na analyzovaný stav výkonu jednotlivých činností v oblasti kultúry na
úrovni obcí a vyšších územných celkom nenavrhujeme žiadnu zmenu.
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Sociálne veci
V rámci pokračovania reformy verejnej správy došlo zo zákona postupne od
1.júla 2002 do 1.januára 2004 k decentralizácií sociálnych služieb z orgánov
štátu na príslušné samosprávne orgány do ich samosprávnej pôsobnosti. Takto
koncipovaná decentralizácia sociálnych služieb mala za cieľ zabezpečiť
efektívnosť a hospodárnosť ich výkonu
a dostupnosť sociálnych služieb
občanom a posilniť zodpovednosť a samostatnosť obcí
a samosprávnych
krajov, resp. obyvateľmi priamo volených zástupcov, v medziach zákona
pri
správe a riadení sociálnych služieb, a to v záujme miestneho obyvateľstva a
uspokojovania jeho potrieb.
Na druhej strane však mala za následok „decentralizácia moci“ skutočnosť, že
výkon samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov v oblasti sociálnej
pomoci na úseku sociálnych služieb neriadi ani nekontroluje vláda. Povinnosti a
obmedzenia pri výkone územnej samosprávy možno obci a samosprávnemu
kraju ukladať iba zákonom. Štát teda môže zasahovať do činnosti obce a
samosprávneho kraja len spôsobom ustanoveným zákonom.
Právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych
služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb upravuje zákon
sociálnych službách. Ide o zákon, ktorý časťou svojho normatívneho obsahu
(najmä § 24 až 30, § 57 až 60 zákona o sociálnych službách) smeruje aj k
vytvoreniu právnych podmienok na zabezpečenie základného práva podľa čl.
39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky , t.j. práva každého (každej fyzickej
osoby), kto je v hmotnej núdzi na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná
na
zabezpečenie základných životných podmienok.
Poskytovateľmi sociálnych služieb sú v súlade so zákonom o sociálnych
službách obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou alebo vyšším
územným celkom (verejní poskytovatelia sociálnych služieb) a iné právnické
osoby alebo fyzické osoby (neverejní poskytovatelia sociálnych služieb). Zákon
o sociálnych službách ustanovuje možnosť poskytovať sociálne služby
poskytovateľom sociálnej služby len na základe zápisu do registra
poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.
Garantmi poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby fyzickej osobe sú
obce a vyššie územné celky podľa ich delenej pôsobnosti ustanovenej zákonom
o sociálnych službách, a to na základe informovaného výberu poskytovateľa
sociálnej služby zo strany fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na sociálnu službu.
V zákone o sociálnych službách je ustanovené viacúrovňové plánovanie
sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych služieb obce musí vychádzať z
národných priorít rozvoja sociálnych služieb s cieľom plánovať sociálne služby
tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám fyzických osôb a
vychádzali z analýzy skutkového stavu poskytovania sociálnych služieb.
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Rovnako koncepcia rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku musí
vychádzať z národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov
obcí v jeho územnom obvode. V júni 2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky vypracovalo Národné priority rozvoja sociálnych
služieb pre roky 2009 až 2013, ktoré sú odzrkadlením reálnej situácie
poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike, vychádzajú z potrieb
identifikovaných v rámci Slovenskej republiky a zároveň z priorít Európskeho
spoločenstva (dostupnosť a prístupnosť sociálnych služieb a ich finančná
udržateľnosť). Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú východiskom pre
obce pri vypracovávaní komunitných plánov sociálnych služieb a pre
samosprávne kraje pri tvorbe koncepcií rozvoja sociálnych služieb.
Medzi Národné priority rozvoja sociálnych služieb SR do roku 2013 patrí
podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych
sociálnych služieb, rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových
sociálnych služieb v zariadení
s týždenným pobytom, zvýšenie kvality a
humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie,
rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a
vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.
Sociálne služby boli decentralizované z orgánov štátu do samosprávnej
pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov a sú financované z rozpočtov
samosprávy (obec, vyšší územný celok), ktorých rozpočtové zdroje sú
nepostačujúce, a to aj v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Ďalším
zdrojom financovania sú úhrady za sociálnu službu od klienta a jeho rodiny.
Novela zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1. marca 2012 vytvorila
právne podmienky na posilnenie finančnej udržateľnosti sociálnych služieb
zmenou systému ich financovania, a to ustanovením možnosti financovania
vybraných zariadení sociálnych služieb, prevádzkovaných, zriadených alebo
založených obcami, a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vo
vybraných zariadeniach sociálnych služieb účelovými finančnými prostriedkami
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MPSVR SR, určenou na
rovnakom základe pre všetky právne formy poskytovateľov sociálnych služieb.
Na základe skutkového stavu v oblasti sociálnych služieb možno konštatovať,
že na celom území Slovenskej republiky prevláda dopyt nad ponukou služieb
všetkých druhov, sieť zariadení sociálnych služieb, ako aj terénnych sociálnych
služieb je nedostatočná a regionálne nerovnomerná a nepokrýva oprávnený
dopyt fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu, po ich rozvoji. Z
hľadiska vybavenosti jednotlivých územných celkov sociálnymi službami
existujú rozdiely, ktoré objektívne vyplývajú z miery urbanizácie, vekovej a
sociálnej štruktúry obyvateľstva, miery realizácie tradičných funkcií rodiny v
starostlivosti o starších členov rodiny a členov rodiny s ťažkým zdravotným
postihnutím, najrôznejších sociologických zmien prebiehajúcich v spoločnosti,
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najmä rozpadom viacgeneračného súžitia rodín, ako aj
z ekonomickej sily
územia a prejavu dôsledkov finančnej a ekonomickej krízy. Rozvoj a dostupnosť
sociálnych služieb je však výrazne ovplyvnená aj uplatňovanou sociálnou
politikou jednotlivých vyšších územných celkov a obcí, a súvisiacim
vyčleneným objemom finančných prostriedkov v rámci verejných rozpočtov na
túto oblasť.
Za najslabšie stránky skutkového stavu poskytovania sociálnych služieb možno
považovať nedostatočne vytvorené podmienky pre zotrvanie prijímateľa
sociálnej služby v prirodzenom (domácom) sociálnom prostredí, nedostatočne
zabezpečenú kontinuitu sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej
odkázanosti na pomoc inej osoby, nedostatočnosť a regionálna nerovnomernosť
siete zariadení sociálnych služieb a terénnych sociálnych služieb pokrývajúcich
oprávnený dopyt občanov po rozvoji z hľadiska druhovosti sociálnych služieb a
ich fyzickej dostupnosti a nedostatočná variabilita a flexibilita sociálnych
služieb, dostatočne nezabezpečené viaczdrojové financovanie sociálnych služieb
fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,
nezabezpečenie možnosti úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti v rozsahu
ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo
zdrojov verejného zdravotného poistenia.
Najzávažnejšími ohrozeniami v oblasti sociálnych služieb sú najmä riziko
zvyšovania úhrad za poskytované sociálne služby a riziko znižovania ich kvality
a dlhodobej udržateľnosti financovania z dôvodu starnutia populácie a
zvyšovania nákladovosti služieb a riziko nepostačujúcej kapacity terénnych
sociálnych služieb
a nepokrytá potreba rozvoja kapacít zariadení sociálnych
služieb v dôsledku nárastu občanov vyšších vekových kategórií odkázaných na
komplexnú a dlhodobú zdravotno- sociálnu starostlivosť.
V súlade s vládou Slovenskej republiky schváleným Plánom legislatívnych úloh
vlády Slovenskej republiky na rok 2013 ( uznesenie vlády Slovenskej republiky
č. 693z 12. decembra 2012) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky má
v septembri 2013 predložiť na rokovanie vlády
Slovenskej republiky návrh novely zákona
o sociálnych službách. Dôvodom
predloženia predmetnej novely je najmä potreba komplexne a systémovo riešiť
financovanie sociálnych služieb a súčasne zmena a doplnenie ustanovení
a
podmienok, ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi. Zámerom tejto
pripravovanej novely zákona
o sociálnych službách je teda tiež rozšíriť
viaczdrojové financovanie sociálnych služieb ( štát, samospráva, klient, verejné
zdravotné poistenie), v záujme zabezpečenia dostupnosti a udržateľnosti
sociálnych služieb (zavádza sa finančný príspevok zo štátneho rozpočtu aj pre
neverejných poskytovateľov vybraných sociálnych služieb
v zariadení
sociálnych služieb na regionálnej úrovni, finančný príspevok sa poskytuje
v rozdielnych výškach podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
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financovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti vo
vybraných zariadeniach sociálnych služieb bude realizované pre vybrané úkony
zo zdrojov verejného zdravotného poistenia ( zmeny po dohode
s
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky).
K potrebe monitoringu výkonu pôsobností obcí a vyšších územných celkov pri
poskytovaní sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným
orgánom štátnej správy pre sociálne služby ( § 15 ods. 1 písm. f) zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.) V rámci výkonu tejto pôsobnosti v súlade s § 36
až §38 tohto zákona skúma problematiku a analyzuje dosahované výsledky, robí
opatrenia na riešenie aktuálnych otázok a spracúva koncepcie rozvoja. Zároveň
sa stará o náležitú právnu úpravu a využíva aj podnety a skúsenosti orgánov
verejnej moci ( vrátane obcí a vyšších územných celkov), ako aj podnety
verejnosti.
Zdrojom údajov pre náležitý výkon pôsobnosti MPSVR SR, ako ústredného
orgánu štátnej správy pre sociálne služby, sú údaje z rezortného štatistického
zisťovania a údaje zo štátneho štatistického zisťovania ( Zdroj údajov: Výkaz
MPSVR SR 11-01, Zdroj údajov: Výkaz MPSVR SR 10-01,Zdroj údajov:
Vybrané údaje ročného zisťovania Štatistického úradu Slovenskej republiky o
zariadeniach sociálnych služieb SOC 1-01)).
Súčinnosť a spolupráca vo veciach sociálnych služieb je ustanovená v § 97
zákona o sociálnych službách, a to aj vo vzťahu obcí a vyšších územných
celkov, ako orgánov verejnej moci a MPSVR SR, ide o povinnú bezplatnú
vzájomnú súčinnosť vo veci sociálnych služieb, s poukazom na ktorú sa
monitorujú vybrané údaje potrebné v danom čase pre náležitý výkon pôsobností
zainteresovaných strán.
Vzhľadom na realizované právne úpravy za želateľné smerovanie vývoja
považujeme prehodnotenie rozsahu a obsahu štatistického zisťovania, a to pri
rešpektovaní požiadavky zabránenia neodôvodnenému nárastu administratívnej
záťaže a prehodnotenie právnej úpravy vecného obsahu a vynutiteľnosti
povinnej súčinnosti v zákone o sociálnych službách.
Školstvo
Prenesený výkon
Pri zhodnotení Stavu výkonu prenesených pôsobností a ich financovanie je
potrebné uviesť, že ak chceme zachovať súčasný stav s dôrazom na efektívne
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využitie finančných prostriedkov na túto činnosť určených zo štátneho rozpočtu
je potrebné :
- určiť sídla školských úradov zriadených obcou zákonom,
- vymedziť územie pôsobnosti školského úradu zriadeného obcou s cieľom
pokryť celé územie SR, napríklad sídlo školského úradu určiť v mieste sídla
okresu a v budúcnosti v sídle obecnej úradovne; v rámci komunálnej reformy
sa predpokladá vytvorenie 152 obecných úradovní na vykonávanie činností v
oblasti preneseného výkonu štátnej správy,
- umožniť obciam, ktoré budú sídlom školského úradu, vytvárať alokované
pracoviská (po dohode obcí a miest),
- zvýšiť počet žiakov na vytvorenie pracovného miesta zamestnanca školského
úradu (z dôvodu nízkej efektívnosti práce súčasných školských úradov) z
1000 na 2 000 žiakov na zamestnanca,
- pre školské úrady zriadené obcou a vyšším územným celkom určovať
prepočítaný počet zamestnancov vzhľadom na meniaci sa počet žiakov škôl
v ich zriaďovateľskej pôsobnosti raz za 5 rokov,
- zosúladiť odmeňovanie zamestnancov školských úradov zriadených obcou a
vyšším územným celkom s kvalifikačnými požiadavkami na zamestnanca
školského úradu (v súčasnosti sú kvalifikačné požiadavky na zamestnanca
školského úradu určené ako na pedagogického zamestnanca, ale odmeňovaní
sú ako odborní zamestnanci),
- zvýšiť aktivitu zriaďovateľov štátnych stredných škôl pri racionalizácii siete
stredných škôl s cieľom ušetriť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Získané finančné prostriedky účelovo viazať na úsek školstva.
Originálne kompetencie
Výkon činností originálnych kompetencií orgánmi územnej samosprávy možno
v priemere hodnotiť ako dobrý.
V niektorých oblastiach dosahujú veľmi dobré výsledky, (napr. zriaďovanie
materských škôl a školských zariadení) na základe záujmu zákonných zástupcov
žiakov a samotných žiakov.
Oblasti, ktorým by sa mala venovať vyššia starostlivosť zo strany orgánov
územnej samosprávy sú: školské stravovanie žiakov, materiálno-technické
zabezpečenie škôl a školských zariadení, zvýšiť informovanosť odbornej
a laickej verejnosti vynaložených finančných prostriedkov na originálne
kompetencie.
Na základe uvedených záverov by bolo potrebné legislatívne upraviť
financovanie školského stravovania žiakov, poplatky za pobyt dieťaťa a lebo
žiaka v materských školách, základných umeleckých školách, centrách voľného
času, školských kluboch detí a v školách prírody.
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V oblasti personálnej posunúť kvalifikačné požiadavky na zamestnancov
školských úradov na úroveň riaditeľov škôl a školských zariadení.
Zvýšiť počet žiakov na 1 zamestnanca školského úradu z 1000 na 2000 a hľadať
legislatívne riešenie pokrytia celého územia SR školskými úradmi.
Jednou z alternatív je zrušenie školských úradov zriaďovanými obcami a
prenesenie úloh na odbory školstva Obvodných úradov v sídle kraja.
V súvislosti s prijatým zákona č. 345/20012 Z. z. o niektorých opatreniach
v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov odbory
školstva Obvodného úradu v sídle kraja sú riadené rezortom Ministerstva vnútra
SR. V prípade prechodu kompetencií činností školských úradov obcí,
rozhodnutie o presune úloh a finančných tokov je potrebné prijať v súčinnosti
a dohode rezortu vnútra a rezortu školstva.
Navrhované zmeny si vyžadujú legislatívnu úpravu nasledovných zákonov:
- Zákon Národnej rady SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- Zákon Národnej rady SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení.
- Zákon Národnej rady SR č. 545/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vnútorné veci
Audit potvrdil očakávania, že ministerstvo vnútra nemá (v rezortnej štatistike)
dostatok údajov, najmä o výkone samosprávnych pôsobností. Ministerstvo preto
muselo uskutočniť zber takýchto údajov.
Zo zistení vyplýva, že:
- úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch v pôsobnosti
ministerstva vnútra sú plnené vo vyhovujúcej kvalite; vzhľadom na zistené
drobné nedostatky (v malých obciach) na úseku matrík a úseku hlásenia
pobytu, sú navrhnuté vhodné opatrenia,
- samosprávne úlohy vyplývajúce z právnych predpisov v gescii ministerstva
vnútra sú plnené v prevažnej väčšine kvalitne; nedostatky boli odhalené na
úseku priestupkov (obce neplnia svoju povinnosť odovzdávať údaje
o prejednaných priestupkoch do USEP) a na úseku civilnej ochrany
(samosprávne kraje a obce nevyužívajú možnosť zriaďovať krízové fondy
územnej samosprávy).
Navrhnuté opatrenia zohľadňujú požiadavky na zdokonalenie aplikačnej praxe.
Neefektívnosť bola zistená na úseku ochrany pred požiarmi, navrhuje sa preto
zúženie preneseného výkonu štátnej správy na tomto úseku.
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Okrem návrhov opatrení týkajúcich sa konkrétnych pôsobností, je potrebné
zvážiť zavedenie permanentného monitorovania kvalitatívnych ukazovateľov
výkonu samosprávnych pôsobností. V takom prípade bude nutné zákonom
uložiť obciam a VÚC povinnosť pravidelne (napr. raz za dva roky) poskytovať
ministerstvu vnútra relevantné údaje o svojej činnosti.
Vychádzajúc z bodu B.40 uznesenia vlády č. 638 z 21. novembra 2012 (k
Správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich
riešenie) výsledky auditu verejnej správy budú využité na optimalizáciu
financovania samosprávnych krajov, miest a obcí.
Výsledky auditu budú tiež využité pri tvorbe a realizácii zámerov vlády
vyjadrených v jej programovom vyhlásení vo vzťahu ku komunálnej reforme.
Zdravotníctvo
Z celkového hodnotenia kvality jednotlivých samosprávnych kompetencií
vyplýva, že väčšina z nich bola pri kvantifikácii hodnotená stupňom „stredne
kvalitný“ alebo „najviac kvalitný“. Pri určitých kompetenciách lepšie výsledky
ukazujú obce, ktoré majú na výkon kontrolnej činnosti zriadené orgány
mestskej, resp. obecnej polície (napr. kompetencie podľa zákona č. 377/2004 Z.
z. o ochrane nefajčiarov). Menšie obce mnohé z kompetencií samosprávy
priamo neuplatňujú, nakoľko v ich podmienkach nie sú aktuálne, čo však
z pohľadu verejného zdravotníctva nepredstavuje problém (napr. zákon č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve).
Ako nekvalitné, resp. nedostatočné plnenie kompetencií samosprávy obce je
možné hodnotiť plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 2/2005 Z. z.
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, a to najmä vo vzťahu
ku kompetencii vypracovať strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany
pred hlukom pre aglomerácie, ktoré majú viac ako 100 000 obyvateľov.
Prekážkou pri napĺňaní uvedenej kompetencie je najmä nedostatok finančných
prostriedkov v rozpočtoch predmetných obcí, ktorý po prenose finančnej
zodpovednosti zo štátu na obce neumožňuje realizovať uvedené kompetencie.
I napriek skutočnosti, že uvedená kompetencia sa na Slovensku v hodnotenom
období týkala iba dvoch najväčších obcí na Slovensku, je potrebné konštatovať,
že jej neplnením je významne obmedzené plnenie úloh, ktoré Slovenskej
republike vyplývajú zo Smernice 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady,
ktorá sa týka posudzovania a riadenia hluku vo vonkajšom prostredí.
Ministerstvo spracovaním informácií poskytnutých objektmi zamerania auditu
verejnej správy získalo prehľad o stave výkonu a financovaní pôsobností na
úseku zdravotníctva a humánnej farmácie.
Na úseku zdravotníctva – oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti boli
VUC vznesené návrhy legislatívnych opatrení. Ministerstvo identifikovalo
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potrebu prijať ďalšie opatrenia majúce legislatívny a personálny charakter.
Nekvalitný výkon prenesených pôsobností ministerstvo nezistilo.
Na úseku zdravotníctva – oblasť verejného zdravotníctva Úrad verejného
zdravotníctva vzniesol niekoľko návrhov opatrení na zlepšenie výkonu
kompetencií samosprávy. Zároveň identifikoval povinnosti ktorých plnenie
nebolo vykonávané kvalitne, resp. dostatočne.
Na úseku humánnej farmácie ministerstvo konštatovalo, že výkon niektorých
pôsobností bol neuspokojivý a preto navrhlo opatrenia smerujúce k riešeniu.
Životné prostredie
Prenesená pôsobnosť
Ochrana ovzdušia
- povinnosť osobitného kvalifikačného predpokladu vo veciach ochrany
ovzdušia – teraz stačí skúška za akýkoľvek úsek štátnej správy,
- zabezpečiť výkon štátnej správy na spoločných obecných úradoch – pre malé
obce,
- odborné školenia zamestnancov obcí obvodnými úradmi životného prostredia
a inými odborníkmi v danej oblasti,
- plánovaná častejšia kontrolná činnosť OÚŽP na obciach.
Ochrana pred povodňami
v materiáli neboli navrhnuté konkrétne opatrenia, nakoľko sekcia vôd pripravuje
zmenu zákona o povodniach, ktorej účinnosť bude navrhnutá od 1. januára
2014, v ktorej navrhujú odobrať obciam kompetenciu pri vyhlasovaní II. a III.
stupňa povodňovej aktivity a tak isto aj odvolávanie povodňového stavu. Tieto
kompetencie sa v návrhu zákona navrhujú presunúť na okresný úrad.
Ochrana prírody a krajiny
- zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a
krajiny len osobou s osobitným kvalifikačným predpokladom,
- zaviesť povinnosť osobitného kvalifikačného predpokladu u zamestnancov
vykonávajúcich túto agendu, resp. právnu úpravu, ktorá zabezpečí
vymožiteľnosť tejto povinnosti,
- štátny dozor a prenesenú kompetenciu na úseku ochrany prírody, ktorá sa
bude týkať vydávania súhlasov na pozemkoch mimo zastavaného územia
obce od I. stupňa ochrany, pozemkov vo vlastníctve obce a cintoríny vrátiť
na OÚŽP; v návrhu novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý prešiel medzirezortným
pripomienkovým konaním sa navrhuje presun výkonu štátneho dozoru
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a vydávania súhlasov na pozemkoch mimo zastavaného územia obce v z obcí
na OÚŽP v územiach s III. stupňom ochrany a na pozemkoch vo vlastníctve
obcí, okrem pozemkov, ktoré obec zverila do správy inej osobe.
Štátna vodná správa
- vybudovanie siete „spoločných obecných úradovní“ pri rešpektovaní
teritoriálnych rozdielov a túto upraviť v zákonnej podobe,
- zabezpečiť výstupy z výkonu originálnych a prenesených pôsobnosti obcí
a miest do pravidelnej jednotnej štatistiky,
- efektívnejšie využívanie existujúcich informačných údajov o jednotlivých
zložkách životného prostredia, ako aj ďalších kompatibilných
medzirezortných informácii, ich využívanie v dennom styku s verejnosťou
a zohľadnenie pri tvorbe koncepčných materiálov obcí a miest, resp.
v rámci nástrojov regulácie územnoplánovacej činnosti.
- rast kvalifikačnej úrovne zamestnancov obcí a ich nezávislosť od
komunálnych predstaviteľov.
Samosprávna pôsobnosť
Odpadové hospodárstvo
- legislatívne zadefinovanie pojmu zberný dvor, určenie požiadaviek na jeho
prevádzku,
- možnosť čerpania finančných prostriedkov na výstavbu zberných dvorov
(napr. z Operačného programu, z Environmentálneho fondu, z Recyklačného
fondu),
- zvýšenie poplatku za KO a DSO,
- využívanie pracovníkov na aktivačných prácach ako formu dohľadu
pri veľkoobjemovom zbere,
- personálne posilnenie SIŽP a zvýšenie počtu kontrol v obciach,
- zvážiť ustanovenie podmienok výkonu triedeného zberu, dôslednejšie
definovanie pojmu „triedený zber KO“,
- zvážiť legislatívnu možnosť spoločného triedeného zberu pre vybrané zložky
KO, ktoré vzájomne nereagujú, ak je následne zabezpečené ich dotriedenie,
- využívanie pracovníkov na aktivačných prácach ako „zelené hliadky“
dozerajúce na vykonávanie triedeného zberu a na poskytovanie pomoci
a usmernení obyvateľom, na monitorovanie potreby odvozu vytriedených
zložiek,
- prenesenie zodpovednosti (finančnej, fyzickej) za vytriedené zložky KO
na výrobcov/dovozcov,
- komunikácia a osvetové kampane o potrebe a prínose triedeného zberu,
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- združovanie obcí (združenie obcí môže pre obce vyrokúvať lepšie
podmienky s odberateľmi vytriedených zložiek ako obec samotná a uvedené
sa môže prejaviť aj na výške nákladov za nakladanie s KO a DSO),
- komunikácia s obyvateľmi o rozmiestnení zberných nádob, o potrebe ich
doplnenia,
- zvážiť úpravu definície pojmu KO vo väzbe na zelený odpad na pozemkoch
nepatriacich obci bez vplyvu na obyvateľa,
- zvážiť ustanovenie podmienok domáceho kompostovania či obecného
kompostovania,
- sprehľadniť a zjednodušiť právnu úpravu vo vzťahu k vedľajším živočíšnym
produktom a odvodeným produktom (jedlé oleje a tuky, kuchynský odpad),
- rokovať o možnostiach použiť kuchynský odpad na kŕmenie zvierat,
- potreba dofinancovania triedeného zberu a spracovania biologicky
rozložiteľných odpadov z iných zdrojov než obecných,
- komunikácia s obyvateľmi napr. o plytvaní jedlom, o možnostiach domáceho
kompostovania,
- zachovať triedený zber KO,
- zvážiť úpravu rozpätia sadzby poplatku za KO a DSO, analyzovať možné
úpravy v oblasti určovania, vyrubovania, vrátenia, zníženia a odpustenia
poplatku s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť právnu úpravu v tejto oblasti,
- prehodnotenie výšku miestneho poplatku, tak aby príjmy z neho pokryli
skutočné náklady, postupné zvyšovanie miestneho poplatku.
Ochrana ovzdušia
- povinnosť osobitného kvalifikačného predpokladu vo veciach ochrany
ovzdušia – teraz stačí skúška za akýkoľvek úsek štátnej správy,
- spoločné obecné úrady,
- odborné školenia zamestnancov obcí obvodnými úradmi životného prostredia
a inými odborníkmi v danej oblasti,
- plánovaná častejšia kontrolná činnosť obvodných úradov životného
prostredia na obciach,
- ustanoviť v zákone o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia že obce
rozhodujú o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v prenesenom výkone
štátnej správy.
Štátna vodná správa
- presunúť pôsobnosť pri určovaní inundačných území drobných vodných
tokov na obvodné úrady životného prostredia.
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Verejné vodovody a verejné kanalizácie
- zriaďovať spoločné obecné úrady na zabezpečenie kompetencií, ktoré
nemajú charakter verejnej služby.
Rekapitulácia návrhov zrušenia a presunu kompetencií na miestne orgány
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie:
Na základe zistených poznatkov a odborného posúdenia stavu a rozsahu
kompetencií štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktoré vykonávajú
samosprávy nie je v súčasnosti navrhované zrušenie žiadnej kompetencie bez
náhrady.
Presun kompetencií na OÚŽP (resp. od 1. októbra 2013 na okresný úrad) sa
navrhuje na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy a ochrany
pred povodňami v rozsahu
- ochrana prírody a krajiny (prenesené kompetencie) – výkon štátneho dozoru
a vydávanie súhlasov na pozemkoch v mimo zastavanom území obce od
1. stupňa ochrany, pozemkov vo vlastníctve obce a cintoríny,
- štátna vodná správa (originálne kompetencie) – pôsobnosť pri určovaní
inundačných území drobných vodných tokov,
- ochrana pred povodňami (prenesené kompetencie) – vyhlasovanie
a odvolávanie II. a III. stupňa povodňovej aktivity.
Úrad vlády
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v častiach 2.2. a 2.3. predkladanej správy,
Úrad vlády
SR nenavrhuje opatrenia s cieľom skvalitniť, zefektívniť
a optimalizovať výkon samosprávnych pôsobností obcí a samosprávnych krajov.
Z toho dôvodu v tabuľke „za obce“ (časť 3 tabuľky 3a) a v tabuľke „za
samosprávne kraje“ (časť 3 tabuľky 4a) neuvádzame žiadne návrhy opatrení,
ani termíny ich možnej realizácie.
V súvislosti s časťou 2. predkladanej správy uvádzame, že v zmysle § 11 ods. 1
Zákona č. 9/2010 Z. z. je na vybavenie sťažnosti príslušný orgán verejnej
správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že
ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy, pričom uvedené
vybavovanie sťažností si orgán verejnej správy upraví vlastným vnútorným
predpisom. Z uvedeného vyplýva, že spôsob, kompetencie a organizácia
vybavovania sťažností je v pôsobnosti každého konkrétneho orgánu verejnej
správy.
S požiadavkou na zmenu ustanovení Zákona č. 9/2010 Z. z. z dôvodu
nemožnosti plnenia z neho vyplývajúcich úloh (napr. v oblasti legislatívnej,
inštitucionálnej, personálnej alebo finančnej) sa doposiaľ a ani v hodnotenom
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období na Úrad vlády SR neobrátil žiadny z orgánov verejnej správy
definovaných v § 2 citovaného zákona, teda ani žiadny z orgánov územnej
samosprávy. V nadväznosti na uvedené odporúčame ponechať samosprávne
pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov v súčasnej podobe a preto
nenavrhujeme žiadne opatrenie na zmenu alebo úpravu rozsahu a zodpovednosti
nositeľov týchto pôsobností vo vzťahu k predmetnému zákonu.
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Príloha č.4
KOMPETENCIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Zdroj : Kompetencie a úlohy územnej samosprávy , október 2012, Kódex press, ISSN:1335-5252

Civilná ochrana obyvateľstva, krízové riadenie, hospodárska mobilizácia
právny predpis
poč
et
úlo
h
Vyhláška MV SR 473I2011 o predaji životne dôležitých výrobkov,
8
tovarov,...
Vyhláška MV SR 385/2011 o hospodárskej mobilizácii
2
Zákon 179/2011 o hospodárskej mobilizácii
31
Zákon č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre
6
Vyhl. MV SR 599/2006 Z. z. výdavky na CO zo ŚR
4
Vyhl. MV SR 533/2006 o ochrane obyvateľstva pred účinkami
2
nebezpečných látok
Vyhl. MV SR č.523/2006 o zabezpečení záchranných prác a organizovaní
6
jednotiek CO
Vyhl. MV SR 388/2006 o zabezpečovanie IS CO
4
Zákon č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
4
Zákon č. 129/2002 o IZS
6
Vyhl. MV SR č 314/1998 o zabezpečovaní hospodárenia s materiálom CO
1
Vyhl. MV SR č.303/1996 o zabezpečovaní prípravy na CO
9
Vyhl. č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
10
Zákon č.372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení
2
zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 42/1994 o CO obyvateľstva
19
Počet úloh spolu
121
Doprava, cestné hospodárstvo, telekomunikácie, pošty
právny predpis
Zákon č. 56/2012 o cestnej doprave
Vyhl. MDPT SR 351/2010 o dopravnom poriadku
Vyhl. MDPT SR 350/2010 o stavenom a technickom poriadku dráh
Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke
Zákon č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach
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počet
úloh
40
27
5
11
6

v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest
Zákon č. 275/2006 o IS verejnej správy
Zákon č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných
komunikáciách
Zákon č. 534/2003 o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Vyhl. MDPT SR č. 2003, ktorú sa ustanovujú podrobnosti o organizácii
telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie
NV č.183/2002 technické požiadavky na osobnú lanovú dopravu
Zákon č. 416/2001 o prechodne niektorých pôsobností
Zákon č. 338/2004 o vnútrozemskej plavbe o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 143/1998 o civilnom letectve
Zákon č. 369/90 o obecnom zriadení
Vyhl. FMD 35/1984 ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách
Zákon č. 135 /1961 o pozemných komunikáciách
Počet úloh spolu
Financie, správa majetku a reštitúcie
právny predpis
Ústavný zákon 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti
Zákon č. 354/2011 o finančnej správe
Zákon č. 261/2011 o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných
nájomných bytov
Zákon č. 260/2011 o ukončení usporiadania nájom. vzťahov
Zákon č. 226/2011 o poskytovaní dotácie na spracovanie ÚPD obcí
Zákon č.181/2011 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MHSR
Zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
Zákon č. 526/2010 o dotáciách v pôsobnosti MV SR
Zákon č. 524/2010 o dotáciách v pôsobnosti ÚV SR
Zákon č. 435/2010 o dotáciách v pôsobnosti MO SR
Zákon č. 434/2010 o dotáciách v pôsobnosti MK SR
Zákon č. 91/2010 o podpore CR
Zákon č. 563/ 2009 o správe daní
Zákon č. 466/2009 o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých
fin. pohľadávok
Zákon č. 66/2009 o opatreniach pri majetkoprávnom vysporiadaní
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20
1
1
1
1
1
1
3
2
16
30
166

počet
úloh
18
1
11
39
13
13
4
9
2
4
2
2
352
2
5

Nariadenie vlády č. 630/2008 o rozpise finančných prostriedkov na
školy a ŠZ
Vyhl. Č-75/2008 o pravidlách vykazovania, prepočtu
Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 659/2007 o zavedení meny €
Zákon č. 561/2007 o investičnej pomoci
Zákon č.432/2007 o výške podpôr zo ŠFRB
Zákon č. 76/2007 o medzinárodnej spolupráci a pomoci pri správe daní
Zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích
systémov,...
Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Zákon č. 171/2005 o hazardných hrách
Zákon č. 161/2005 o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam
cirkvám a náboženským spoločenstvám
Zákon č. 747/2004 o dohľade nad finančným trhom
Nariadenie vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu FO
Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach
Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Vyhl. MF SR 209/2004 určuje obdobie ku ktorému sa zisťuje stav
majetku štátu
Zákon č. 199/2004 Colný zákon
Zákon č. 136/2004 o letiskových spoločnostiach
Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov
Zákon č.597/2003 o financovaní ZŠ,SŠ, ŠZ
Zákon č.527/2002 o dobrovoľných dražbách
Zákon č. 480/2002 o azyle
Zákon č. 478/2002 o ochrane ovzdušia
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve
Zákon č.319/2002 o obrane SR
Zákon č. 291/2002 o štátnej pokladnici
Ústavný zákon č.277/2002 o bezpečnosti štátu
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole
Zákon č. 416/2001
Zákon č. 231/1999 o štátnej pomoci
Zákon č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Zákon č. 18/1996 o cenách
Zákon č. 180/1995 o opatreniach na usporiadanie vlastníctva
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10
17
8

1
4
2
1
9
8
36
1
2
2
92
117
32
4
3
4
8
36
2
2
1
5
1
1
1
41
1
10
1
13
3

Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch
Zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov,....
Zákon č.282/1993 o zmiernení majetkových krívd
Zákon č. 278/1993 o správe majetku štátu
Zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zákon č.566/1992 o NBS
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.189/1992 o úprave nájmov bytov a bytových náhrad
Zákon č. 500/1991 o pôsobnosti obcí vo veci nájmu a podnájmu
Zákon č. 330/1992 o pozemkových úpravách
Zákon č. 319/1991 o zmiernení majetkových krívd
Zákon č. 138/1991 o majetku obcí
Zákon č. 530/1990 o dlhopisoch
Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
Zákon č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Vyhl. MV SSR 64/1973 o verených zbierkach
Zákon č.63/1973 o verejných zbierkach
Zákon č. 191/1950 zmenkový a šekový
Počet úloh spolu

17
7
6
4
6
4
348
12
1
13
2
56
2
15
1
1
1
2
1355

Kultúra
právny predpis
Zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách
Zákon 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
Zákon č. 343/2007 o podmienkach evidencia a uchovávania diel,
záznamov
Zákon č. 220/2007 o digitálnom vysielaní
Zákon č. 416/2002 o navrátení nezákonne vyvezených kult. predmetov
Zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
Zákon č.416/2001 o presune kompetencií???
Uznesenie NR SR 91/2001 k deklarácii o ochrane kult. dedičstva
Zákon č.308/2000 o retransmisii
Zákon č. 183/2000 o knižniciach
Zákon č. 61/2000 o osvetovej činnosti
Zákon č. 384/1997 o divadelnej činnosti
Zákon č. 68/1997 o Matici slovenskej
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počet
úloh
19
3
10
2
1
22
1
1
1
7
3
8
1

Zákon č. 270 /1995 o štátnom jazyku
Zákon č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach
Zákon č. 335/2007 o vojnových hroboch
Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
Počet úloh spolu

7
10
5
101

Obrana štátu
právny predpis
Zákon č. 570/2005 o brannej povinnosti
Zákon č.569/2005 o alternatívnej službe
Zákon č. 321/2002 o ozbrojených silách
Zákon č. 319/2002 o obrane SR
Ústavný zákon č.227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny,..
Zákon č. 281/1997 o vojenských obvodoch
Zákon č. 124/1992 o vojenskej polícii
Počet úloh spolu

počet
úloh
7
1
3
6
3
3
2
25

Ochrana pred požiarmi
právny predpis
Vyhl. MVSR 611/ 2006 o hasičských jednotkách
Vyhl. MVSR o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
Vyh. MVSR o požiarnej prevencii
Zákon č. 315/2001 o HaZZ
Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi
Počet úloh spolu
Podnikanie, cestovný ruch, ochrana spotrebiteľa, privatizácia
právny predpis
Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu
Zákon č. 476/2008 o efektívnosti pri používaní energie
Zákon č. 561/2007 o investičnej pomoci
Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike
Zákon č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu.....
Zákon č. 416/2001
Zákon č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach
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počet
úloh
19
3
6
3
30
61

počet
úloh
13
3
2
4
8
2
1
1

Zákon č. 193/2001 o podpore na zriadenie priemyselných parkov
Zákon č. 136/2001 o ochrane hospodárskej súťaže
Zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 178/1998 živnostenský zákon
Zákon č. 126/1998 o SŽK
Zákon č. 152/1995 o potravinách
Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní
Zákon č. 92/1991 o podmienkach prevodu majetku štátu
Zákon č. 427/1990 o prevodoch vlastníctva štátu
Zákon č. 111/1990 o štátnom podniku
Zákon č. 105/1990 o súkromnom podnikaní
NV č. 233/1998 o drobných prevádzkárňach NV ako právnických osôb
Počet úloh spolu

14
3
3
14
1
2
3
5
1
4
3
5
92

Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo
právny predpis
Vyhl. MP 419/2010 o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia
Vyhl. MŽP 261/2010 o obsahu povodňových plánov
Vyhl. MŽP 252/2010 o predkladaní správ o povodňovej situácii
Vyhl. MŽP 251/2010
Zákon č. 7/2010 o ochrane proti povodňami
Zákon č.274/2009 o poľovníctve
Vyhl. MP 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri UPD
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
Zákon č. 326/2005 o lesoch
Vyhl. MŽP 101/2005 o vodnej stráži
Zákon č. 364/2004 o vodách
Zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách
Zákon č. 139/2002 o rybárstve
Zákon č. 215/2001 o ochrane genetických zdrojov rastlín
Zákon č. 152/1995 o potravinách
Zákon ť. 255/1994 o poľnej stráži
Vyhl. MP 62/1964 k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby
Zákon č. 39/1957 o chmeliarskych výrobných oblastiach
Počet úloh spolu

123

počet
úloh
3
5
4
9
50
1
2
4
3
3
38
7
6
1
3
2
7
1
149

Regionálny rozvoj
právny predpis
Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja
Vyhl. MVRR 83/2008 o verejných prácach
Zákon č. 416/2001
Zákon č. 254/1998 o verejných prácach
Počet úloh spolu
Sociálne veci
právny predpis
Zákon č. 443/2010 o dotáciách na bývanie
Zákon č. 571/2009 o rodičovskom príspevku
Zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa
Zákon č.448/2008 o sociálnych službách
Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
Vyhl. MVRR č 582/2007 o žiadosti na stavbu na ktorú sa podporuje
štátna podpora
NV 432/2007 o poskytovaných podporách ŠFRB
Zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti
Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti
Zákon č. 607/2003 o ŠFRB
Zákon č. 600/2003 o prídavkoch na dieťa
Zákon č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi
Zákon č. 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej neschopnosti
Zákon č.461/2003 o sociálnom poistení
Zákon ť. 453/2003 o orgánoch štátnej správy
Zákon č. 416/2001
Zákon č. 311/2001 zákonník práce
Zákon ť. 235/1998 o príspevku pri narodení dieťaťa
Zákon č.369/1990 o obecnom zriadení
Zákon č. 36/2005 o rodine
Zákon č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok
Počet úloh spolu
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počet
úloh
7
3
1
11
22
počet
úloh
16
2
1
108
1
15
2
1
41
31
5
3
7
3
2
1
1
4
2
2
32
1
285

Sťažnosti a kontrola
právny predpis
Zákon ť. 9/2010 o sťažnostiach
Zákon č.10/1996 o kontrole v štátnej správe
Zákon č. 39/1993 o NKÚ
Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
Počet úloh spolu
Školstvo, veda, výskum, šport
právny predpis
NV 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia,
zeleniny v MŠ a ZŠ
Vyhl. MŠR 330/2009 o zariadení školského stravovania
Vyhl. MŠ SR 306/2009 o ŠKD, SSZC, CVČ,
Zákon č. 479/2008 o organizovaní verejných tel. podujatí
NV 339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka
a mliečnych výrobkov
Vyhl. MŠSR 320/2008 o základnej škole
Vyhl. MŠSR 306/2008 o materskej škole
Vyhl. MŠSR 305/2008 o škole v prírode
Zákon č. 300/2008 o organizácii a podpore športu
Zákon č. 282/2008 o podpore práce s mládežou
Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
Vyhl. MSSR 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchove...
Vyhl. MŠSR 291/2004 o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon č. 416/2001
Zákon č. 149/1995 o posunkovej reči nepočujúcich
Zákon č. 369/90 o obecnej samospráve
Počet úloh spolu

počet
úloh
59
10
8
19
96

počet
úloh
2
11
36
20
13
3
5
5
3
9
49
1
13
53
5
2
1
231

Verejné obstarávanie
právny predpis
Zákon č. 158/2011 o podpore energeticky a environmentálne úsporných
motorových vozidiel
125

počet
úloh
2

Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
Počet úloh spolu
Všeobecná vnútorná správa
právny predpis
NV 535/2011 , o používaní jazykov národnostných menšín
NV 498/2011 o zverejňovaní zmlúv v CRZ
Zákon č. 406/2011 o dobrovoľníctve
Zákon č. 126/2011 o vykonávaní medzinárodných sankcií
Zákon č. 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku
Zákon č. 3/2010 o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Vyhl. MVSR 443/2009 o výdavkoch spojených s voľbami do VUC
Zákon č. 583/2008 o prevencii kriminality
Zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti,...
Zákon č. 263/2008 o sčítaní obyvateľov, domov, bytov
Zákon č. 90/2008 o EZUS
Zákon 617/2007 o oficiálnej rozvojovej pomoci
Zákon 460/2007 o SČK
Zákon č. 330/2007 o registri trestov
Zákon č. 221/2006 o výkone väzby
Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vyhl. MS SR č. 368/2008 Z. z. ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu
odňatia slobody
Vyhl.543/2005 o spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
Zákon č. 528/2005 o výkone trestu povinnej práce
Zákon č. 475/2005 o výkone trestu odňatia slobody
Zákon č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
Zákon č. 301/2005 trestný poriadok
Zákon č. 130/2005 o vojnových hroboch
Zákon č. 85/2005 o politických stranách a hnutiach
Rámcová zmluva medzi SK a Rakúskom o cezhraničnej spolupráci
Zákon č. 365/2004 antidiskriminačný zákon
Ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcie verejného funkcionára
Zákon č. 333/2004 o voľbách do NR SR
Vyhl. MVSR a ŠU SR 313/2004 o výdavkoch spojených s voľbami do
EP
Zákon č.215/2004 o ochrane utajovaných skutočností
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324
326

počet
úloh
1
8
1
4
5
27
3
7
1
8
6
1
7
3
2
1
3
4
2
2
1
8
12
1
2
1
25
41
2
22

Zákon č. 514/2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej funkcie
Zákon č. 331/2003 o voľbách do EP
Zákon č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP
Vyhl. MVSR č. 31/2003 označovanie ulíc a verejných priestranstiev
Zákon č.553/2002 o pamäti národa
Vyhl. NBU 542/2002 o spôsobe a používaní elektronického podpisu
Zákon č. 480/2002 o azyle
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 395/2002 o archívov a registratúrach
Zákon č. 282/2002 , držanie psov
Ústavný zákon 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny,...
Zákon č. 215/2002 o elektronickom podpise
Zmluva medzi SR a PR o malom pohraničnom styku
Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov
Zákon č. 564/2001 o verejnom ochrancovi ľudských práv
Zákon č. 540 / 2001 o štátnej štatistike
Vyhl. MVSR 467/2001 o úhrade nárokov členov volebných komisií
Zákon č. 416/2001
Zákon č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
Zákon č. 302/2001 o samospráve VUC
Zákon č. 152/2001 o prokuratúre
Zákon č. 65/2001 o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
Zákon č. 4/2001 o Zbore väzenskej a justičnej stráže
Zákon č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich
Zákon č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 184/1999 o používaní jazykov národ. menšín
Zákon č. 46/1999 o spôsobe voľby prezidenta
Zákon č. 256/1998 o ochrane svedka
Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov
Zákon č. 281/1997 o vojenských obvodoch
Zákon č. 350/1996 o rokovacom poriadku NRSR
Zákon č. 221/1996 o územnom a správnom usporiadaní SR
Vyhl. č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov
Vyhl. č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
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12
23
2
25
1
5
2
76
9
14
2
4
2
7
4
6
3
4
14
4
12
1
2
5
48
30
37
1
14
4
1
2
1

10

neskorších predpisov
Zákon č. 310/1995 o rodnom čísle
Zákon č. 270/1995 o štátnom jazyku
Zákon č. 233/1995 o súdnych exekútoroch
Zákon č. 215/1995 o geodézii a kartografii
Zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteľností
Vyhl. MV SR 302/1994 o matrikách
Zákon č. 154/1994 o matrikách
Vyhl. MVSR 122/1994 o výške odmeny členom vol. komisií
Zákon č. 308/1993 o zriadení SNS pre ĽP
Zákon č. 300/1993 o mene a priezvisku
Zákon č. 171/1993 o Policajnom zbore
Zákon č. 63/1993 o štátnych symboloch
Zákon č.40/1993 o štátnom občianstve
Zákon č.38/1993 o organizácii Ústavného sudu
Zákon č.1/1993 o zbierke zákonov
Zákon č. 564/1992 o spôsobe vykonania referenda
Ústava SR, 460/1992
Zákon č. 71/1992 o súdnych poplatkoch
Zákon č. 42/1992 o úprave majetkových vzťahov
Zákon č. 564/1991 o obecnej polícii
Ústavný zákon č. 23/1991, listina základných ľud. práv a slobôd
Zákon č. 518/1990 o prechode zriaďovateľskej pôsobnosti NV na obce
Zákon č.369/1990 o obecnom zriadení
Zákon č.346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Zákon o petičnom práve
Zákon 84/1990 o zhromaždovacom práve
Zákon č§15, ods.2. 71/1067 o správnom konaní
Zákon č. 40/1064 Občiansky zákonník
Zákon č. 99/1063 Občiansky súdny poriadok
Počet úloh spolu

1
18
10
1
7
59
33
2
1
8
5
10
1
6
1
15
14
1
1
28
1
1

12
22
5
2
23
918

Zdravotníctvo
právny predpis
Zákon č.131/2010 o pohrebníctve
Zákon č. 87/2008 o požiadavkách na prírodné kúpaliská
Vyhl. č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu
kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových
plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku
128

počet
úloh
28
3
3

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.538/2005 o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch,..
Zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach
NV 534/2004 o princípoch veterinárnych kontrol
Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov
Zákon č. 416/2001
Zákon č.139/1998 o omamných látkach
Zákon č. 219/1996 o ochrane proti zneužívaniu alkoholických nápojov
a prevádzke protialkoholických izieb
Zákon č.369/1990 o obecnom zriadení
Vyhl. MZSR 22/1988 o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením
tehotenstva
Vyhl. MZSR 25/1960 o ochranných opatreniach v bruceolnych stajniach
a izolátoroch
Počet úloh spolu
Životné prostredie, výstavba, bývanie
právny predpis
Zákon č.251/2012 o energetike
Zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach
Vyhl. MŽP 315/2010 o nakladaní s elektrozariadeniami a
elektroodpadmi
Zákon č. 137/2010 o ovzduší
Zákon č.201/2009 o štátnej hydrologickej službe a meteorologickej
službe
Vyhláška .MŽP 12/2009 o ochrane lesných pozemkov
Zákon č. 514/2008 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
Zákon č. 569/2007 o geologických prácach
Zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Zákon č. 17/2006 o osobitnom kvalifikačnom predpoklade
Zákon č.491/2005 o environmentálnom overovaní a registrácií
organizácií
NV 43/2005 o strategických hlukových mapách
Zákon 2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí
Zákon č. 587/2004 o Environmentálnom fonde
Zákon 541/2004 o mierovom využití jadrovej energie
Vyhláška MŽP 462/2004 o kvalifikačných predpokladoch
Zákon č. 205/2004 o informáciách v ŽP
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2
5
1
1
6
1
1
10
1
1

63
počet
úloh
1
2
1
8
2
2
3
5
63
3
1
1
2
2
5
2
10

Zákon č. 608/2003 o štátnej správe pre ÚP, SP a bývanie
Zákon č. 525/2003 o štátnej starostlivosti o ŽP
Zákon č.245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP
Vyhláška MŽP k zákonu o ochrane prírody
Zákon č.543/2002 o ochrane prírody
Vyhláška MŽP 532/2002 o všeobecných požiadavkách na výstavbu
Zákon č.176/2002 o ochrane a rozvoji územia mesta Bardejov
Zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
Zákon č. 416/2001
Zákon č.223/2001 o odpadoch
Vyhl. č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch
Vyhl. MŽP 55/2001 o ÚPP a ÚPD
Zákon č.401/1998 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
Zákon č. 129/1996 o urýchlení prípravy diaľnic
Zákon č. 369/90
NV 152/1989 o oblastnom plánovaní
Vyhláška SBÚ o výbušninách
Zákon č.51/1988 o banskej činnosti
Zákon č.44/1998 o ochrane a využití nerastného bohatstva
Zákon č.50/1976 stavebný zákon
Počet úloh spolu
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2
1
6
4
11
1
2
2
1
34
4
3
6
1
1
2
2
2
9
255
453

