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b) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre starostu obce vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie,
obchodný styk s
–– obcou, ...
–– rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou, ...
–– inou právnickou osobou s majetkovou účasťou obce ...
c) uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve, alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak
ako dedením,
d) používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku,
záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu,
e) používať symboly spojené s výkonom verejnej funkcie na osobný prospech.“ 248

4.3	Kompetencia starostu obce
Kompetencia starostu obce je daná jeho právomocou a pôsobnosťou v určitých
oblastiach spoločenských vzťahov, v ktorých túto právomoc realizuje. Z hľadiska prameňov práva je vo vzťahu k starostovi obce kompetenčnou normou § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Charakteristické znaky a piliere kompetencie starostu obce sú vymedzené
v kapitole 2.1 Formálne ponímanie – konštituovanie a postavenie orgánov obce.
Kompetenciu starostu obce možno kategorizovať do niekoľkých skupín:
–– Podľa toho, voči komu starosta obce vykonáva pôsobnosť sa rozlišuje kompetencia starostu obce vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu, kompetencia starostu
obce navonok voči organizačne nepodriadeným subjektom a kompetencia starostu obce do vnútra správy obce.
–– Podľa charakteru pôsobnosti starostu obce sa rozlišuje kompetencia riadiaca,
normotvorná a rozhodovacia.
Ustanovenie § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení upravuje najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce starostovi obce z jeho funkcie ako najvyššieho orgánu obce
a predstaviteľa obce. Nejde o úplný výpočet jeho povinností, pretože ďalšie mu vyplývajú nielen z iných ustanovení zákona o obecnom zriadení, ale aj z ustanovení
ďalších, osobitných predpisov. Tieto povinnosti sú súčasne jeho kompetenciou, ktorú
mu nemožno odňať alebo zmeniť rozhodnutím obecného zastupiteľstva.249
V zmysle § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení „Starosta obce:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon
neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
248
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Čl. 4 ods. 2 zákona o ochrane verejného záujmu
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c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.“
Ad a): „Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia“ 250 –
starosta obce plní zákonom o obecnom zriadení vymedzené úlohy voči obecnému
zastupiteľstvu. Hoci starosta obce nie je členom obecného zastupiteľstva a nemá
hlasovacie právo,251 plní voči obecnému zastupiteľstvu organizátorské úlohy. Zákonodarca teda priznáva starostovi obce právo zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady. Zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
je zásadou, z ktorej však existujú zákonom predpokladané výnimky. Platná právna
úprava po 1. apríli 2010 je budovaná na mechanizme trojgarancie uskutočňovania
zasadnutí obecného zastupiteľstva:
1. zvolávanie a vedenie starostom obce,
2. zvolávanie a vedenie zástupcom starostu obce,
3. zvolávanie a vedenie iným povereným poslancom obecného zastupiteľstva.
Táto trojgarancia má byť dostatočnou zárukou riadneho fungovania obecného
zastupiteľstva v každej obci, a to aj v situáciách „narušených“ faktických vzťahov medzi orgánmi obce. Podrobné pravidlá pre zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného
zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení v § 12. 252
Spomedzi úloh starostu obce voči obecnému zastupiteľstvu je v § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení pod písm. a) uvedené aj podpisovanie uznesení obecného zastupiteľstva. Hoci v analyzovanom zákonnom ustanovení nie je expressis verbis vyjadrená povinnosť starostu obce podpisovať aj VZN obce, tak táto povinnosť
vyplýva priamo z § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého VZN obce
a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní
od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Podpisovanie uznesení obecného zastupiteľstva a VZN starostom obce alebo, naopak, ich nepodpísanie, má však, podľa
nášho právneho názoru, principiálne odlišný charakter a rozdielne právne účinky.253
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§ 13 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení
Pozn. autora: Stretli sme sa s absurdnými nezákonnými postupmi orgánov obce, kedy v prípade
rovnosti hlasov poslancov obecného zastupiteľstva hlasoval aj starosta obce. Aj tieto skúsenosti svedčia o mimoriadne nízkom právnom povedomí niektorých slovenských obecných samospráv.
Výklad pozri bližšie v kapitole 3.4 „Rokovanie obecného zastupiteľstva“.
Bližšie o vzťahu uznesení obecného zastupiteľstva vs. VZN obce a sistačného práva starostu obce
pozri výklad v kapitole 3.3 „Kompetencia obecného zastupiteľstva“.
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Ad b): „Starosta obce vykonáva obecnú správu.“ 254 – starosta obce je permanentne fungujúcim orgánom obce. Zabezpečuje všetku administratívnu agendu obce, pokiaľ nie je vyhradená obecnému zastupiteľstvu. Administratívnu agendu vykonáva starosta obce tak vo vonkajších administratívnoprávnych vzťahoch,
ako aj vo vnútorných administratívnoprávnych vzťahoch. Vo vonkajších administratívnoprávnych vzťahoch koná v mene obce v styku s organizačne nepodriadenými subjektmi, t. j. inými subjektmi verejnej správy (orgánmi štátnej správy, verejnými ozbrojenými a neozbrojenými zbormi a inými verejnoprávnymi korporáciami)
a fyzickými a právnickými osobami stojacimi mimo organizáciu verejnej správy ako
adresátmi verejnej správy (obyvateľ obce, stavebník, atď.). Vo vnútorných administratívnoprávnych vzťahoch vystupuje starosta obce ako riadiaci subjekt vo vzťahu
k organizácii práce obce a jej súčastí. Táto pozícia starostu obce sa prejavuje napr. pri
vydávaní interných normatívnych aktov, vykonávaním riadiacej kontroly, organizácii práce obecného úradu, atď.
Výkon obecnej správy realizuje starosta obce v dvoch oblastiach:
–– v oblasti samosprávnej pôsobnosti obce − v situácii, keď obec vykonáva vlastnú
(synonymá: samosprávnu, pôvodnú, originárnu) pôsobnosť a
–– v oblasti preneseného výkonu štátnej správy − v situácii, keď obec zabezpečuje
prenesenú (synonymá: štátnu, odvodenú, derivatívnu) pôsobnosť ako nepriamy
vykonávateľ štátnej správy.
Ad c): „Starosta obce zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.“ 255 – starosta obce je štatutárnym orgánom obce a koná
menom obce. Je rovnako výkonným orgánom obce, z čoho vyplýva, že aplikuje úlohy obce v jednotlivých oblastiach správy obce. Reprezentuje teda obec vo všetkých
druhoch vonkajších vzťahov, do ktorých obec vstupuje. Zovšeobecnením teda možno uviesť, že ide o tri kategórie vzťahov:
–– vonkajšie administratívnoprávne vzťahy – najrozmanitejšie druhy (interné aj externé) voči najrozmanitejším subjektom (štátne orgány, iné verejnoprávne korporácie, subjekty súkromného práva);
–– o vonkajšie súkromnoprávne vzťahy – najmä občianskoprávne a obchodnoprávne
voči najrozmanitejším subjektom (podnikatelia, obyvatelia obce, atď.),
–– o vonkajšie reprezentačné vzťahy – ide o plnenie rôznych reprezentatívnych úloh
voči predstaviteľom štátu, iných obcí, cirkví, zahraničných návštev, atď.
Ad d): „Starosta obce vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.“ 256 − záko254
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§ 13 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení
§ 13 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení
§ 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení
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nodarca expressis verbis vymedzuje interné predpisy obce, ktorých vydávanie je vo
výlučnej kompetencii starostu obce. V podmienkach obce je nevyhnutné, aby boli
vydávané aj určité tzv. vnútroorganizačné normy. Do kategórie tzv. vnútorných predpisov obce je potrebné zaradiť také dokumenty, pri ktorých platná právna úprava nepredpokladá ich vydávanie formou VZN obce. Ide o tzv. interné normatívne akty
(inštrukcie), smerujúce do vnútra organizácie samosprávy, ktorými sa nemá regulovať správanie nepodriadených fyzických a právnických osôb. Normotvorná činnosť
samosprávnych subjektov, výsledkom ktorej sú interné normatívne inštrukcie, je súčasťou riadiaceho procesu vo verejnej správe.257
Vydávanie vnútorných predpisov v obecnej samospráve je tzv. delenou kompetenciou medzi orgánmi obce – t. j. vnútorné predpisy sa členia podľa toho, či ich
vydávanie je zverené do kompetencie obecného zastupiteľstva [§ 11 ods. 4 písm. k)
zákona o obecnom zriadení] alebo starostu obce [§ 13 ods. 4 písm. d) a e) zákona
o obecnom zriadení]. Pritom aj vo vzťahu k tvorbe interných správnych aktov obce
platí pravidlo, že ak štatút obce nestanovuje právomoci obecného zastupiteľstva
odlišne od zákona o obecnom zriadení, tak jediným diverzifikačným kritériom
pre rozdelenie právomocí medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom je
výlučne zákonná úprava. V aplikačnej praxi obecných slovenských samospráv však
takéto členenie kompetencií často nie je rešpektované a množstvo vnútorných predpisov, tzv. interných normatívnych správnych aktov, býva nesprávne vydaných vecne
nepríslušným orgánom, a to najmä obecným zastupiteľstvom.
Obec si môže prijímať rôzne vnútroorganizačné normy podľa konkrétnych potrieb tej-ktorej obce. Kvantita a kvalita týchto interných aktov je podmienená najmä počtom zamestnancov obce, náročnosťou finančných operácií obce, vnútornou
štruktúrou obecného úradu a inými relevantnými faktormi.
Rovnako tieto interné akty môžu niesť rôzne označenie – napr. smernica, zásady,
pravidlá, vnútorný predpis, poriadok a iné.
Na základe výslovnej platnej zákonnej úpravy patrí do výlučnej pôsobnosti starostu obce, ktorú nie je možné žiadnym spôsobom preniesť na obecné zastupiteľstvo,
vydávanie týchto interných normatívnych správnych aktov:
1. Pracovný poriadok obecného úradu
Priznanie oprávnenia vydávať pracovný poriadok obecného úradu starostovi
obce vhodne rešpektuje a napĺňa postavenie starostu obce ako štatutára v pracovnoprávnych vzťahoch obce. Účelom vydania pracovného poriadku obce je v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákonníkom práce,
zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskor257
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