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Vec
Oznámenie o spôsobe vybavenia podnetu zo dna 14. júla 2016

Dna 18. júla 2017 bol tunajšej prokuratúre dorucený Váš podnet zo dna 14.
júla 2016, ktorým ste sa domáhali podania protestu voci uzneseniu obecného
zastupitelstva Nižný Krucov C.38/2016, písm. B zo dna 23.08.2016.
Preskúmaním Vášho podnetu vrátane predložených príloh i na vec sa
vztahujúceho spisového materiálu a rokovacieho poriadku obce zverejneného na
webovom sídle stránky obce, som dospela k záveru, že v danom prípade nie je na
mieste prijatie prokurátorského opatrenia voci napádanému uzneseniu obecného
zastupitel'stva.
Obsah predmetného uznesenia ktorým obecné zastupitelstvo schválilo Jána
Carabu na výkon funkcie základnej financnej kontroly v zmysle § 7 ods. 2 posledná
veta zák. C. 357/2015 Z.z., o financnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, nepodlieha výkonu dozoru prokurátora. K tomu, aby mohol
prokurátor v zmysle platnej právnej úpravy pristúpit k realizácii svojich dozorových
oprávnení voci orgánu verejnej správy ( subjaktívna podmienka), musí byt splnená
aj podmienka, že sa jedná o postup a rozhodnutie v oblasti verejnej správy ( vecná
podmienka). Aj ked obec ako subjekt je orgánom verejnej správy a podlieha
preskúmavaniu, rovnako aj uznesenia ktoré prostredníctvom obecného
zastupitel'stva prijíma, neznamená to však, že každá cinnost tohto orgánu podlieha
výkonu prokurátorského dozoru. Pri posudzovaní otázky, ci možno realizovat
prokurátorské oprávnenia voci konkrétnemu orgánu, je nevyhnutné vyhodnotit, ci
cinnost, ktorá má byt predmetom skúmania, je výkonom verejnej správy, teda
rozhodovaním o právach, oprávnených záujmoch alebo povinnostiach právnických
a fyzických osôb v oblasti verejnej správy. Ohsah tohto konkrétneho uznesenia,
ktorým obecné zastupitelstvo zvolilo do funkcie Jána Carabu na výkon funkcie
základnej financnej kontroly, nie je rozhodnutím v zmysle ust. § 21 ods. 1 písm. a)
bod. 4, ktoré podlieha dozoru prokurátora.

Podla § 20 ods. 1 zák. C.153/2001Z.z., o prokuratúreprokurátorvykonáva
dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov orgánmi verejnej správy pri výkone verejnej správy v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom. Výkon dozoru funkcne súvisí s uplatnením oprávnení
prokurátora v konaní pred správnym súdom podla osobitného predpisu.
Podla § 20 ods. 2 zák. C. 153/2001 Z.z., orgánmi verejnej správy sa na úcely
tohto zákona rozumejú
a) orgány štátnej správy,
b) orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestské casti a samosprávne
kraje,
c) štátne orgány, iné orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný
predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a
povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy,
d) štátne orgány a iné právnické osoby, ktoré osobitný predpis splnomocnil na
vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu.
Podla § 20 ods. 3 zák. C. 153/2001 Z.z., prokurátor nevykonáva dozor nad
cinnostou orgánov záujmovej samosprávy.
Podl'a § 20 ods. 3 zák. C. 153/2001 Z.z., pri výkone dozoru nad dodržiavaním
zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej
správy prokurátor dbá na to, aby svoje zákonné povinnosti aktívne plnili
predovšetkým kontrolné orgány.
Podla § 21 ods. 1 zák. C. 153/2001 Z.z., prokurátor vykonáva dozor nad
dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
orgánmi verejnej správy
a) preskúmavaním zákonnosti správnych aktov orgánov verejnej správy, a to:
1.rozhodnutí orgánov verejnej správy,
2.opatrení orgánov verejnej správy,
3.opatrení orgánov verejnej správy so všeobecnými úcinkami,
4.uznesení orgánov územnej samosprávy,
5.všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy,
b) preskúmavaním postupu orgánov verejnej správy,
c) vykonávaním previerok zachovávania zákonnosti,
d) uplatnovaním poradného hlasu na zasadnutiach orgánov verejnej správy.
Podla § 21 ods. 2 zák. C. 153/2001 Z.z., prokurátor nepreskúmava
a) úcelnost, hospodárnost a vhodnost rozhodovania a postupu orgánov verejnej
správy podla odseku 1 písm. a) ab),
.
b) rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých
vydanie závisí výlucne od posúdenia technického stavu veci.
Podl'a § 21 ods. 3 zák. C. 153/2001 Z.z., na úcely tohto zákona sa rozumie
a) administratívnym konaním postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho
pôsobnosti v oblasti verejnej správy pri vydávaní individuálnych správnych aktov
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a normatívnych správnych aktov,
b) rozhodnutím orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy
v administratívnom konaní, ktorý je formálne oznacený ako rozhodnutie alebo je za
rozhodnutie považovaný podla osobitného predpisu a zakladá, mení, zrušuje alebo
deklaruje práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a
právnickej osoby alebo sa jej priamo dotýka,
c) opatrením orgánu verejnej správy správny akt vydaný orgánom verejnej správy
v administratívnom konaní, ktorým sú alebo môžu byt práva, právom chránené
záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté,
d) opatrením orgánu verejnej správy so všeobecnými úcinkami riadiaci správny akt
vydaný
v rámci výkonu pôsobnosti v oblasti verejnej správy, ktorý smeruje dovnútra štruktúry
orgánov verejnej správy,
e) uzneseQím orgánu územnej samosprávy uznesenie obecného zastupitelstva,
mestského zastupitelstva,
miestneho zastupitelstva
alebo zastupitelstva
samosprávneho kraja vydané v rámci výkonu pôsobnosti v oblasti verejnej správy,
f) všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným orgánom verejnej správy
1.vyhláška, výnos alebo opatrenie ústredného orgánu štátnej správy, iného štátneho
orgánu alebo inej právnickej osoby, ktorú osobitný predpis splnomocnil na vydanie
všeobecne záväzného právneho predpisu,
2.všeobecne záväzný právny predpis miestneho orgánu štátnej správy,
3.všeobecne záväzné nariadenie orgánu územnej samosprávy,
g) postupom orgánu verejnej správy postup v administratívnom konaní pri vydávaní
správnych aktov, ako aj necinnost orgánu verejnej správy.
Okrem uvedeného zdôraznujem, že prijaté uznesenie obecného zastupitelstva
c. 38 písm. B zo dna 23.08.2016 malo po uplynutí 10 dnovej lehoty pozastavenú
úcinnost, z dôvodu Vášho nepodpísania a márnym uplynutím dvojmesacnej lehoty
poslancom obecného zastupitelstva na prelomenie Vami uplatneného sistacného
práva, stratilo platnost.
Podla § 12 ods. 11 zák. C. 369/1990 Zb., ( dalej v texte zákona o obecnom
zriadení) nariadenie a uznesenie obecného zastupitelstva podpisuje starosta
najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupitelstvom.
Zákonodarca precizuje v ustanoveniach § 13 ods. 6, 7 a 8 zákona o obecnom
zriadení dôležitú súcast inštitútu "checks-and-balances", t.j. systému vzájomných
brzd a protiváh medzi orgánmi obce, ktorý je súcastou širších kontrolných
mechanizmov v obecnej samospráve. Prejavom systému checks-and-balances zo
strany starostu obce voci obecnému zastupitelstvu je možnost uplatnenia tzv.
sistacnej právomoci.
Podla § 13 ods. 6 zák. C. 369/1990 Zb., starosta môže pozastavit výkon
uznesenia obecného zastu,pitel'stva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je
pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podla § 12 ods. 11. Ak je
zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupitelstva pred
pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je
viazaný. Následkom nepodpísania uznesenia obecného zastupitel'stva starostom
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Podla § 12 ods. 11 zák. c. 369/1990 Zb., nariadenie a uznesenie obecného
zastupitelstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným
zastupitelstvom.
Ak starosta obec v tejto lehote uznesenie obecného zastupitelstva nepodpíše,
nastáva ipso facto a priamo zo zákona na jedenásty den od schválenia uznesenia
právna skutocnost, že došlo k pozastaveniu výkonu uznesenia. Podpísanie
uznesenia starostom obce kedykolvek po 10. kalendárnom dni odo dna schválenia
uznesenia je už nicotným právnym aktom, nespôsobilým vyvolat akékolvek úcinky.
Lehota 10 kalendárnych dní pre podpísanie uznesenia obecného zastupitelstva
zacína plynut vždy od okamihu ich schválenia obecným zastupitel'stvom. Obec (ani
obecné zastupitelstvo ani starosta obce) si v žiadnom prípade nemôže urcit, že táto
lehota bude plynút od iného casového okamžiku. Podla zákona je vždy pre zacatie
plynutia lehoty rozhodujúcim den, ked bolo prijaté dotknuté uznesenie. Desatdnová
lehota zacína následne plynút, bez ohladu na všetko ostatné, dnom nasledujúcim po
dni, ked táto rozhodujúca skutocnost nastala a uplynie poslednou hodinou desiateho
kalendárneho dna.
Pokial ide o dôvod pozastavenia uznesenia obecného zastupitel'stva starostom
obce, podla zákona o obecnom zriadení ide o právo starostu obce v situácii, ak sa
"domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné." Z
citovanej dikcie zákona o obecnom zriadení vyplýva, že na uplatnenie sistacného
práva starostu stací jeho "domnienka", t.j. objektívne podmienený alebo subjektívny
názor starostu obce bud o nezákonnosti prijatého uznesenia alebo o zjavnej
nevýhodnosti prijatého uznesenia pre obec.
S ohl'adom na zákonnú konštrukciu je teda potrebné upozornit, že nemusí byt
preukázaná nezákonnost alebo nevýhodnost uznesenia pre obec. Postacuje
"domnievanie sa" starostu, alebo myšlienkový pochod starostu, ktorý ho vedie k
záveru o nezákonnosti alebo nevýhodnosti prijatého uznesenia. Z uvedenej
interpretácie zároven vyplýva, že starostu nemožno ani žiadnym spôsobom
sankcionovat, ak sa neskôr preukáže opak jeho názoru, t.j., že prijaté uznesenie,
ktorého výkon pozastavil, neodporuje žiadnym spôsobom zákonu a ani nie je pre
obec zjavne nevýhodné.
Ak je však v obci zriadená obecná rada, starosta obce je povinný prerokovat
uznesenie obecného zastupitelstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
Uznesením-obecnej rady však nie je viazaný. Stanovisko obecnej rady má teda pre
starostu obce vo vztahu k uplatneniu jeho sistacriého práva iba charakter poradného
hlasu.
Zo zákona navyše výslovne nevyplýva pre starostu obce ani povinnost
dodržat urcitú formu odôvodnenia pozastavenia výkonu uznesenia. Starosta obce
však musí rešpektovat, že uplatnovanie sistacného práva nesmie byt jeho svojvôlou
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pri výkone mandátu starostu.
Podla § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, ak bol výkon uznesenia
obecného zastupitelstva podla odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupitelstvo
toto uznesenie trojpätinovou väcšinou hlasov všetkých poslancov potvrdit; ak
obecné zastupitelstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia,
uznesenie stráca platnost. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže
pozastavit.
Inštitút straty platnosti uznesenia obecného zastupitelstva znamená, že
prijatým uznesením sa nielenže nemožno riadit a aplikovat ho na spolocenské
vztahy, teda že nenadobudlo úcinnost, ale zároven to, že uznesenie, ktoré stratilo
platnost, už nie je možné obecným zastupitelstvom ani potvrdit.
Obecné zastupitelstvo obce Nižný Krucov v lehote dvoch mesiacov vôbec
neuskutocnilo opätovné prerokovanie pozastavených uznesení a nehlasovalo o nich.
Zákon o obecnom zriadení nerieši mechanizmus opätovného prerokovania
uznesenia s pozastaveným výkonom, napr. informovanie obecného zastupitelstva o
pozastavení výkonu uznesenia, dalej kto predkladá návrh na potvrdenie starostom
pozastaveného uznesenia, zvolanie zasadnutia obecného zastupitelstva k
prerokovaniu pozastaveného uznesenia mimo harmonogramu zasadnutí obecného
zastupitelstva, zaradenie prerokovania pozastaveného uznesenia do návrhu
programu plánovaného zasadnutia obecného zastupitelstva a pod. Preto je vhodné,
aby si tieto otázky upravila obec vlastným vnútorným predpisom, t.l v rokovacom
poriadku obecného zastupitelstva.
Zákon o obecnom zriadení neustanovuje následne žiadnu lehotu, pocas ktorej
by uznesenie obecného zastupitelstva, ktoré stratilo platnost podla § 13 ods. 8
zákona o obecnom zriaden~, nemohlo byt znovu obecným zastupitelstvom
prerokované a schválené. Ak však obecné zastupitel'stvo znovu prerokuje a schváli
uznesenie, ktoré predtým postupom podla § 13 ods. 6 a 8 zákona o obecnom
zriadení stratilo platnost, nahliada sa nan ako na nové uznesenie. V dôsledku
charakteru "nového uznesenia" sa opakúje celý proces, t.j. uznesenie sa schvaluje
základnou väcšinou potrebnou pre to-ktoré uznesenie a nasleduje možnost starostu
obce nové uznesenie pozastavit.
Vami namietané uznesenie obecného zastupitelstva c. 38 písm. B zo dna
23.08.2016 prijaté na rokovaní obecného zastupitelstva dna 23.D8.2016 nebolo
prelomené trojpätinovou väcšinou v lehote dvoch mesiacov, tak ako to požaduje
ustanovenie § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, preto všetky v casovej
nadväznosti stratili platnost a nie je možné ich vykonat, resp. trvat na ich
dodržiavanÍ". Lehota poslancov na prelomenie uplatneného sistacného práva
starostu uplynula dna 24.10.2016.
'
Co sa týka Vami namietanej nezákonnosti zasadnutia obecného zastupitelstva
konaného dna 23.08.2016, je potrebné konštatovat, že toto sa konalo v súlade so
zákonom. Tento záver bol prezentovaný aj vo veci vedenej na Okresnej prokuratúre
Vranov nad Toplou pod sp. zn. Pd 126/16/7713, kde na základe podnetu
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Bartolomeja Marcincina, bolo podané upozornenie, s konštatovaním porušenia
zákona o obecnom zriadení v ustanoveniach § 12 ods. 1 a § 16, zo strany Vás ako
starostky Obce Nižný Krucov. Nebolo zvolané zasadnutie obecného zastupitel'stva
zákonným spôsobom po tom, co vás požiadala aspon tretina poslancov,
organizacne, ani administratívne ste nezabezpecili zasadnutie obecného
zastupitel'stva konané dna 23.08.2016, nevypracovali, resp. nevyhotovili ste
uznesenia obecného zastupitel'stva zo dna 23.08.2016 tak ako to vyplýva z ust. § 16
ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Z posudzovaní žiadosti poslancov o zvolanie
zasadnutia obecného zastupitel'stva ste sa neriadili ustanovením § 12 ods. 1 a § 16
zákona o obecnom zriadení. Na tento nedostatok reagovala Okresná prokuratúra
Vranov nad Topl'ou prokurátorským opatrením v podobe podania upozornenia, ktoré
bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupitelstva dna 21.04.2017 a v plnom
rozsahu sa mu vyhovelo.
Nezistiac dôvod na prijatie prokurátorského opatrenia vo vztahu
k napádanému uzneseniu, Váš podnet odkladám a považujem ho za vybavený.
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