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Vec
UPOZORNENIE prokurátora podl'a § 28 ods. 1 zákona císlo 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Okresná prokuratúra Vranov nad Topl'ou obdržala dna 31. júla 2017 elektronické
podanie zo dna 29. júla 2017, ktorým podávatel podnetu Bartolomej Marcincin
reagoval na pôvodné vybavenie podnetu starostky obce Nižný Krucov - Mgr.
Vladimíry Hermanovskej. Vo svojom podaní poukazoval na prelomené veto
napádaných uznesení C. 60/2015, C. 61/2015, C. .62/2015, C. 63/2015 zo dna
25.09.2015 s konštatovaním, že zápisnica z rokovania obecného zastupitel'stva zo
dna 13.11.2015 predložená starostkou obce a súcasne zverejnená na webovej
stránke obce, ktorá bola pod~ladom pre vybavenie pôvodného podnetu, nebola
úplná a platná. Žiadal o prehodnotenie vybavenia podnetu z dôvodu, že tunajšia
prokuratúra pri jeho vybavovaní vychádzala z nedostatocne zisteného skutkového
stavu. Súcasne poukazoval na porušovanie zákona o obecnom zriadení
i rokovacieho poriadku zo strany starostky obce Nižný Krucov z dôvodu, že
nezverejnuje potrebné dokumenty zo zasadnutí obecného zastupitel'stva tak, ako jej
to ukladá zákon a bráni tak rozhodovaniu poslancov o obci, co je ich základným
právom.
Preskúmaním podnetu vrátane predložených príloh i na vec sa vztahujúceho
spisového materiálu, podaných vysvetlení i písomných vyjadrení poslancov
obecného zastupitelstva obce Nižný Krucov je potrebné konštatovat nasledujúce
skutocnosti:
Pôvodné vybavenie podnetu starostky obce Nižný Krucov Mgr. Vladimíry
Hermanovskej zo dna 01.06.2016 vedené na tunajšej prokuratúre pod sp. zn. Pd
59/17/7713-4, sa opieralo o spisový materiál predložený starostkou obce ako jej
predstavitelkou a najvyšším výkonným orgánom. Tieto podklady boli verifikované
a overované s podkladmi zverejnenými na webovej stránke obce. Z nich bolo
zrejmé, že v rámci zasadnutia obecného zastupitelstva konaného dna 13.11.2015,
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sistacné právo starostky obce uplatnené voci napádaným uzneseniam obecného
zastupitelstva c. 60/2015, c. 61/2015, c. 62/2015, C. 63/2015 zo dna 25.09.2015
prelomené nebolo, preto bolo namieste konštatovat, že obecné zastupitelstvo obce
Nižný Krucov v lehote dvoch mesiacov neuskutocnilo opätovné prerokovanie
pozastavených uznesení a nehlasovalo o nich a uznesenia obecného zastupitelstva
C. 60/2015, C. 61/2015, C. 63/2015 zo dna 25.09.2015 prijaté na rokovaní obecného
zastupitelstva dna 25.09.2015 neboli prelomené trojpätinovou väcšinou v lehote
dvoch mesiacov. Podnet bol preto odložený.
Na základe elektronického podania, doplneného podaním vysvetlenia
podávatela priamo na okresnej prokuratúre dna 17.08.2017 vyplýva, že zasadnutie
obecného zastupitelstva sa konalo dna 13.11.2015 v zasadacke Obecného úradu
Nižný Krucov a pri schvalovaní programu zasadnutia došlo k doplneniu programu
bodu 6, kontrola plnení uznesení. Na tomto rokovaní k predmetnému bodu požiadal
o slovo poslanec Ján Caraba, avšak starostka mu slovo neudeliia. Rovnako mu
neudelil slovo ani zástupca starostky obce s uvedením, že starostka odpovie na
budúcom zasadnutí obecného zastupitelstva. Zasadnutie ukoncila napriek tomu, že
na toto protiprávne konanie bola upozornená hlavným kontrolórom obce a vyzvala
poslancov i prítomných k opusteniu priestorov obecného úradu. Na základe toho sa
poslanci rozhodli pokracovat v rokovaní obecného zastupitelstva rodinnom dome
poslanca Jána Carabu v obci Nižný Krucov C. 9. V rámci tohto pokracovania
zasadnutia, ktoré bolo obnovené o 21.00 hod., okrem iného potvrdili starostkou
sistované uznesenia, prelomili jej veto 3/5 väcšinou a uznesenia 60/2015, C.
61/2015, C. 62/2015, 63/2015 a C. 64/2015 opätovne schválili. Po ukoncení
rokovania, najbližší pracovný den 16.11.2015 sa poslanci Ján Caraba a Marek
Rybarcák pokúsili zápisnicu z predmetného rokovania dorucit osobne do podatelne,
avšak starostka obce zabránila jej riadnemu doruceniu tým, že
nariadila
zamestnankyni neprevziat túto písomnost. Zápisnicu preto odoslali doporucenou
poštou dna 18.11.2015. Kópia podacieho poštového lístka C. RQ995559485SK bola
v rámci vysvetlenia predložená. Zápisnica bola podpísaná overovatelmi
a zapisovatel'om a k nej pripojená aj prezencná listina.
Tieto skutocnosti i chronológiu udalostí na zasadnutí obecného zastupitelstva
zhodne potvrdili okrem podávatela podnetu aj poslanci obecného zastupitel'stva Ján
Caraba, Pavol Kalman a Marek Rybarcák vo svojich písqmných stanoviskách.
S týmito tvrdeniami plne korešponduje i predložená zápisnica.
Podl'a § 12 ods. 6 zák. C. 369/1990 Zb., ( dalej v texte zákona o obecnom
zriadení) ak na zasadnutí obecného zastupitelstva požiada v súvislosti s
prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta
neudelí slovo poslancovi, stráca právo viest zasadnutie obecného zastupitel'stva,
ktoré dalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo
. odmietne viest zasadnutie obecného zastupitelstva, vedie ho iný poslanec poverený
obecným zastupitelstvom.
Z hladiska napínania úcelu plynulého priebehu rokovania obecného
zastupitelstva je však potrebné osobitne zvýraznit, že poslanec obecného
zastupitelstva má nárok na udelenie slova iba v súvislosti s prerokúvaným bodom
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programu. V tomto prípade je potrebné konštatovat, že poslanec chcel vystúpit
práve k plneniu uznesení.
Je vo výhradnej právomoci obecného zastupitel'stva, aby si svojím vnútorným
predpisom "Rokovacím poriadkom obecného zastupitelstva obce" presnejšie
upravilo podmienky poslaneckých vystúpení na zasadnutí obecného zastupitelstva.
Zákonodarca vo vztahu k inštitútu udelenia slova poslancovi obecného
zastupitelstva rieši voci starostovi "sankcným" spôsobom jeho prípadné obštrukcné
správanie. Ak totiž starosta neudelí slovo poslancovi, nastupuje priamo ex lege voci
starostovi obce sankcia spocívajúca v strate práva viest zasadnutie obecného
zastupitelstva, ktoré dalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je
prítomný alebo odmietne viest zasadnutie obecného zastupitelstva, nastupuje
subsidiárny mechanizmus spocívajúci v tom, že zasadnutie obecného zastupitelstva
vedie iný poslanec poverený obecným zastupitelstvom. V danom prípade rokovacím
poriadkom obce Nižný Krucov bol poslancom povereným viest rokovanie obecného
zastupitelstva Ján Caraba.
Podl'a § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení nariadenie a uznesenie
obecného zastupitel'stva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia
obecným zastupitel'stvom.
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,pitelst.va ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je
pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podl'a § 12 ods. 11. Ak je
zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupitel'stva pred
pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je
viazaný. Následkom nepodpísania uznesenia obecného zastupitel'stva starostom
obce, co je jeho právom, je pozastavenie výkonu uznesenia obecného
zastupitelstva.
Podl'a § 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 akékol'vek úcinky.
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Lehota 10 kalendárnych dní pre podpísanie uznesenia obecného zastupitelstva
zacína plynút vždy od okamihu ich schválenia obecným zastupitel'stvom. 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 zastupitelstva 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 ohladom 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.
Zo zákona navyše výslovne nevyplýva pre starostu obce ani povinnost
dodržat urcitú formu odôvodnenia pozastavenia výk9nu uznesenia. Starosta obce
však musí rešpektovat, že uplatnovanie sistacného práva nesmie byt jeho svojvôlou
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.

Za úcelom vyvažovania moci v obecnej samospráve teda platná právna
úprava priznáva obecnému zastupitelstvu možnost prelomit starostom uplatnené
sistacné právo. Obecné zastupitel'stvo tak môže následne v lehote do dvoch
mesiacov od schválenia uznesenia potvrdit starostom pozastavené uznesenia
trojpätinovou väcšinou hlasov všetkých poslancov. Ide o rozhodovaciu cinnost
obecného zastupitelstva s osobitne stanoveným kvórom. Ak obecné zastupitelstvo
.

uznesenie takouto väcšinou nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia,
uznesenie stráca platnost. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže
pozastavit. Ak by teda starosta obce znovu nepodpísal v predpísanej lehote a
potrebnou väcšinou potvrdené uznesenie obecného zastupitel'stva, tak potvrdené
uznesenie nadobudne úcinky aj bez podpisu starostu obce.
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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 ako úcelné
bolo upravenie súvisiacich otázok priamo v rokovacom poriadku obce Nižný Krucov.
Uznesenia obecného zastupitelstva c. 60/2015, c. 61/2015, c. 62/2015, c.
63/2015 a 64/2015 prijaté na zasadnutí dna 25.09.2015 starostkou obce v lehote 10
dní od ich schválenia obecným zastupitelstvom podpísané neboli, cím bola
pozastavená ich úcinnost.
Poslanci obecného zastupitel'stva však využili svoje právo a na zasadnutí
konanom dna 13.11.2015, ktoré po prerušení pokracovalo v súlade so zákonom
v rodinnom dome poslanca Jána Carabu, v dvojmesacnej lehote prelomili

starostkou

uplatnené sistacné

právo voci uzneseniam 60/2015, c. 61/2015, c.

62/2015, c. 63/2015, C. 64/2015. Uznesenia sú teda riadne platné, úcinné a je
potrebné trvat na ich dodržiavaní. Toto je potrebné konštatovat až na základe
podávatelom predloženej kompletnej zápisnice, ktorá bola v zhode s priebehom
rokovania obecného zastupitelstva, co potvrdili aj samotní poslanci. Pôvodné
vybavenie podnetu sa opieralo o ciastkové, starostkou deklarované skutocnosti
a neúplnú zápisnicu, ktorú nielen predložila za úcelom vybavenia podnetu, ale ako
neúplnú aj zverejnila na webovej stránke obce Nižný Krucov, co je potrebné oznacit
neprípustné.
Co sa týka zodpovednosti za zverejnenie a vyhotovenie zápisnice z rokovaní
obecného zastupitelstva v zhQde s tým, ako sa konalo, tu je potrebné dat do
pozornosti ust. § 16 zákona o obecnom zriadení.
Podl'a § 16 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obecný úrad zabezpecuje
organizacné a administratívne veci obecného zastupitel'stva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupitel'stvom.
Podla § 16 ods. 2 zákona o obecnom zriadení obecný úrad najmä
a) zabezpecuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupitelstva a
je podatelnou a výpravnou písomností obce,
b) zabezpecuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupitel'stva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného za~tupitel'stva a rozhodnutia obce.
Podl'a § 16 ods. 3 zákona o obecnom zriadení prácu obecného úradu riadi
starosta.
Prácu obecného úradu riadi starosta. Starostovi obce je tak priznaná pozícia
riadiaceho subjektu zodpovedného za riadne fungovanie a bezporuchový chod
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obecného úradu. Starostovi obce zákonodarca okrem postavenia výkonného orgánu
obce a štatutárneho orgánu obce zveruje aj postavenie "manažéra obecného
úradu". Toto manažérske postavenie v sebe zahrna všetky druhy riadenia
organizácie, t.j. pracovnoprávne riadenie, financné riadenie, odborné riadenie a
organizacné riadenie obecného úradu. Takémuto riadeniu koreluje zodpovednost za
plnenie úloh obecným úradom, ktorá je na starostovi obce. Riadeniu koreluje aj
kontrola plnenia úloh zabezpecovaných obecným úradom v zmysle zásady "kto riadi,
ten aj kontroluje". Starosta obce následne ako štatutárny orgáne obce v rámci
pracovnoprávnych vztahov vyvodzuje pracovnoprávnu zodpovednost voci
zamestnancom obce, tvoriacim personálny substrát obecného úradu v prípade
neuspokojivého plnenia ich pracovných úloh.
Organizáciu obecného úradu, pocet zamestnancov a ich pracovné cinnosti
ustanovuje organizacný poriadok obecného úradu. Organizacný poriadok obecného
úradu preastavuje interný predpis obce (vnútroorganizacná norma obce), ktorého
vydávanie patrí podla § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení do výlucnej
kompetencii starostu obce.
Z ustanovenia § 12 bodu 9 rokovacieho poriadku obce Nižný Krucov vyplýva,
že uznesenia obecného zastupitelstva sa zverejnujú na úradnej tabuli obce a
internetovej adrese obce. Uznesenie, ktorého výkon starosta pozastavil sa
zverejnuje spôsobom podla predchádzajúcej vety s uvedením poznámky
o pozastavení výkonu uznesenia. Do uznesení obecného zastupitel'stva je možné
nahliadnut na sekretariáte obec'ného úradu v obci Nižný Krucov. Uznesenia
obecného zastupitelstva (vrátane uznesenia, ktorého výkon bol pozastavený
s uvedením tejto skutocnosti) sú dorucované ké\ždému poslancovi obecného
zastupitelstva do 10 dní od ich prijatia.
Obec Nižný Krucov sa .dôsledne neriadila ustanoveniami zákona § 16 zák. C.
369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §
12 bodu 9 rokovacieho poriadku. obce Nižný Krucov preto Vás na vyššie uvedené
porušenia právnych predpisov podla § 28 ods. 1 písm. g) zákona císlo 153/2001 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov

upozornujem
a navrhujem Vám:

1. Prijat dôsledné opatrenia, smerujúce k tomu, aby v budúcnosti
nedochádzalo k porušovaniu zákona císlo 369/1990 Zb., v znení
neskorších predpisova rokovacieho poriadku obce Nižný Krucov
2. Zabezpecit

riadne

vyhotovovanie
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úplných

písomností

a ich

zverejnovanie a dodržiavat ustanovenie § 12 bod. 9 rokovacieho
poriadku, vrátane zverejnenia kompletnej zápisnice o rokovaní
obecného zastupitel'stva zo dna 13.11.2015
3. Dodržiavat platné a úcinné uznesenia obecného zastupitel'stva c.
61/2015,62/2015,63/2015,64/2015

Podla § 28 ods. 1 zákona císlo 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov, prokurátor je oprávnený podat orgánu verejnej správy
upozornenie na úcel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy
pri vydávaní správnych aktov podla § 21 ods. 1 písm.a) alebojeho necinnostou.
Podl'a § 29 ods. 1 citovaného zákona, prokurátor podáva upozornenie orgánu
verejnej správy, ktorého postup alebo necinnost namieta.

Podla § 29 ods. 2 citovanéhozákona, prokurátormôže upozorneniepodat aj
nadriadenému orgánu oprávnenému vykonat nápravu vo veci. Ak porušenie
zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov spocíva v necinnosti
orgánu verejnej správy, prokurátor vždy zašle upozornenie na vedomie, ak je to
možné, aj jeho nadriadenému orgánu.
Podla § 29 ods. 3 citovaného zákona, orgán verejnej správy je povinný
vybavit upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho
dorucenia.
Podl'a § 29 ods. 4 citovaného zákona, ak orgán verejnej správy zistí, že
upozornenie prokurátora je dôvodné, je povinný v lehote podl'a odseku 3 odstránit
protiprávny stava o prijatých opatreniach upovedomit prokurátora.
Podl'a § 29 ods. 5 citované~o zákona, ak sa orgán verejnej správy domnieva,
že upozornenie prokurátora nie je dôvodné, upovedomí o tom v lehote podl'a odseku
3 prokurátora. Ak má orgán verejnej správy svoj nadriadený orgán, odstúpi mu v
lehote podl'a odseku 3 upozornenie prokurátora na vybavenie a v rovnakej lehote o
tom upovedomí prokurátora.
Podl'a § 29 ods. 6 citovaného zákona, nadriadený orgán je povinný vybavit
upozornenie prokurátora do 30 dní od jeho dorucenia orgánom verejnej správy
podla odseku 5. V tej istej lehote je nadriadený orgán povinný v prípade dôvodnosti
upozornenia upovedomit prokurátora o prijatých opatreniach alebo o dôvodoch, z
ktorých považuje upozornenie za nedôvodné.
Podl'a § 29 ods. 7 citovaného zákona, orgán verejnej správy, ktorý vybavuje
upozornenie prokurátora, je povinný umožnit prokurátorovi úcast na prejednaní
upozornenia, ak o to prokurátor požiada.
Podl'a § 29 ods. 8 citovaného zákona, ak orgán verejnej správy zostal necinný
aj po upozornení, je prokurátor oprávnený podat žalobu na správny súd podl'a
osobitného predpisu.
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Podla § 29 ods. 9 citovaného zákona, prokurátor je oprávnený vziat
upozornenie spät.

JUDr. Justína Kmetová
prokurátorka
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