
Dobrý deň, 

Podľa rozhovoru s JuDr. --------- Vás poprosím o odpovede na niektoré otázky: 

Otázky: 

1. Môže starosta určovať úlohy poslancom, ktorí požiadajú o zvolanie OZ a podmieňovať splnením jeho úloh legitimitu 

takéhoto OZ? 

„Nie, v žiadnom prípade. Zvolávanie OZ je upravené v § 12 zák.č. 369/1990 Zb.: 

               (1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia 

obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo 

do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v 

predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v 

obci, v ktorej bolo zvolené. 

                (2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu 

alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.“ 

 

2. Má starosta právo určovať poslancom obsah a rozsah materiálov ako podklad pre OZ ? 

„Nie, podklady tak, ako ste ich uviedli nižšie, na OZ pripravuje OÚ“ 

 

3. Sú naše tri návrhy na uznesenia v súlade s právom a našou kompetenciou poslancov? Návrhy sú v odkaze. 
„Áno, návrhy sú v poriadku – v každom prípade ide len o návrhy a konečné znenie schváleného uznesenia sa môže zmeniť 
priamo na OZ“ 
 
4. Je zaslanie dôvodov aj návrhov na uznesenia prostredníctvom verejne prístupnej internetovej stránky postačujúce 
k príprave OZ obecným úradom alebo sme povinní tieto materiály doručiť osobne prípadne inou formou elektronicky? 
Pripomínam, že všetci používame len súkromné mailové adresy a cez tieto s nami komunikuje aj úrad. Obec nám žiadne 
iné nepridelila. 
„Uvedený postup nie je rozporný so zákonnou úpravou, ale z dôvodu právnej istoty odporúčam podať návrhy aj písomne 

(osobne do podateľne)“ 

 
5. Nepatrí práve príprava ním požadovaných materiálov (rozsah prác rekonštrukcie budovy a areálu ZŠ, finančnú hodnotu 
prác, návrh úpravy rozpočtu Obce Pribylina pre rok 2018) obsahovo aj rozsahovo do kompetencie obecného úradu, ktorý 
starosta vedie? Z návrhov na uznesenia je nepochybné, že úradom vyžadované podklady netreba k rokovaniu OZ. 
„Áno, viď bod 2/, predpokladám, že úprava týkajúca sa prípravy materiálov na OZ je obsiahnutá aj v rokovacom poriadku, 
ktorý je obce povinná mať schválený podľa § 12 ods. 12 zák.č. 369/1990 Zb. Pokiaľ ide o Vaše návrhy uznesení, podklady 
požadované starostom potrebné k tomu nie sú.“ 
 

6. Konal obecný úrad v súlade s právom, ak máme v rokovacom poriadku, že poslanci dostanú návrhy na uznesenia pred 
zastupiteľstvom, ale spolu s pozvánkou na OZ neposlal nič? Zmarené zastupiteľstvo (15.1.2018) sa bude opakovať 
26.1.2018 a obecný úrad dnes poslal pozvánku, ale opäť bez našich návrhov na uznesenia a tiež bez našej dôvodovej 
správy je to OK? 
„Nie OÚ tak nekonal, ako píšete – máte to upravené aj v rokovacom poriadku“ 
 

7. Po zverejnení pozvánky 12.1.2018 som mailom požiadal obecný úrad, takto: 
Dobrý deň, 
V zmysle zákona aj rokovacieho poriadku žiadam skompletovať materiály potrebné k OZ, tak ako boli navrhovateľmi 
zasadnutia OZ pripravené aj zverejnené:  
- dôvodová sprava - dôvody predloženia navrhovaných uznesení 
- návrh uznesení 
Ak je potrebná nejaká súčinnosť s obecným úradom som dnes k dispozícii.  
Ing. Martin Jurčo 0905 436 919 
Tento mail som poslal všetkým poslancom aj hlavnému kontrolórovi (HK). Obecný úrad, poslanci a ani HK nereagovali, 
ale aj tak materiály nedoplnil. Je to OK? 
„Zákon uvedené ponecháva na rokovacom poriadku, avšak väčšina miest a obcí má uvedené upravené tak, že pokiaľ je 
navrhovateľom poslanec, zodpovedá za materiály predložené na OZ, avšak s tým, že samotnú úpravu a distribúciu materiálov 
má zabezpečiť (v súčinnosti s navrhovateľom) OÚ.“ 
 

            Ing. Martin Jurčo 


