
 
 

POZVÁNKA 
 

“MINIMUM ZNALOSTÍ KAŽDÉHO STAROSTU  

PRI UKONČENÍ VOLEBNÉHO OBDOBIA“ 
 

doc. JUDr. Jozef  SOTOLÁŘ PhD. a kolektív 

Vás srdečne pozývajú 

na odborné prednášky/konzultácie 

(do hotela PATRIA, Štrbské Pleso) 

 

určené pre starostov, poslancov a  zamestnancov miest a obcí v rámci ich 
povinného prehlbovania vedomostí 

 

od 27. 09.  – 29. 09. 2022  - 3 dňové  

od 27. 09.  – 30. 09. 2022  - 4 dňové 

 
(obmedzené maximálnou kapacitou izieb - „LUX“ a hygienickými podmienkami 

aktuálnymi v čase usporiadania) 
 

n a    n a s l e d o v n é    t é m y 
 

-  pracovnoprávna a funkčná dokumentácia (personálne spisy) volených funkcionárov 
obce – čo musí obsahovať – podrobný a detailný rozbor a zákonné riešenia v roku 
komunálnych volieb 

- hmotná zodpovednosť starostov obcí a poslancov obecného zastupiteľstva (povinnosť 
vykonania viacerých druhov „testov“ pred samotným rozhodovaním) – praktické 
návody pre každú obec 

-  odborná (náležitá) starostlivosť pri výkone funkcie poslanca obecného zastupiteľstva 
i starostu obce a jej zákonné a judikatórne prvky 

-  individuálna trestnoprávna zodpovednosť starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva – rozlišovanie kolektívnej a individuálnej trestnej zodpovednosti   

-  územný plán obce – minimálna štruktúra  (stanovenie regulatívov – obmedzení 
a zákazov určitých aktivít a činností) 

-  obligatórne všeobecne záväzné nariadenia obce - § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení  
-  aktuálne otázky spojené s ukončením volebného obdobia samosprávy  



P R O G R A M 
 

Rok 2022 je špecifickým rokom pre samosprávy – popri riešení otázok spojených s COVID 19 k tomu 
pristupujú aj komunálne voľby. Ale popri tom je to aj rok početných nových a zásadných zákonov 
regulujúcich samosprávu obcí a miest. 

Možno teda očakávať predvolebné kampane a tiež nie vždy štandardné postupy vo volebnom „boji“ – od 
početných žiadostí o prístup k informáciám, cez rôzne druhy podnetov a sťažností až po podnety na trestné 
stíhania a poukazovanie na nehospodárne a neefektívne nakladanie s majetkom obce. A na to všetko sa je 
potrebné pripraviť a „naladiť“. A práve rozborom týchto oblastí sa pokúsime komplexne zodpovedať na 
relevantné problémy a zároveň navrhnúť možnosti a alternatívy riešení na strane jednej a minimalizovanie 
rizík súvisiacich s výkonom funkcie v samospráve na strane druhej. Rovnako tak je možnosťou na 
dopracovanie a zosumarizovanie nevyhnutných a potrebných agendových systémov na úrovni obce. 

Aj toto odborné stretnutie bude realizované formou aktívnych konzultácií, kde skákanie do reči je 
žiaduce a veľmi vhodné = vrchol slušnosti.  Prednášky/konzultácie budú prebiehať interaktívnou formou 
a každý účastník  obdrží  rozsiahly materiál v tlačenej podobe a následne elektronicky aj početné 
ďalšie dokumenty a súborné materiály.  

Epidemiologická situácia sa neustále mení a preto deklarujeme a garantujeme, že v prípade ak 
objektívne nebude možné uskutočniť toto aktuálne stretnutie – potom presunieme už prihlásených 
účastníkov na ďalšie konzultácie s garanciou účasti. Organizátor si vyhradzuje právo aktualizovať 
konzultácie a časový harmonogram ako aj počet účastníkov podľa platných hygienických 
a epidemiologických podmienok  v hotelovom zariadení. 

 

utorok - 27. september 2022  

od  12.00 hod. prezentácia účastníkov 
14.30 -  18.30 hod.  prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.) 

od  20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom  (výmenný konzultačný servis) 
 

témy:  

❖ ÚVOD – VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS - upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, 
nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy 
súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, ... 

 

❖ PRACOVNOPRÁVNA A FUNKČNÁ DOKUMENTÁCIA (tzv. personálne spisy) STAROSTU 
OBCE, ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE, POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV 
KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
– pri ukončení výkonu funkcie ale aj v rámci nového volebného obdobia 
vymedzenie statusu funkcionárov obce v kontexte vedenia administratívnej agendy na úrovni obce, 
nevyhnutnosť a preukaznosť vo vedení agendy, personálne spisy funkcionárov obce – minimálny 
zákonný obsah a zákonný rozsah jednotlivých dokumentov a listín,  povinnosť priebežne dopĺňať 
a aktualizovať obsah, spôsoby preukazovania splnenia zákonných povinností (od povinnosti vzdelávať sa 
až po preukazovanie dôvodov zániku mandátu), súvisiace otázky a problémy, ... 
zoznam náležitostí personálnych spisov verejných funkcionárov obdrží každý účastník konzultácií 

 

❖ AKTUÁLNE OTÁZKY PRI UKONČENÍ VOLEBNÉHO OBDOBIA  
- ako ukončiť jedno volebné obdobie a ako začať ďalšie volebné obdobie  
volebné obdobie – ako prvok opierajúci sa o volebné obdobie (voľby vždy len na 4 roky), ukončenie 
funkčného obdobia – skutkové a právne okolnosti, základné oprávnenia a povinnosti verejných 
funkcionárov v súvislosti s ukončením funkčného obdobia (odmeňovanie poslancov obecného 
zastupiteľstva), spôsoby a rozhodovanie o zvýšení platu starostu a o jeho dovolenke v kontexte 
judikatúry ústavného súdu, nárok na odstupné a spôsob jeho vyplácania, spôsoby odovzdávania 
a preberania funkcie a agendy funkcionárov, posledné a tzv. ustanovujúce zasadnutie obecného 
zastupiteľstva – príprava, zákonné lehoty a minimálny rozsah prerokúvaných bodov (rozlišovanie 

zákonného a odporúčaného rozsahu) 
 



streda - 28. september 2022  

9.00 – 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie  (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.) 
12.30 – 14.45 hod. obedňajšia prestávka 
14.45 -  19.00 hod.  prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.) 

od  20.30 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom  (výmenný konzultačný servis) 

témy:  

❖ ODBORNÁ (NÁLEŽITÁ)  STAROSTLIVOSŤ PRI VÝKONE FUNKCIE V SAMOSPRÁVE  
– tzv. konanie na informovanom základe a nedodržanie ako prvok potenciálnej 
trestnoprávnej zodpovednosti funkcionárov obce  /základný a dominantný prvok výkonu 
funkcie starostu obce a každého poslanca obecného zastupiteľstva - základné ústavné 
a zákonné východiská, prístup judikatúry súdov/ 
pojem odborná/náležitá starostlivosť a pojem odborná starostlivosť v súvislosti s výkonom funkcie 
starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva – východiská a legislatíva, všetko na podklade 
judikatúry súdov, potrebnosť vzdelanostného cenzu, vlastná vedomosť a zodpovednosť, profesionalita 
pri výkone funkcie – jej obsah a rozsah vzhľadom na princíp voliteľnosti, prvky pojmu odborná 
starostlivosť podľa judikatúry a rozhodovacej činnosti súdov (povinnosť starostlivosti riadneho 
a svedomitého hospodára, inštitút predbežnej opatrnosti a primeranej zdržanlivosti, zodpovednosť za 
neznalosť ako významný prvok v chode samosprávy, inštitúty dobrej viery a lojality,  príprava 
k pohotovosti pri výkone funkcie, právo na omyl a riziko rozhodovania v samospráve – zákonné 
a judikatórne dopady, súvisiace pojmy a judikatúra súdov, nedodržanie prvku odbornej starostlivosti 
a dopady v individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti poslancov obecného zastupiteľstva ale i starostu 
obce v súvislosti s výkonom funkcie, ... 

 

❖ INDIVIDUÁLNA TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ JEDNOTLIVÝCH FUNKCIONÁROV 
V SAMOSPRÁVE  - starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva /zásadné 
a nevyhnutné vedomosti pre každého starostu obce v súvislosti s ukončením volebného 
obdobia/ - aktuálne otázky praxe samospráv 
rozlišovanie kolektívnej zodpovednosti právnickej osoby - obce a individuálnej trestnoprávnej 
zodpovednosti každého jednotlivého poslanca v obecnom zastupiteľstve a starostu obce, potrebnosť 
úprav a zmien v rokovacom poriadku a v prístupe starostov na úrovni vedenia rokovania obecného 
zastupiteľstva (prípadne aj iných orgánov v obci), preukaznosť a možnosti obce – od prípravy materiálov 
až po podrobný zápis v zápisnici z rokovania obecného zastupiteľstva, zásadné  zmeny v úlohách 
zapisovateľa a tiež overovateľov zápisnice z rokovania, trestné činy verejných funkcionárov – prehľady 
a vymedzenia, upozornenia, právny status verejných funkcionárov v nadväznosti na judikatúru súdov – 
zásadné zmeny v prístupe a ponímaní, aktuálna judikatúra súdov v tejto oblasti, praktické návody 
a obligatórne riešenia v podmienkach obce, ... 

 

štvrtok  (doobeda) - 29. september 2022  

9.00 – 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie  (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.) 

cca 12.00 hod. ukončenie trojdňových prednášok 

téma:  

❖ HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ (zodpovednosť za škodu) ZA POCHYBENIA VEREJNÝCH 
FUNKCIONÁROV V SAMOSPRÁVE (starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva) – 
právna úprava s predpokladanou účinnosťou od 01. 01. 2023 
(nevyhnutnosť vykonania viacerých druhov testov v kontexte naplnenia zákonných 
podmienok – praktické návody a schéma odôvodnenia) 
hmotná zodpovednosť (zodpovednosť za škodu) u starostov obcí, jednotlivých poslancov obecného 
zastupiteľstva, obecného zastupiteľstva ako celku - mechanizmus „trestania“ prešľapov a pochybení 
verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami, povinnosť pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami a s majetkom územnej samosprávy postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, 
efektívne, účinne a v súlade s účelom ich použitia, princíp hospodárnosti  - základ konania a výkonu 
funkcie verejného činiteľa, rozsah zodpovednosti - nielen na základe úmyselného konania, ale aj na 



základe nedbanlivostného konania, dôvody exkulpácie – vyvinenia sa zo zodpovednosti (zákonné 
podmienky), vznik nároku - právoplatné rozhodnutie o porušení povinnosti pri nakladaní a správe 
majetku, (sem aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu), objektívna premlčacia lehota - 10 
rokov (neplatí retroaktívne – predpokladaná účinnosť od 01. 01. 2023), praktický návod na testy: 
nevyhnutnosti, potrebnosti, odbornosti a dôvodnosti, odôvodnenie – ako minimálna zákonná podmienka 
preukázania postupu v súlade s právom a splnenia zákonných podmienok 
vzor praktického odôvodnenia – pri hmotnej zodpovednosti - obdrží každý účastník konzultácií 

 

štvrtok  (poobede) - 29. september 2022  

15.00 – 18.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie  (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.) 

od 20.00 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom  (výmenný konzultačný servis) 

téma:  

❖ OBLIGATÓRNE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE - po posledných novelizáciách 
zákona o obecnom zriadení a novej judikatúre súdov - v kontexte požiadaviek 
prokuratúry - § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
(komplexný praktický návod pre riešenie vrátane poskytnutia vzorov týchto všeobecne 
záväzných nariadení účastníkom konzultácií) 
vymedzenie rozsahu a obsahu predmetných všeobecne záväzných nariadení obce, regulatívnosť a rozsah 
úpravy, nemožnosť zasahovať do predmetu regulácie zákonov, detailný rozbor u každého tohto 
nariadenia (možnosti a praktické spôsoby úpravy v nariadení),  rozbor  VZN o názvoch ulíc a iných 
verejných priestranstiev, ako aj ich zmenách, VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 
verejnej zelene, VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, VZN 
o podrobnostiach  o organizácii miestneho referenda, VZN o  činnostiach, ktorých vykonávanie je 
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, VZN – ako forma riešenia stretov 
ústavných práv a forma regulatívneho spravovania územia obce, zmysel VZN – ukladať povinnosti 
a regulovať, test proporcionality (klasický trojstupňový) – test vhodnosti, test potrebnosti, test 
vyvažovania, test vylúčenia extrémnej disproporcionality, test racionality, VZN – zákaz svojvôle, 
obligatórnosť odôvodnenia pri každom VZN obce – ústavná koncepcia riešenia stretov ústavných práv 
vzory predmetných VZN s praktickými riešeniami a návodmi  obdrží každý účastník konzultácií 
 

piatok - 30. september 2022  

9.00 – 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie  (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.) 

cca 11.30 hod. ukončenie štvordňových prednášok 

téma: 

 
❖ ÚZEMNÝ PLÁN A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE – NOVÉ ZÁKONY (tzv. regulatívne plánovanie 

v obci v kontexte obligatórneho územného plánu každej obce)  
– príprava na nové zákony o územnom plánovaní a stavebný zákon 
(predchádzanie sporom a právne a skutkové možnosti každej obce) 
rozbor jednotlivých regulatívnych nástrojov obce v rámci riešenia vzťahov medzi obyvateľmi obce 
a vlastníkmi nehnuteľností, podnikateľskými subjektami a ostatnými osobami – všetko  v kontexte 
zákonov a poslednej aktuálnej judikatúry, rozlišovanie možností obce na úseku normatívneho 
rozhodovania (a koncepčného) – územný plán, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce a pod.) 
a individuálneho rozhodovania orgánov obce, územný plán – ako zásadný nástroj regulovania 
spoločenských vzťahov na území obce, územný plán – ako zásadný a základný nástroj, ktorý ovplyvňuje 
stavebné konanie a presadzuje lokálny verejný záujem, možnosti a odporúčania pre obce, judikatúra 
súdov, praktické návrhy riešení, ... 

 

Zmena programu vyhradená 

Termíny ďalších stretnutí v roku 2023: 
21.03. – 23.03.2023 – 24.03.2023 (troj a štvordňové stretnutie) 
02.05. – 04.05.2023 – 05.05.2023 (troj a štvordňové stretnutie) 


