
Zásadné zmeny v zákone o obecnom zriadení
Významné zmeny v úprave obecného zriadenia podľa potrieb aplikačnej praxe s účinnosťou od
1. apríla 2018.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. 
Dátum publikácie: 15. 3. 2018 
 
 

Zásadné zmeny v zákone o obecnom zriadení

Riešenie tzv. nefunkčných obcí

Doteraz neexistoval zákonný nástroj na riešenie pomerov obcí, v ktorých nebol zvolený starosta,
prípadne ani obecné zastupiteľstvo (prípad najmä veľmi malých obcí). Takéto obce nemohli vykonávať
ani tú najzákladnejšiu činnosť, pretože nemali štatutárny orgán ani obecné zastupiteľstvo, ktoré zase
rozhoduje o najdôležitejších otázkach života obce.
Novela teda pridala nový § 2aa s osobitnou úpravou nazvanou „pričlenenie obce“. Ak obec nemá po
vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb obecné zastupiteľstvo (či už preto, lebo nebol zvolený žiaden
poslanec, alebo počet zvolených poslancov je nižší ako minimálny počet pre uznášaniaschopnosť) ani
starostu obce, vláda môže nariadením takúto obec (zákon používa pojem „nefunkčná obec“) pričleniť k
susednej obci v tom istom okrese, ak s tým táto susedná obec súhlasí. 

Nová definícia verejného priestranstva

Novela zavádza definíciu verejného priestranstva (§ 2b ods. 1), ktorá doteraz absentovala. Tým má
dôjsť k uľahčeniu výkonu niektorých oprávnení obce napr. na úseku vodenia psov, obecnej polície,
priestupkov, v označovaní verejných priestranstiev, umiestňovaní volebných plagátov. 

Článok je skrátený, celý článok je súčasťou predplateného prístupu:
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Súvisiace odborné články

Územná samospráva a pracovnoprávne postavenie jej volených funkcionárov
Úlohy obce, Policajného zboru, športového zväzu a organizátora pri organizovaní verejných športových
podujatí
Nepodpísanie uznesenia starostom, prevádzkový čas, obstarávanie právnych služieb, symboly častí obce
Zmeny a doplnky územného plánu
Aplikačná prax hlavných kontrolórov s ohľadom na Metodické usmernenie MF SR
Miestne referendum a všeobecne záväzné nariadenie o jeho organizovaní
Symboly obce
Výber hlavného kontrolóra obce, ako ďalej?
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~jakub-ulaher
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=11501692
https://www.epi.sk/odborny-clanok/uzemna-samosprava-a-pracovnopravne-postavenie-jej-volenych-funkcionarov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/ulohy-obce-policajneho-zboru-sportoveho-zvazu-a-organizatora-pri-organizovani-verejnych-sportovych-podujati.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/nepodpisanie-uznesenia-starostom-prevadzkovy-cas-obstaravanie-pravnych-sluzieb-symboly-casti-obce.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zmeny-a-doplnky-uzemneho-planu.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/aplikacna-prax-hlavnych-kontrolorov-s-ohladom-na-metodicke-usmernenie-mf-sr.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/miestne-referendum-a-vseobecne-zavazne-nariadenie-o-jeho-organizovani.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/symboly-obce.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Vyber-hlavneho-kontrolora-obce-ako-dalej.htm


Pracovná zmluva pre výkon práce vo verejnom záujme, vzor s komentárom
Možnosti mediácie v samospráve
Postavenie prednostu v úrade miestnej územnej samosprávy
Nakladanie s majetkom obce

Súvisiace dôvodové správy

Dôvodová správa k zákonu č. 70/2018 Z. z. (o obecnom zriadení)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/pracovna-zmluva-pre-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme-vzor-s-komentarom.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/moznosti-mediacie-v-samosprave-14-15-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/postavenie-prednostu-v-urade-miestnej-uzemnej-samospravy.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/nakladanie-s-majetkom-obce-2018.htm
https://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-70-2018-z-z.htm
https://www.epi.sk/zz/1990-369

