
 

 

 

 

Príloha č. 1 
 
 

 
Znenie § 12 zákona o obecnom zriadení 
(zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) 
 

(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. 

(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného 

zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania 

volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca 

starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom. 

(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch 

návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. 

Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom. 

(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, 

slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej 

vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie 

ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

(7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo 

osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

(8) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy 

za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; l2a) to neplatí, ak je 

predmetom rokovania obecného zastupiteľstva 

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov 

obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec, 

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku 

do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám. 

(9) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, 

zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. 

(10) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia 

obecným zastupiteľstvom. 
(11) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva



 

 

 

 

Príloha č. 2 
 

Prehľad rozhodovacích kvór 
(podiel hlasov potrebných na schválenie rôznych typov rozhodnutí) 

použité skratky: 
D ZoOZ = zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov ° ZoMO = zákon o majetku obcí č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

° úst. zák. 357/2004 Z. z. = ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

zák. č. 545/2005 Z. z. 
D zák. 596/2003 = zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov D HK = hlavný kontrolór 

prípad / situácia kvórum odkaz na právny predpis 

V OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE: 

(všeobecné) uznesenie 
tzn. ak nejde o niektorý z prípadov 
uvedených nižšie 

nadpolovičná väčšina prítomných § 12 ods. 7 ZoOZ 

 

voľba HK v prvom kole a odvolanie HK z 

funkcie 

nadpolovičná väčšina všetkých (tzn. kvórum 

= uznášaniaschopnosť) 

§ 18a ods. 3 a ods. 10 ZoOZ 

súhlas so zmluvou podľa § 20a ods. 4 a 20b 

ods. 5 ZoOZ 

§ 20a ods. 4 a 20b ods. 5 ZoOZ 

vyhlásenie hlasovania obyvateľov o odvolaní 

starostu pre hrubé porušovanie povinností a 

zákonnosti 

§ 13a ods. 3 písm. a/ bod 2. a 

ods. 4 ZoOZ 

zmena zverejneného návrhu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
§ 12 ods. 5 ZoOZ 

rozhodovanie o tom, či nastalo nesplnenie 

alebo porušenie povinnosti z úst. zák. č. 

357/2004 Z .z. 

čl. 9 ods. 9 a ods. 6 úst. zák. č. 

357/2004 Z. z. 

 

prijatie všeobecne záväzného nariadenia 

trojpätinová väčšina prítomných 

§ 12 ods. 7 ZoOZ 

zastavenie konania o nesplnení alebo 

porušení povinnosti z úst. zák. č. 357/2004 Z. 

z. 

čl. 9 ods. 12 úst. zák. č. 

357/2004 Z. z. 

• 

potvrdenie uznesenia, ktorého výkon starosta 

pozastavil 

trojpätinová väčšina všetkých 

§ 13 ods. 8 ZoOZ 

koncesné zmluvy § 9 ods. 2 písm. g/ ZoMO 

dôvody hodné osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e/ alebo ods. 9 

písm. c/ ZoMO 

schválenie nesúhlasu s navrhnutým 
kandidátom na riaditeľa školy 

§ 3 ods. 2 zák. 596/2003 

 

voľba HK v druhom kole najväčší počet platných hlasov (tzv. relatívna 

väčšina) 
§ 18a ods. 3 ZoOZ 

 

 
 

 

Upozornenie: 

Prehľad zodpovedá právnemu stavu ku dňu 09.01.2019 - pri zmene uvedených zákonov treba dotknutú položku aktualizovať; 

 
 



 

 

 

 

Príloha č. 3 
 
 

Záznam rozhodovania 
a stavebné prvky štruktúry uznesenia v štandardných prípadoch 
□ 
□ 

predkladateľ:... (zaznamená sa, kto návrh predložil) 

znenie návrhu: ...(zaznamená sa znenie návrhu predloženého na hlasovanie) prítomnosť / kvórum = x/y 

(x = počet prítomných poslancov, y = počet hlasov potrebných na schválenie podľa druhu rozhodovania v prehľade 

rozhodovacích kvór) celkový počet poslancov / kvórum = x/y 

(x = počet všetkých poslancov, y = počet hlasov potrebných na schválenie podľa druhu rozhodovania v prehľade 

rozhodovacích kvór) 

výsledky hlasovania počet hlasov mená poslancov 
ZA   

PROTI   

ZDRŽAL SA 

HLASOVANIA 

  

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné 

U z n e s e n i e  Mestského zastupiteľstva v Sliači č.... zo dňa ....................  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači - - na základe .../- v zmysle .../- v nadväznosti na ... - 

(uvedie sa právny, prípadne aj logický argument, na základe ktorého sa touto vecou zastupiteľstvo zaoberá a rozhoduje 

o nej) 
u b e r i e  n a  v e d o m i e  

(použije sa na zachytenie základu, ktorý malo zastupiteľstvo v  čase rozhodovania k dispozícii, napr. predložené návrhy 

a odporúčania, stanoviská poradných orgánov, výsledky diskusie a pod.) 
n  k o n š t a t u j e ,  
ž e  . . .  (použije sa pre výroky o nejakom stave skutočnosti, ktoiý je daný nezávisle od vôle zastupiteľstva) 
° s c h v a ľ u j e  /  v y s l o v u j e  s ú h l a s  /  z r u š u j e , . . .  
(použije sa na vyjadrenie výsledku rozhodovania) 
° u k l a d á  /  ž i a d a  /  p o v e r u j e , . . .  
...nositeľ + predmet úlohy + termín 
Poznámka: 

V konkrétnom prípade 

° nemusia byť vždy prítomné všetky prvky uvedenej štruktúry, môžu byť uvedené len niektoré nich, 

D môžu byť prípadne použité aj iné vhodné výroky, ktoré primerane vystihujú účel a ciele rozhodovania. 

Uvádzanie právnych, či logických argumentov a zachytenie základu rozhodovania v bode „berie na vedomie” alebo 

popis stavu skutočnosti v bode „konštatuje” má význam najmä s odstupom času, keď už okolnosti situácie môžu byť 

oproti času rozhodovania podstatne odlišné; mnohé uznesenia však majú trvalejšiu platnosť a malo by byť aj po rokoch 

zrejmé, za akých okolností a na základe čoho boli prijaté. 


