SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
SPOLOČNÝCH OBECNÝCH ÚRADOV ZA
ROKY 2018 A 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy
odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov

Správa o činnosti a hospodárení spoločných obecných úradov za roky 2018 a
2019
Úvod
Správa o činnosti a hospodárení spoločných obecných úradov (ďalej len „správa“) má za cieľ
poskytnúť v súhrnnej podobe stručné údaje za roky 2018 a 2019 vyplývajúce zo správ, ktoré spoločné
obecné úrady predložili Ministerstvu vnútra SR na základe § 20a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (podľa uvedeného ustanovenia obce, ktoré sú
sídlom spoločného obecného úradu, majú povinnosť predložiť správu o činnosti a hospodárení
spoločného obecného úradu do 31. marca za dva predchádzajúce kalendárne roky; obsah správy
určuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR).
Súhrnná správa prichádza s omeškaním, ktoré je dôsledkom krízovej situácie spôsobenej
ochorením COVID-19. Pôvodný termín predkladania správ do 31. marca bol zákonom
č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v
súvislosti s ochorením COVID-19, posunutý do 30. septembra 2020. Ani tento termín sa nepodarilo
všetkým spoločným obecným úradom dodržať.
Do elektronického zberu dát v rámci informačného systému Spoločných obecných úradov
(IS SOU) sa v danom čase zaregistrovalo 205 subjektov. Viaceré však po registrácii nevyplnili žiadne
údaje - tie boli z našej analýzy vypustené (za rok 2018 išlo o 37 subjektov, za rok 2019 o 19
subjektov). Nie všetky spoločné obecné úrady predložili kompletnú správu, preto niektoré údaje sú
získané z menšieho počtu správ (napr. údaje o úväzkoch neposkytlo odhadom cca 9 % SOÚ).
Konkrétne údaje o počtoch SOÚ a počte obcí v nich sú uvádzané nižšie za jednotlivé roky.
Spoločné obecné úrady podľa súčasnej legislatívy
Podľa § 20 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obce môžu spolupracovať o. i. na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti, pričom podľa § 20 ods. 3 uvedeného zákona obce majú pri
vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy
alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik
právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Zákon o obecnom zriadení
ustanovuje ďalšie náležitosti zmluvy za účelom medziobecnej spolupráce, pričom špecifické povinné
náležitosti pre zriadenie spoločných obecných úradov upravuje §20a ods. 3 zákona o obecnom
zriadení. Zmluva pri zriadení spoločného obecného úradu musí obsahovať nasledovné:
- určenie sídla spoločného obecného úradu; ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený
výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné
obce, je jeho sídlom táto obec,
- spôsob financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
- určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa
spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov
v spoločnom obecnom úrade.
Zákon o obecnom zriadení v § 20 ods. 2 navyše ustanovuje, že majetok, ktorý obce získajú
na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti
právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí,
ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume
vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak.
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Novelou zákona o obecnom zriadení v roku 2018 sa ustanovilo, že obec, ktorá je sídlom
spoločného obecného úradu, predkladá správu o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu
Ministerstvu vnútra SR do 31. marca za dva predchádzajúce kalendárne roky. Obsah správy určí
Ministerstvo vnútra SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR a zverejní na svojom webovom
sídle. Spoločné obecné úrady, po zabezpečení elektronického zberu dát Ministerstvom vnútra SR,
predkladajú správu elektronicky, prostredníctvom Informačného systému pre Spoločné obecné úrady
(IS SOU).
Spôsob zberu údajov
Spoločné obecné úrady predkladali správu elektronicky, prostredníctvom IS SOU. Jedná sa
o web aplikáciu prístupnú cez internet na adrese http://ives.minv.sk/sou.
Cieľom zberu údajov je získanie kvantitatívnych údajov o činnosti a hospodárení spoločných
obecných úradov (najmä koľko je SOÚ, na akých úsekoch pôsobia, pre koľko obcí zabezpečujú
administráciu, aké majú príjmy a výdavky, koľko majú zamestnancov a pod.).
Na uľahčenie práce s IS SOU bola pripravená „Používateľská príručka“ (tvorí prílohu č. 1;
používatelia IS SOU ju mohli nájsť v časti „Manuály“).
Spoločné obecné úrady po registrácii dostali prihlasovacie údaje pre vybraných zamestnancov.
Po prihlásení spoločné obecné úrady vybrali obce, pre ktoré zabezpečujú (v danom čase
zabezpečovali) administráciu, a určili úseky, na ktorých zabezpečujú (v danom čase zabezpečovali)
administráciu.
Správy boli ďalej rozdelené do nasledujúcich častí:
- Počet úkonov za obec a úsek
- Príjem od obcí na úsekoch
- Výdavky
- Zamestnanci
Aby pri vypĺňaní správ jednotlivými spoločnými obecnými úradmi nedochádzalo k rôznemu
označovaniu úloh, ktoré zabezpečujú, úlohy boli vopred zadefinované príslušnými ministerstvami
(išlo o úlohy vyplývajúce z ustanovení zákonov na tých úsekoch, na ktorých plnia obce prenesený
výkon štátnej správy). Išlo o úseky bývania, cestnej dopravy, miestnych komunikácií, odpadového
hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany pred povodňami, ochrany prírody a krajiny, priestupkov,
rybárstva, sociálnych vecí, stavebného poriadku, školstva, verejných vodovodov a verejných
kanalizácií a vodnej správy.
Údaje za rok 2018
Z predložených údajov vyplýva, že na Slovensku v roku 2018 pôsobilo celkom 168
spoločných obecných úradov. Tie zabezpečovali administráciu pre 2 582 obcí (čo je 88 % všetkých
obcí) s celkovým počtom 3 911 412 obyvateľov (čo je 72 % všetkých obyvateľov).1
Údaje podľa krajov
Najvyšší počet spoločných obecných úradov bol v Banskobystrickom kraji (28). Najnižší
v Bratislavskom kraji (8).
Počty spoločných obecných úradov v roku 2018 v jednotlivých krajoch:
1

Počet obcí na Slovensku bez mestských častí Bratislava (17) a Košice (22) je 2890 (140 z nich malo v roku 2018 status
mesta). V roku 2018 mala Slovenská republika 5 450 421 obyvateľov.
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Údaje podľa úsekov
Spoločné obecné úrady plnili v roku 2018 úlohy tak na úsekoch preneseného výkonu štátnej
správy, ako aj na úsekoch výkonu samosprávnych pôsobností.
Išlo o úseky bývania, cestnej dopravy, miestnych komunikácií, odpadového hospodárstva,
ochrany ovzdušia, ochrany pred povodňami, ochrany prírody a krajiny, personálnej a mzdovej
činnosti, priestupkov, rybárstva, sociálnych vecí, stavebného poriadku, školstva, účtovníctva,
verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vodnej správy.
Najfrekventovanejšie boli v roku 2018 úseky preneseného výkonu štátnej správy, najviac
spoločných obecných úradov bolo na úseku stavebného konania – celkom 133 spoločných
obecných úradov.
Počty spoločných obecných úradov a obcí v nich v roku 2018 na 5 najfrekventovanejších
úsekoch:
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Financie spoločných obecných úradov
Príjmy
Celkové príjmy boli v roku 2018 vo výške 10 645 213 eur. Najvyššie príjmy boli na úsekoch:




Stavebné konanie........................................... 7 610 106 eur
Školstvo......................................................... 1 436 404 eur

Štruktúra príjmov SOÚ:

Výdavky
Celkové výdavky boli v roku 2018 uvádzané vo výške 10 946 026 eur.
Najvyššie výdavky boli na mzdy zamestnancov - 8 663 341 eur (80 % z celkových výdavkov).
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Z údajov vyplýva, že výdavky boli v roku 2018 vyššie ako príjmy. Rozdiel je skoro 300 813
eur, čo je približne 3 %.
Údaje o zamestnancoch
Celkovo v spoločných obecných úradoch bolo v roku 2018 vytvorených 710 pracovných
miest. Súčet úväzkov všetkých zamestnancov bol 572. Priemerný úväzok jedného zamestnanca teda
bol 80 %.
Približne 72 % zamestnancov malo vysokoškolské vzdelanie.
Na jeden spoločný obecný úrad pripadali v priemere približne 4 zamestnanci.
Priemerné výdavky na jeden plný úväzok boli 1 262 eur mesačne.
Úkony
Najviac úkonov celkovo bolo uvádzaných pre oblasť účtovníctva (219 053). Druhé miesto
patrí úseku školstva (166 361). Na úseku stavebného poriadku bolo vykonaných 101 208 úkonov.
Personalistika a mzdy zahŕňali 75 275 úkonov. Na úseku sociálnej práce bolo uvádzaných 34 051
úkonov. Na úseku miestnych komunikácií 5 392 úkonov.
Údaje za rok 2019
V roku 2019 na Slovensku pôsobilo celkom 186 spoločných obecných úradov. Tie
zabezpečovali administráciu pre 2 734 obcí (čo je 93 % všetkých obcí) s celkovým počtom 4 083 498
obyvateľov (čo je 74 % všetkých obyvateľov).2
Údaje podľa krajov
Najvyšší počet spoločných obecných úradov bol v Žilinskom kraji. Najnižší v Bratislavskom
kraji. Počty spoločných obecných úradov v roku 2019 v jednotlivých krajoch:

Údaje podľa úsekov
Spoločné obecné úrady v roku 2019 plnili úlohy na rovnakých úsekoch ako v roku 2018.
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Počet obcí na Slovensku bez mestských častí Bratislava (17) a Košice (22) je 2890 (140 z nich malo v roku 2019 status
mesta). V roku 2018 mala Slovenská republika 5 457 873obyvateľov.
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Najfrekventovanejšie boli, rovnako ako v roku 2018, úseky preneseného výkonu štátnej
správy, najviac spoločných obecných úradov bolo na úseku stavebného konania.
Počty spoločných obecných úradov a obcí v nich v roku 2019 na 5 najfrekventovanejších
úsekoch:

Financie spoločných obecných úradov
Príjmy
Celkové príjmy boli v roku 2019 vo výške 12 906 349 eur.
Najvyššie príjmy boli na úsekoch:


Stavebné konanie......................... 8 848 511 eur



Školstvo....................................... 1 793 732 eur

Štruktúra príjmov SOÚ:

6

Výdavky
Celkové výdavky boli v roku 2019 uvádzané vo výške 13 575 624 eur. Najvyššie výdavky
boli na mzdy zamestnancov - 10 927 010 eur (80 % z celkových výdavkov).

Z údajov vyplýva, že výdavky boli v roku 2019 vyššie ako príjmy. Rozdiel je skoro 669 278
eur, čo je približne 5 %.
Údaje o zamestnancoch
Celkovo v spoločných obecných úradoch bolo v roku 2019 vytvorených 814 pracovných
miest. Súčet úväzkov všetkých zamestnancov bol 649. Priemerný úväzok jedného zamestnanca teda
bol 80 %.
Približne 70 % zamestnancov malo vysokoškolské vzdelanie.
Na jeden spoločný obecný úrad pripadali v priemere približne 4 zamestnanci.
(Priemerné výdavky na jeden plný úväzok boli 1400 eur mesačne.)
Úkony
Najviac úkonov celkovo bolo uvádzaných pre oblasť účtovníctva (210 361). Druhé miesto
patrí úseku školstva (167 905). Na úseku stavebného poriadku bolo vykonaných 111 256 úkonov.
Personalistika a mzdy zahŕňali 74 180 úkonov. Na úseku sociálnej práce bolo uvádzaných 34 704
úkonov. Na úseku miestnych komunikácií 5 419 úkonov.
Porovnanie údajov z rokov 2018 a 2019
Z poskytnutých údajov vyplýva, že počet spoločných obecných úradov medziročne rástol
(zo 168 na 186).
Spoločné obecné úrady v roku 2019 zabezpečovali administráciu pre viac obcí ako rok
predtým. Kým v roku 2018 pre 88 % obcí (72 % obyvateľov), v roku 2019 pre 93 % obcí (74 %
obyvateľov).

7

Počty spoločných obecných úradov v rokoch 2018 a 2019 v jednotlivých krajoch:

Spoločné obecné úrady plnili v oboch rokoch úlohy na rovnakých úsekoch.
Najfrekventovanejšie boli úseky preneseného výkonu štátnej správy, najviac spoločných obecných
úradov bolo na úseku stavebného konania. Na tento úsek tiež šlo spoločným obecným úradom
najviac finančných prostriedkov.
Príjmy aj výdavky na činnosť spoločných obecných úradov medziročne rástli (čo však súviselo
najmä s rastom počtu spoločných obecných úradov).
Z údajov za dva roky vyplýva, že približne 1/5 z celkových príjmov boli príjmy zo štátneho
rozpočtu priamo poskytované spoločnému obecnému úradu, približne 1/5 boli príjmy, ktoré zo
štátneho rozpočtu šli obciam a tie ich následne poskytli spoločnému obecnému úradu, približne 2/5
išlo z vlastných prostriedkov obcí a približne 1/5 boli príjmy zo správnych poplatkov.
Medziročne sa nemenili priemerné počty zamestnancov. Rástli však priemerné výdavky na
mzdy pre jedného zamestnanca.
Počty úkonov sa medzi rokmi 2018 a 2019 veľmi nemenili.

8

Záver
Správa neprináša podrobné informácie, ale ukazuje predovšetkým význam spoločných
obecných úradov pri plnení úloh najmä preneseného výkonu štátnej správy. Načrtáva obraz ich
fungovania.
Najvýznamnejším úsekom, na ktorom spoločné obecné úrady zabezpečujú administráciu, je
úsek stavebného poriadku.
Pri vypĺňaní správ najviac výhrad k ich obsahu mali obce na úseku školstva. Úsek školstva je
podľa vyjadrení spoločných obecných úradov osobitý. Na rozdiel od ostatných úsekov nie každá
obec má pôsobnosť na tomto úseku. Nie každá obec je školským úradom. V mnohých prípadoch sa
za školský úrad považuje viac obcí. Školské obvody môžu presahovať územie jednej obce. Táto
odlišnosť sa prejavuje aj v postavení a činnosti spoločného obecného úradu (ide o spoločný obecný
úrad pre obce, ktoré spolu tvoria školský úrad).
Existencia spoločných obecných úradov, vytváraných na báze dobrovoľnosti, ukazuje, že
plnenie množstva úloh, ktoré prešli na obce, je prostredníctvom nich efektívnejšie. Zabezpečená je
vyššia odbornosť zamestnancov a nižšie náklady, ako by to bolo v prípade, keby všetky úlohy plnili
obce samostatne.
Analýza predstavuje len stručný (do značnej miery zovšeobecnený) súhrn údajov. Zozbierané
konkrétne údaje sú prístupné pre ostatné ministerstvá. Môžu byť doplnením informácií, ktoré majú
o plnení úloh obcami na nimi riadených úsekoch k dispozícii. V prípade záujmu je možné uvažovať
o rozšírení či zmene údajov, ktoré by sa v budúcnosti mali zbierať.
V analýze ide o údaje len za dva roky. Údaje nám preto ešte nedávajú všetky odpovede
na otázky, týkajúce sa tohto systému. Až dlhodobejšie sledovanie spoločných obecných úradov môže
ukázať, nakoľko stabilný je tento systém. Môže pomôcť pochopiť väzby medzi obcami a byť
relevantným podkladom pre prípadnú reformu územnej samosprávy.

9

