Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybavoval pod číslom SVS-OMSZV2-2016/014233 (SKIS-KOOVKS-BA-PET-2/2016) petíciu podanú dňa 11. 4. 2016, ktorej obsahom bola predovšetkým výzva na
iniciovanie zmeny legislatívy tak, aby miestne platné referendá, týkajúce sa najmä bezpečnosti obcí, ochrany
životného prostredia a zmeny názvu obcí, boli záväzné pre vládu.
Petícia bola vybavená v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov dňa 13.05.2016, odoslaním písomnej odpovede osobe určenej v petícii na zastupovanie v styku s
orgánom verejnej moci v znení:
Zmena legislatívy v podobe, ako ju požaduje petícia, nie je z pohľadu dotknutých štátnych
orgánov prijateľná. Zmena by sa dotýkala úpravy legislatívy s celonárodným dosahom a charakteru
miestneho referenda, ako nástroja priamej demokracie na lokálnej úrovni, pričom však absentuje
dostatočné odôvodnenie z hľadiska širšieho verejného záujmu.
Zmena, na ktorú vyzýva petícia, by si vyžadovala (alternatívne):
A. zmenu Ústavy Slovenskej republiky v časti týkajúcej sa miestneho referenda,
B. novelizáciu príslušných zákonov, ktorou by došlo k odovzdaniu niektorých pôsobností štátu obciam tak,
aby tieto v budúcnosti tvorili ich samosprávne pôsobnosti (ak by sme odhliadli od formálneho vyjadrenia
a zamerali sa na zámer vyplývajúci z obsahu).
Odôvodnenie k alternatívam:
A. zmena Ústavy Slovenskej republiky v časti týkajúcej sa miestneho referenda
Dosiahnuť to, na čo vyzýva petícia, aby výsledok platného miestneho referenda zaväzoval vládu, by
znamenalo zmeniť súčasnú úpravu v Ústave Slovenskej republiky. Muselo by sa umožniť obyvateľom obcí
v miestnom referende rozhodovať aj vo veciach, ktoré nie sú výkonom samosprávy.
Podľa súčasnej úpravy v Ústave Slovenskej republiky v miestnom referende môžu obyvatelia
rozhodovať len vo veciach územnej samosprávy. To znamená, že:
 ak sa týka rozhodnutie obyvateľov (výsledok miestneho referenda) veci územnej samosprávy, nie je
potrebné (a ani nie je možné), aby takéto rozhodnutie zaväzovalo vládu, pretože tá do samosprávy
vstupovať aj tak nemôže (resp. štát môže zasahovať do činnosti obce len obmedzene - spôsobom
ustanoveným zákonom).
 ak sa týka rozhodnutie obyvateľov obce (výsledok miestneho referenda) inej veci, napr. takej, ktorá je v
pôsobnosti štátu, takéto rozhodnutie nemôže zaväzovať nikoho, pretože rozhodoval "nepríslušný
subjekt". Rozhodnutie je právne bez významu. Otázky miestneho referenda v takomto prípade by boli
sformulované nad rámec platných právnych predpisov.
Súčasná úprava v Ústave Slovenskej republiky týkajúca sa miestneho referenda zodpovedá
demokratickým štandardom a právnym princípom vyplývajúcim okrem iného i z medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná.
Za účelom preveriť, či naša právna úprava skutočne zodpovedá štandardu v iných krajinách Európy,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky využilo nástroj Výboru Rady Európy pre demokraciu a správu, v
ktorom zastupuje Slovenskú republiku, s názvom Rapid Response Service (služba rýchlej odpovede). Cieľom
bolo zistiť ako funguje záväznosť miestneho referenda. Z odpovedí, ktoré sme dostali vyplýva, že krajiny sa
členia do dvoch skupín, v ktorých:
 miestne referendum je záväzné, avšak len pre orgány samosprávy,
 miestne referendum má len konzultatívny charakter a nemá právnu záväznosť.
Z uvedeného vyplýva, že miestne referendum nie je v žiadnej z krajín, ktoré sú členmi Rady Európy
a ktoré nám odpovedali, záväzné pre vládu (resp. iný než samosprávny orgán). Právna úprava v Slovenskej
republike teda zodpovedá európskemu štandardu v tejto oblasti.
Vzhľadom na uvedené nesúhlasíme s iniciovaním zmeny Ústavy Slovenskej republiky. K zmene
Ústavy Slovenskej republiky by malo, podľa nášho názoru, dochádzať len výnimočne, v dostatočne
odôvodnených prípadoch, po dôkladnom prehodnotení dôsledkov, ak existuje celospoločenský konsenzus,
pričom je nutné zohľadňovať aj medzinárodnoprávne súvislosti, čo v tomto prípade nie je splnené.

B. novelizácia príslušných zákonov, ktorou by došlo k odovzdaniu niektorých pôsobností štátu
obciam tak, aby tieto v budúcnosti tvorili ich samosprávne pôsobnosti
Dňa 10. 5. 2016 sa uskutočnilo prerokovanie petície, na ktorom boli odprezentované stanoviská
petičného výboru, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky.
V snahe vec riešiť podľa zámerov predkladateľov petície bez nutnosti meniť Ústavu Slovenskej
republiky, petíciu možno podľa obsahu chápať ako výzvu na odovzdanie niektorých pôsobností štátu obciam
tak, aby tieto v budúcnosti tvorili ich samosprávne pôsobnosti (najmä pokiaľ ide o rozhodovanie o názve
obce, rozhodovanie o určitých aspektoch bezpečnosti obce a rozhodovanie vo veciach ochrany životného
prostredia), pričom samotné rozhodovanie by bolo možné len v miestnom referende.
Požiadavka z petície na zmenu legislatívy je však značne nekonkrétna a neurčitá. Príkladmo sú
spomenuté len niektoré oblasti „vybraných otázok“. Vzhľadom na všeobecnosť (neohraničenosť) požiadavky,
táto je ako celok prakticky neuchopiteľná a z pohľadu úpravy súčasne platnej legislatívy nesystémová.
Pokiaľ ide o problematiku odovzdania pôsobností, je potrebné uviesť, že niektoré záležitosti nemožno
riešiť len na lokálnej úrovni, pretože existuje celospoločenský záujem.
Posúdenie podľa oblastí „vybraných otázok“
Požiadavka na odovzdanie pôsobností štátu obciam tak, aby tieto v budúcnosti tvorili ich samosprávne
pôsobnosti, bola posúdená podľa oblastí „vybraných otázok“:
Zmena názvu obce
Zmena názvu obce sa netýka len samotnej obce, ale celého štátu. Obec vo svojom mene nevstupuje do
vzťahov len so svojimi obyvateľmi, ale aj s inými subjektmi. Zmena názvu obce má ďalekosiahle následky.
Tradične platí, že názvy obcí a ich častí sa zásadne nemenia. Meniť názvy obcí alebo ich častí možno
len výnimočne, ak sa mení územie obce alebo v iných osobitne odôvodnených prípadoch. Nepostačuje len
vôľa obyvateľov obce, ktorá sa môže aj bez nejakého relevantného dôvodu meniť. Je potrebné zohľadňovať
celospoločenský záujem.
Súčasná úprava, podľa ktorej názov obce môže meniť vláda Slovenskej republiky so súhlasom obce,
je vzhľadom na vyššie uvedené vyhovujúca.
Bezpečnosť obce
Štát prostredníctvom svojich orgánov zabezpečuje nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú bezpečnosť, t.j.
stav, v ktorom sú na minimálnu mieru eliminované ohrozenia štátu a jeho záujmov zvnútra a štát má
vytvorené dostatočné právne prostredie, inštitúcie, zdroje, sily, prostriedky a mechanizmy na riešenie
možných krízových situácií. Na druhej strane je to tiež spoločnosťou akceptovaná úroveň demokracie,
ekonomickej prosperity, ochrany občanov a uplatňovania právnych noriem, ktorých zabezpečovanie je jednou
zo základných funkcií štátu.
Štátne orgány musia mať vytvorené podmienky na vykonávanie bezpečnostnej politiky štátu
a realizáciu svojich medzinárodných záväzkov (aj z práva EÚ), napr. v oblasti azylu. To znamená, že
v určitých prípadoch musia byť vytvorené podmienky aj na zabezpečenie „nepopulárnych úloh“, napr. pri
umiestňovaní utečencov do azylových zariadení.
Ochrana životného prostredia:
Životné prostredie sa netýka len obcí. Ochrana je v záujme celej spoločnosti. Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky nesúhlasí s myšlienkou záväznosti miestneho referenda pre vládu. Považuje
za potrebné poukázať na možnosť zneužitia miestneho referenda na rôzne ciele a osobné záujmy.
Záver
V záujme rešpektovať vôľu osôb, ktoré podporili petíciu, po prerokovaní petície s petičným výborom
si dovoľujeme uviesť, že:
 berieme na vedomie prvú časť petície občanov proti povinnému prijatiu migrantov členskými štátmi EÚ
na základe povinných kvót,
 v prípade iniciovania zmien zákonov v našej gescii je nevyhnutná širšia odborná diskusia s cieľom
posilniť význam priamej demokracie na miestnej i regionálnej úrovni.

