
Povinné zverejňovanie návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva  

V § 12 zákona sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie:  

„Ak zákon, štatút obce alebo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva stanovujú povinné 

zverejnenie návrhu uznesenia alebo iného materiálu určeného na rokovanie obecného 

zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, 

ak obec nemá zriadené webové sídlo, zverejnenie zabezpečí obecný úrad. Obecný úrad 

zabezpečí aj zverejnenie návrhov uznesení alebo iných materiálov podľa predchádzajúcej vety, 

ktoré predložili poslanci obecného zastupiteľstva.“ 

V § 12 ods. 4 znie: 

„(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce, 

na webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové 

sídlo aspoň päť pracovných dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Spolu s návrhom 

programu sa zverejňujú texty návrhov uznesení a všetkých materiálov určených na zasadnutie 

zastupiteľstva. Najneskôr do troch  dní po zasadnutí zastupiteľstva sa rovnakým spôsobom 

zverejnia aj materiály a návrhy uznesení, ktoré boli predložené po lehote podľa prvej vety. 

Súčasne so zverejnením sa uvádza aj čas zverejnenia.“ 

Odôvodnenie 

Navrhujeme doplniť do zákona o obecnom zriadení povinnosť obecného úradu zabezpečiť 

zverejnenie návrhov uznesení a iných materiálov určených na rokovanie zastupiteľstva, ktorých 

predchádzajúce zverejnenie vyžadujú všeobecne záväzné predpisy, štatút obce alebo rokovací 

poriadok obecného zastupiteľstva. Navrhujeme stanoviť, že táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

návrhy predložené poslancami obecného zastupiteľstva. Poslanec má v zmysle zákona právo 

predkladať zastupiteľstvu návrhy. Niektoré návrhy však musia byť podľa zákona, štatútu obce 

alebo v zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vopred zverejnené. Poslanec 

však nemá možnosť sám zverejňovať svoje návrhy na úradnej tabuli alebo webovom sídle obce. 

Preto navrhujeme aj v prípade poslaneckých návrhov túto povinnosť stanoviť obecnému úradu. 

Zároveň navrhujeme predĺžiť minimálnu lehotu zverejňovania programu zastupiteľstva z 

doterajších troch kalendárnych dní na 5 pracovných dní a zároveň s programom zverejňovať aj 

návrhy uznesení a materiálov určených na rokovanie zastupiteľstva. Táto zmena prispeje z 

väčšej transparentnosti fungovania obecných zastupiteľstiev. Keďže v praxi dochádza k 

dopĺňaniu programu, navrhuje sa upraviť postup zverejňovania neskôr predložených 

materiálov. Zároveň sa navrhuje povinné zverejnenie informácie o termíne zverejnenia 

príslušnej informácie.1 

 

                                                           
1 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/515/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-

2079818 
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