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Pd 49/07 - 8

Nové Mesto nad Váhom 18.06.2007

Obecný úrad
do rúk starostu

B ...................

Podľa § 28 ods. 1 k § 21 ods. 2 písmena b) zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v platnom znení /ďalej len zákon o prokuratúre/ podávam

upozornenie

prokurátora

na porušenie zákona, a to ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien /ďalej len zákon o obecnom
zriadení/ ku ktorému došlo v postupe starostu Obce B............. resp. jeho
nečinnosťou pri výkone funkcie starostu obce ako jej predstaviteľa a najvyššieho
výkonného orgánu.

Dňa 24.4.2007 bol na tunajšiu prokuratúru doručený podnet, v ktorom
jeho podávateľ namietal nezákonnosť postupu starostu Obce B................,
nakoľko podľa jeho tvrdenia od ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 12.02.2007, nebolo do podania podnetu zvolané ďalšie
zasadnutie, hoci je starosta obce povinný ho zvolať najmenej každé dva mesiace.

Na základe uvedeného podnetu bola Obec B................... požiadaná
v zmysle § 36 ods. 3 zákona o prokuratúre o podanie vysvetlenia. Z písomného

vysvetlenia starostu obce vyplýva, že si je vedomý, že v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. v zmysle zmien a doplnkov má obecné zastupiteľstvo zasadať raz
za dva mesiace, ale keďže viacerí poslanci neboli v ním oznámených termínoch
schopní sa zúčastniť, toto odkladal, až zasadnutie zvolal na 18. mája 2007.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú podľa tvrdenia starostu prevažne mladí
ľudia, ktorí sú zamestnaní aj mimo obce a majú niekedy problém zísť sa v jeden
termín.

Tu je potrebné upozorniť, že obec je základom územnej samosprávy.
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce okrem iného i orgánmi obce,
ktorými sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, pričom obecné zastupiteľstvo
môže zriadiť a zrušiť i ďalšie výkonné, kontrolné či poradné orgány. Obecné
zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce. A práve obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o základných otázkach života obce, na základe čoho sú mu v zmysle § 11 ods. 4
zákona o obecnom zriadení vyhradené pomerne široké kompetencie, ktoré však
môže uplatňovať len v rámci svojich pravidelných zasadnutí.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alinea prvá, druhá obecné
zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho
zasadnutia zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alinea prvá predstaviteľmi
obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Na začiatku funkčného obdobia starosta skladá sľub v zmysle § 13 ods. 2
zákona o obecnom zriadení v nasledujúcom znení: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce
a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení starosta zvoláva
a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich
uznesenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva povinnosť starostu obce
minimálne raz za dva mesiace zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva,
pričom zákon nepripúšťa dlhší interval medzi zasadnutiami obecného
zastupiteľstva ako sú uvedené dva mesiace, ani neuvádza podmienky, za
splnenia ktorých by takéto zasadnutie starosta nemusel zvolať. Neobstojí preto
ani tvrdenie o pracovnej zaneprázdnenosti poslancov obecného zastupiteľstva
a z toho vyplývajúci problém určiť taký termín zasadnutia, ktorý by vyhovoval
väčšine poslancov.
Podľa §12 ods. 2 zákona o obecnom zriadení alinea štvrtá ak obecné
zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní
nové zasadnutie.

Poslanci obecného zastupiteľstva na prvom zasadnutí skladajú podobne
ako starosta sľub, pričom zákon deklaruje okrem iných aj ich povinnosť
zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov do ktorých bol
zvolený a pre prípad bezdôvodnej a neoprávnenej neúčasti na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva trikrát po sebe upravuje zánik mandátu poslanca.

S poukazom na tieto skutočnosti je potrebné konštatovať, že zákon
o obecnom zriadení presne a jednoznačne upravuje povinnosť starostu obce
zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva, interval resp. maximálny možný

interval medzi jednotlivými zasadnutiami ako aj postup pre prípad, že obecné
zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa.

O vyššie uvedených porušeniach zákona Vás upovedomujem a v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 2 písm. g) o prokuratúre Vám

navrhujem

podrobne sa oboznámiť s aktuálnym znením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a v budúcnosti pri výkone Vašej funkcie
postupovať tak, aby k podobným porušeniam zákona nedochádzalo.

Podľa § 29 ods. 2 zákona o prokuratúre ste povinný vybaviť upozornenie
prokurátora bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia
upozornenia prokurátora.

V zmysle § 29 ods. 2 alinea druhá zákona o prokuratúre mi bez
zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia
prokurátora podajte písomnú správu o jeho vybavení a o prijatých opatreniach.

JUDr. Martin M e l i c h e r
prokurátor okresnej prokuratúry

