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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)1, § 11 ods. 4 písm. k) 
zákona o obecnom zriadení2 a § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení3 vydáva toto 
 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  4 / 2021 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek  
 
 
 
 
 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje ustanovenia o 

a) príprave, zvolávaní a priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej aj „obecné 
zastupiteľstvo“) a o určení náhradného termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) kvóre potrebnom na prijatie uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení 
obce, vyplývajúcom zo zákona o obecnom zriadení a z ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov,4 

c) verejnom hlasovaní, o priebehu tajného hlasovania a o rozhodovaní žrebom, 

 
1 § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) upravuje právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy: 
„Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“ 

2 § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života 
obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady 
odmeňovania poslancov.“ 

3 § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení: „Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví 
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“ 

4 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov. 
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d) zvolávaní zasadnutí obecného zastupiteľstva starostom, zástupcom starostu alebo iným povereným 
poslancom obecného zastupiteľstva, 

e) pravidlách tvorby návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
f) oprávnení občanov prihlásiť sa do diskusie k jednotlivým bodom zverejneného návrhu programu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva aj pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva a nielen 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

g) podmienkach zmeny5 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva pred jeho schválením 
ako celku, 

h) priebehu rokovania k jednotlivým bodom schváleného programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, 

i) určení časového rozpätia na vyjadrenie poslanca obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra 
obce Pernek, predsedu komisie, člena komisie a občana a možnosť jeho predĺženia, 

j) oprávnení občanov vyjadrovať svoje názory a predkladať orgánom obce svoje podnety a návrhy 
bez časového obmedzenia v osobitnom povinnom bode zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý 
má názov „Vystúpenie občanov“,  

k) náležitostiach uznesenia obecného zastupiteľstva, 
l) potvrdení uznesenia obecného zastupiteľstva, čiže o prelomení veta starostu, ktorý pozastavil 

výkon uznesenia obecného zastupiteľstva tým, že ho nepodpísal v lehote do 10 dní od schválenia 
uznesenia obecným zastupiteľstvom, 

m) vykonaní opravy formálnych chýb a vecných chýb v schválenom uznesení obecného 
zastupiteľstva, 

n) zriaďovaní stálych komisií a dočasných komisií obecného zastupiteľstva a o zriadení komisie  
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

o) vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Pernek, o vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce 
Pernek a o jeho odvolaní, 

p) zvolaní ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a o jeho priebehu, 
q) vyhotovovaní zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, jej náležitostiach, zverejňovaní 

a o podmienkach vykonania opravy chýb v zápisnici a 
r) o vyhotovovaní zvukového alebo zvukovo – obrazového záznamu zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 
 

 
 

§ 2 
Počet poslancov obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek je zastupiteľský zbor obce Pernek zložený zo siedmich poslancov 
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Pernek na štyri roky. Funkčné obdobie obecného 
zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.6 
 

 
 
 
 
 

 
5 t. j. vypustenie alebo doplnenie bodu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6 § 11 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 



3 
 

§ 3 
Kvórum potrebné na prijatie uznesení obecného zastupiteľstva 

a všeobecne záväzných nariadení obce 
 

(1) Súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov sa vyžaduje na 
a) schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva ako celku, 
b) schválenie zmeny poradia bodov schváleného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa,7 
c) schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva vo veciach, v ktorých všeobecne záväzný 

právny predpis neustanovuje osobitné kvórum8 na schválenie uznesenia, čiže na schválenie 
uznesenia vo všetkých veciach, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 až 4, 

d) vyhlásenie tajného hlasovania vo veciach uvedených v tomto nariadení a 
e) voľbu členov trojčlennej volebnej komisie, ktorá bude riadiť priebeh tajného hlasovania. 
 

(2) Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov sa vyžaduje na 
a) schválenie zmeny návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva9 pred schválením 

návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva ako celku, 
b) zvolenie hlavného kontrolóra obce Pernek v prvom kole,10 
c) odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek,11 
d) platnosť zmluvy o spolupráci obcí na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti,12 
e) platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí ako právnickej osoby,13 
f) prijatie rozhodnutia o tom, že starosta nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie 

ustanovené ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov14 (ďalej len „ústavný 
zákon č. 357/2004 Z. z.“). 
 

(3) Súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov sa vyžaduje na 
a) prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek, jeho zmeny a na zrušenie všeobecne 

záväzného nariadenia obce Pernek, 

 
7 Napr. z dôvodu, ak na prerokovanie konkrétneho bodu schváleného programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva čaká občan s nepriaznivým zdravotným stavom, tehotná žena a pod. 

8 § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení 
9 § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
10 § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení 
11 § 18a ods. 10 zákona o obecnom zriadení 
12 § 20, § 20a ods. 4 zákona o obecnom zriadení 
13 § 20b ods. 5 zákona o obecnom zriadení 

14 Čl. 9 ods. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.“): „Ak sa v konaní 
preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným 
zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, 
rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára 
v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. 
Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa odseku 10.“. 

V zmysle čl. 9 ods. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: „Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté 
najmenej nadpolovičnou väčšinou členov obecného zastupiteľstva; inak to znamená, že sa konanie zastavuje.“. 
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b) prijatie rozhodnutia o zastavení konania o nesplnení alebo porušení povinnosti upravenej 
ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z.15 

 
(4) Súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, čiže súhlas piatich poslancov, sa vyžaduje 

na 
a) potvrdenie uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorého výkon starosta pozastavil tým, že ho 

nepodpísal najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom,16 
b) prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o prevode majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa,17 
c) prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o prenájme majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa,18 
d) schválenie koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnej zmluvy  

na poskytnutie služby,19 uzatvorených podľa zákona o verejnom obstarávaní.20 
 

(5) Pri hlasovaní obecného zastupiteľstva sa v prípadoch, v ktorých je zákonom ustanovené kvórum, 
potrebné na prijatie uznesenia, vyjadrené zlomkom, sa 
a) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov rozumie päť poslancov21, 

 
15 Čl. 9 ods. 13 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: „Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil 
alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo v oznámení podľa čl. 7 
alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, orgán podľa odseku 1 rozhodne o zastavení konania.  
Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných 
členov orgánu, ktorý konanie uskutočňuje; také rozhodnutie je konečné. Ak orgán neprijme rozhodnutie 
o zastavení konania, konanie sa zastaví. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním 
o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá verejnej funkcie.“. 

16 § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení: „Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta 
najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“ 

§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,  
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 
ods. 10.“. 

§ 13 ods. 7 zákona o obecnom zriadení: „Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní 
hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.“ 

§ 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení: „Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 
pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 
potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca 
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“. 

17 § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o majetku obcí“) 

18 § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí 

19 § 9 ods. 2 písm. g) zákona o majetku obcí: „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncesné zmluvy na uskutočnenie 
stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu (ďalej len 
„koncesná zmluva“), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.“. 

20 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

21 Napr. § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení: „Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 
6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 
potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca 
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“. 
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b) trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov rozumie počet poslancov zistený 
matematickým výpočtom, ktorý, ak obsahuje akékoľvek číslo za desatinnou čiarkou, sa vždy 
zaokrúhľuje nahor. 

 
 

Čl. II 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
podklady zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a návrh uznesení obecného zastupiteľstva 
 
 

§ 4 
Zásady tvorby návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, jeho zverejňovanie 
a oprávnenie občanov prihlásiť sa do diskusie pred zasadnutím obecného zastupiteľstva 

 
(1) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce  

a na jej webovom sídle www.pernek.sk aspoň tri dni pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva.22 Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa v rovnakej lehote 
elektronicky zasiela poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi obce Pernek, 
predsedom komisií zriadených obecným zastupiteľstvom a ďalším osobám podľa rozhodnutia 
starostu. 
 

(2) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej aj „návrh programu zasadnutia OZ“)  
je zostavovaný spravidla tak, aby smeroval k čo najrýchlejšiemu a najefektívnejšiemu 
prerokovaniu čo najväčšieho počtu vecí tak, aby body návrhu programu zasadnutia OZ, u ktorých 
sa predpokladá dlhšia diskusia, boli zaradené až za bodmi návrhu programu zasadnutia OZ, 
u ktorých sa dlhšia diskusia nepredpokladá. Zároveň sa odporúča žiadosti fyzických osôb 
a právnických osôb, ktoré boli obci Pernek doručené v dostatočnom časovom predstihu pred 
uskutočnením zasadnutia obecného zastupiteľstva, zaradiť do prvej polovice bodov návrhu 
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.23  

 
(3) Povinným bodom každého návrhu programu zasadnutia OZ je bod „Vystúpenie občanov“, ktorý 

sa zaraďuje medzi záverečné body návrhu programu zasadnutia OZ. 
 

(4) Pri bode „Rôzne“ sa v návrhu programu zasadnutia OZ uvedie okruh tém, ktoré sú starostovi 
alebo tomu, kto zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, známe v čase prípravy návrhu 
programu zasadnutia OZ. 
 

(5) Návrh programu zasadnutia OZ obsahuje aj informáciu pre občanov o možnosti prihlásiť sa 
vopred, najneskôr v deň konania zasadnutia obecného zastupiteľstva do 15:00 hod., a to  
e-mailom na adresu: starosta@pernek.sk, telefonicky, písomne alebo osobne na Obecnom úrade 
Pernek24  

 
22 § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení 

23 Ide o opatrenie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa občania, ktorí čakajú iba na prerokovanie svojej žiadosti, 
nemuseli zúčastniť celého zasadnutia obecného zastupiteľstva, resp. jeho podstatnej časti. 

24 Obecný úrad Pernek, 900 53 Pernek 48, tel. č.: +421 34 778 41 23. 
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a) do diskusie ku konkrétnemu bodu alebo k bodom návrhu programu zasadnutia OZ a 
b) na vystúpenie v bode návrhu programu zasadnutia OZ, ktorý má názov „Vystúpenie občanov“. 

 
(6) Občania prihlásení vopred podľa odseku 5, vystúpia so svojimi príspevkami v poradí, v akom  

sa prihlásili. 
 

(7) Občania, ktorí sa neprihlásili vopred, sa môžu do diskusie ku konkrétnemu bodu alebo k bodom 
návrhu programu zasadnutia OZ a na vystúpenie v bode, ktorý má názov „Vystúpenia občanov“ 
prihlásiť aj priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva zdvihnutím ruky. Diskusné 
príspevky občanov prihlásených až na zasadnutí obecného zastupiteľstva, budú nasledovať  
po diskusných príspevkoch občanov, ktorí sa do diskusie ku konkrétnemu bodu alebo k bodom 
návrhu programu zasadnutia OZ prihlásili vopred. 

 
(8) Ak predmetom rokovania obecného zastupiteľstva majú byť aj informácie chránené podľa 

osobitných predpisov (napríklad obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo), 
návrh programu zasadnutia OZ sa zostavuje tak, že najskôr sa uvedú body, ktoré možno prerokovať 
na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Následne sa uvedú body, ktoré nemožno 
prerokovať na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, s poznámkou, že na tieto body návrhu 
programu zasadnutia OZ sa vzťahujú ustanovenia zákona o obecnom zriadení o neverejnosti 
rokovania obecného zastupiteľstva.25 

 
(9) Vzor návrhu programu zasadnutia OZ tvorí prílohu tohto nariadenia. 
 

 

§ 5 
Podklady zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 
(1) Starosta predloží poslancom obecného zastupiteľstva podklady k zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva spravidla tri dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(2) Podkladmi k zasadnutiu obecného zastupiteľstva sú najmä 
a) dokumenty súvisiace s bodmi návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
b) stanoviská a uznesenia komisií zriadených obecným zastupiteľstvom k bodom návrhu 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(3) Podklady k zasadnutiu obecného zastupiteľstva starosta predkladá poslancom obecného 
zastupiteľstva spravidla elektronicky. 

 
 

§ 6 
Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva  

 
(1) Starosta alebo obecný úrad pripraví návrhy uznesení obecného zastupiteľstva tak, aby poslanci mali 

možnosť oboznámiť sa s návrhmi uznesení obecného zastupiteľstva pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva. 
 

 
25 § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení 
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(2) Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa formulujú priamo na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva iba výnimočne. 

 

§ 7 
Pracovné porady starostu 

 
(1) Pred zasadnutím obecného zastupiteľstva sa môžu konať pracovné porady starostu, na ktoré 

starosta pozýva najmä poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce Pernek, 
predsedov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom a ďalšie osoby, ktorých účasť je podľa 
starostu na pracovnej porade potrebná. Starosta predloží osobám podľa predchádzajúcej vety 
podklady k pracovnej porade spravidla tri dni pred jej konaním. 
 

(2) Namiesto predsedu komisie sa pracovnej porady starostu môže zúčastniť člen komisie poverený 
predsedom komisie. Poverenie člena komisie predsedom komisie nemusí byť písomné. 

 
 

Čl. III 

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 
 

§ 8 
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva starostom,26 

rokovací deň a plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 

(1) Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva starosta. 
 

(2) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. 
 

(3) Rokovacím dňom obecného zastupiteľstva je spravidla27 pondelok. Zasadnutia obecného 
zastupiteľstva sa spravidla uskutočňujú v zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva  
na Obecnom úrade Pernek v čase od 18:00 hod. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa môže 
uskutočniť aj v iných priestoroch obce Pernek alebo na verejnom priestranstve v obci Pernek. 

 
(4) Konkrétne dni zasadnutí obecného zastupiteľstva môže starosta určiť vopred v pláne zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na kalendárny rok. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 
zostavuje starosta a môže byť predmetom schvaľovania obecného zastupiteľstva.28 Plán zasadnutí 
obecného zastupiteľstva na kalendárny rok sa zverejňuje na úradnej tabuli obce v závere 
predchádzajúceho kalendárneho roka alebo na začiatku príslušného kalendárneho roka najmenej  

 
26 § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 

27 Pojem „spravidla“ znamená, že tomu tak nemusí byť vždy. 

28 Čiže obecné zastupiteľstvo nemusí schvaľovať plán zasadnutí obecného zastupiteľstva; starosta môže zverejniť 
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva aj bez schválenia obecným zastupiteľstvom. Odporúča sa však termíny 
rokovaní (zasadnutí) obecného zastupiteľstva vopred dohodnúť s poslancami obecného zastupiteľstva. Ak by 
návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva schvaľovalo obecné zastupiteľstvo, na jeho schválenie postačuje 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 



8 
 

na 15 dní. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok sa zverejňuje na webovom 
sídle obce Pernek počas celého príslušného kalendárneho roka. 

 
(5) V prípade zmeny termínu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta bezodkladne, 

najneskôr do troch dní od zistenia skutočnosti, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa nemôže 
uskutočniť v plánovanom termíne, oznámi na úradnej tabuli obce Pernek, na webovom sídle obce 
Pernek a v miestnom rozhlase náhradný termín zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
 
 

§ 9 
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva  

zástupcom starostu alebo iným povereným poslancom29 
 
(1) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa potreby, najmenej však raz za 

tri mesiace, 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 zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

(2) Obecné zastupiteľstvo môže uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
určiť poslanca, ktorý bude poverený zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,  
ak zasadnutie obecného zastupiteľstva nezvolá, nebude môcť viesť alebo odmietne viesť zástupca 
starostu. Ak takýto poslanec nie je určený alebo nie je prítomný, zasadnutie obecného 
zastupiteľstva zvolá a vedie poslanec, ktorého písomne alebo elektronicky30 poverí zvolaním 
zasadnutia obecného zastupiteľstva nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

 
 
 

§ 10 
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva starostom  

na základe žiadosti tretiny poslancov31 
 
(1) Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta 

zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní32 od doručenia 
žiadosti na jeho konanie. 
 

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1, zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie.  

 
(3) Tretina zo siedmich poslancov obecného zastupiteľstva sú traja poslanci. 

 
 
 
 

 
29 § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 
30 e-mailom 
31 § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 
32 t. j. do 15 kalendárnych dní, nie pracovných dní 
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Čl. IV 

Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

§ 11 
Vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

právo starostu odmietnuť vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
strata práva starostu viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 
(1) Zasadnutia obecného zastupiteľstva vedie starosta.33 

 
(2) Zástupca starostu vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ak 

a) starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
b) starosta stratil právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu, že odmietol dať 

hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene34 alebo 
c) starosta stratil právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu, že neudelil slovo 

poslancovi, ktorý o slovo požiadal v súvislosti s prerokúvaným bodom schváleného programu 
zasadnutia OZ.35 
 

(3) Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
zasadnutie obecného zastupiteľstva vedie iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.  

 
 

§ 12 
Zistenie uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva 

 a určenie náhradného termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
v prípade, ak nie je spôsobilé uznášať sa 

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

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.36 
 

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný svoju neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
vopred oznámiť starostovi e-mailom, telefonicky, písomne alebo osobne. 

 
(3) V úvode zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta zistí, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé 

rokovať a uznášať sa, oznámi mená a priezviská neprítomných poslancov a následne verejne 
skonštatuje, či obecné zastupiteľstvo je alebo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 
(4) Ak v termíne do 45 minút od času, kedy sa malo začať zasadnutie obecného zastupiteľstva nie je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, zasadnutie obecného zastupiteľstva  
sa uskutoční v náhradnom termíne. Náhradný termín zasadnutia obecného zastupiteľstva 
oznámi starosta do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa malo uskutočniť zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 

 
33 § 13 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení 
34 § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
35 § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení 
36 § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení 
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§ 13 
Zmena návrhu programu zasadnutia OZ, 

schvaľovanie návrhu programu zasadnutia OZ ako celku 
 

(1) Po otvorení zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta prečíta návrh programu zasadnutia OZ 
a vyzve poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili, či majú návrh na doplnenie bodu  
do návrhu programu zasadnutia OZ alebo či majú návrh na vypustenie bodu z návrhu programu 
zasadnutia OZ (ďalej len „zmena návrhu programu zasadnutia OZ“). 

 
(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia OZ na začiatku zasadnutia37 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
 

(3) Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, čiže na doplnenie bodu 
alebo jeho vypustenie, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  

 
(4) Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ 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.38 

 
(5) Ak ide o zmenu návrhu programu zasadnutia OZ, najskôr sa hlasuje osobitne o doplnení alebo 

o vypustení bodu návrhu programu zasadnutia OZ. Po schválení zmeny návrhu programu 
zasadnutia OZ nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov sa pristúpi k schvaľovaniu návrhu 
programu zasadnutia OZ ako celku. Na schválenie návrhu programu zasadnutia OZ ako celku 
postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 
 

§ 14 
Zákaz vypustenia bodu schváleného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
(1) Zo schváleného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nemožno vypustiť žiadny bod. 

 
(2) Obecné zastupiteľstvo môže odložiť rokovanie o bode schváleného programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

 
§ 15 

Oprávnenie zmeniť poradie bodov schváleného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v prípade hodnom osobitného zreteľa 

 
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, najmä39 ak na prerokovanie konkrétneho bodu schváleného 
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva čaká občan s nepriaznivým zdravotným stavom alebo 
tehotná žena, môže obecné zastupiteľstvo uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou 

 
37 § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
38 § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení 

39 Slovo „najmä“ znamená „nielen“; zmenu poradia bodov schváleného programu rokovania obecného 
zastupiteľstva však možno vykonať len v odôvodnených prípadoch. 
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prítomných poslancov zmeniť poradie bodov schváleného programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prospech občana s nepriaznivým zdravotným stavom alebo tehotnej ženy. 

 
 

§ 16 
Voľba pracovných komisií  

 
(1) Po schválení návrhu programu zasadnutia OZ starosta určí zapisovateľa a navrhne dvoch 

overovateľov zápisnice a najmenej dvoch členov návrhovej komisie. 
 

(2) Overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

§ 17 
Verejnosť a neverejnosť rokovania obecného zastupiteľstva 

 
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy 
za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov 
(napríklad obchodné tajomstvo,40 bankové tajomstvo,41 daňové tajomstvo,42 osobné údaje43); 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, 

 
40 § 17 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: „Predmetom práv 
patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, 
výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu 
alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle 
majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie 
zabezpečuje.“ 

41 § 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov: „Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa 
klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie 
o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú 
povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. 
Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej 
banky môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho 
písomný pokyn na účely a za ďalších podmienok uvedených v tomto súhlase alebo pokyne, ak tento zákon 
neustanovuje inak. Klient má právo za úhradu vecných nákladov oboznámiť sa s informáciami, ktoré sa o ňom 
vedú v databáze banky alebo pobočky zahraničnej banky, a na obstaranie výpisu z nej. Za porušenie bankového 
tajomstva sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo 
pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta a informácie podľa osobitného predpisu.“ (t. j. podľa 
zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) 

42 § 11 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov: „Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa  
pri správe daní. Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná, 
a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie.“. 

43 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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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.44 

 

§ 18 
Vyjadrenie starostu k prerokúvanému bodu  

schváleného programu zasadnutia OZ 
 

Starosta uvedie každý bod schváleného programu zasadnutia OZ, informuje poslancov aj prítomnú 
verejnosť o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s každým bodom schváleného programu zasadnutia 
OZ, vyjadrí svoje stanovisko a prípadne požiada odborne spôsobilú osobu alebo inú zodpovednú osobu 
o doplnenie informácií uvedených starostom. 

 
 

§ 19 
Rozprava poslancov k prerokúvanému bodu  

schváleného programu zasadnutia OZ 
 

(1) Po vyjadrení starostu nasleduje rozprava poslancov k prerokúvanému bodu schváleného 
programu zasadnutia OZ, do ktorej sa poslanci prihlasujú zdvihnutím ruky. 
 

(2) Starosta udeľuje slovo poslancom v poradí, v akom sa prihlásili do rozpravy. 
 

(3) Vystúpenie poslanca by nemalo presiahnuť tri minúty. 
 

(4) Vystúpenie poslanca môže trvať aj dlhšie ako tri minúty, ak mu starosta po ich uplynutí 
neodňal slovo. 

 
(5) V rozprave sa ten istý poslanec môže vyjadriť v tej istej veci najviac dvakrát. 

 
 

§ 20 
Vyjadrenie hlavného kontrolóra k prerokúvanému bodu  

schváleného programu zasadnutia OZ 
 

(1) Po skončení rozpravy poslancov starosta umožní hlavnému kontrolórovi obce Pernek (ďalej aj 
„hlavný kontrolór“), aby sa vyjadril k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia 
OZ. Vystúpenie hlavného kontrolóra by nemalo presiahnuť tri minúty. Vystúpenie hlavného 
kontrolóra môže trvať dlhšie ako tri minúty, ak mu starosta po ich uplynutí neodňal slovo. 
 

(2) Časové rozpätie na vystúpenie hlavného kontrolóra sa neurčuje v týchto prípadoch45 
a) predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti,  
b) prednesenie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Pernek a k návrhu záverečného 

účtu obce Pernek pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
c) prednesenie správy o výsledkoch kontroly, 

 
44 § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení 
45 t. j. hlavný kontrolór môže hovoriť neobmedzene; odporúčaná maximálna dĺžka prejavu je 15 minút 
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d) prednesenie správy o kontrolnej činnosti, ktorú predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej 
raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.46  

 
 

§ 21 
Vyjadrenie predsedu komisie a členov komisie, ktorí nie sú poslancami,47  

k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ 
 

(1) Po vyjadrení hlavného kontrolóra k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ 
alebo ak sa hlavný kontrolór nevyjadrí, starosta vyzve na vyjadrenie sa k tomuto bodu 
schváleného programu zasadnutia OZ členov komisií, ktorí nie sú poslancami, a to v tomto poradí 
a) predsedu príslušnej komisie a členov príslušnej komisie, do vecnej pôsobnosti ktorej patrí 

prerokúvaný bod schváleného programu zasadnutia OZ a  
b) predsedu a členov ostatných komisií. 
 

(2) Vystúpenie predsedu komisie a vystúpenie členia komisie by nemalo presiahnuť tri minúty.48 
 

(3) Vystúpenie predsedu komisie a vystúpenie člena komisie môže trvať aj dlhšie ako tri minúty, ak 
im starosta po ich uplynutí neodňal slovo. 

 
(4) Člen komisie a predseda komisie sa môžu vyjadriť v tej istej veci jedenkrát. 

 
(5) Ak sa k bodu schváleného programu zasadnutia OZ nevyjadrí žiadny člen komisie, alebo ak sa 

vyjadrili všetci prihlásení členovia komisie, starosta vyhlási diskusiu občanov k prerokúvanému 
bodu schváleného programu zasadnutia OZ. 
 
  

 
46 § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení (Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra): „Kontrolnou 
činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 
s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 
predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania 
sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, 
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola 
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.“. 

§ 18f ods. 1 zákona o obecnom zriadení (Úlohy hlavného kontrolóra): „Hlavný kontrolór 
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, 
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 

najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, 
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením 

v obecnom zastupiteľstve, 
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí 

kalendárneho roku, 
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci  

zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce, 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad, 
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.“ 

47 Poslanec, ktorý je členom komisie, mal možnosť prihlásiť sa do rozpravy poslancov. 

48 t. j. 3 minúty predseda komisie, ďalšie 3 minúty iný člen komisie ako predseda komisie 
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§ 22 
Diskusia občanov k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ 

a určenie časového rozpätia diskusných príspevkov 
 

(1) Po skončení vystúpení predsedov komisií a členov komisií nasleduje diskusia občanov 
k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ (ďalej aj „diskusia občanov“). 
 

(2) Diskusia občanov k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva trvá celkovo najviac 15 minút, ak starosta nerozhodne inak. 

 
(3) Časové rozpätie diskusie občanov môže starosta skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od počtu 

občanov prihlásených do diskusie. 
 
(4) Ak sa do diskusie občanov k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ 

neprihlásil žiadny občan, diskusia občanov k prerokúvanému bodu schváleného programu 
zasadnutia OZ sa neuskutoční. 

 
(5) Do diskusie občanov ku konkrétnemu bodu zasadnutia OZ sa občania môžu prihlásiť 

a) vopred najneskôr v deň konania zasadnutia obecného zastupiteľstva do 15:00 hod.,  
a to e-mailom na adresu: starosta@pernek.sk, telefonicky, písomne alebo osobne  
na Obecnom úrade Pernek alebo  

b) priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva zdvihnutím ruky. 
 

(6) V diskusii občanov k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ najskôr 
vystúpia občania, ktorí sa do diskusie prihlásili vopred. Následne v diskusii občanov 
k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ vystúpia občania, ktorí  
sa prihlásili do diskusie občanov priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva zdvihnutím 
ruky. Starosta udeľuje občanom slovo v poradí, v akom sa prihlásili do diskusie. 
 

(7) Diskusný príspevok občana k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ  
by nemal presiahnuť tri minúty. Diskusný príspevok občana môže trvať aj dlhšie ako  
tri minúty, ak mu starosta po ich uplynutí neodňal slovo. 

 
(6) V diskusii občanov sa ten istý občan môže vyjadriť v tej istej veci najviac jedenkrát. 

 
 

§ 23 
Faktická poznámka 

 
(1) Po ukončení diskusie občanov k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ  

má každý49 právo na jednu faktickú poznámku, ktorou môže reagovať na vystúpenie 
ktoréhokoľvek rečníka alebo rečníkov. Každá faktická poznámka môže trvať najviac jednu 
minútu a tento čas nemožno predĺžiť. 
 

(2) Faktickú poznámku možno uplatniť zdvihnutím ruky v prípade, ak ide o  
a) upresnenie tvrdenia niektorého z prechádzajúcich rečníkov, 

 
49 Právo na faktickú poznámku má starosta, poslanci OZ, predsedovia a členovia komisií aj občania. 
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b) podanie pripomienky ohľadom prerokúvanej veci alebo 
c) predloženie návrhu postupu alebo riešenia v prerokúvanej veci. 

 
 

§ 24 
Povinný bod programu zasadnutia OZ 

„Vystúpenie občanov“ 
 

(1) Do záverečných bodov návrhu programu zasadnutia OZ sa vždy zaraďuje bod „Vystúpenie 
občanov“, v ktorom môžu občania vystúpiť s podnetmi, návrhmi alebo názormi. 
 

(2) Bod „Vystúpenie občanov“ nemožno z návrhu programu zasadnutia OZ vypustiť. 
 

(3) Časové rozpätie na vystúpenie občana v tomto bode schváleného programu zasadnutia OZ  
sa neurčuje. Vystupujúci občan by však mal prihliadať na záujem ďalších občanov predniesť 
orgánom obce podnet, návrh alebo názor a na skutočnosť, že trvanie tohto bodu programu 
zasadnutia OZ by nemalo presiahnuť jednu hodinu. Odporúčaný čas na vystúpenie občana 
v tomto bode schváleného programu zasadnutia OZ je najviac 15 minút. 

 
 

§ 25 
Účasť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu,  

zástupcu vlády Slovenskej republiky alebo iného štátneho orgánu 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 
(1) Ak na rokovaní obecného zastupiteľstva požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády Slovenskej republiky alebo iného 
štátneho orgánu, slovo sa mu udelí50 vždy. 
 

(2) Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády 
Slovenskej republiky alebo iného štátneho orgánu vystúpi podľa poradia, v ktorom sa prihlásil  
do diskusie. 

 
(3) Odporúčané časové rozpätie na vystúpenie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca 

Európskeho parlamentu, zástupcu vlády Slovenskej republiky alebo iného štátneho orgánu  
je 15 minút. 

 
(4) Ak ide o vystúpenie prokurátora vo veciach dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej 

správy,51 dĺžka vystúpenia prokurátora závisí od náročnosti veci, ku ktorej sa prokurátor vyjadruje. 
 

§ 26 
Neudelenie slova a odňatie slova  

 
(1) Starosta neudelí slovo tomu, kto je pod zjavným vplyvom alkoholických nápojov alebo iných 

návykových látok. 

 
50 § 12 ods. 9 zákona o obecnom zriadení 
51 § 20 a nasl. zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
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(2) Starosta vždy odníme slovo tomu, kto na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
a) použil vulgarizmus, 
b) urazil iného občana alebo 
c) vstúpil do prejavu diskutujúceho alebo prerušil prejav diskutujúceho, ktorému starosta udelil 

slovo. 
 

(3) Starosta môže odňať slovo tomu, koho diskusný príspevok trvá dlhšie ako časové rozpätie 
ustanovené týmto nariadením. 
 

 
§ 27 

Vykázanie z rokovacej miestnosti 
 

(1) Starosta môže vykázať z rokovacej miestnosti toho, kto je pod zjavným vplyvom alkoholických 
nápojov alebo iných návykových látok; nevyžaduje sa, aby starosta pred vykázaním z rokovacej 
miestnosti takéhoto občana najskôr upozornil na možnosť vykázania. 
 

(2) Starosta môže vykázať z rokovacej miestnosti toho, kto opakovane (čiže najmenej dvakrát) 
a) použil vulgarizmus, 
b) urazil iného občana alebo 
c) vstúpil do prejavu diskutujúceho alebo prerušil prejav diskutujúceho, ktorému starosta udelil 

slovo, 
ak zároveň starosta upozornil túto osobu rušiacu rokovanie obecného zastupiteľstva  
na možnosť vykázania z rokovacej miestnosti pre jej správanie ešte predtým, ako sa táto 
osoba dopustila uvedeného protiprávneho konania opakovane. 

 
 

§ 28 
Prečítanie návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva 

členom návrhovej komisie 
 

Po vyhlásení možnosti uplatniť faktickú poznámku alebo po uplatnení poslednej faktickej poznámky 
starosta vyzve návrhovú komisiu na prečítanie návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva. 

 
 
 

§ 29 
Oprávnenie upresniť text návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva 

 
Po prečítaní návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva sa môže ktokoľvek52 prihlásiť s návrhom  
na upresnenie, vypustenie alebo doplnenie textu návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva. 

 
 
 
 

 
52 t. j. nielen člen orgánu obce, ale aj prítomný občan. 
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§ 30 
Zákaz diskusie k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ 

po prečítaní návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva a pred hlasovaním poslancov 
 

(1) Diskusia občanov k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ po prečítaní 
návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva a pred hlasovaním poslancov sa zakazuje. 
 

(2) Po prečítaní textu návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva možno rokovať iba o upresnení textu 
návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva. 

 
(3) Bezprostredne po prečítaní návrhu uznesenia obecného zastupiteľstva nasleduje hlasovanie 

poslancov obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 

Čl. V 

Verejné hlasovanie a tajné hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
a rozhodovanie žrebom v prípade rovnosti hlasov 

 
 
 

 
§ 31 

Verejné hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
 
(1) Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva poslanci hlasujú spravidla verejne zdvihnutím ruky, a to 

a) „za“ schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva, 
b) „proti“ prijatiu uznesenia obecného zastupiteľstva alebo 
c) „zdržal sa hlasovania“ o prijatí uznesenia obecného zastupiteľstva. 
 

(2) Poslanci hlasujú spravidla verejne o 
a) vzatí určitej skutočnosti na vedomie, 
b) schválení všeobecne záväzného nariadenia obce,  
c) vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 
d) prenechaní majetku obce do nájmu, 
e) prevode majetku obce, 
f) poskytnutí dotácie, 
g) poskytnutí sociálnej pomoci, 
h) prijatí úveru alebo pôžičky,  
i) vyhlásení miestneho referenda o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
j) vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu, 
k) vyhlásení tajného hlasovania, 
l) voľbe členov trojčlennej volebnej komisie, ktorá bude riadiť priebeh tajného hlasovania, 
m) akejkoľvek inej veci, ak sa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov neuzniesli, že sa 

o tejto inej veci uskutoční tajné hlasovanie. 
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(3) Ak sa poslanci neuzniesli na uskutočnení tajného hlasovania nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov, hlasujú verejne, a to aj o veciach uvedených v § 32 ods. 5 tohto nariadenia,53 ktoré by 
inak mohli byť predmetom tajného hlasovania. 
 

 
 

Tajné hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva 
 
 

§ 32 
Všeobecné ustanovenia o tajnom hlasovaní 

 
(1) Tajné hlasovanie sa vykonáva na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 
(2) Tajné hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.54 
 
(3) Poslanci môžu hlasovať tajne pomocou hlasovacích lístkov, ak sa na tom uzniesli v prípadoch 

uvedených v odseku 5 nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Hlasovanie poslancov 
o vyhlásení tajného hlasovania v konkrétnej veci je verejné. 
 

(4) Ak sa poslanci obecného zastupiteľstva neuzniesli na uskutočnení tajného hlasovania 
súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky, a to 
aj o veciach uvedených v odseku 5, o ktorých by inak mohli hlasovať tajne pomocou hlasovacích 
lístkov. 

 
(5) Poslanci môžu hlasovať tajne najmä ak ide o 

a) voľbu a odvolanie člena alebo členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, 
b) voľbu predsedu komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ak predseda komisie nebol 

zvolený členmi komisie, 
c) odvolanie predsedu komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ak sa na odvolaní predsedu 

komisie nedohodli členovia komisie a odvolanie predsedu komisie obecným zastupiteľstvom 
je potrebné pre zabezpečenie plynulej činnosti komisie, 

d) voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek, 
e) odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek, 
f) inú vec, ak sa poslanci obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov uzniesli, že o tejto veci sa uskutoční tajné hlasovanie. 
 
(6) Tajné hlasovanie riadi ad hoc55 zriadená volebná komisia56 zložená z troch poslancov, 

ktorých volí obecné zastupiteľstvo verejne nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
Volebná komisia si určí spomedzi seba predsedu komisie. 
 

 
53 Čiže o veciach, o ktorých sa môže uskutočniť tajné hlasovanie. 

54 Toto ustanovenie vychádza z § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo  
je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

55 „Ad hoc“, t. j. na tento účel. 

56 Túto komisiu možno nazvať aj inak, napr. „komisia pre zabezpečenie tajného hlasovania“. 
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(7) Voľba tajným hlasovaním sa uskutoční pomocou hlasovacích lístkov, ktoré sa vkladajú  
do čistých obálok. Hlasovacie lístky obsahujú 
a) odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej 

samosprávy, 
b) označenie, akej veci sa tajné hlasovanie týka a informáciu, že ide o tajné hlasovanie 

poslancov obecného zastupiteľstva, 
c) dátum konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom sa uskutočňuje tajné 

hlasovanie a informáciu o tom, či ide o prvé kolo tajného hlasovania alebo o druhé kolo 
tajného hlasovania, 

d) titul, meno a priezvisko kandidátov na funkciu člena alebo členov konkrétnej komisie; alebo 
titul, meno a priezvisko kandidátov na funkciu predsedu konkrétnej komisie; alebo titul, 
meno a priezvisko kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek; titul, meno 
a priezvisko kandidátov na tieto funkcie môže byť uvedené na hlasovacom lístku iba 
v prípade, ak títo kandidáti vyjadrili súhlas57 s kandidatúrou do tejto funkcie, 

e) každý kandidát na zvolenie do funkcie uvedenej v písm. d) má pred menom uvedené 
poradové číslo, 

f) informáciu, koľko členov komisie sa volí, a teda najviac koľko kandidátov na funkciu člena 
komisie môže poslanec zakrúžkovať, 

g) ak ide o odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek, člena komisie alebo predsedu komisie, 
hlasovací lístok obsahuje, okrem iného, aj titul, meno a priezvisko odvolávaného 
funkcionára. 
 

(8) Na obálke, do ktorej sa vkladá hlasovací lístok, sa uvedie odtlačok úradnej pečate obce Pernek 
používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy. 
 

(9) Hlasovací lístok je platný, ak  
a) poslanec vykonal hlasovanie zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta pri voľbe  

do funkcie, 
b) poslanec vykonal hlasovanie zakrúžkovaním možnosti „áno“ alebo zakrúžkovaním možnosti 

„nie“ pri odvolaní člena (členov) komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra. 
 
(10) Hlasovací lístok je neplatný, ak 

a) poslanec neupravil hlasovací lístok vôbec,  
b) poslanec neupravil hlasovací lístok spôsobom uvedeným v odseku 9,  
c) poslanec zakrúžkoval viac poradových čísel kandidátov, ako je počet voľných miest do týchto 

funkcií, 
d) v obálke sa nachádza viac ako jeden hlasovací lístok v tej istej veci, 
e) ak ide o odvolanie z funkcie, poslanec zakrúžkoval pri odvolávanom členovi (odvolávaných 

členoch) komisie, pri odvolávanom predsedovi komisie alebo pri odvolávanom hlavnom 
kontrolórovi obce obe možnosti „áno“ a „nie“, alebo nezakrúžkoval žiadnu z týchto možností. 

 
(11) Ak ide o voľbu člena (členov) komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra, 

predseda volebnej komisie alebo ním poverený člen volebnej komisie na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva po vykonaní prvého kola tajného hlasovania oznámi 
a) počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
b) súhrnný počet hlasovacích lístkov vydaných poslancom, 

 
57 Súhlas s kandidatúrou môže byť vyjadrený osobne, písomne alebo elektronicky (e-mailom). 
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c) počet všetkých hlasovacích lístkov prijatých od poslancov po vykonaní tajného hlasovania, 
d) počet platných hlasovacích lístkov, 
e) počet neplatných hlasovacích lístkov, 
f) počet platných hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti, 
g) informáciu, ktorý z kandidátov na člena (členov) komisie alebo predsedu komisie získal 

v prvom kole tajného hlasovania nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, 
h) informáciu, ktorý z kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek získal 

v prvom kole tajného hlasovania nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov,58 
i) informáciu, ktorí kandidáti z tých, ktorí nezískali potrebné kvórum uvedené v písm. g) 

alebo v písm. h), postupujú do druhého kola tajného hlasovania; do druhého kola tajného 
hlasovania postupuje vždy dvojnásobok kandidátov59 s najväčším počtom platných 
hlasov. 
 

(12) Ustanovenie odseku 11 sa primerane60 použije aj na oznámenie výsledku druhého kola tajného 
hlasovania. 
 

(13) Ak ide o odvolanie člena (členov) komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra, 
predseda volebnej komisie alebo ním poverený člen volebnej komisie oznámi 
a) počet poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
b) súhrnný počet hlasovacích lístkov vydaných poslancom, 
c) počet všetkých hlasovacích lístkov prijatých od poslancov po vykonaní tajného hlasovania, 
d) počet platných hlasovacích lístkov, 
e) počet neplatných hlasovacích lístkov, 
j) počet platných hlasov vyjadrujúcich súhlas s odvolaním člena (členov) komisie, predsedu 

komisie alebo hlavného kontrolóra, 
k) počet platných hlasov vyjadrujúcich nesúhlas s odvolaním člena (členov) komisie, predsedu 

komisie alebo hlavného kontrolóra, 
l) konštatovanie, či sa za odvolanie člena (členov) komisie alebo predsedu komisie 

vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov; ak sa za odvolanie člena (členov) 
komisie alebo predsedu komisie nevyslovila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, 
člen (členovia) komisie alebo predseda komisie neboli odvolaní,  

m) konštatovanie, či sa za odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek vyslovila 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov; ak sa za odvolanie hlavného kontrolóra obce 
Pernek nevyslovila nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, hlavný kontrolór nebol 
odvolaný. 

 
(14) Ak ide o odvolanie z funkcie, druhé kolo tajného hlasovania sa nevykonáva. Neúspešne 

odvolávaného člena (členov) komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra možno 
odvolávať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 
58 Čiže najmenej 4 hlasy poslancov. 

59 Ak sa volí jeden člen komisie, a v prvom kole tajného hlasovania žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov prítomných poslancov, do druhého kola tajného hlasovania postupujú dvaja kandidáti 
s najväčším počtom platných hlasov. 

Ak sa volia dvaja členovia komisie, a v prvom kole tajného hlasovania žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov prítomných poslancov, do druhého kola tajného hlasovania postupujú štyria kandidáti 
s najväčším počtom platných hlasov a pod.  

60 t. j. prispôsobí sa vzhľadom na odlišnosti druhého kola tajného hlasovania 
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(15) Ak ide o tajné hlasovanie v inej veci, ako je voľba do funkcie a odvolanie z funkcie, 
ustanovenia tohto nariadenia o tajnom hlasovaní sa použijú primerane61 s tým, že sa vykoná 
iba prvé kolo tajného hlasovania. Zároveň je potrebné prihliadať na to, aké kvórum 
ustanovuje zákon o obecnom zriadení alebo osobitný predpis na schválenie uznesenia, ktoré 
je predmetom tajného hlasovania. Ak sa takáto väčšina nedosiahne v prvom kole tajného 
hlasovania, návrh nebol v tajnom hlasovaní schválený. Opätovne možno o schválení tohto návrhu 
rozhodovať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 
(16) Priebeh tajného hlasovania a jeho výsledok sa zaznamená v Zápisnici zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva alebo v osobitnej zápisnici o tajnom hlasovaní obecného zastupiteľstva, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(17) Hlasovacie lístky z tajného hlasovania sa uchovávajú na Obecnom úrade Pernek spolu  
so Zápisnicou zo zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo spolu s osobitnou zápisnicou z tajného 
hlasovania obecného zastupiteľstva. 

 
 

§ 33 
Prvé kolo tajného hlasovania 

 
(1) Predseda volebnej komisie alebo ním poverený člen volebnej komisie odovzdá každému 

poslancovi obecného zastupiteľstva jeden hlasovací lístok a jednu čistú obálku, na ktorých je 
odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej 
samosprávy. 
 

(2) Ak ide o voľbu do funkcie, tajné hlasovanie sa vykoná tak, že poslanec zakrúžkuje poradové 
číslo kandidáta, ktorého chce zvoliť do funkcie. 

 
(3) Ak sa volí viac členov komisie, poslanec môže zakrúžkovať maximálne toľko kandidátov, 

koľko členov komisie sa volí. 
 

(4) Ak ide o odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek, člena (členov) komisie alebo predsedu 
komisie, tajné hlasovanie sa vykoná tak, že pod otázkou: „Ste za odvolanie pána / pani (titul, 
meno a priezvisko) ................................. z funkcie .......................................“ sa uvedú možnosti 
„áno“ a „nie“ a poslanec zakrúžkuje jednu z týchto možností. 

 
(5) Upravený hlasovací lístok poslanec vloží do obálky označenej odtlačkom úradnej pečate obce 

Pernek používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy a odovzdá predsedovi 
volebnej komisie. 

 
(6) Ak ide o voľbu kandidáta na funkciu člena (členov) komisie alebo predsedu komisie, do tejto 

funkcie je zvolený ten kandidát, ktorý v prvom kole tajného hlasovania získal (tí kandidáti, 
ktorí v prvom kole tajného hlasovania získali) nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 
prítomných poslancov.  

 

 
61 t. j. prispôsobia sa na konkrétnu vec. 
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(7) Kandidát na funkciu člena komisie alebo predsedu komisie je odvolaný z tejto funkcie, ak sa 
na jeho odvolaní zhodla nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.62 

 
(8) Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce je zvolený do tejto funkcie v prvom kole 

tajného hlasovania, ak získal súhlas nadpolovičnej väčšiny platných hlasov všetkých 
poslancov.63 

 
(9) Vzor hlasovacieho lístka pre prvé kolo tajného hlasovania je uvedený v prílohe tohto nariadenia. 
 

 
§ 34 

Druhé kolo tajného hlasovania 
 

(1) Druhé kolo tajného hlasovania sa vykoná v prípade, ak ide o voľbu do funkcie a v prvom kole 
tajného hlasovania kandidát nebol zvolený, pretože nezískal potrebný počet platných hlasov.64 
 

(2) Druhé kolo tajného hlasovania sa nevykoná 
a) pri odvolaní z funkcie, 
b) pri hlasovaní o inej veci, ako je voľba do funkcie. 

 
(3) Druhé kolo tajného hlasovania sa vykoná na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva,  

na ktorom sa vykonalo prvé kolo tajného hlasovania, ak 
a) kandidát na funkciu člena komisie alebo predsedu komisie nebol zvolený do tejto funkcie, 

pretože v prvom kole tajného hlasovania nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 
prítomných poslancov, 

b) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek nebol zvolený do tejto funkcie v prvom 
kole tajného hlasovania, pretože nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých 
poslancov. 
 

(4) Do druhého kola tajného hlasovania postúpi vždy dvojnásobok počtu kandidátov, ktorý je 
potrebný zvoliť.65 Do druhého kola tajného hlasovania postúpia tí kandidáti, ktorí získali 
v prvom kole tajného hlasovania najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov  
do druhého kola tajného hlasovania postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných 
hlasov.  

 
62 Vychádza z ustanovenia § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak zákon o obecnom zriadení, 
zákon o majetku obcí alebo ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. neustanovujú inak. 

63 § 18a ods. 3 prvá veta zákona o obecnom zriadení: „Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“ (čiže 4 platné hlasy) 

64 T. j. v prvom kole tajného hlasovania kandidát na funkciu člena komisie alebo kandidát na funkciu predsedu 
komisie nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov, resp. kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra obce nezískal v prvom kole tajného hlasovania nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. 

65 Napr. ak je potrebné zvoliť jedného člena komisie, do druhého kola tajného hlasovania postupujú 2 kandidáti  
na funkciu člena komisie, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. Ak je potrebné zvoliť 3 členov komisie,  
do druhého kola tajného hlasovania postupujú 6 kandidáti a pod. Ak ide o voľbu hlavného kontrolóra a v prvom 
kole tajného hlasovania žiadny z kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra nezískal nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov všetkých poslancov (§ 18a ods. 3 prvá veta zákona o obecnom zriadení), do druhého kola tajného 
hlasovania postupujú 2 kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.  
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(5) Ak ide o voľbu hlavného kontrolóra obce a v prvom kole tajnej voľby kandiduje iba jeden 
kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov, postupuje do druhého kola tajného hlasovania sám. 

 
(6) V druhom kole tajného hlasovania je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov.  
 

(7) Ak ide o voľbu viacerých členov komisie, v druhom kole tajného hlasovania sú zvolení tí 
kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. 

 
(8) Pri rovnosti hlasov v druhom kole tajného hlasovania sa rozhoduje žrebom.66  

 
(9) Na náležitosti hlasovacích lístkov, postup pri hlasovaní, úpravu hlasovacích lístkov, platnosť 

hlasovacích lístkov a zápisnicu o hlasovaní v druhom kole tajného hlasovania, sa vzťahujú 
ustanovenia tohto nariadenia o prvom kole tajného hlasovania. 

 
(10) Vzor hlasovacieho lístka pre druhé kolo tajného hlasovania je uvedený v prílohe tohto nariadenia. 

 
 

§ 35 
Rozhodovanie žrebom  

v prípade rovnosti hlasov v druhom kole verejného hlasovania  
a v prípade rovnosti hlasov v druhom kole tajného hlasovania 

 

(1) Rozhodovanie žrebom sa používa pri rovnosti hlasov 
a) v druhom kole verejného hlasovania, ak ide o voľbu hlavného kontrolóra  
b) v druhom kole tajného hlasovania, ak ide o voľbu člena (členov) komisie, predsedu komisie 

alebo hlavného kontrolóra, 
c) v inej veci, o ktorej to ustanoví obecné zastupiteľstvo uznesením. 

 
(2) Ak v druhom kole verejného hlasovania alebo v druhom kole tajného hlasovania získali najmenej 

dvaja kandidáti na rovnakú funkciu rovnaký počet platných hlasov, o zvolení kandidáta do funkcie 
sa rozhoduje žrebom na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa vykonali 
predchádzajúce dve kolá verejného hlasovania alebo tajného hlasovania. 
 

(3) Žrebom môže byť iba čistá listina označená úradnou pečaťou obce Pernek používanou pri výkone 
pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy. Žrebov môže byť iba toľko, koľko je počet kandidátov 
s rovnakým počtom platných hlasov. 

 
(4) Na každom žrebe predseda volebnej komisie čitateľne uvedie, v akej veci sa žrebovanie koná, 

dátum konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom sa vykonáva žrebovanie, informáciu, 
že ide o žreb, a titul, meno a priezvisko jedného kandidáta. Predseda volebnej komisie vyplní žreb 
pre každého kandidáta s rovnakým počtom platných hlasov tak, aby na každého kandidáta pripadal 
jeden žreb. 

 

 
66 § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 
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(5) Obaja overovatelia zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva verejne vyhlásia, že na každom 
žrebe je uvedený titul, meno a priezvisko jedného z kandidátov s rovnakým počtom platných 
hlasov a že nie sú dva, ani viac žrebov s menom a priezviskom toho istého kandidáta. 

 
(6) Predseda volebnej komisie vloží každý žreb do osobitnej obálky označenej úradnou pečaťou obce 

Pernek používanou pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy a všetky obálky premieša. 
 

(7) Následne vekom najstarší poslanec prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyberie jednu 
obálku, otvorí ju a prečíta meno a priezvisko vyžrebovaného kandidáta.  

 
(8) Ak ide o voľbu dvoch členov komisie, pričom najmenej traja kandidáti získali v druhom kole 

rovnaký počet platných hlasov, vekom najstarší poslanec prítomný na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva vyžrebuje dvoch kandidátov. 

 
(9) Overovatelia zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva verejne vyhlásia, že na žrebe je 

skutočne uvedené meno a priezvisko kandidáta, ktoré prečítal vekom najstarší poslanec obecného 
zastupiteľstva prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 
(10) Kandidát vyžrebovaný vekom najstarším poslancom prítomným na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva je vyžrebovaním platne zvolený do funkcie, o ktorú sa uchádzal. 
 

(11) Priebeh žrebovania sa uvedie v Zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo 
v osobitnej zápisnici o hlasovaní obecného zastupiteľstva, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
(12) Žreby sa uchovávajú na Obecnom úrade Pernek spolu so Zápisnicou zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva alebo spolu s osobitnou zápisnicou o hlasovaní obecného zastupiteľstva. 
 

(13) Vzor žrebu je uvedený v prílohe tohto nariadenia. 

 
 

§ 36 
Osobitné ustanovenie o voľbe člena (členov) komisií, predsedu komisie a hlavného kontrolóra 

obce verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním poslancov 
 

(1) Ak je člen (členovia) komisie alebo predseda komisie volený verejným hlasovaním zdvihnutím 
ruky, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných 
poslancov. Ak takúto väčšinu kandidát nezíska, druhé kolo verejného hlasovania sa nevykoná. 
Ten istý kandidát (tí istí kandidáti) sa môžu zúčastniť novej voľby, ktorá sa môže vykonať  
na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Nová voľba môže byť vykonaná verejným 
hlasovaním alebo tajným hlasovaním. 

 
(2) Ak je člen (členovia) komisie alebo predseda komisie volený tajným hlasovaním, zvolený je 

ten kandidát, ktorý v prvom kole tajného hlasovania získal nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov prítomných poslancov. Ak takúto väčšinu kandidát nezíska, uskutoční sa druhé kolo 
tajného hlasovania, do ktorého postupuje dvojnásobok kandidátov s najväčším počtom platných 
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hlasov. Zvolený je ten kandidát, ktorý (tí kandidáti, ktorí67) v druhom kole tajného hlasovania 
získal (získali) najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole tajného 
hlasovania sa rozhoduje žrebom. 

 
(3) Ak ide o kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek, ktorý v prvom kole verejného 

hlasovania alebo tajného hlasovania nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých 
poslancov, druhé kolo voľby hlavného kontrolóra sa vykoná vždy, bez ohľadu na to, či bol 
hlavný kontrolór v prvom kole voľby volený verejným hlasovaním zdvihnutím ruky alebo tajným 
hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov. V druhom kole verejného hlasovania alebo tajného 
hlasovania je zvolený ten kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. 

 
(4) V každom kole verejného hlasovania alebo tajného hlasovania môže poslanec odovzdať svoj 

hlas iba jednému kandidátovi, ak 
a) ide o voľbu do funkcie hlavného kontrolóra obce, 
b) ide o voľbu predsedu komisie, 
c) ide o voľbu člena komisie a obsadzuje sa iba jedno miesto v komisii. 

 
 
 

Čl. VI 

Náležitosti uznesenia obecného zastupiteľstva,  
lehota na podpisovanie uznesení a všeobecne záväzných nariadení,  

pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva  
a prelomenie veta starostu 

 

 
§ 37 

Náležitosti uznesenia obecného zastupiteľstva 
 

(1) Každé uznesenie obecného zastupiteľstva (ďalej aj „uznesenie OZ“) sa uvádza samostatne  
na „hlavičkovom papieri“ obce Pernek, ktorého náležitosťami sú erb obce Pernek a sídlo 
Obecného úradu obce Pernek. 
 

(2) Na každom uznesení OZ sa vždy uvádza: 
a) formulácia textu uznesenia OZ s rozhodnutím obecného zastupiteľstva o veci (t. j. obecné 

zastupiteľstvo „schvaľuje“, „neschvaľuje“, „berie na vedomie“, „odporúča“, „odkladá“, 
„vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž“, „zamieta“, „odmieta“, „ukladá komisii úlohu“, 
„poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontroly vo veci“ a pod.),68 

b) celkový počet poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanci OZ“),  
c) počet poslancov OZ, ktorí boli prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo 

uznesenie OZ prijaté,  

 
67 ak sa volí viac členov komisie 
68 Obecné zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy starostovi, pretože obecné zastupiteľstvo a starosta sú dva 
rovnocenné orgány obce; starosta nie je podriadený obecnému zastupiteľstvu (§ 10 ods. 1 zákona o obecnom 
zriadení“). 
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d) počet poslancov, ktorí hlasovali „za“ schválenie uznesenia OZ, 
e) počet poslancov, ktorí hlasovali „proti“ prijatiu uznesenia OZ, 
f) počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania o prijatí uznesenia OZ, 
g) titul, meno a priezvisko poslancov, ktorí hlasovali „za“ schválenie uznesenia, 
h) titul, meno a priezvisko poslancov, ktorí hlasovali „proti“ prijatiu uznesenia, 
i) titul, meno a priezvisko poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, 
j) titul, meno, priezvisko a podpisy overovateľov, 
k) odtlačok veľkej okrúhlej úradnej pečate obce Pernek používanej pri výkone pôsobnosti 

v oblasti územnej samosprávy. 
 
(3) V uznesení OZ sa môže uviesť dôvod, pre ktorý poslanec OZ hlasoval „proti“ prijatiu uznesenia 

OZ, alebo pre ktorý sa zdržal hlasovania, najmä ak poslanec OZ na zasadnutí OZ verejne vyhlásil, 
aby bol dôvod jeho hlasovania „proti“ prijatiu uznesenia OZ alebo dôvod, pre ktorý sa hlasovania 
zdržal, uvedený v uznesení OZ. 

 
(4) Každé uznesenie obecného zastupiteľstva, s ktorým starosta súhlasí, starosta podpíše 

osobitne najneskôr do 10 dní odo dňa jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.69 
 

(5) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, ktoré podľa názoru starostu odporuje zákonu 
alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným 
zastupiteľstvom.70 Starosta však nemôže pozastaviť výkon uznesenia o voľbe a odvolaní hlavného 
kontrolóra a výkon uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.71 

 
(6) Ak na uznesení obecného zastupiteľstva nebude uvedený podpis overovateľa alebo overovateľov, 

uznesenie obecného zastupiteľstva bude platné, ak bude podpísané starostom.72  
 
(7) Všetky uznesenia OZ prijaté (schválené) na danom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zviažu 

šnúrou a miesto zviazania uznesení OZ sa prelepí papierovou lepiacou páskou, na ktorú bude 
následne odtlačená veľká okrúhla úradná pečať obce Pernek používaná pri výkone pôsobnosti 
v oblasti územnej samosprávy. Prelepenie zviazania uznesení OZ sa opatrí podpismi 
overovateľov a starostu. 

 

 
§ 38 

Podpisovanie a zverejňovanie uznesení obecného zastupiteľstva  
a všeobecne záväzných nariadení obce 

 
(1) Starosta podpisuje schválené uznesenia obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzné 

nariadenia obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.73 
 

 
69 § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení 
70 § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení  
71 § 13 ods. 7 zákona o obecnom zriadení 

72 (t. j. aj bez podpisu overovateľa, resp. overovateľov; § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov), 

73 § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení 
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(2) Schválené uznesenia obecného zastupiteľstva podpisujú okrem starostu aj obaja overovatelia 
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom boli uznesenia schválené.  

 
(3) Ak overovateľ nepodpíše uznesenie obecného zastupiteľstva, na platnosť uznesenia obecného 

zastupiteľstva táto skutočnosť nemá žiadny vplyv, ak je uznesenie obecného zastupiteľstva 
podpísané starostom. 

 
(4) Prijaté (schválené) uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejňujú na webovom sídle obce 

Pernek najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom; uznesenia obecného 
zastupiteľstva sa zverejňujú na neobmedzený čas. 

 
(5) Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce sa zverejňujú na úradnej tabuli obce Pernek  

a na jej webovom sídle najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. 
Všeobecne záväzné nariadenia obce sa vyvesia na úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní; 
vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli je podmienkou jeho platnosti.74 Na webovom sídle obce 
sa všeobecne záväzné nariadenia obce zverejňujú na neobmedzený čas. 

 

 
§ 39 

Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva starostom  
(veto starostu) 

 
(1) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že 

odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr 
do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.75 
 

(2) Starosta nemôže pozastaviť výkon uznesenia o 
a) voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra obce a  
b) o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.76 
 

(3) Rozhodnutie nepodpísať uznesenie obecného zastupiteľstva starosta bezodkladne, najneskôr  
do 5 pracovných dní, oznámi všetkým poslancom obecného zastupiteľstva e-mailom, osobne, 
telefonicky alebo písomne. 
 

(4) Informáciu o nepodpísaní uznesenia obecného zastupiteľstva starosta bezodkladne zverejní  
aj na webovom sídle obce Pernek tak, že k textu obecným zastupiteľstvom schváleného uznesenia 
uvedie „NEPODPÍSANÉ  UZNESENIE  OZ“. 

 
74 § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení: „Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením 
nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak 
v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno 
v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.“. 

§ 6 ods. 9 zákona o obecnom zriadení: „Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho 
platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle obce.“. 

§ 6 ods. 10 zákona o obecnom zriadení: „Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá 
ich vydala.“. 

75 § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení 
76 § 13 ods. 7 zákona o obecnom zriadení 
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§ 40 
Potvrdenie pozastaveného uznesenia obecného zastupiteľstva77 

(prelomenie veta starostu) 
 

(1) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený tým, že ho starosta nepodpísal 
najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom, môže obecné 
zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. 
Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie 
stráca platnosť.  
 

(2) Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. 
 
 

§ 41 
Oprava chýb v schválenom uznesení obecného zastupiteľstva 

 
Ak sa dodatočne zistí, že uznesenie obecného zastupiteľstva obsahuje formálnu chybu alebo vecnú 
nesprávnosť, obecné zastupiteľstvo môže väčšinou, ktorá bola potrebná na schválenie uznesenia, 
schváliť nové uznesenie, ktorým sa vykoná oprava formálnej chyby alebo vecnej nesprávnosti 
v pôvodnom uznesení obecného zastupiteľstva. 

 
 

 

Čl. VII 

Vznik neuznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva počas jeho zasadnutia; 
pokračovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva v iný deň 

 
 
 

§ 42 
Vznik neuznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva  

počas jeho zasadnutia 
 
(1) Ak počas zasadnutia obecného zastupiteľstva klesne počet poslancov obecného zastupiteľstva  

pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov a ani do 30 minút od zistenia tejto skutočnosti 
starostom nie je na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v inom termíne, ktorý určí starosta 
a na ktorom sa prerokujú zostávajúce body schváleného programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva; toto zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude považovať za súčasť pôvodného 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(2) Nový termín zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom sa prerokujú zostávajúce body 
schváleného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, starosta oznámi do 5 pracovných 
dní. 

 
77 § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení 
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§ 43 
Postup, ak obecné zastupiteľstvo nestihne prerokovať  

niektoré body schváleného programu zasadnutia 
 

(1) Ak obecné zastupiteľstvo nestihne prerokovať niektoré body schváleného programu na svojom 
zasadnutí, obecné zastupiteľstvo sa môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
poslancov rozhodnúť, že v rokovaní bude pokračovať v náhradnom termíne. Rokovanie 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne, sa bude považovať za súčasť 
pôvodného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(2) Náhradný termín svojho zasadnutia obecné zastupiteľstvo stanoví najneskôr na 15. deň  
po uskutočnení zasadnutia, na ktorom nestihlo prerokovať niektoré body schváleného programu 
svojho zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo na tom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v náhradnom 
termíne, nemôže do schváleného programu zasadnutia, v ktorom pokračuje, doplniť ďalšie body.  

 
(3) Uznesenia obecného zastupiteľstva, s ktorých obsahom starosta súhlasí, ako aj schválené 

všeobecne záväzné nariadenia, starosta podpíše v lehote do 10 dní odo dňa ich schválenia 
obecným zastupiteľstvom.78 

 

 
 

Čl. VIII 

Zriaďovanie komisií obecného zastupiteľstva 
 

 
K o m i s i e    z r i a d e n é   

p o d ľ a   z á k o n a   o   o b e c n o m   z r i a d e n í79  

 
 

§ 44 
Zloženie stálych komisií a dočasných komisií,  

účasť vo viacerých komisiách 
a vplyv zániku mandátu poslanca na jeho členstvo v komisii 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány.80 Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie uznesením schváleným 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov sa vyžaduje aj na voľbu členov komisie. 

 
78 § 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; uznesenia, ktoré boli 
schválené skôr, starosta podpíše v lehote do 10 dní od ich schválenia, ak s ich obsahom súhlasí. 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré je pokračovaním skoršieho zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
sa nemusia zúčastniť tí istí poslanci. Podstatné je iba to, aby bolo obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 

79 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

80 § 15 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 
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(2) Komisie zriadené podľa zákona o obecnom zriadení, čiže stále komisie a dočasné komisie,  
sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným 
zastupiteľstvom.81 

 
(3) Každá komisia má najmenej troch členov, z ktorých aspoň jeden je poslancom obecného 

zastupiteľstva. Maximálny počet členov komisie nie je určený.  
 

(4) Predsedom komisie nemusí byť poslanec obecného zastupiteľstva. 
 

(5) Predsedu komisie volia členovia komisie spomedzi seba. Obecné zastupiteľstvo môže zvoliť 
predsedu komisie, ak predsedu komisie nezvolia členovia komisie. Predsedu komisie môže 
obecné zastupiteľstvo voliť verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním. 

 
(6) Predsedu komisie odvolávajú členovia komisie. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať predsedu 

komisie, ak sa na odvolaní predsedu komisie nedohodli členovia komisie a odvolanie predsedu 
komisie obecným zastupiteľstvom je potrebné pre zabezpečenie plynulej činnosti komisie. 
Predsedu komisie môže obecné zastupiteľstvo odvolať verejným hlasovaním alebo tajným 
hlasovaním. 

 
(7) Komisia môže mať podpredsedu komisie. Podpredsedu komisie volia a odvolávajú členovia 

komisie spomedzi seba. 
 

(8) Poslanec obecného zastupiteľstva alebo iná osoba môžu byť súčasne členmi najviac dvoch 
komisií zriadených podľa zákona o obecnom zriadení. 

 
(9) Ak sa poslanec obecného zastupiteľstva vzdá mandátu poslanca, ale zároveň sa nevzdá 

členstva v komisii, zostáva členom komisie ako občan. Ak bol tento poslanec jediným 
poslancom v komisii, obecné zastupiteľstvo zvolí do tejto komisie iného poslanca. 

 
 

§ 45 
Zvolávanie zasadnutí komisií 

 
(1) Komisie zasadajú podľa potreby v zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva na Obecnom 

úrade Pernek alebo v iných priestoroch obce Pernek, alebo na verejnom priestranstve obce 
Pernek.  
 

(2) Zasadnutie komisie je oprávnený zvolať  
a) starosta, 
b) predseda komisie, 
c) podpredseda komisie, ak je táto funkcia zriadená, 
d) člen komisie poverený predsedom komisie, 
e) nadpolovičná väčšina členov komisie. 
 

(3) Namiesto zasadnutia komisie sa môže uskutočniť rokovanie komisie v on-line priestore.82 
 

 
81 Člen komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva, nemusí mať trvalý pobyt v obci. 
82 Napr. Slack, Whatsapp a pod. 
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§ 46 
Spôsob rozhodovania stálych komisií a dočasných komisií 

 
(1) Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov; alebo ak v on-line priestore určenom na rokovanie komisie komunikuje 
nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 
 

(2) Na svojom zasadnutí komisia rozhoduje formou uznesení prijatých nadpolovičnou väčšinou 
členov komisie prítomných na jej zasadnutí.  

 
(3) Ak ide o rokovanie komisie v on-line priestore, komisia rozhoduje formou uznesení prijatých 

nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov. 
 

(4) Komisia schvaľuje uzneseniami aj svoje stanoviská, ktoré bezodkladne predkladá obecnému 
zastupiteľstvu a starostovi. 
 
 

§ 47 
Verejnosť a neverejnosť rokovania stálych komisií a dočasných komisií 

 
(1) Rokovanie komisie, ktoré sa vykonáva formou zasadnutia komisie, je zásadne83 verejné. 

 
(2) Rokovanie komisie je neverejné v tých prípadoch, v ktorých je neverejné zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.84 
 
 

§ 48 
Vzťah stálych komisií a dočasných komisií 
k starostovi a k obecnému zastupiteľstvu 

 
(1) Starosta formou e-mailu zasiela predsedom komisií materiály súvisiace s pôsobnosťou komisií. 

Predseda komisie prepošle tieto materiály ostatným členom komisie.  
 

(2) Členovia komisií rokujú o materiáloch podľa odseku 1 na svojom zasadnutí alebo v on-line 
priestore. Komisia o rokovaní vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží starostovi a obecnému 
zastupiteľstvu pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Obec zverejňuje zápisnice z verejných 

 
83 „zásadne“ znamená „nie vždy“ 

84 § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení: „Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné 
zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené 
podľa osobitných zákonov; 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.“. 

V zmysle § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení ochrane podlieha obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, 
daňové tajomstvo a pod. 



32 
 

zasadnutí komisie a z on-line rokovania komisie, ak sa na tomto rokovaní neprejednávali 
skutočnosti chránené osobitnými predpismi.85 

 
(3) Uznesenia komisií a stanoviská komisií nie sú pre obecné zastupiteľstvo a starostu záväzné. 

Komisia môže obecnému zastupiteľstvu a starostovi iba odporučiť návrh riešenia. 
 

 
§ 49 

Stále komisie obecného zastupiteľstva 
a ich pôsobnosť 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto stále komisie  

a) Komisia pre financie a rozpočet, 
b) Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu, 
c) Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť. 

 
(2) Komisia pre financie a rozpočet najmä86 

a) prerokúva návrh rozpočtu obce a jeho zmeny, 
b) prerokúva návrh záverečného účtu obce, 
c) prerokúva žiadosti o odkúpenie hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku obce, 
d) prerokúva žiadosti o nájom majetku obce, 
e) prerokúva všetky žiadosti a iné podnety súvisiace s vyplatením finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce Pernek87 fyzickej osobe alebo právnickej osobe, 
f) predkladá starostovi a obecnému zastupiteľstvu odporučenie vo veci prijatia dotácie  

na realizáciu verejnoprospešných cieľov v obci Pernek, 
g) predkladá starostovi a obecnému zastupiteľstvu stanovisko alebo odporučenie vo veci prijatia 

pôžičky alebo úveru, 
h) vypracúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce vo svojej pôsobnosti a vyhodnocuje 

pripomienky podané k týmto návrhom, 
i) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce vo veciach miestnych 

daní, miestnych poplatkov, administratívnych poplatkov, prevodu majetku obce, prenájmu 
majetku obce, platenia nájomného osobami užívajúcimi majetok obce a vo veci poskytovania 
finančných prostriedkov v rozpočtu obce, 

j) vykonáva vyhodnocovanie obchodnej verejnej súťaže v prípade, ak na vyhodnotenie 
obchodnej verejnej súťaže nebola ustanovená osobitná komisia, 

k) plní ďalšie úlohy vo veci hospodárenia s majetkom obce Pernek a úlohy, ktorými ju poverí 
obecné zastupiteľstvo alebo starosta. 

 
(3) Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu najmä 

a) prerokúva zámer výstavby v obci Pernek, 
b) pripravuje pre obec Pernek vyjadrenie k návrhu územného plánu Bratislavského 

samosprávneho kraja a k návrhom jeho zmien, ak bola obec Pernek požiadaná o predloženie 
takéhoto vyjadrenia, 

 
85 Napr. bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo a pod. 

86 „Najmä“ znamená „nielen“. 

87 Napr. žiadosť fyzickej osoby o poskytnutie sociálnej pomoci, žiadosť právnickej osoby o poskytnutie dotácie. 
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c) vyjadruje sa k návrhu územného plánu obce Pernek a k návrhom jeho zmien, 
d) môže navrhnúť obci zmenu územného plánu obce alebo prijatie nového územného plánu 

obce, 
e) vyjadruje sa k žiadostiam o stavebné povolenie, k ohláseniam drobných stavieb a k návrhom 

na odstránenie stavby, 
f) vyjadruje sa k podnetom vo veciach stavieb uskutočnených na cudzom pozemku 

a k podnetom vo veciach stavieb uskutočnených bez povolenia stavebného úradu, 
g) vyjadruje sa k žiadostiam o odkúpenie nehnuteľného majetku obce,  
h) navrhuje riešenia vo veci ochrany a tvorby životného prostredia, čistoty verejných 

priestranstiev, lesov a miestneho potoka, 
i) upozorňuje obec na existenciu nelegálnych skládok odpadu, ktoré zistí vlastnou činnosťou, 

alebo o ktorých sa dozvie na základe podnetu občanov, 
j) navrhuje riešenia vo veci úpravy verejnej zelene, 
k) navrhuje riešenia k otázke stavu miestnych komunikácií, 
l) navrhuje riešenia v oblasti zlepšenia dopravnej situácie v obci Pernek, ktoré môžu byť  

pre obec podnetom na ďalšie konanie s príslušnými orgánmi v tejto veci, 
m) vypracúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce vo svojej pôsobnosti a vyhodnocuje 

pripomienky podané k týmto návrhom, 
n) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce vo veciach patriacich 

do jej pôsobnosti, 
o) plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí obecné zastupiteľstvo alebo starosta. 

 
(4) Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť najmä 

a) poskytuje obci súčinnosť pri plánovaní a realizácii spoločenských a športových podujatí 
organizovaných obcou, 

b) môže navrhnúť uskutočnenie spoločenského podujatia alebo športového podujatia v obci 
a podieľať sa na jeho príprave, 

c) upozorňuje na potrebu ochrany vecí alebo hodnôt majúcich pre obec Pernek význam 
z kultúrneho alebo historického hľadiska a navrhuje spôsob ochrany týchto vecí alebo 
hodnôt, 

d) predkladá návrhy riešení na zlepšenie sociálnej starostlivosti o občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím a občanov, ktorí sú v nepriaznivej hmotnej situácii alebo ktorí sú 
odkázaní na pomoc iných,  

e) vyjadruje sa k žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie sociálnej pomoci a o svojom odporúčaní 
bezodkladne upovedomí Komisiu pre financie a rozpočet, starostu a obecné zastupiteľstvo, 

f) vypracúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce vo svojej pôsobnosti a vyhodnocuje 
pripomienky podané k týmto návrhom, 

g) vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce vo veciach patriacich 
do jej pôsobnosti, 

h) plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí obecné zastupiteľstvo alebo starosta. 
 

(5) Ak sa vec týka dvoch alebo všetkých komisií, vec prerokujú všetky komisie, ktorých sa vec 
týka.88 Komisie medzi sebou spolupracujú a navzájom si poskytujú súčinnosť. 

 
88 Napríklad: 

 žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce patrí do pôsobnosti Komisie pre financie a rozpočet aj 
do pôsobnosti Komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu, 
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§ 50 
Dočasné (ad hoc) komisie obecného zastupiteľstva 

a ich pôsobnosť 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť aj dočasné (ad hoc) komisie na vykonanie konkrétnej úlohy 
alebo činnosti.  
 

(2) Pôsobnosť dočasnej komisie obecné zastupiteľstvo vymedzí v uznesení, ktorým takúto komisiu 
zriadi. 

 
(3) Dočasná komisia zaniká vykonaním úlohy alebo činnosti, na ktorú bola zriadená, ak obecné 

zastupiteľstvo nerozhodlo o zrušení dočasnej komisie už skôr uznesením prijatým nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov. 

 
 
 

K o m i s i a    z r i a d e n á  
p o d ľ a   ú s t a v n é h o   z á k o n a   n a   o c h r a n u   v e r e j n é h o   z á u j m u89 

 
 

§ 51 
Zloženie Komisie na ochranu záujmu 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo povinne zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „Komisia na ochranu verejného záujmu“). 
 

(2) Komisia na ochranu verejného záujmu musí mať aspoň troch členov. Členom tejto komisie môže 
byť iba poslanec obecného zastupiteľstva zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov.90 

 

§ 52 
Pôsobnosť Komisie na ochranu záujmu 

 
Komisia na ochranu verejného záujmu vykonáva svoju pôsobnosť podľa ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
ústavných zákonov, ktorý ustanovuje 
a) nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, 

 

 prerokovanie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci patrí do pôsobnosti Komisie pre financie a rozpočet 
a zároveň aj do pôsobnosti Komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť, 

 návrh na zmenu územného plánu obce patrí do pôsobnosti Komisie pre výstavbu, životné prostredie 
a dopravu aj do pôsobnosti Komisie pre financie a rozpočet (finančné hľadisko vypracovania návrhu  
na zmenu územného plánu obce) a pod.  

89 Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších ústavných zákonov (ďalej len „ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.“). 

90 Čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
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b) povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného 
záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a 

c) zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení 
ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi  
za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.91 

 
 
 

S p o l o č n é    u s t a n o v e n i e    
o   r o k o v a n í   k o m i s i í92  

 
 

§ 53 
 

Podrobnosti o rokovaní stálych komisií obecného zastupiteľstva, dočasných (ad hoc) komisií obecného 
zastupiteľstva a Komisie na ochranu verejného záujmu ustanoví Rokovací poriadok komisií. 

 

 

 

Čl. IX 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce, 
náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce 

a voľba a odvolanie hlavného kontrolóra obce 
 

 

§ 54 
Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra 

 
(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je minimálne stredoškolské 

vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.93 
 

(2) Hlavný kontrolór obce Pernek môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Hlavný 
kontrolór obce Pernek môže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto povolenie sa nevzťahuje  
na právnickú osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená94 za trestný čin spáchaný počas pôsobnosti 

 
91 Čl. 1 písm. a) až c) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

92 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

93 § 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra  
je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.“ 

94 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 91/2016 Z. z.“) 



36 
 

kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce alebo počas pôsobnosti zvoleného hlavného 
kontrolóra obce v jej riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne.95 Verejný zoznam 
právoplatne odsúdených právnických osôb vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.96 

 
 

§ 55 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

 
(1) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala 
počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.97  
 

(2) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zanikol vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou 
alebo vyhlásením za mŕtveho, obecné zastupiteľstvo vyhlási novú voľbu hlavného kontrolóra tak, 
aby sa konala najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. 

 
(3) Na schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce  

je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. V uznesení o vyhlásení voľby 
hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo uvedie aj rozsah pracovného úväzku hlavného 
kontrolóra.98 

 
§ 56 

Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra 
 

Ak obecné zastupiteľstvo v uznesení o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra neurčí inak, pracovný 
úväzok hlavného kontrolóra je 11 hodín mesačne. 

 

§ 4 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. (Trestná zodpovednosť právnickej osoby): „Trestný čin podľa § 3 je spáchaný 
právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom,  
ak konal 
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, 
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo 
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.“ 

§ 4 ods. 2 zákona č. 91/2016 Z. z.: „Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba 
uvedená v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti 
umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.“. 

95 § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný 
kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti 
ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje 
na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, 
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku 
svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami 
kontrolnej činnosti.“. 

96 https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob 

97 § 18a ods. 2 prvá veta zákona o obecnom zriadení 

98 § 18a ods. 6 zákona o obecnom zriadení: „Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie 
pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné 
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.“ 
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§ 57 
Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra 

a lehota na jej doručenie obecnému úradu 
 

(1) Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať99 svoju písomnú prihlášku  
na obecnom úrade najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra.100 
 

(2) Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra musí obsahovať 
a) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu,  

e-mailovú adresu,101 telefónne číslo a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 
osobitného predpisu,102 

b) štruktúrovaný profesijný životopis, 
c) úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; na funkciu 

hlavného kontrolóra obce sa vyžaduje minimálne úplné stredné vzdelanie ukončené 
maturitnou skúškou, 

d) čestné vyhlásenie o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 
podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, 

e) čestné vyhlásenie o tom, či ku dňu podania prihlášky je kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť a ak áno, je potrebné uviesť ich obchodné meno, právnu 
formu, IČO a sídlo, 

f) čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, že ku dňu podania prihlášky 
nemá dlh voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu, ani voči obci 
Pernek, 

g) čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, že nevykonáva funkciu, ktorá je 
nezlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra obce,103 

h) informáciu o tom, či kandidát na funkciu hlavného kontrolóra ku dňu podania prihlášky 
vykonáva funkciu hlavného kontrolóra aj v inej obci, 

i) návrh koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra;104 odporúčaný rozsah návrhu 
koncepcie je jedna strana A4, 

 
99 Písomnú prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr 14 dní pred 
dňom konania voľby hlavného kontrolóra; nestačí prihlášku v tejto lehote iba podať na poštovú prepravu. 

100 § 18a ods. 2 druhá veta zákona o obecnom zriadení 

101 E-mailovú adresu uvedie kandidát na funkciu hlavného kontrolóra v prípade, ak ju má zriadenú 

102 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

103 § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, 
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca 
obce, prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, sudcu a pod. 

104 V návrhu koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra kandidát na funkciu hlavného kontrolóra uvedie 
najmä, na čo bude klásť dôraz pri výkone kontrolnej činnosti, ako bude postupovať pri zistení nedostatkov a pod. 
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j) údaje potrebné na to, aby obec mohla podľa osobitného zákona105 bezodkladne požiadať 
Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o vydanie výpisu z registra trestov;106 ide 
o tieto údaje107 
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene 

mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku, 
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 

narodenej v cudzine aj štát narodenia, 
3. štátne občianstvo, 
4. pohlavie, 
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 

 
(3) Prihláška sa podáva v zalepenej obálke s nápisom „Voľba hlavného kontrolóra obce“. Čestné 

vyhlásenia podľa odseku 2 a informácie požadované v odseku 2 môžu byť uvedené na jednej 
listine. 
 

(4) Informácie o kandidátoch na funkciu hlavného kontrolóra a ich návrhoch koncepcie výkonu 
funkcie hlavného kontrolóra sa zverejnia až pri voľbe hlavného kontrolóra. Pred voľbou hlavného 
kontrolóra môže obec zverejniť iba počet kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. 

 
 

§ 58 
Voľba hlavného kontrolóra 

 
(1) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína 

dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.108 
 
(2) Hlavného kontrolóra môžu poslanci obecného zastupiteľstva voliť verejne zdvihnutím ruky alebo 

tajným hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov. Ak sa obecné zastupiteľstvo neuznieslo 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 
tajným hlasovaním, voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním zdvihnutím 
ruky. 
 

(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 
istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 
v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého 

 
105 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

106 § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení: „Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné 
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby 
sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na 
funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby  
na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov. Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej 
komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“ 

107 § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

108 § 18a ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
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kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole 
volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 
v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.109 

 
(4) Ak na funkciu hlavného kontrolóra kandiduje viacero kandidátov, v každom kole 

hlasovania môže poslanec odovzdať svoj hlas iba jednému kandidátovi.  
 

(5) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu 
najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného 
kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia 
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.110 

 
§ 59 

Odvolanie hlavného kontrolóra111 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak 
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho 

zamestnanca uvedené v osobitnom predpise;112 odvolanie musí byť zdôvodnené, 
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň 

raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom, 
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona 

o obecnom zriadení113 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch. 
 

(2) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov.114 
 

(3) O odvolaní hlavného kontrolóra môže obecné zastupiteľstvo hlasovať verejne zdvihnutím ruky 
alebo tajne pomocou hlasovacích lístkov. 

 

 
109 § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení 
110 § 18a ods. 7 zákona o obecnom zriadení 

111 § 18a ods. 8 zákona o obecnom zriadení: „Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká 
a) vzdaním sa funkcie, 
b) odvolaním z funkcie, 
c) uplynutím jeho funkčného obdobia, 
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo 

ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, 
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo 

právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 [V zmysle § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, 

funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, 
ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, prokurátora alebo právneho 
čakateľa prokuratúry, sudcu a pod.]. 

112 § 8 a § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

113 t. j. uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o tom, či podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, 
alebo činnosť v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb vykonávajúcich 
podnikateľskú činnosť 

114 § 18a ods. 10 zákona o obecnom zriadení 



40 
 

(4) Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.115 

 

 

Čl. X 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
 

§ 60 
Lehota na zvolanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
(1) Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom 

volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.116 
 

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1, 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 zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.117 

 
(3) Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.118 
 
 

§ 61 
Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
(1) Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorí a až do zloženia sľubu novozvoleného 

starostu obce vedie starosta obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období. 
 

(2) Po schválení návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a úvodnom 
vyjadrení odstupujúceho starostu predseda miestnej volebnej komisie oznámi výsledky volieb  
do orgánov samosprávy v obci Pernek a odovzdá novozvolenému starostovi, novozvoleným 
poslancom obecného zastupiteľstva a opätovne zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva 
osvedčenie o zvolení do funkcie. 

 
(3) Ako prvý skladá sľub novozvolený starosta. Novozvolený starosta skladá sľub do rúk 

odstupujúceho starostu. Pri opätovnom zvolení do funkcie starostu starosta skladá sľub do rúk 
predsedu miestnej volebnej komisie alebo povereného člena miestnej volebnej komisie.  
Sľub starostu ustanovuje § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a znie: „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 

 
115 § 18a ods. 11 zákona o obecnom zriadení 
116 § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení 
117 § 12 ods. 3 zákona o obecnom zriadení 
118 § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení 
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právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“. 

 
(4) Po zložení sľubu starostu novozvolený starosta alebo opätovne zvolený starosta podpíše listinu, 

na ktorej je uvedený sľub starostu podľa § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. 
 
(5) Po zložení sľubu novozvoleného starostu odstupujúci starosta odovzdá novozvolenému starostovi 

insígnie obce Pernek a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(6) Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a opätovne zvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva skladajú do rúk novozvoleného starostu alebo opätovne zvoleného starostu sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva ustanovený v § 26 zákona o obecnom zriadení, ktorý znie: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. 

 
(7) Po zložení sľubu poslanca novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a opätovne zvolení 

poslanci obecného zastupiteľstva podpíšu listinu, na ktorej je uvedený sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva podľa § 26 zákona o obecnom zriadení. 

 
(8) Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a opätovne zvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva pokračujú v rokovaní podľa bodov schváleného programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, najmä zvolia členov komisie na ochranu verejného záujmu a rozhodnú o zriadení 
ďalších komisií a o voľbe kandidátov do týchto komisií. Členovia komisií môžu byť volení 
verejne zdvihnutím ruky alebo tajným hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov, ak sa 
novozvolení poslanci a opätovne zvolení poslanci uzniesli na tajnom hlasovaní nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov. 

 
(9) Na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa primerane119 použijú ustanovenia tohto 

rokovacieho poriadku. 

 

 

Čl. XI 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
a vyhotovovanie zvukového a zvukovo – obrazového záznamu  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

§ 62 
Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

jej zverejňovanie a oprava 
 

(1) Z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje Zápisnica, ktorá obsahuje najmä 

 
119 T. j. prispôsobia sa. 



42 
 

a) titul, meno a priezvisko poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
b) titul, meno a priezvisko poslancov neprítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
c) konštatovanie, či obecné zastupiteľstvo je alebo nie je uznášaniaschopné, 
d) titul, meno, priezvisko a funkcia toho, kto vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
e) titul, meno a priezvisko zapisovateľa, 
f) titul, meno a priezvisko overovateľov zápisnice,  
g) titul, meno a priezvisko členov návrhovej komisie prednášajúcej návrhy uznesení pripravené 

starostom a obecným úradom, 
h) návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
i) priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva vrátane vyjadrení starostu, poslancov, hlavného 

kontrolóra, predsedov komisií, členov komisií a občanov k prerokúvaným bodom 
schváleného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

j) presné znenie uznesení obecného zastupiteľstva s uvedením titulu, mena a priezviska 
poslancov, ktorí hlasovali „za“ schválenie uznesenia obecného zastupiteľstva, „proti“ prijatiu 
uznesenia obecného zastupiteľstva a ktorí sa zdržali hlasovania o prijatí uznesenia obecného 
zastupiteľstva, 

k) dôvod, pre ktorý poslanec hlasoval „proti“ alebo pre ktorý sa hlasovania zdržal, ak poslanec 
uviedol tento dôvod na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

l) titul, meno, priezvisko a podpis starostu, 
m) titul, meno, priezvisko a podpis overovateľov zápisnice.120  

 
(2) Originál zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa po jej podpísaní starostom 

a overovateľmi zviaže šnúrou, miesto zviazania sa prelepí papierovou lepiacou páskou a opatrí sa 
podpismi starostu a overovateľov zápisnice. Originál zápisnice zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva s podpismi starostu a overovateľov zápisnice sa uchováva na Obecnom úrade 
Pernek. 
 

(3) Podpis starostu v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa nevzťahuje na výkon 
uznesení obecného zastupiteľstva uvedených v zápisnici, ale iba na formálnu správnosť 
znenia ich textu a údajov o hlasovaní poslancov. Podpisom zápisnice zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva starosta iba potvrdzuje a overovatelia osvedčujú, že zasadnutie 
obecného zastupiteľstva prebiehalo tak, ako je zaznamenané v zápisnici.   

 
(4) Všetky schválené uznesenia obecného zastupiteľstva sa uvádzajú na samostatných listinách, 

ktorých náležitosti ustanovuje toto nariadenie. Výkon uznesenia obecného zastupiteľstva  
je pozastavený, ak starosta nepodpísal samostatnú listinu s uznesením obecného 
zastupiteľstva v lehote do 10 dní od schválenia uznesenia obecným zastupiteľstvom.  

 
(5) Obec zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva na svojom webovom sídle  

po jej podpísaní starostom a overovateľmi zápisnice.121 
 
(6) Zakazuje sa rozoberať originál zápisnice za účelom vykonania opravy zápisnice. Opravu 

zápisnice a doplnenie alebo upresnenie jej obsahu možno realizovať iba písomnými 
dodatkami k zápisnici, ktoré obsahujú najmä titul, meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, 
ktorá navrhla opravu, doplnenie alebo upresnenie obsahu zápisnice, znenie opravy, doplnenia 

 
120 t. j. titul, meno a priezvisko overovateľov sa uvedie aj pri podpise overovateľov 
121 Zákon o obecnom zriadení nestanovuje lehotu na zverejnenie zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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alebo upresnenia obsahu zápisnice a dátum zverejnenia písomného dodatku. Písomným 
dodatkom k zápisnici možno vykonať opravu vecných, gramatických a štylistických chýb 
v zápisnici. Písomný dodatok k zápisnici sa archivuje spolu s originálom zápisnice. Písomné 
dodatky k zápisnici možno opatriť poradovými číslami.  

 
 

§ 63 
Vyhotovovanie zvukových a zvukovo – obrazových záznamov  

z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

(1) Každý má právo vyhotoviť si a zverejniť zvukový alebo zvukovo – obrazový záznam z verejného 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 

(2) Právo vyhotoviť a zverejniť zvukový alebo zvukovo – obrazový záznam z verejného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva má aj obec Pernek. Ak obec vyhotoví zvukový alebo zvukovo – obrazový 
záznam z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, tento záznam zverejní na svojom 
webovom sídle najneskôr do 10 dní odo dňa uskutočnenia zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(3) Na vyhotovenie zvukového alebo zvukovo – obrazového záznamu z verejného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva nie je potrebné udelenie súhlasu poslancov obecného zastupiteľstva, 
starostu obce, hlavného kontrolóra, ani iných dotknutých osôb.  

 
 
 

Čl. XII 

Interpelácie poslancov 
a podnety občanov na rokovanie obecného zastupiteľstva 

 
 

§ 64 
Interpelácie poslancov122 

 
(1) Poslanci obecného zastupiteľstva majú právo interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa 

výkonu jeho práce. 
 

(2) Interpelácia sa podáva e-mailom123 alebo písomne do podateľne obce. 
 

(3) Starosta odpovedá na interpeláciu najneskôr do 30 dní od jej doručenia, spravidla formou, akou 
bola podaná.124 

 
122 § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení: „Poslanec je oprávnený najmä interpelovať starostu a členov 
obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.“. 

123 starosta@pernek.sk 

124 Ak bola interpelácia podaná e-mailom, starosta odpovie e-mailom; ak bola interpelácia podaná písomne, 
starosta odpovie písomne. Starosta môže na interpeláciu reagovať aj inou formou, než akou bola podaná a môže 
reagovať aj ústne, ak s tým interpelujúci poslanec súhlasí. 
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§ 65 
Podnety občanov na rokovanie obecného zastupiteľstva 
a ich zaraďovanie do návrhu programu zasadnutia OZ 

 
(1) Každý má právo podať obci Pernek podnet na rokovanie obecného zastupiteľstva e-mailom, 

písomne, osobne alebo telefonicky. 
 

(2) Aby mohol byť podnet podľa odseku 1 zaradený do návrhu programu najbližšieho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, je potrebné podať ho obci Pernek najneskôr 14 dní pred najbližším 
zasadnutím obecného zastupiteľstva.125 

 
(3) Podnet občana na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktorý nebol doručený obci Pernek najneskôr 

14 dní pred najbližším zasadnutím obecného zastupiteľstva, starosta zaradí na najbližšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, ak ide o jednoduchú vec alebo ak ide o neodkladnú vec. V ostatných 
prípadoch sa podnet občana, ktorý nebol doručený obci Pernek najneskôr 14 dní pred najbližším 
zasadnutím obecného zastupiteľstva, zaradí do návrhu programu ďalšieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 

 
(4) Starosta zároveň postúpi podnet občana na rokovanie obecného zastupiteľstva vecne príslušnej 

komisii alebo vecne príslušným komisiám na zaujatie stanoviska. 
 

 

 

Čl. XIII 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 
 
 

§ 66 
Prechodné ustanovenie 

 
Uznesenia obecného zastupiteľstva, schválené do 31.12.2020, boli uvádzané v Zozname uznesení 
prijatých na danom zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom podpis starostu obce Pernek sa vzťahoval 
na všetky uznesenia obecného zastupiteľstva uvedené nad jeho podpisom. Do 31.12.2020 overovatelia 
zápisnice nepodpisovali uznesenia obecného zastupiteľstva; a menný zoznam poslancov, ktorí hlasovali 
„za“ alebo „proti“ prijatiu uznesenia a poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, bol uvedený iba v zápisnici 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 

 
125 Aby orgány obce a komisie obecného zastupiteľstva mali dostatok času na posúdenie podnetu, jeho 
prerokovanie v komisiách obecného zastupiteľstva a zabezpečenie podkladov na správne a zákonné rozhodnutie 
o podnete. 
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Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 
 
 

§ 67 
Zánik mandátu poslanca, zánik mandátu starostu 

a zánik funkcie člena komisie 
 
(1) Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva a dôvody zániku ich mandátu upravuje  

§ 25 zákona o obecnom zriadení.126 
 

(2) Zánik mandátu starostu upravuje § 13a ods. 1 a ods. 2 zákona o obecnom zriadení.127 
 
(3) Funkcia člena komisie a funkcia predsedu komisie zaniká  

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) písomným vzdaním sa funkcie člena komisie alebo funkcie predsedu komisie; funkcia zaniká 

dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie obci, 
c) odvolaním z funkcie, 

 
126 § 25 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: „Mandát poslanca zaniká 

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa mandátu, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon 

trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade 

zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, 
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná 

právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií, 
i) zrušením obce alebo 
j) smrťou. 

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo 
písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie 
sa mandátu nemožno vziať späť.“. 

127 § 13a ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Mandát starostu zaniká 
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa mandátu, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon 

trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní 

starostu, 
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade 

zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, 
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná 

právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií, 
i) smrťou, 
j) zrušením obce. 

§ 13a ods. 2 zákona o obecnom zriadení: „Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky 
nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie 
sa mandátu nemožno vziať späť.“. 
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d) zánikom komisie,128 
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, 
f) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,129 
g) smrťou. 

 
 
 

§ 68 
Obecná rada130 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov zriadiť 

obecnú radu. Obecná rada je poradným orgánom starostu a iniciatívnym, výkonným a kontrolným 
orgánom obecného zastupiteľstva. Obecná rada zároveň plní úlohy podľa rozhodnutia obecného 
zastupiteľstva. 

 
(2) Obecnú radu tvorí najviac tretina poslancov obecného zastupiteľstva, čiže najviac traja poslanci. 

 
(3) Členov obecnej rady môžu poslanci zvoliť verejným hlasovaním zdvihnutím ruky alebo tajným 

hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov spôsobom ustanoveným týmto nariadením pre voľbu 
predsedu komisie a členov komisie. 

 
(4) Zasadnutia obecnej rady zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta, 

a to podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.  
 

(5) Obecná rada rozhoduje formou uznesení; na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. 

 

 
 
 

 
128 Komisia zaniká podpisom starostu na uznesení obecného zastupiteľstva o zrušení komisie. 

129 Funkcia člena komisie zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení 
spôsobilosti na právne úkony. 

130 Obecná rada zväčša plní úlohy súvisiace s prípravou zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

§ 14 zákona o obecnom zriadení (Obecná rada):  

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek 
odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na 
zastúpenie politických strán, politických hnutí a poslancov bez politickej príslušnosti v obecnom 
zastupiteľstve. 

(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa 
rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. 

(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta 
alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. 

(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie 
uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.“ 
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§ 69 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa doterajší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Perneku, ktorý bol vydaný  
za predchádzajúceho starostu obce Pernek Františka Bokesa.131 

 
 
 

§ 70 
Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 38/2021  

zo dňa 12.07.2021. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 20.07.2021. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek. 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 

 
 
 
 
 
 
 

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok 

Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej len „VZN č. 4/2021“) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 

Pernek dňa 20.07.2021 pod číslom expedovanej pošty: ...................... . V rovnaký deň bolo zverejnené 

aj na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk. 

 

Toto schválené VZN č. 4/2021 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... . 

 
131 V Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva obce Pernek, prijatom za predchádzajúceho starostu obce 
Pernek Františka Bokesa, zverejnenom na webovom sídle obce Pernek www.pernek.sk, nie je uvedené, kedy 
a akým uznesením obecného zastupiteľstva bol schválený. V jeho Záverečných ustanoveniach je uvedené iba to, 
že sa na ňom obecné zastupiteľstvo uznieslo v júni 2011.  
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Prílohy k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací 
poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek: 

 
1) Pozvánka na zasadnutie OZ s návrhom programu zasadnutia OZ, 

 
2) Hlasovací lístok na konanie 1. kola a 2. kola tajného hlasovania vo veci voľby člena (členov) 

komisie, 
 

3) Hlasovací lístok na konanie 1. kola a 2. kola tajného hlasovania vo veci voľby predsedu komisie, 
 

4) Hlasovací lístok na konanie 1. kola a 2. kola tajného hlasovania vo veci voľby hlavného kontrolóra 
obce Pernek, 

 
5) Žreb (používa sa najmä v prípade rovnosti hlasov v 2. kole verejného alebo tajného hlasovania), 

 
6) Hlasovací lístok na konanie jedného kola tajného hlasovania vo veci odvolania z funkcie hlavného 

kontrolóra obce Pernek, z funkcie predsedu komisie alebo z funkcie člena komisie, 
 

7) Hlasovací lístok na konanie jedného kola tajného hlasovania v inej veci, ako je voľba do funkcie 
alebo odvolanie z funkcie, 

 
8) Formulár Zápisnice o tajnom hlasovaní poslancov OZ v prípade voľby do funkcie člena (členov) 

komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra obce Pernek, 
 

9) Formulár Zápisnice o tajnom hlasovaní poslancov OZ v prípade odvolania z funkcie člena (členov) 
komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra obce Pernek, a v prípade inej veci, ktorá nie 
je voľbou do funkcie ani odvolaním z funkcie, 

 
10) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pernek, náležitosti prihlášky uchádzača o funkciu 

hlavného kontrolóra obce Pernek a lehota na jej podanie. 
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek  

 

P O Z V Á N K A 

Starosta obce Pernek 

podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

z v o l á v a  

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 

ktoré sa uskutoční dňa ....................... (t. j. v (deň) ...................) o 18:00 hod.  

v (kde) ............................................................... 

 
 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 
1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisií a schválenie návrhu programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 
 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 

3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. ............. 
o ........................................................ 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej aj „návrh programu zasadnutia OZ“)  
je zostavovaný spravidla tak, aby smeroval k čo najrýchlejšiemu a najefektívnejšiemu prerokovaniu čo 
najväčšieho počtu vecí tak, aby body návrhu programu zasadnutia OZ, u ktorých sa predpokladá dlhšia 
diskusia, boli zaradené až za bodmi návrhu programu zasadnutia OZ, u ktorých sa dlhšia diskusia 
nepredpokladá. Zároveň sa odporúča žiadosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré boli obci Pernek 
doručené v dostatočnom časovom predstihu pred uskutočnením zasadnutia obecného zastupiteľstva, zaradiť 
do prvej polovice bodov návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Povinným bodom každého návrhu programu zasadnutia OZ je bod „Vystúpenie občanov“, ktorý sa zaraďuje 
medzi záverečné body návrhu programu zasadnutia OZ. 

Pri bode „Rôzne“ sa v návrhu programu zasadnutia OZ uvedie okruh tém, ktoré sú starostovi alebo tomu, 
kto zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, známe v čase prípravy návrhu programu zasadnutia OZ.132 

 

4. .............................................. 

 
132 § 4 ods. 2 až 4 VZN č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek 
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5. .............................................. 
 
6. Rôzne (v tomto bode je plánované prerokovanie týchto tém: ............................................................) 

 
7. Vystúpenie občanov (s podnetmi, návrhmi a názormi, ktoré majú záujem odprezentovať orgánom 

obce; občania sa v tomto bode môžu vyjadriť bez časového obmedzenia ich príspevkov) 
 
8. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

            

 
 

V Perneku dňa .............................. 

                                                                                                          

            Ing. Martin Ledník 
            starosta obce Pernek 
 

Poznámky: 

Občania, ktorí majú záujem vyjadriť sa v diskusii ku konkrétnemu bodu (resp. bodom) návrhu 
programu zasadnutia OZ, sa môžu prihlásiť do diskusie vopred e-mailom na starosta@pernek.sk, 
telefonicky, písomne alebo osobne na obecnom úrade, najneskôr v deň konania zasadnutia OZ do 15:00 hod. 
Občania sa taktiež môžu prihlásiť do diskusie ku konkrétnemu bodu aj priamo na zasadnutí OZ zdvihnutím 
ruky. 

Občania v diskusii vystúpia v poradí, v akom sa prihlásili, pričom najskôr budú nasledovať príspevky 
vopred prihlásených občanov a po nich príspevky občanov prihlásených do diskusie až na zasadnutí OZ. 

Základné časové rozpätie na príspevok prednesený ku konkrétnemu bodu sú 3 minúty pre každého 
občana; ide však o rovnaké časové rozpätie, aké majú na vystúpenie s príspevkom ku konkrétnemu bodu aj 
poslanci OZ a členovia komisií. Príspevok občana však môže pokračovať aj po uplynutí 3 minút, pričom 
starosta môže občanovi odňať slovo najmä v prípade, ak na zasadnutí OZ urazí iného občana alebo ak sa 
vyjadruje nevhodne (vulgárne). 

V bode „Vystúpenie občanov“ môžu občania vystúpiť so svojimi podnetmi, návrhmi a názormi  
bez časového obmedzenia, a to v poradí, v akom sa prihlásia do diskusie k tomuto bodu. Občania sa môžu 
na vystúpenie v tomto bode prihlásiť vopred alebo priamo na zasadnutí OZ. 

 
 
Tento návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zverejnený133 na úradnej tabuli 

obce Pernek dňa ............................ pod číslom expedovanej pošty: ................................ . V rovnaký deň 
bol zverejnený aj na webovom sídle obce Pernek: www.pernek.sk.  

Tento návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zvesený z úradnej tabule obce 
Pernek dňa ............................ pod číslom doručenej pošty: ................................ . V rovnaký deň bol 
stiahnutý aj z webového sídla obce Pernek: www.pernek.sk.  

 
133 § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Návrh programu 
zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni 
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.“ 
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Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek  

                                                                 Odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej 
                                                                                                  pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy     

                                                                                                                  O


HLASOVACÍ  LÍSTOK 
NA  KONANIE  TAJNÉHO  HLASOVANIA 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PERNEK 
 

VOĽBA  ČLENA  (ČLENOV)  KOMISIE 
 

 
Ide o (je potrebné zakrúžkovať poradové číslo kola tajného hlasovania): 
 

1. prvé kolo tajného hlasovania 

2. druhé kolo tajného hlasovania 

 
Dátum a miesto konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, na ktorom sa uskutočňuje 

toto tajné hlasovanie: ................................................. 

 

Počet členov komisie, ktorý sa volí,134 a teda maximálny počet kandidátov, ktorý môže poslanec 

zakrúžkovať:  ........................................... 

 

Ide vo voľbu člena (členov) tejto komisie (je potrebné zakrúžkovať poradové číslo iba jednej komisie): 

1. Komisia pre financie a rozpočet (členmi môžu byť poslanci a občania),135 

2. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu (členmi môžu byť poslanci a občania), 

3. Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť (členmi môžu byť poslanci a občania), 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (členmi tejto 
komisie môžu byť iba poslanci obecného zastupiteľstva),136 
 

5. Iná komisia (uviesť názov; členmi môžu byť poslanci a občania): ...................................................... 
 

............................................................................................................................................................. 

 
134 Komisia má najmenej troch členov. 
135 § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
136 Čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov  
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Poslanec môže zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko členov komisie sa volí. Kandidát  
na funkciu člena komisie sa volí tak, že sa zakrúžkuje poradové číslo pri jeho mene a priezvisku. 

 
Kandidáti na funkciu člena komisie (titul, meno a priezvisko): 

 
1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

4. ...................................................................... 

5. ...................................................................... 

6. ...................................................................... 

7. ...................................................................... 

 
Upravený hlasovací lístok sa vkladá do obálky, na ktorej je odtlačok úradnej pečate obce Pernek 
používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy. Hlasovací lístok sa archivuje spolu  
so zápisnicou. 
 

Poznámky: 
Poslanci môžu hlasovať tajne najmä, ak ide o 
g) voľbu a odvolanie člena alebo členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, 
h) voľbu a odvolanie predsedu komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ak predseda komisie nebol zvolený 

členmi komisie alebo ak sa na jeho odvolaní nedohodli členovia komisie a jeho odvolanie je potrebné  
pre zabezpečenie plynulej činnosti komisie, 

i) voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek, 
j) odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek, 
k) akúkoľvek inú vec, ak sa poslanci obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

uzniesli, že o tejto veci sa uskutoční tajné hlasovanie. 

 
1. kolo tajného hlasovania: 

 
V 1. kole tajného hlasovania je do funkcie člena komisie zvolený ten kandidát, ktorý v prvom kole tajného 
hlasovania získal (tí kandidáti, ktorí v prvom kole tajného hlasovania získali) nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov prítomných poslancov.  
 

2. kolo tajného hlasovania: 
(uskutoční sa na tom istom zasadnutí OZ, na ktorom sa uskutočnilo 1. kolo tajného hlasovania) 

 
Ak kandidát na funkciu člena komisie nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov,  
do druhého kola tajného hlasovania postúpi dvojnásobok kandidátov (oproti počtu členov komisie, ktorý sa volí) 
s najväčším počtom platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola tajného hlasovania postupujú 
všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.  

V druhom kole tajného hlasovania je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.  
Ak ide o voľbu viacerých členov komisie, v druhom kole tajného hlasovania sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole tajného hlasovania sa rozhoduje žrebom. 
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Príloha č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek  

                                                                
Odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej 
                                                                                                  pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy     

                                                                                                                  O




HLASOVACÍ  LÍSTOK 
NA  KONANIE  TAJNÉHO  HLASOVANIA 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PERNEK 
 

VOĽBA  PREDSEDU  KOMISIE 
 

 
Ide o (je potrebné zakrúžkovať poradové číslo kola tajného hlasovania): 
 

1. prvé kolo tajného hlasovania 

2. druhé kolo tajného hlasovania 

 
Dátum a miesto konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, na ktorom sa uskutočňuje 

toto tajné hlasovanie: ................................................. 

 

Ide vo voľbu predsedu tejto komisie (je potrebné zakrúžkovať poradové číslo iba jednej komisie): 

1. Komisia pre financie a rozpočet (predsedom môže byť poslanec alebo občan),137 

2. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu (predsedom môže byť poslanec alebo občan), 

3. Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť (predsedom môže byť poslanec alebo občan), 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (predsedom tejto 

komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva),138 

5. Iná komisia (uviesť názov; predsedom môže byť poslanec alebo občan): ........................................... 

............................................................................................................................................................. 

 
137 § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
138 Čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov  



54 
 

Poslanec môže zakrúžkovať iba jedného kandidáta na funkciu predsedu komisie. Kandidát  
na funkciu predsedu komisie sa volí tak, že sa zakrúžkuje poradové číslo pri jeho mene 
a priezvisku. 
 
 
Kandidáti na funkciu predsedu komisie (titul, meno a priezvisko): 

 
1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

4. ...................................................................... 

 
Upravený hlasovací lístok sa vkladá do obálky, na ktorej je odtlačok úradnej pečate obce Pernek 
používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy. 

 
Hlasovací lístok sa archivuje spolu so zápisnicou. 

 
 
Poznámky: 

 
Poslanci môžu hlasovať tajne najmä, ak ide o 
a) voľbu a odvolanie člena alebo členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, 
b) voľbu a odvolanie predsedu komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ak predseda komisie nebol zvolený 

členmi komisie alebo ak sa na jeho odvolaní nedohodli členovia komisie a jeho odvolanie je potrebné  
pre zabezpečenie plynulej činnosti komisie, 

c) voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek, 
d) odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek, 
e) akúkoľvek inú vec, ak sa poslanci obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

uzniesli, že o tejto veci sa uskutoční tajné hlasovanie. 

 
1. kolo tajného hlasovania: 

 
V 1. kole tajného hlasovania je do funkcie člena komisie zvolený ten kandidát, ktorý v prvom kole tajného 
hlasovania získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov.  
 

2. kolo tajného hlasovania: 
(uskutoční sa na tom istom zasadnutí OZ, na ktorom sa uskutočnilo 1. kolo tajného hlasovania) 

 
Ak kandidát na funkciu predsedu komisie nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov,  
do druhého kola tajného hlasovania postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V prípade 
rovnosti hlasov do druhého kola tajného hlasovania postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných 
hlasov.  

V druhom kole tajného hlasovania je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.  

Pri rovnosti hlasov v druhom kole tajného hlasovania sa rozhoduje žrebom.139 

 
139 § 31 - § 34 VZN č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek 
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Príloha č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek  

                                                                  Odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej 
                                                                                                  pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy     

                                                                                                                                O




HLASOVACÍ  LÍSTOK 
NA  KONANIE  TAJNÉHO  HLASOVANIA 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PERNEK 
 

VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  PERNEK 
 

 
Ide o (je potrebné zakrúžkovať poradové číslo kola tajného hlasovania): 
 

1. prvé kolo tajného hlasovania 

2. druhé kolo tajného hlasovania 

 
Dátum a miesto konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, na ktorom sa uskutočňuje 

toto tajné hlasovanie: ................................................. 

 

Poslanec môže zakrúžkovať iba jedného kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek. 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek sa volí tak, že sa zakrúžkuje poradové číslo 
pri jeho mene a priezvisku. 

 
 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek (titul, meno a priezvisko): 

 
1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

4. ...................................................................... 

Upravený hlasovací lístok sa vkladá do obálky, na ktorej je odtlačok úradnej pečate obce Pernek 
používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy. Hlasovací lístok sa archivuje spolu  
so zápisnicou. 



56 
 

Poznámky:140 

 
Poslanci môžu hlasovať tajne najmä, ak ide o 
a) voľbu a odvolanie člena alebo členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, 
b) voľbu a odvolanie predsedu komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ak predseda komisie nebol zvolený 

členmi komisie alebo ak sa na jeho odvolaní nedohodli členovia komisie a jeho odvolanie je potrebné  
pre zabezpečenie plynulej činnosti komisie, 

c) voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek, 
d) odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek, 
e) akúkoľvek inú vec, ak sa poslanci obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

uzniesli, že o tejto veci sa uskutoční tajné hlasovanie. 

 

 
1. kolo tajného hlasovania: 

 
V 1. kole tajného hlasovania je do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek zvolený ten kandidát, ktorý v prvom 
kole tajného hlasovania získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých poslancov.  
 
 

2. kolo tajného hlasovania: 
(uskutoční sa na tom istom zasadnutí OZ, na ktorom sa uskutočnilo 1. kolo tajného hlasovania) 

 
Ak kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých 
poslancov, do druhého kola tajného hlasovania postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola tajného hlasovania postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 
platných hlasov.  

V druhom kole tajného hlasovania je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.  

Pri rovnosti hlasov v druhom kole tajného hlasovania sa rozhoduje žrebom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
140 § 31 - § 34 VZN č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek 
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Príloha č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek  

                                                                
Odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej 
                                                                                                  pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy     

                                                                                                          O                                           

Ž R E B 
 
Žreb sa používa pri: 

 rovnosti hlasov v 2. kole verejného hlasovania alebo v 2. kole tajného hlasovania, ak ide o voľbu 
hlavného kontrolóra obce Pernek, 

 rovnosti hlasov v 2. kole tajného hlasovania, ak ide o voľbu člena (členov) komisie alebo predsedu 
komisie, 

 v inej veci, o ktorej to ustanoví obecné zastupiteľstvo uznesením. 
 

 
Dátum a miesto konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, na ktorom sa uskutočňuje 

hlasovanie pomocou žrebu: ................................................. 

 

Ide o (je potrebné zakrúžkovať poradové číslo jednej z možností): 

1. voľbu do funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek, 

2. voľbu do funkcie člena komisie (uviesť, akej – aspoň skrátený názov komisie, z ktorého je však 

možné identifikovať, o akú komisiu ide): ............................................................................................. 

3. voľbu do funkcie predsedu komisie (uviesť, akej – aspoň skrátený názov komisie, z ktorého je však 

možné identifikovať, o akú komisiu ide): ........................................................................................... 

4. inú vec (uviesť, akú): ........................................................................................................................... 

Na každom žrebe môže byť uvedený titul, meno a priezvisko iba jedného kandidáta, ktorý 
získal rovnaký počet platných hlasov. 

 
Titul, meno a priezvisko kandidáta: 

 
................................................................................................................................................. 

 
Žreb sa vkladá do obálky, na ktorej je odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej pri výkone 
pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy. Žreb sa archivuje spolu so zápisnicou. 
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Poznámky: 

 
Obaja overovatelia zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva verejne vyhlásia, že na každom žrebe  
je uvedený titul, meno a priezvisko jedného z kandidátov s rovnakým počtom platných hlasov a že nie sú dva, ani 
viac žrebov s menom a priezviskom toho istého kandidáta. 
 
Predseda volebnej komisie vloží každý žreb do osobitnej obálky označenej úradnou pečaťou obce Pernek 
používanou pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy a všetky obálky premieša. 
 
Následne vekom najstarší poslanec prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyberie jednu obálku, otvorí 
ju a prečíta meno a priezvisko vyžrebovaného kandidáta.  
 
Ak ide o voľbu dvoch členov komisie, pričom najmenej traja kandidáti získali v druhom kole rovnaký počet 
platných hlasov, vekom najstarší poslanec prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyžrebuje dvoch 
kandidátov. 
 
Overovatelia zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva verejne vyhlásia, že na žrebe je skutočne uvedené 
meno a priezvisko kandidáta, ktoré prečítal vekom najstarší poslanec obecného zastupiteľstva prítomný  
na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
Kandidát vyžrebovaný vekom najstarším poslancom prítomným na zasadnutí obecného zastupiteľstva  
je vyžrebovaním platne zvolený do funkcie, o ktorú sa uchádzal. 
 
Priebeh žrebovania sa uvedie v Zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo v osobitnej zápisnici 
o hlasovaní obecného zastupiteľstva, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zápisnice zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 
Žreby sa uchovávajú na Obecnom úrade Pernek spolu so Zápisnicou zo zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo 
spolu s osobitnou zápisnicou o hlasovaní obecného zastupiteľstva.141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
141 § 35 VZN č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek 
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Príloha č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek  

                                                               
Odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej 
                                                                                                  pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy     

                                                                                                                  O


HLASOVACÍ  LÍSTOK 
NA  KONANIE  TAJNÉHO  HLASOVANIA 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PERNEK 
 

ODVOLANIE  Z  FUNKCIE 
 

Ide o (je potrebné zakrúžkovať poradové číslo s jednou z možností): 
 

1. odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra obce Pernek142 

2. odvolanie z funkcie predsedu komisie 

3. odvolanie z funkcie člena komisie 

 
Dátum a miesto konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, na ktorom sa uskutočňuje 

toto tajné hlasovanie: ................................................. 

 

Poslanec zakrúžkuje buď možnosť „ÁNO“, alebo možnosť „NIE“. 
 
 
Ste za odvolanie pána / pani (titul, meno a priezvisko) .......................................................................... 

z funkcie .................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................... ?               ÁNO               NIE 

Upravený hlasovací lístok sa vkladá do obálky, na ktorej je odtlačok úradnej pečate obce Pernek 
používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy. Hlasovací lístok sa archivuje spolu  
so zápisnicou. 

 
142 § 18a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o obecnom zriadení“): „Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak 
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho 

zamestnanca; odvolanie musí byť zdôvodnené, 
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne 

upozornený obecným zastupiteľstvom, 
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich 

majetkových pomeroch.“ 
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Poznámky:143 

 
Poslanci môžu hlasovať tajne najmä, ak ide o 
a) voľbu a odvolanie člena alebo členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, 
b) voľbu a odvolanie predsedu komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ak predseda komisie nebol zvolený 

členmi komisie alebo ak sa na jeho odvolaní nedohodli členovia komisie a jeho odvolanie je potrebné  
pre zabezpečenie plynulej činnosti komisie, 

c) voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek, 
d) odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek, 
e) akúkoľvek inú vec, ak sa poslanci obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

uzniesli, že o tejto veci sa uskutoční tajné hlasovanie. 
 
 
Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.144 
 
Kandidát na funkciu člena komisie alebo predsedu komisie je odvolaný z tejto funkcie, ak sa na jeho odvolaní 
zhodla nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.145 
 
Ak ide o odvolanie z funkcie, druhé kolo tajného hlasovania sa nevykonáva. Neúspešne odvolávaného člena 
(členov) komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra možno odvolávať na ďalšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
143 § 31 - § 34 VZN č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej len „VZN  
č. 4/2021“) 
144 § 18a ods. 10 zákona o obecnom zriadení 
145 § 33 ods. 7 VZN č. 4/2021 
146 § 32 ods. 14 VZN č. 4/2021 
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Príloha č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek  

                                                                
Odtlačok úradnej pečate obce Pernek používanej 
                                                                                                  pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy     

                                                                                                                  O


HLASOVACÍ  LÍSTOK
NA  KONANIE  TAJNÉHO  HLASOVANIA 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PERNEK 
 
 

Tajné hlasovanie v INEJ VECI,  
ako je voľba do funkcie alebo odvolanie z funkcie 

 
 
 

Ide o tajné hlasovanie vo veci: ................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

 
Dátum a miesto konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, na ktorom sa uskutočňuje 

toto tajné hlasovanie: ................................................. 

 
 
Poslanec zakrúžkuje buď možnosť „ÁNO“, alebo možnosť „NIE“. 
 
 
 
Znenie otázky, ktorá je predmetom tajného hlasovania:  
 

.................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................ ?                ÁNO                  NIE 
 

 

 

Upravený hlasovací lístok sa vkladá do obálky, na ktorej je odtlačok úradnej pečate obce Pernek 
používanej pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy. Hlasovací lístok sa archivuje spolu  
so zápisnicou. 
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Poznámky:147 

 
Poslanci môžu hlasovať tajne najmä, ak ide o 
a) voľbu a odvolanie člena alebo členov komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, 
b) voľbu a odvolanie predsedu komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ak predseda komisie nebol zvolený 

členmi komisie alebo ak sa na jeho odvolaní nedohodli členovia komisie a jeho odvolanie je potrebné  
pre zabezpečenie plynulej činnosti komisie, 

c) voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek, 
d) odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek, 
e) akúkoľvek inú vec, ak sa poslanci obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

uzniesli, že o tejto veci sa uskutoční tajné hlasovanie. 

 
Ak ide o tajné hlasovanie v inej veci, ako je voľba do funkcie a odvolanie z funkcie, vykoná sa iba prvé kolo 
tajného hlasovania. Zároveň je potrebné prihliadať na to, aké kvórum ustanovuje zákon o obecnom zriadení 
alebo osobitný predpis na schválenie uznesenia, ktoré je predmetom tajného hlasovania. Ak sa takáto väčšina 
nedosiahne v prvom kole tajného hlasovania, návrh nebol v tajnom hlasovaní schválený. Opätovne možno 
o schválení tohto návrhu rozhodovať na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
147 § 31 - § 34 VZN č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej len „VZN  
č. 4/2021“) 
148 § 32 ods. 15 VZN č. 4/2021 
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Príloha č. 8 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek 

ZÁPISNICA    
O  TAJNOM  HLASOVANÍ 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PERNEK 
[voľba do funkcie člena (členov) komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra obce Pernek] 

 

Zapisovateľ (titul, meno a priezvisko): ..................................................................................................... 

 
Dátum a miesto konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, na ktorom sa uskutočnilo 

tajné hlasovanie: ................................................. 

 

vo veci (zakrúžkovať jednu možnosť): 

1. voľba člena (členov) komisie 

2. voľba predsedu komisie 

3. voľba hlavného kontrolóra obce Pernek 

 

Ak ide o voľbu člena (členov) komisie alebo predsedu komisie, je potrebné zakrúžkovať poradové 

číslo komisie, ktorej sa tajné hlasovanie týkalo: 

1. Komisia pre financie a rozpočet (členmi môžu byť poslanci a občania),149 

2. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu (členmi môžu byť poslanci a občania), 

3. Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť (členmi môžu byť poslanci a občania), 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (členmi tejto 

komisie môžu byť iba poslanci obecného zastupiteľstva).150 

Členovia 3 – člennej volebnej komisie zvolení uznesením OZ č. ........................, prijatým 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov; členov komisie volí obecné zastupiteľstvo verejne 
zdvihnutím ruky. Účelom volebnej komisie je zabezpečenie priebehu tajného hlasovania (uviesť titul, 
meno a priezvisko členov komisie a predsedu volebnej komisie; predsedu volebnej komisie si spomedzi 
seba určia členovia volebnej komisie): 

 Predseda volebnej komisie: ................................................................... 

 Člen volebnej komisie: .......................................................................... 

 Člen volebnej komisie: .......................................................................... 

 
149 § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
150 Čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov  
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I. 

PRVÉ  KOLO  TAJNÉHO  HLASOVANIA 

(VOĽBA  DO  FUNKCIE) 

Titul, meno a priezvisko kandidátov: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

4. ............................................................................... 

5. ............................................................................... 

 

Najviac koľko kandidátov mohol poslanec zakrúžkovať:  .................................................................... 

(Ak ide o voľbu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra alebo o voľbu predsedu komisie, poslanec môže 
zakrúžkovať iba 1 kandidáta; ak ide o voľbu členov komisie, poslanec môže zakrúžkovať toľko kandidátov, koľko 
členov komisie sa volí.) 

 

VÝSLEDKY  PRVÉHO  KOLA  TAJNÉHO  HLASOVANIA 
 

Počet prítomných poslancov  

Počet hlasovacích lístkov vydaných poslancom pred 1. kolom 
tajného hlasovania 

 

Počet hlasovacích lístkov prijatých od poslancov po vykonaní 1. kola 
tajného hlasovania 

 

Počet platných151 hlasovacích lístkov  

Počet neplatných152 hlasovacích lístkov  

 
Titul, meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov 

  

  

  

  

 
151 Hlasovací lístok je platný, ak  

a) poslanec vykonal hlasovanie zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta pri voľbe do funkcie, 
b) poslanec vykonal hlasovanie zakrúžkovaním možnosti „áno“ alebo zakrúžkovaním možnosti „nie“  

pri odvolaní funkcionára. 
152 Hlasovací lístok je neplatný, ak 

a) poslanec neupravil hlasovací lístok vôbec,  
b) poslanec neupravil hlasovací lístok vyššie uvedeným spôsobom alebo 
c) poslanec zakrúžkoval viac kandidátov, ako je počet voľných miest do týchto funkcií, 
d) poslanec zakrúžkoval pri jednom kandidátovi obe možnosti „áno“ a „nie“. 
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Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani 

jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, 
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade 
rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom 
kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 
volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti 
prihlášky ustanoví obec uznesením.153 

 
Ak je člen (členovia) komisie alebo predseda komisie volený tajným hlasovaním, zvolený je ten kandidát, 

ktorý v prvom kole tajného hlasovania získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov.  
Ak takúto väčšinu kandidát nezíska, uskutoční sa druhé kolo tajného hlasovania, do ktorého postupuje 
dvojnásobok kandidátov s najväčším počtom platných hlasov. Zvolený je ten kandidát, ktorý (tí kandidáti, ktorí154) 
v druhom kole tajného hlasovania získal (získali) najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 
v druhom kole tajného hlasovania sa rozhoduje žrebom.155 

 

Ktorý z kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek  (ďalej aj „HK“) získal  

v 1. kole tajného hlasovania nadpolovičnú väčšinu platných hlasov zo všetkých siedmich poslancov 

OZ? (titul, meno a priezvisko kandidáta na funkciu HK) .......................................................................... 

 

Alebo:  

Ktorý z kandidátov na funkciu predsedu komisie získal v 1. kole tajného hlasovania 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov OZ? (titul, meno a priezvisko 

kandidáta na funkciu predsedu komisie) ..................................................................................................... 

 

Alebo:  

Ktorý z kandidátov na funkciu člena komisie získal v 1. kole tajného hlasovania 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov OZ? (titul, meno a priezvisko 

kandidáta na funkciu predsedu komisie) ..................................................................................................... 

 
 
 
 
Ak kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek v 1. kole tajnej voľby nezískal nadpolovičnú 

väčšinu platných hlasov všetkých poslancov; alebo ak kandidát na funkciu predsedu komisie alebo kandidát  
na funkciu člena komisie nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov, vykoná sa 2. kolo 
tajného hlasovania, do ktorého postupuje dvojnásobok kandidátov, ktorí v prvom kole tajného hlasovania získali 
najviac platných hlasov, čiže do 2. kola tajného hlasovania postupujú: 
 2 kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra (ak ide o voľbu hlavného kontrolóra), 
 2 kandidáti na funkciu predsedu komisie (ak ide o voľbu predsedu komisie), 
 dvojnásobok kandidátov na funkciu člena konkrétnej komisie (ak sa napr. v 2. kole tajného hlasovania majú 

voliť 2 členovia konkrétnej komisie, do 2. kola tajného hlasovania postupujú 4 kandidáti s najväčším počtom 
platných hlasov). 

 
153 § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení 
154 ak sa volí viac členov komisie 
155 § 36 ods. 2 VZN č. 4/2021 
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II. 

DRUHÉ  KOLO  TAJNÉHO  HLASOVANIA 

(VOĽBA  DO  FUNKCIE) 

Titul, meno a priezvisko kandidátov, ktorí v 1. kole tajného hlasovania získali najväčší počet 
platných hlasov: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

 

Najviac koľko kandidátov mohol poslanec zakrúžkovať:  .................................................................... 

(Ak ide o voľbu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra alebo o voľbu predsedu komisie, poslanec môže 
zakrúžkovať iba 1 kandidáta; ak ide o voľbu členov komisie, poslanec môže zakrúžkovať toľko kandidátov, koľko 
členov komisie sa volí.) 

 

VÝSLEDKY  DRUHÉHO  KOLA  TAJNÉHO  HLASOVANIA 
 

Počet prítomných poslancov  

Počet hlasovacích lístkov vydaných poslancom pred 2. kolom 
tajného hlasovania 

 

Počet hlasovacích lístkov prijatých od poslancov po vykonaní 2. kola 
tajného hlasovania 

 

Počet platných156 hlasovacích lístkov  

Počet neplatných157 hlasovacích lístkov  

 
Titul, meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov 

  

  

  

  

  

V 2. kole tajného hlasovania je zvolený kandidát s najväčším počtom platných hlasov. 

 
156 Hlasovací lístok je platný, ak  

a) poslanec vykonal hlasovanie zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta pri voľbe do funkcie, 
b) poslanec vykonal hlasovanie zakrúžkovaním možnosti „áno“ alebo zakrúžkovaním možnosti „nie“  

pri odvolaní funkcionára. 

157 Hlasovací lístok je neplatný, ak 
a) poslanec neupravil hlasovací lístok vôbec,  
b) poslanec neupravil hlasovací lístok vyššie uvedeným spôsobom alebo 
c) poslanec zakrúžkoval viac kandidátov, ako je počet voľných miest do týchto funkcií, 
d) poslanec zakrúžkoval pri jednom kandidátovi obe možnosti „áno“ a „nie“. 
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Ktorý z kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek  (ďalej aj „HK“) získal  

v 2. kole tajného hlasovania najviac platných hlasov? (titul, meno a priezvisko kandidáta na funkciu 

HK) ............................................................................................................................................................. 

 

Alebo:  

Ktorý z kandidátov na funkciu predsedu komisie získal v 2. kole tajného hlasovania najviac 

platných hlasov? (titul, meno a priezvisko kandidáta na funkciu predsedu komisie) ................................. 

.................................................................................................................................................................... 

 

Alebo:  

Ktorý z kandidátov (alebo ktorí kandidáti – ak sa volí viac členov komisie) na funkciu člena 

komisie získal(i) v 2. kole tajného hlasovania najviac platných hlasov prítomných poslancov OZ? 

[titul, meno a priezvisko kandidáta (kandidátov) na funkciu člena komisie)] ............................................. 

.................................................................................................................................................................... 

 
 

III. 

ROZHODOVANIE  ŽREBOM  

V PRÍPADE  ROVNOSTI  HLASOV  V  2. KOLE  HLASOVANIA 

(VOĽBA  DO  FUNKCIE) 

 

Rozhodovanie žrebom sa používa pri rovnosti hlasov 
d) v druhom kole verejného hlasovania, ak ide o voľbu hlavného kontrolóra  
e) v druhom kole tajného hlasovania, ak ide o voľbu člena (členov) komisie, predsedu komisie alebo hlavného 

kontrolóra, 
f) v inej veci, o ktorej to ustanoví obecné zastupiteľstvo uznesením. 

Ak v druhom kole verejného hlasovania alebo v druhom kole tajného hlasovania získali najmenej dvaja kandidáti 
na rovnakú funkciu rovnaký počet platných hlasov, o zvolení kandidáta do funkcie sa rozhoduje žrebom na tom 
istom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa vykonali predchádzajúce dve kolá verejného hlasovania 
alebo tajného hlasovania. 

Na každom žrebe predseda volebnej komisie čitateľne uvedie, v akej veci sa žrebovanie koná, dátum konania 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom sa vykonáva žrebovanie, informáciu, že ide o žreb, a titul, meno 
a priezvisko jedného kandidáta. Predseda volebnej komisie vyplní žreb pre každého kandidáta s rovnakým počtom 
platných hlasov tak, aby na každého kandidáta pripadal jeden žreb. 

Obaja overovatelia zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva verejne vyhlásia, že na každom žrebe je 
uvedený titul, meno a priezvisko jedného z kandidátov s rovnakým počtom platných hlasov a že nie sú dva, ani viac 
žrebov s menom a priezviskom toho istého kandidáta. 

Predseda volebnej komisie vloží každý žreb do osobitnej obálky označenej úradnou pečaťou obce Pernek 
používanou pri výkone pôsobnosti v oblasti územnej samosprávy a všetky obálky premieša. 

Následne vekom najstarší poslanec prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyberie jednu obálku, otvorí 
ju a prečíta meno a priezvisko vyžrebovaného kandidáta.  
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Ak ide o voľbu dvoch členov komisie, pričom najmenej traja kandidáti získali v druhom kole rovnaký počet 
platných hlasov, vekom najstarší poslanec prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyžrebuje dvoch 
kandidátov. 

Overovatelia zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva verejne vyhlásia, že na žrebe je skutočne uvedené 
meno a priezvisko kandidáta, ktoré prečítal vekom najstarší poslanec obecného zastupiteľstva prítomný  
na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Kandidát vyžrebovaný vekom najstarším poslancom prítomným na zasadnutí obecného zastupiteľstva je 
vyžrebovaním platne zvolený do funkcie, o ktorú sa uchádzal. 

 

Titul, meno a priezvisko kandidátov, ktorí v 2. kole tajného hlasovania získali najväčší počet 
platných hlasov: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

 

Titul, meno a priezvisko vekom najstaršieho poslanca OZ prítomného na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva (ktorý vyžrebuje obálku so žrebom po premiešaní obálok predsedom volebnej komisie): 

.................................................................................................................................................................... 

Vekom najstarší poslanec OZ prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyžreboval tohto 

kandidáta a verejne prečítal jeho meno a priezvisko: ............................................................................... 

Správnosť žrebovania potvrdili overovatelia zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

(titul, meno a priezvisko 2 overovateľov: .............................................................................................) 

tak, že verejne vyhlásili, že na žrebe je skutočne uvedené meno a priezvisko kandidáta, ktoré prečítal 

vekom najstarší poslanec obecného zastupiteľstva prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Vyžrebovaný kandidát je platne zvolený do funkcie, o ktorú sa uchádzal. 

 

 
 
V Perneku dňa ......................................... 
 
 
 
 
...........................................................                                         ........................................................... 
           titul, meno a priezvisko                                                               titul, meno a priezvisko 
                    overovateľ                                                                                   overovateľ 
 
 
 
...........................................................                                          
           titul, meno a priezvisko                                                                
            starosta obce Pernek                                                                                  
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Príloha č. 9 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek 


ZÁPISNICA 
O  TAJNOM  HLASOVANÍ 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PERNEK 
[odvolanie z funkcie člena (členov) komisie, predsedu komisie alebo hlavného kontrolóra obce 

Pernek, resp. iná vec, ktorá nie je voľbou do funkcie ani odvolaním z funkcie] 

 
 

Zapisovateľ (titul, meno a priezvisko): .............................................................................................. 

 
Dátum a miesto konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pernek, na ktorom sa uskutočnilo 

tajné hlasovanie: ................................................. 

 

vo veci (zakrúžkovať jednu možnosť): 

1. odvolanie člena (členov) komisie 

2. odvolanie predsedu komisie 

3. odvolanie hlavného kontrolóra obce Pernek 

4. v inej veci (akej) ............................................................... 

 

Ak ide o  odvolanie člena (členov) komisie alebo predsedu komisie, je potrebné zakrúžkovať 

poradové číslo komisie, ktorej sa tajné hlasovanie týkalo: 

1. Komisia pre financie a rozpočet, 

2. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu, 

3. Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť, 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

5. Iná komisia (uviesť názov): ................................................................................................................. 

Členovia 3 – člennej volebnej komisie zvolení uznesením OZ č. ........................, prijatým 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov; členov komisie volí obecné zastupiteľstvo verejne 
zdvihnutím ruky. Účelom volebnej komisie je zabezpečenie priebehu tajného hlasovania (uviesť titul, 
meno a priezvisko členov komisie a predsedu volebnej komisie; predsedu volebnej komisie si spomedzi 
seba určia členovia volebnej komisie): 

 Predseda volebnej komisie: ................................................................... 

 Člen volebnej komisie: .......................................................................... 

 Člen volebnej komisie: .......................................................................... 
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TAJNÉ  HLASOVANIE 

 

Znenie otázky (bolo potrebné zakrúžkovať jednu možnosť – buď „áno“ alebo „nie“): 

 

Ste za odvolanie pána / pani (titul, meno a priezvisko) .......................................................................... 

z funkcie ...................................................................................................... ?               ÁNO                NIE 

 

 

Alebo (ak by išlo o inú vec ako odvolanie z funkcie alebo voľba do funkcie): 

 

Ste za ...................................................................................................................................................... ? 

                                                                                                                                     ÁNO               NIE 

 

VÝSLEDKY  TAJNÉHO  HLASOVANIA 
 

Počet prítomných poslancov  

Počet hlasovacích lístkov vydaných poslancom  

Počet hlasovacích lístkov prijatých od poslancov po vykonaní 
tajného hlasovania 

 

Počet platných158 hlasovacích lístkov  

Počet neplatných159 hlasovacích lístkov  

Počet hlasovacích lístkov s odpoveďou „ÁNO“  

Počet hlasovacích lístkov s odpoveďou „NIE“  

 
 
Na odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny platných hlasov všetkých 
poslancov160 (t. j. min. 4 platné hlasy zo 7). Na odvolanie člena komisie alebo predsedu komisie je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie uznesenia v inej veci je potrebné také kvórum, aké 
vyžaduje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo osobitné právne predpisy; 
spravidla (no nie vždy) pôjde o nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov. 

 
158 Hlasovací lístok je platný, ak  

a) poslanec vykonal hlasovanie zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta pri voľbe do funkcie, 
b) poslanec vykonal hlasovanie zakrúžkovaním možnosti „áno“ alebo zakrúžkovaním možnosti „nie“  

pri odvolaní funkcionára. 

159 Hlasovací lístok je neplatný, ak 
a) poslanec neupravil hlasovací lístok vôbec,  
b) poslanec neupravil hlasovací lístok vyššie uvedeným spôsobom alebo 
c) poslanec zakrúžkoval viac kandidátov, ako je počet voľných miest do týchto funkcií, 
d) poslanec zakrúžkoval pri jednom kandidátovi obe možnosti „áno“ a „nie“. 

160 § 18a ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Predseda volebnej komisie konštatuje, že (titul, meno a priezvisko) ...................................................................... 

bol / nebol (zakrúžkovať jednu z možností) odvolaný z funkcie (akej) .......................................................................  

................................................................................................................................................................................... . 

 

Alebo (ak by išlo o inú vec ako odvolanie z funkcie alebo voľba do funkcie): 
 

Predseda volebnej komisie konštatuje, že návrh na ............................................................................................... 

bol / nebol (zakrúžkovať jednu z možností) schválený. 

 
 
 
 
 
 
 

V Perneku dňa ......................................... 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                         ........................................................... 
           titul, meno a priezvisko                                                               titul, meno a priezvisko 
                    overovateľ                                                                                   overovateľ 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                          
           titul, meno a priezvisko                                                                
            starosta obce Pernek                                                                                  
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Príloha č. 10 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Pernek  

 
VYHLÁSENIE  VOĽBY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  PERNEK, 

NÁLEŽITOSTI  PRIHLÁŠKY  UCHÁDZAČA  O  FUNKCIU  HLAVNÉHO  
KONTROLÓRA  OBCE  PERNEK  A  LEHOTA  NA  JEJ  PODANIE 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) uznesením  

č. ....................... zo dňa vyhlásilo161 voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek, ktorá sa uskutoční  
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ........................... o ................... hod. 
v (kde) ............................................................................................. . 

 
Predmetným uznesením obecné zastupiteľstvo zároveň určilo náležitosti prihlášky uchádzača 

o funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek (ďalej len „hlavný kontrolór“). 
 
Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra je povinný odovzdať162 Obecnému úradu Pernek, 

900 53 Pernek 48, písomnú prihlášku do tejto voľby najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby 
hlavného kontrolóra, t. j. najneskôr dňa ........................................ . 

 
Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Pernek je 11 hodín mesačne. 
 
Plat hlavného kontrolóra sa spravuje ustanovením § 18c zákona č. 369/1990 zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), pričom na obec Pernek 
(s počtom obyvateľov do 1 000) sa vzťahuje koeficient 1,28. 

 
Podľa § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení (Rozsah kontrolnej činnosti): „Kontrolnou 

činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa 
osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania 
sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 
obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov 
obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.“. 

 
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína 

dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.163 

 
161 § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Deň konania voľby 
hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej  
40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia 
doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú 
prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad 
o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne zašle 
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky 
na vydanie výpisu z registra trestov.“. 

162 Písomnú prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr 14 dní pred 
dňom konania voľby hlavného kontrolóra; nestačí prihlášku v tejto lehote iba podať na poštovú prepravu. 

163 § 18a ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
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Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je minimálne stredoškolské 
vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.164 

 
Hlavný kontrolór obce Pernek môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.165 Hlavný 

kontrolór obce Pernek môže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto povolenie sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá 
bola právoplatne odsúdená166 za trestný čin spáchaný počas pôsobnosti kandidáta na funkciu hlavného 
kontrolóra obce alebo počas pôsobnosti zvoleného hlavného kontrolóra obce v jej riadiacom, 
kontrolnom alebo dozornom orgáne.167 Verejný zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb 
vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.168 

 
 
Prihláška uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra obce Pernek musí obsahovať: 

 
k) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu,  

e-mailovú adresu,169 telefónne číslo a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 
osobitného predpisu,170 

l) štruktúrovaný profesijný životopis, 
m) úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; na funkciu 

hlavného kontrolóra obce sa vyžaduje minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené 
maturitnou skúškou, 

 
164 § 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra  
je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.“ 

165 § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, § 54 ods. 2 VZN č. 4/2021 

166 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 91/2016 Z. z.“) 

§ 4 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. (Trestná zodpovednosť právnickej osoby): „Trestný čin podľa § 3 je spáchaný 
právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom,  
ak konal 
d) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, 
e) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo 
f) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.“ 

§ 4 ods. 2 zákona č. 91/2016 Z. z.: „Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba 
uvedená v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti 
umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.“. 

167 § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný 
kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti 
ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje 
na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, 
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku 
svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami 
kontrolnej činnosti.“. 

168 https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob 

169 E-mailovú adresu uvedie kandidát na funkciu hlavného kontrolóra v prípade, ak ju má zriadenú. 

170 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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n) čestné vyhlásenie o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 
podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, 

o) čestné vyhlásenie o tom, či kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je ku dňu podania 
prihlášky členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť a ak áno, je potrebné uviesť ich obchodné meno, právnu 
formu171, IČO a sídlo, 

p) čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, že ku dňu podania prihlášky 
nemá dlh voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu, ani voči obci 
Pernek, 

q) čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, že nevykonáva funkciu, ktorá je 
nezlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra obce,172 

r) informáciu o tom, či kandidát na funkciu hlavného kontrolóra ku dňu podania prihlášky 
vykonáva funkciu hlavného kontrolóra aj v inej obci, 

s) návrh koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra;173 odporúčaný rozsah návrhu 
koncepcie je jedna strana A4, 

t) údaje potrebné na to, aby obec mohla podľa osobitného zákona174 bezodkladne požiadať 
Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o vydanie výpisu z registra trestov;175 ide 
o tieto údaje176 
6. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene 

mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku, 
7. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 

narodenej v cudzine aj štát narodenia, 
8. štátne občianstvo, 
9. pohlavie, 
10. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 

 
 
Prihláška sa podáva v zalepenej obálke s nápisom „Voľba hlavného kontrolóra obce“. Čestné 
vyhlásenia podľa odseku 2 môžu byť uvedené na jednej listine alebo v tom istom dokumente, 
v ktorom kandidát na funkciu hlavného kontrolóra uviedol ostatné požadované informácie. 

 
171 napr. „s. r. o.“, „spol. s r.o.“, „a.s.“ a pod. 

172 § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, 
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca 
obce, prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, sudcu a pod. 

173 V návrhu koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra kandidát na funkciu hlavného kontrolóra uvedie 
najmä, na čo bude klásť dôraz pri výkone kontrolnej činnosti, ako bude postupovať pri zistení nedostatkov a pod. 

174 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

175 § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení: „Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné 
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby 
sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na 
funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby  
na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov. Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej 
komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“ 

176 § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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Informácie o kandidátoch na funkciu hlavného kontrolóra a ich návrhoch koncepcie výkonu 
funkcie hlavného kontrolóra sa zverejnia až pri voľbe hlavného kontrolóra. Pred voľbou hlavného 
kontrolóra môže obec zverejniť iba počet kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. 

 
 
Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení: „Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, 
obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 
do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole 
volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom 
kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 
a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


