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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 Povinné uznesenia obecného zastupiteľstva 

pred komunálnymi voľbami 

 
Milé kolegyne, vážení kolegovia,  
určenie poštu poslancov na celé volebné obdobie je 
jednou z povinností obecného zastupiteľstva pred 
blížiacimi sa komunálnymi voľbami.  
V aktuálnom vydaní sme spracovali povinné uznesenia 
obecného zastupiteľstva pred voľbami do orgánov 
samosprávy obcí. Vzhľadom na blížiaci sa termín 
komunálnych volieb je pritom potrebné pamätať na 
povinnosť obecného zastupiteľstva určiť na nasledujúce 
volebné obdobie počet poslancov a rozsah výkonu funkcie 
starostu.  
 
Michal Sýkora, predseda ZMOS     

 
 

Predmet:  

•  Povinné uznesenia obecného zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami.    

 

I. Východiská 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v ust. 

§ 11 upravuje  povinné uznesenia obecného zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami takto: 
Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí: 
 (3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu 

obyvateľov obce takto: 
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 
 

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV 
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Podľa § 11 ods. 4 písm. i)  zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov platí : 

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 
.. 
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu 
jeho funkcie,“ 

 

II. Teória a výklad 
Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je potrebné pamätať na povinnosť obecného 

zastupiteľstva určiť na nasledujúce volebné obdobie:  
- počet poslancov, 
- rozsah výkonu funkcie starostu. 

 
 

III. Praktické návody a riešenia 
Vzory uznesení obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods.3 a ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 pred voľbami: 

Uznesenie č............. : 
Obecné zastupiteľstvo obce ............   
určuje  v súlade s § 11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022  počet poslancov Obecného 
zastupiteľstva obce .......... : 
 ..... 
Výsledky hlasovania: Prítomní ........ 
            Za .................. 
            Proti .............. 
            Zdržali sa ....... 
 
najneskôr 90 dní pred voľbami: 
Uznesenie č............. : 
Obecné zastupiteľstvo obce ............   
určuje  v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu 
obce ....... takto : .....  
Výsledky hlasovania : Prítomní ......... 
             Za ................... 
             Proti ............... 
             Zdržali sa ........  
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