
 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever využíva právo priznané mu podľa § 13 ods. 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nepodpisuje uznesenie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever č. 177 a 178/2013 zo dňa 7.2.2013 

v zákonom stanovenej lehote podľa  § 12 ods.11 tohto zákona, a teda 

 

 

pozastavuje výkon uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever 

č. 177 a 178 /2013 z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever, konaného dňa 7.2.2013, 

 

 

ktorými Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever rozhodlo takto: 

 

 

„Ţiada starostu Mestskej časti Košice – Sever, aby vyhlásil  výberové konanie na 

organizátora resp. realizátora akcie "Hokejové mestečko Košice - Sever 2013" alebo iného 

kultúrneho, spoločenského alebo športového podujatia, ktoré sa bude konať v areáli 

košického Amfiteátra a na plochách priľahlých k Amfiteátru v dňoch 3.5. 2013 - 19.5.2013 

za týchto podmienok: 

 

1. Oznámenie o konaní výberového konania a podmienok výberového konania musí 

byť zverejnené na webovej stránke  mestskej časti a vo forme textového inzerátu v 

jednom košickom regionálnom denníku a v denníku SME. 

 

2. Podmienky výberového konania vypracuje výberová komisia schválená miestnym 

zastupiteľstvom najneskôr do 15 dní od jej prvého zasadnutia. Za člena  výberovej 

komisie bude navrhnutý aj starosta. Prvé zasadnutie výberovej komisie sa uskutoční 

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa schválenia členov výberovej komisie. V 

prípade, ţe starosta odmietne byt členom výberovej komisie alebo sa členstva vo 

výberovej komisii vzdá, na jeho miesto nastupuje ihneď náhradník zvolený 

miestnym zastupiteľstvom. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej 

zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. 

 

3. Lehota na predkladanie ponúk zo strany záujemcov vo výberovom konaní nesmie 

byť kratšia ako 14  dní odo dňa zverejnenia podmienok výberového konania. 

 

4. O víťazovi výberového konania rozhoduje výberová komisia uznesením na základe 

podmienok výberového konania do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk. Výberová komisia rokuje, hlasuje a rozhoduje na základe schváleného 

rokovacieho poriadku, ktorý je povinná výberová komisia  schváliť na svojom 

prvom zasadnutí. Výberová komisia má 5 členov. 

 

5. Na rokovanie so záujemcami vo výberovom konaní je oprávnená výlučne výberová 

komisia. O rokovaní so záujemcom vo výberovom konaní musí byť vţdy vyhotovený 

písomný záznam, ktorý podpisujú prítomní členovia výberovej komisie a záujemca 

vo výberovom konaní. 



 

6. O výsledku výberového konania musí byt písomne vyrozumený kaţdý záujemca, 

ktorý sa zúčastnil výberového konania do 7 dní odo dňa výsledku výberového 

konania, resp. odo dňa určenia víťaza výberového konania výberovou komisiou. 

 

7. Prednosta miestneho úradu vyčlení zamestnanca miestneho úradu, ktorý bude 

zabezpečovať administratívu výberovej komisie, tzn. zápisy zo zasadnutí, podklady a 

pod. 

 

 

Schvaľuje pre výberové konanie na organizátora akcie "Hokejové mestečko Košice - Sever 

2013" alebo iného kultúrneho, spoločenského alebo športového podujatia, ktoré sa bude 

konať v areáli košického Amfiteátra a na plochách priľahlých k Amfiteátru do výberovej 

komisie týchto členov a náhradníka: 

 

1. Mariána Gaja 

2. Richarda Šmídu 

3. Jozefa Filipka 

4. Viliama Beňa 

5. Vladimíra Vágásiho 

6. Pavla Ţelezníka ako náhradníka.“ 

 

 

a to z dôvodu, že sa domnieva, že tieto uznesenia odporujú zákonu, a to na základe nižšie 

uvedených skutočností. 

 

 

I. 

 

Na mesto Košice a jeho Mestské časti sa primárne vzťahuje zákon č. 401/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o meste Košice). Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 

tohto zákona ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na mesto ustanovenia zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom 

zriadení). 

 

Podľa § 7 ods. 2 zákona o meste Košice miestne zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť 

podľa potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon svoje stále alebo dočasné poradné 

alebo kontrolné orgány, najmä miestnu radu, komisie miestneho zastupiteľstva a určuje im 

náplň práce. 

  

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, ktoré upravuje postavenie 

komisií obecného (miestneho) zastupiteľstva, môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať komisie 

ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.  

 

Podľa § 15 ods. 1 prvá veta zákona o meste Košice predstaviteľom mestskej časti 

a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti je starosta.. 

 



 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o meste Košice starosta je štatutárnym orgánom mestskej 

časti. 

 

Podľa § 15 ods. 2 písm. b) a d) zákona o meste Košice starosta vykonáva správu 

mestskej časti a rozhoduje o všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom  

alebo štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že miestne zastupiteľstvo môže 

zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné a kontrolné orgány  

 

Výkonným a štatutárnym orgánom mestskej časti je starosta, ktorý vykonáva správu 

mestskej časti a rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom 

alebo štatútom vyhradené miestnemu zastupiteľstvu. Žiadny právny predpis nezveruje 

miestnemu zastupiteľstvu, ani žiadnemu jeho orgánu rozhodovanie o podmienkach 

výberového konania, nesplnomocňuje ich vyhradiť si výhradné právo na rokovanie so 

záujemcami vo výberovom konaní, ani na určenie víťaza výberového konania. 

  

Zákon o meste Košice, ani zákon o obecnom zriadení, ani iný platný právny predpis 

neoprávňuje miestne zastupiteľstvo zasahovať do výlučných zákonných výkonných 

a štatutárnych právomocí starostu mestskej časti a to ani ich čiastočným odňatím 

a delegovaním na komisiu miestneho zastupiteľstva.  

 

Miestne zastupiteľstvo nemá zákonné oprávnenie svojmu zriadenému orgánu zveriť 

rozhodovacie ani iné oprávnenia, ktoré zo zákona prináležia inému orgánu mestskej časti, 

ktorým je starosta mestskej časti. Naviac, komisie zriadené miestnym zastupiteľstvom nemajú 

žiadnu rozhodovaciu právomoc a so stanoviskom, či rozhodnutím komisie nespája žiadny 

zákon ani nižšia právna norma platnosť výkonu samosprávy orgánmi obce. Orgány miestneho 

zastupiteľstva, a teda ani jeho komisie, nemajú zákonom dané oprávnenie schvaľovať 

a prijímať rozhodnutia, ktoré by sa vzťahovali na niektorý orgán mestskej časti (miestne 

zastupiteľstvo, starosta) a ktorým by orgánu mestskej časti ukladali úlohy a povinnosti, resp. 

ich k niečomu zaväzovali. 

  

V predmetnom uznesení miestneho zastupiteľstva absentuje výrok o samotnom 

zriadení výberovej komisie, ďalej výrok o tom, či sa zriaďuje ako stály alebo dočasný orgán. 

Absencia týchto skutočností robí uznesenie neurčitým a nezrozumiteľným, čo s poukazom na 

ustanovenie § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže viesť k absolútnej neplatnosti  

uznesenia.  

 

Z právnej úpravy postavenia komisií ako orgánov miestneho zastupiteľstva ako aj 

z právnej úpravy vzájomného postavenia starostu a miestneho zastupiteľstva ako dvoch 

samostatných orgánov obce s presne vymedzenými právomocami a nakoniec poukazom na 

ustanovenie § 13 ods. 3 písm. a)  zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého funkcia starostu 

je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, podľa názoru starostu z povahy 

veci vyplýva, že funkcia starostu je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena komisie miestneho 

zastupiteľstva.  

    



 

II. 

 

Podľa ustanovenia § 17a ods. 1 prvá veta zákona o meste Košice je prednosta 

zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce. 

 

Podľa § 15 ods. 3 zákona o meste Košice starosta je štatutárny orgánom mestskej 

časti. 

 

U uvedených ustanovení zákona o obecnom zriadení a zákona o meste Košice 

vyplýva, že prednosta miestneho úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi mestskej časti 

ako svojmu nadriadenému, ktorý je štatutárnym orgánom aj v pracovnoprávnych vzťahoch 

zamestnancov mestskej časti. S ohľadom na uvedené skutočnosti povinnosti prednostovi 

miestneho úradu ako zamestnancovi mestskej časti (obce) môže ukladať výlučne starosta, 

ktorému výlučne zodpovedá za svoju činnosť, a za žiadnych okolností nie orgán mestskej 

časti, ktorým je miestne zastupiteľstvo. 

 

 Z uvedeného dôvodu sa domnievam, že uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktorým 

zaväzuje prednostu miestneho úradu vyčleniť zamestnanca miestneho úradu zabezpečujúceho 

administratívu výberovej komisie, odporuje zákonu.  

 

 

 

III. 

 

Na základe uvedených dôvodov považujem uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sever č.177 a 178/2013 zo dňa 7.2.2013 za nezákonné a z tohto dôvodu ich výkon 

pozastavujem. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 15.2.2013  

      

 

 

 

„podpísané“ 

 

Marián Gaj 

starosta 

 

 

 


