7S/5212014 - 60
7014200514

,

CJi'ý.

ROZSUDOKV MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary
Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Juraja Tymka, v právnej veci
navrhovateľa Okresného prokurátora Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi so sídlom
Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, proti odporkyni Obci Smižany, Smižany. Nám. M.
Pajdušáka č. 1341/50, v konaní o preskúmanie uznesenia obecného zastupiteľstva Obce
Smižany zo dňa 27. 12.2010 Č. 10/1/2010 takto

r o z hod o l:

Z r u š uje uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Smižany Č. 10/1/2010 prijaté na
prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Smižanoch dňa 27. 12.2010, potvrdené na treťom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Smižanoch dňa 17. 02. 2011.

Odôvodnenie

Návrhom podľa § 35 ods. 1 písm. b/ a § 250zf O. s. p. zo dňa 05.05.2014, osobne
podaným na súde dňa 05.05.2014 Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej
Vsi žiadal preskúmať uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Smižany zo dňa 27. 12. 2010
č. 10/1/2010, potvrdené dňa 17. 02. 2011, ktorým obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému
úradu v Smižanoch zverejniť vždy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca po odpracovanom
mesiaci mzdu, plat alebo platobné pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon
funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti uhrádzanej z verejného rozpočtu vedúcim
zamestnancom
vykonávajúcim
práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom
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zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci. Jedná sa o Obecný úrad v Smižanoch a ním
zriadené rozpočtové organizácie, základnú školu, základnú umeleckú školu a príspevkovú
organizáciu Obecné kultúrne centrum. So spätnou platnosťou 6 kalendárnych mesiacov.
V návrhu uviedol, že obecné zastupiteľstvo Obce Smižany na svojom prvom
zasadnutí, ktoré sa konalo 27. 12. 2010 hlasovalo hlasom 7 poslancov z celkového počtu 13
poslancov zastupiteľstva za prijatie citovaného uznesenia, po prijatí ktorého starosta Obce
Smižany využijúc svoje právo priznané mu § 13 ods. 6 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
výkon predmetného uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavil. Následne dňa 17. 02. 2011
na treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smižany zastupiteľstvo v lehote 2
mesiacov od schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/1/2010 toto potvrdilo 3/5
väčšinou hlasov všetkých poslancov. Na základe anonymného podnetu bol prokurátorom
podaný protest dňa 25. 02. 2014 sp. zn. Pd 90/13/8810-7, v ktorom bolo konštatované, že
citovaným uznesením obecného zastupiteľstva Obce Smižany bolo porušené ust. § 11 ods. 4
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 9 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obecné zastupiteľstvo
Obce Smižany na svojom 34. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 13. 03. 2014, protestu
prokurátora nevyhovelo, čo vyplynulo z hlasovania za prijatie uznesenia o zrušení cit.
uznesenia zo dňa 27. 12.2010.
Navrhovateľ konštatoval, že prijatím tohto uznesenia došlo k porušeniu právomoci a
pôsobnosti obecného zastupiteľstva primárne stanovenej v § 11 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení. Okrem uvedeného ustanovenia samosprávnu pésobnosť obce- precizuje tiež
ustanovenie § 4 ods. 3 cit. zákona, ktoré rovnako demonštratívne vymedzuje kompetencie
obce pri výkone samosprávy mimo iného aj prostredníctvom samosprávneho orgánu obce a to
obecného zastupiteľstva. Z uvedeného vyplýva, že obecné zastupiteľstvo môže vykonávať len
tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon. Z úvodnej vety § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
vyplýva, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, i preto je
možné mať za to, že zverejnenie mzdy, platu alebo platových pomerov a ďalších finančných
záležitostí v rozsahu uvedenom v cit. uznesení je skôr inou záležitosťou než otázkou rozhodne
dôležitou pre život v obci, o ktorej by prináležalo rozhodovať zastupiteľstvu. Ak teda orgán
územnej samosprávy opatrením uloží novú povinnosť, ktorá neexistuje v zákone, resp. ktorú
nemožno zo zákona odvodiť, uplatňuje svoju normotvomú právomoc spôsobom, ktorý nie je
v súlade s čl. 2 ods. 3 Ústavy SR. Týmto uznesením obecné zastupiteľstvo zároveň
nerešpektovalo zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, keďže
obecnému úradu a jeho aparatúre priznalo právomoc poskytnúť informáciu, ktorú síce má
obec ako jeden z povinných subjektov uvedených v § 2 ods. 1, 2 a 3 zákona o slobodnom
prístupe k informáciám, avšak tomuto sprístupneniu musí predchádzať žiadosť žiadateľa,
pretože v danom prípade nejde o povinné zverejňovanie informácií v zmysle § 5, 5a, 5b a 6
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Obecné zastupiteľstvo protestu prokurátora
nevyhovelo a preto okresný prokurátor požiadalo zrušenie napadnutého uznesenia.
V písomnom vyjadrení zo dňa 18. 06. 2014 odporca navrhol vyhovieť návrhu
okresného prokurátora stotožňujúc sa s jeho právnym posúdením predmetnej veci. Poukázal
na to, že starosta pozastavil výkon cit. uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 zákona o obecnom
zriadení, pretože sa domnieval, že odporuje zákonu o slobodnom prístupe k informáciám i
zákonu na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na uvedené na treťom zasadnutí obecného
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zastupiteľstva dňa 17. 02. 2011 poslanci prikročili k opätovnému hlasovaniu za pozastavené
uznesenie, pričom toto bolo schválené trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali protest prokurátora podaný proti citovanému
uzneseniu na 34. zasadnutí dňa 13. 03. 2014 ako 4. bod programu, pričom toto uznesenie
hlasovaním nebolo zrušené, čím nebolo protestu prokurátora vyhovené. Vzhľadom na
uvedené považuje návrh navrhovateľa za dôvodný.
Súd v konaní podľa § 250zf O. s. p., bez nariadenia pojednávania
za splnenia
podmienok stanovených v § 250f O. s. p., po oboznámení sa s vyžiadaným
spisovým
materiálom obecného zastupiteľstva Obce Smižany a po jeho preskúmaní dospel k záveru, že
návrh okresného prokurátora Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi je dôvodný.
Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že dňa 27. 12. 2010 sa konalo prvé
zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Smižany v Smižanoch, na ktorom bolo prijaté
uznesenie č. 10/1/2010, ktorým obecné zastupiteľstvo uložilo Obecnému úradu v Smižanoch
zverejniť vždy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca po mesiaci odpracovanom plat alebo platové
pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej
činnosti, uhrádzané z verejného rozpočtu vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo
verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci.
Jedná sa o Obecný úrad v Smižanoch a ním zriadené rozpočtové organizácie, Základnú školu,
Základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne centrum so spätnou
platnosťou 6 kalendárnych mesiacov. Uvedené vyplýva zo zápisnice z 1. zasadnutia OZ,
konaného dňa 27. 12.2010 v Smižanoch i z výpisu uznesení, prijatých na tomto zasadnutí. Z
citovaného výpisu uznesení zároveň súd zistil, že v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon tohto
uznesenia obecného zastupiteľstva.
Zo zápisnice z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Smižany, konaného dňa
17. 02. 2011 v Smižanoch súd zistil, že toto uznesenie nebolo zrušené, resp. proti jeho
zrušeniu hlasovalo 8 poslancov z celkového počtu 13, tzn., že toto uznesenie bolo potvrdené
3/5 väčšinou poslancov obecného zastupiteľstva.
Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves podaním zo dňa 25. 02.
2014 sp. zn. Pd/90/13/8810-7 podal proti tomuto uzneseniu podľa § 22 ods. 1 písm. b/ s
poukazom na § 26 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre protest prokurátora, v ktorom navrhol
podľa § 22 ods. 2 písm. i) cit. zákona prerokovať tento protest na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a napadnuté uznesenie zrušiť.
Citovaný protest prokurátora proti uzneseniu č. 10/1/2010 bol prerokovaný na
zasadnutí obecnej rady 'dňa 06. 06. 2014 a na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce
Smižany, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 03. 2014, bolo prijaté uznesenie č. 474/34/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo neschválilo zrušenie uznesenia č. 10/1/2010.
Podľa § 244 ods. 2 O. s. p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonné
rozhodnutia postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov
záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon
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zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických
verejnej správy (ďalej len rozhodnutie správneho orgánu).

osôb v oblasti

Podľa § 35 ods. 1 písm. b) O. s. p. môže prokurátor podať návrh na začatie konania, ak
ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v prípadoch, v ktorých sa
nevyhovelo protestu prokurátora a za podmienok uvedených v tomto zákone.
Podľa § 250zf ods. 1 O. s. p., ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo,
miestne zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku nezruší na základe
protestu prokurátora svoje uznesenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže prokurátor podať
na súd návrh na zrušenie tohto uznesenia.
Účastníkmi konania sú obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok a
prokurátor (§ 250zf ods. 2 O. s. p.).
Oprávnenie prokurátora dané ust. § 250zf ods. 1 O. s. p. vyplýva aj z ust. § 26 ods. 7
zák. Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, pričom základným
poslaním prokurátora je zabezpečovať dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov. Prokurátori sú povinní urobiť opatrenia na odstránenie porušenia
zákonnosti bez ohľadu na to, kto ich porušil, ako aj na obnovu porušených práv. Prokurátor
vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov orgánmi verejnej správy v rozsahu ustanovenom cit. zákonom. Ustanovenie § 10
tohto zákona dáva prokurátorovi právomoc preskúmať zákonnosť všeobecne záväzných
predpisov, všeobecne záväzných nariadení obcí, smerníc, úprav, uznesení a iných právnych
aktov vydávaných orgánmi verejnej správy, ako aj preskúmavať zákonnosť postupu a
rozhodnutí orgánov verejnej správy v jednotlivých veciach. Ak prokurátor zistí porušenie
zákona, má právo použiť zákonný prostriedok nápravy, ktorým je prokurátorský protest.
Protest prokurátora je právny akt, na základe ktorého môže orgán, ktorého sa napadnuté
rozhodnutie týka protestu vyhovieť alebo mu nevyhovieť. Konanie o proteste prokurátora je
osobitným konaním, v ktorom sa rozhoduje, či všeobecným záväzným predpisom vydaným
orgánom verejnej správy opatrením alebo rozhodnutím bol porušený zákon alebo iný
všeobecne záväzný právny predpis.
Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky každý môže konať, čo nie je zákonom
zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladat'
zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práva
slobôd.
Podľa § 11 ods. 4 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo
rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,
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b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1,
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,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť
rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému
kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich
práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Podľa § 2 ods. 1 zákona Č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné osoby")
sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby,
ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo
právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia povinnými osobami sú ďalej
právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším
územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.
Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia povinnými
právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2.

osobami sú ďalej aj
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Podľa § 9 ods. 3 cit. zákona povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti
osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok
ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom,
poslancom obecného zastupiteľstva, predstaveným v štátnej službe, odborníkom plniacim
úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom
zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným v služobnom pomere alebo
členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese
rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje
v rozsahu
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu
alebo činnosť vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon
funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z
iného verejného rozpočtu.
Súd preskúmal napadnuté uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Smižany a na
základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že toto nie je v súlade s platnou právnou
úpravou.
V danom prípade súd zhodne ako navrhovateľ konštatuje, že prijatím tohto uznesenia
došlo k porušeniu právomoci a pôsobnosti obecného zastupiteľstva primárne stanovenej v §
11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Z citovaného zákonného ustanovenia nevyplýva, žeby
obecné zastupiteľstvo mohlo vykonávať pôsobnosť nadriadeného subjektu s rozhodovacou
právomocou voči obecnému úradu a jeho aparatúre. Môže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu
zveruje zákon. Z úvodnej vety § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení vyplýva, že obecné
zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, i preto je možné mať za to, že
zverejnenie mzdy, platu alebo platových pomerov a ďalších finančných záležitostí v rozsahu
uvedenom v cit. uznesení je skôr inou záležitosťou než otázkou rozhodne dôležitou pre život
v obci, o ktorej by prináležalo rozhodovať zastupiteľstvu. Ak teda orgán územnej samosprávy
opatrením uloží novú povinnosť, ktorá neexistuje v zákone, resp. ktorú nemožno zo zákona
odvodiť, uplatňuje svoju nonnotvornú právomoc spôsobom, ktorý nie je v súlade s čl. 2 ods. 3
Ústavy SR.
Toto uznesenie zároveň nerešpektuje ani zákon Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám, keďže obecnému úradu a jeho aparatúre uložilo povinnosť
zverejňovať pravidelne v určenom čase informáciu v zmysle § 9 ods. 3 citovaného zákona,
ktorú síce má obec ako jeden z povinných subjektov uvedených v § 2 ods. 1,2 a 3 zákona o
slobodnom prístupe k informáciám, avšak tomuto sprístupneniu musí predchádzať žiadosť
žiadateľa, pretože v danom prípade nejde o povinné zverejňovanie informácií v zmysle § 5,
5a, 5b a 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
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Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe v súlade s citovanými
zákonnými ustanoveniami považoval za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo
výrokovej časti tohto rozsudku.

o trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 O. s. p., s použitím § 246c ods. 1
O. s. p., v zmysle ktorého účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal, pretože
navrhovateľ aj keď bol v konaní úspešný si nárok na ich náhradu neuplatnil a tomuto ani
žiadne trovy nevznikli a odporkyni zo zákona právo na ich náhradu neprislúcha.
Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. Č.
75712004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od Ol. 05.
2011).

P o II Č e nie : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.
s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a
rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

V Košiciach dňa 14. januára 2015

JUDr. Tamara Sklenárová
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: Lucia Konečt
-,------

