
V Spišských Vlachoch 2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu: 3

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Pozastavenie výkonu uznesenia č. 237/VII/2016: K bodu č. 6: Delegovanie
zástupcov mesta do Rád škôl a školských zariadení.

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Povinnosť v zmysle
Rokovacieho poriadku
predložiť na najbližšie
rokovanie pozastavený
výkon uznesenia.

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I.   Dôvodová správa

II.  Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Spracoval: Ľubomír Fifik

Zodpovedá: Ľubomír Fifik

Predkladá: Ľubomír Fifik



Príloha č. 1 k Správa o plnení uznesení + Pozastavenie výkonu uznesenia č. 237/VII/2016: K
bodu č. 6: Delegovanie zástupcov mesta do Rád škôl a školských zariadení

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch, uznesením č. 237/VII/2016 zo dňa
28.10.2016 schválilo delegovanie zástupcov mesta do Rád škôl a školských zariadení.
Primátor mesta Spišské Vlachy využil svoje legitímne právo a v zmysle § 13 ods. 6 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pozastavil výkon uvedeného uznesenia, pretože sa
domnieva, že je zjavne nevýhodné a odporuje zákonu.
Právo veta je legislatívne uvedené v § 13 ods. 6, 7 a á zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, kde je uvedené:

§ 13
(6)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. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného
zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady
však nie je viazaný.

(7)Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra
a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(8)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 dvoch mesiacov od jeho schválenia,
uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
nie

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
žiaden

D) Dopad na personálne náklady:
nie

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
nie

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schvaliť



2

II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie:
Pozastavenie výkonu uznesenia č. 237/VII/2016 v zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.p.

II. potvrdzuje:
Uznesenie č. 237/VII/2016: K bodu č. 6: Delegovanie zástupcov mesta do Rád škôl
a školských zariadení, ktoré znie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
I. odvoláva
Všetkých zástupcov mesta Spišské Vlachy z Rád škôl a školských zariadení s účinnosťou
k dátumu 31.10.2016
II. schvaľuje
1. delegovanie zástupcov mesta Mgr. Moniky Koperdákovej, Ing. Radoslava Leščániho, Ing.
Ladislava Šterbinského a Ing. Ivana Suchého do Rady Základnej školy Komenského 6
Spišské Vlachy s účinnosťou od 01.11.2016,
2. delegovanie zástupcov mesta Ing. Michala Dzurilu a Ing. Juraja Jánošíka do rady CVČ
Spišské Vlachy s účinnosťou od 01.11.2016,
3. delegovanie zástupcov mesta PaedDr. Marcely Satmáryovej a Mgr. Vladimíra Balogu do
Rady ZŠ SNP 13 Spišské Vlachy s účinnosťou od 01.11.2016,
4. delegovanie zástupcov mesta Ing. Rastislava Bečkera, Bc. Daniela Pacovského, Petra
Kloceka a JUDr. Ing. Stanislava Kandrika do Rady MŠ Spišské Vlachy s účinnosťou od
01.11.2016.



Primátor mesta Spišské Vlachy, v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

POZASTAVUJE

výkon uznesenia č. 237/VII/2016 MsZ V Spišských Vlachoch zo dňa
28.10.2016

Uznesenie č. 237/VII/2016: K bodu č. 6: Delegovanie zástupcov mesta do Rád škôl
a školských zariadení.

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. odvoláva

Všetkých zástupcov mesta Spišské Vlachy z Rád škôl a školských zariadení s účinnosťou
k dátumu 31.10.2016

II. schvaľuje

1. delegovanie zástupcov mesta Mgr. Moniky Koperdákovej, Ing. Radoslava Leščániho, Ing.
Ladislava Šterbinského a Ing. Ivana Suchého do Rady Základnej školy Komenského 6 Spišské
Vlachy s účinnosťou od 01.11.2016.

2. delegovanie zástupcov mesta Ing. Michala Dzurilu a Ing. Juraja Jánošíka do rady CVČ
Spišské Vlachy s účinnosťou od 01.11.2016.

3. delegovanie zástupcov mesta PaedDr. Marcely Satmáryovej a Mgr. Vladimíra Balogu do
Rady ZŠ SNP 13 Spišské Vlachy s účinnosťou od 01.11.2016.

4. delegovanie zástupcov mesta Ing. Rastislava Bečkera, Bc. Daniela Pacovského, Petra
Kloceka a JUDr. Ing. Stanislava Kandrika do Rady MŠ Spišské Vlachy s účinnosťou od
01.11.2016.

Odôvodnenie :

Primátor mesta, zmysle ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, nepodpísaním uznesenia č. 237/VII/2016 zo dňa 28.10.2016, pozastavuje
výkon tohto uznesenia, pretože sa domnieva, že jeho schválenie je pre mesto zjavne nevýhodné
a odporuje zákonu.

Rady základných škôl a Rady materských škôl (ďalej spolu aj ako „Rady škôl“) sú totiž
iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a
záujmy žiakov, detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti
výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti
škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych
krajov z pohľadu školskej problematiky.



Je preto prirodzené, že do Rady škôl majú byť menované osoby, ktoré sa aktívne zaujímajú
o dianie v meste a v školách, a na ktoré sa môžu obracať obyvatelia mesta s problémami
súvisiacimi so školstvom v meste. Takýmito osobami by preto nemali byť osoby, o ktorých je
všeobecne známe, že sa väčšinu roka v meste vôbec nenachádzajú. U týchto osôb teda existuje
odôvodnený predpoklad, že sa budú ako členovia Rady škôl venovať obyvateľom mesta len
v minimálnej miere (nakoľko sa v meste nachádzajú len sporadicky), a preto je menovanie
takýchto osôb pre mesto podľa môjho názoru zjavne nevýhodné.

Napokon, predmetné uznesenie je nezákonné aj z dôvodu, že je v rozpore s Ústavou SR
a ďalšími zákonnými predpismi (napr. so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov). K menovaniu osôb, za členov Rady škôl, totiž došlo bez
predchádzajúceho súhlasu týchto osôb. Právny úkon je teda absolútne neplatný, a to ex tunc,
nakoľko predmetným menovaním de facto boli daných osobám, ako budúcim členom komisie,
uložené určite pravá ale aj povinnosti, vyplývajúce zo štatútu Rady škôl a zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Menovanie členov Rady škôl bol teda urobené z donútenia, neslobodne, a preto je predmetné
uznesenie v rozpore s Ústavou SR a platnými právnymi predpismi.

Ľubomír Fifik
primátor



V Spišských Vlachoch 2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo:
Bod programu: 3

M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Pozastavenie výkonu uznesenia č. 240/VII/2016: K bodu č. 8: Činnosť
komisií

Dôvod predloženia: Materiál obsahuje:

Povinnosť v zmysle
Rokovacieho poriadku
predložiť na najbližšie
rokovanie pozastavený
výkon uznesenia.

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

I.   Dôvodová správa

II.  Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Spracoval: Ľubomír Fifik

Zodpovedá: Ľubomír Fifik

Predkladá: Ľubomír Fifik



Príloha č. 1 k Správa o plnení uznesení + Pozastavenie výkonu uznesenia č. 240/VII/2016: K
bodu č. 8: Činnosť komisii

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch, uznesením č. 240/VII/2016 zo dňa
28.10.2016 odvolalo všetkých členov Finančno-hospodárskej komisie pri MsZ a menovalo
nových členov.
Primátor mesta Spišské Vlachy využil svoje legitímne právo a v zmysle § 13 ods. 6 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pozastavil výkon uvedeného uznesenia, pretože sa
domnieva, že je zjavne nevýhodné a odporuje zákonu.
Právo veta je legislatívne uvedené v § 13 ods. 6, 7 a á zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, kde je uvedené:

§ 13
(6)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. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného
zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady
však nie je viazaný.

(7)Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra
a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(8)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 dvoch mesiacov od jeho schválenia,
uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
nie

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
žiaden

D) Dopad na personálne náklady:
nie

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
nie

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schvaliť



2

II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie:
Pozastavenie výkonu uznesenia č. 240/VII/2016 v zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.p.

II. potvrdzuje:
Uznesenie č. 240/VII/2016: K bodu č. 8: Činnosť komisii , ktoré znie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. odvoláva

Všetkých členov Finančno-hospodárskej komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch

II. menuje
za členov Finnačno-hospodárskej komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch: Bc. Daniela
Pacovského za predsedu FHK, Ing. L. Šterbinského, Ing. J. Jánošíka, Mgr. B. Legáta, Mgr. V.
Hanigovskú, p. E. Gondovú, p. M. Nemčikovú za členov komisie, Ing. M. Dzurilu za
tajomníka komisie.



Primátor mesta Spišské Vlachy, v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Z. z o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

POZASTAVUJE

výkon uznesenia č. 240/VII/2016 MsZ V Spišských Vlachoch zo dňa
28.10.2016

Uznesenie č. 240/VII/2016: K bodu č. 8: Činnosť komisii

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. odvoláva

Všetkých členov Finančno-hospodárskej komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch

II. menuje

za členov Finančno-hospodárskej komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch : Bc. Daniela
Pacovského za predsedu FHK, Ing. L. Šterbinského, Ing. J. Jánošíka, Mgr. B. Legáta, Mgr. V.
Hanigovskú, p. E. Gondovú, p. M. Nemčikovú za členov komisie, Ing. M. Dzurilu  za
tajomníka komisie.

Odôvodnenie :

Primátor mesta sa rozhodol v zmysle § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Z. z o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pozastaviť výkon uznesenia č. 240/VII/2016 zo dňa
28.10.2016 pretože sa domnieva, že jeho schválenie je pre mesto zjavne nevýhodné
a odporuje zákonu.

Nakoľko nové uznesie o kreovaní Finančno-hospodárskej komisie je v zložení osôb, ktorí sa
v meste Spišské Vlachy nachádzajú sporadicky, čo by spôsobilo jej nefunkčnosť. Pri obsadení
komisie má ísť o také osoby, ktoré svojou odbornou kvalifikáciou alebo životnými
skúsenosťami môžu prispieť k aktívnemu plneniu tých úloh, ktoré boli komisii zverené.
Takýmito osobami by preto nemali byť osoby, o ktorých je všeobecne známe, že sa väčšinu
roka v meste vôbec nenachádzajú. U týchto osôb teda existuje odôvodnený predpoklad, že sa
budú ako členovia Finančno-hospodárskej komisie venovať problémom obyvateľom mesta len
v minimálnej miere, a preto je menovanie takýchto osôb pre mesto podľa môjho názoru zjavne
nevýhodné. Základnou úlohou komisie je plniť úlohu odborného poradného orgánu mestského
zastupiteľstva. Predmetná komisia by mala byť zložená z odborníkov z tých oblastí, ktorým sa
daná komisia venuje. V komisii dochádza k predbežnému prerokovaniu určitej záležitosti pred
tým, ako sa vecou bude zaoberať mestské zastupiteľstvo, ak príjme konečné rozhodnutie, má
napomôcť správnemu rozhodnutiu mestského zastupiteľstva. Z týchto vyššie uvedených



dôvodov, ktoré by spôsobili jej nefunkčnosť odporúčam nechať pôvodne zloženie danej
komisie.

Napokon, predmetné uznesenie je nezákonné aj z dôvodu, že je v rozpore s Ústavou SR
a ďalšími zákonnými predpismi (napr. so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov). K menovaniu osôb, za členov Finančno-hospodárskej komisie, totiž
došlo bez predchádzajúceho súhlasu týchto osôb. Právny úkon je teda absolútne neplatný, a to
ex tunc, nakoľko predmetným menovaním de facto boli daných osobám, ako budúcim členom
komisie, uložené určite pravá ale aj povinnosti, vyplývajúce zo Štatútu komisii pri Mestskom
zastupiteľstve v Spišských Vlachoch. Menovanie členov danej komisie bol teda urobený
z donútenia, neslobodne, a preto je predmetné uznesenie v rozpore s Ústavou SR a platnými
právnymi predpismi.

Ľubomír Fifik
primátor


