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Abstract  

Public administration in the Slovak Republic has undergo many reforms  since its origin (1993). 

Municipalities, as key subjects  of self-government,  were newly  established like legal persons 

by Act No. 369/1990 Coll. about municipal establishment. Some competences of state 

administration have been transferred to local self-government (municipalities and self-

governing regions) by decentralisation of public administration via Act No. 416/ 2001 Coll.   

Since some municipalities in Slovakia are very small in number of inhabitants, municipal 

offices merge on a voluntary basis in order to a joint perform of some competences cited in law.  

This proceeding is allowed by the Act No. 369/ 1990 Coll. in the valid version and common 

municipal offices are established  on the territory of the Slovak Republic. At the level of 

transferred competence of the building order, there are concrete the Common  Building  

Authorities (CBA).  Within the Nitra region there are such 26 Common  Building  Authorities  

at which  343 municipalities and towns belong to. Larger towns and municipalities (11), 

perform  the competence at the level of the building order on their own  ( within the NR region). 

The effectiveness of  Common  Building  Authorities  may be affected by the factor as the 

number of inhabitants living in municipalities belonging to Common  Building  Authorities,  as 

well as by  the number of acts realised  by administrative staff and  by other factors. The aim 

of the paper is to analyze the creation of joint building offices according to legislation. The 

paper shows  the current status in terms of  Common  Building  Authorities located in the Nitra 

region, whose data  we collect for the currently solved project VEGA 1/0190/17. 

Keywords: public administration,  public administration reform, decentralization, common 

building authorities,  building order 

Úvod 

Reforma verejnej správy zasiahla mnoho krajín sveta, pričom jej cieľ bol spoločný – nastolenie 

zmeny resp. „modernizácia systému verejnej správy“ zameraná na zvýšenie efektivity výkonu 

správnych činností, zjednodušenie správnych agend, dosiahnutie vyššej operatívnosti, či 

zníženie finančnej náročnosti výkonu verejnej správy. (Čechák, 2013) Slovenská republika ako 

samostatný štát prešla touto reformou najmä prostredníctvom procesu decentralizácie verejnej 

správy, kedy veľké množstvo kompetencií prešlo zo štátu na hierarchicky nižšiu úroveň – obce 

a samosprávne kraje v súlade s platným zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov. Išlo aj o kompetencie na úrovni stavebného poriadku, správy matrík či evidencie 
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matričných úkonov. Decentralizáciou sa však dospelo k problému, že mestá/obce nedokážu 

finančne a personálne pokryť tieto kompetencie, z čoho vyplýva, že hľadajú alternatívne 

možnosti ako ich zabezpečiť (Fandel – Marišová a kol., 2018) čo má za dôsledok postupné 

zlučovaniu obecných úradov do spoločných stavebných úradov (SSÚ) (Slávik – Grác – 

Klobučník, 2010) - obce začínajú medzi sebou navzájom spolupracovať. (Bleasche, 2014) 

Zlučovanie je však na báze dobrovoľníctva, o ktorom sa pojednáva v rámci §20 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorého zástancom je aj 

Klimovský (2014).   Menej efektívny spôsob by mohol byť založený na tom, že obce si od 

súkromnej firmy objednajú zabezpečenie kompetencie na úrovni stavebného poriadku – čím 

zabezpečia odbornosť a rýchlosť konaní. Takýto krok by však mal negatívny vplyv na rozpočty 

obcí. (Slávik – Grác – Klobučník, 2010) 

Materiál a metódy  

Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na zmeny prebiehajúce vo verejnej správe 

v nadväznosti na proces decentralizácie verejnej správy, konkrétne na prenesené kompetencie 

zo štátu na mestá/obce – na úseku stavebného poriadku a tiež poukázanie na vytváranie 

spoločných stavebných úradov a skupiny úkonov v nich prebiehajúcich v rámci Nitrianskeho 

kraja. V príspevku  aplikujeme historicko-logickú metódu a opierame sa  najmä o názory 

domácich a zahraničných autorov ako: Slávik – Grác – Klobučník (2010), Klimovský (2014), 

Nižňanský (2005), Bačík (2018), Čechák (2013), Bleasche (2014) a aktuálne platnú legislatívu.  

V príspevku využívame údaje o počtoch úkonov realizovaných zamestnancami spoločných 

stavebných úradov v NR kraji, ktoré v sebe zahŕňajú počty vydaných stavebných povolení, 

kolaudačných rozhodnutí, územných rozhodnutí, dodatočných rozhodnutí a skupinu ostatných 

úkonov za jednotlivé obce spadajúce pod identifikované spoločné stavebné úrady. Uvádzané 

počty boli získané prostredníctvom osobnej resp. elektronickej komunikácie s pracovníkmi 

spoločných stavebných úradov. Zdrojovým údajom počtu obyvateľov žijúcich 

v obciach/mestách spadajúcich pod SSÚ pochádzajú z portálu – Štatistický úrad SR, zoznam 

obcí spadajúcich pod SSÚ je identifikovaný prostredníctvom zoznamu Ministerstva vnútra SR.  

Získané údaje sú spracované prostredníctvom deskriptívnej charakteristiky a jednoduchej 

regresnej analýzy.  

Výsledky a diskusia  

Postupná reforma verejnej správy spôsobila reorganizáciu jej orgánov a postupne aj ich 

kompetencií. Procesom decentralizácie verejnej správy sa obecný úrad stáva stavebným 

úradom (§117 zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon) a preberá na seba kompetenciu 

stavebného poriadku v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.  

Okrem kompetencie na úrovni stavebného poriadku, všetky obce na Slovensku prijatím 

uvedeného zákona boli náhle zodpovedné za výkon ďalších kompetencií v 36 oblastiach, 

vrátane stavebného poriadku. (Nižňanský, 2005) 

Slovenská republika je však relatívne malý štát s veľkým počtom obcí – 2 929 (k 31.12.2017), 

kde napríklad obec Príkra – okres Svidník s počtom obyvateľov 7 (k 31.12.2017) má rovnaký 
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počet svojich kompetencií ako napr. obec Smižany – okres Spišská Nová Ves s počtom 

obyvateľov 8 8698 (k 31.12.2017). (Bačík, 2018) 

Tu vzniká problém, ktorý je možné riešiť, ale už v súčasnosti aj je riešený mnohými obcami 

prostredníctvom zlučovania ich obecných úradov do spoločných úradovní – samozrejme na 

zmluvnej báze o čom pojednáva §20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

V oblasti stavebného poriadku obce vytvárajú spoločné stavebné úrady, prostredníctvom 

ktorých sa snažia zefektívniť svoju činnosť. Súčasných takmer 3 000 obcí Slovenska je 

združených do 221 spoločných obecných úradov, v rámci ktorých je 189 spoločných obecných 

úradov vykonávajúcich kompetenciu na úrovni stavebného poriadku – SSÚ. (MVSR, 2018) 

Vývoj počtu spoločných obecných úradov na území SR, od roku 2002 – odkedy reálne vznikali, 

je graficky znázornený na nasledujúcom Obrázku 1.  

 

Obrázok 1 Spoločné obecné úrady SR 
Zdroj 1 Vlastné spracovanie podľa údajov MVSR, 2018; Slávik a kol. (2010) 

Konkrétne v Nitrianskom kraji je v súčasnosti 354 obcí, ktoré pozostávajú z 339 vidieckych 

obcí a 15 miest, pričom 343 obecných úradov je zlúčených do spoločných stavebných úradov, 

ktorých je 26 (viď. Tabuľka. 1) a 11 obcí/miest si vykonáva stavebný poriadok samostatne. 

(Bačík, 2018) 
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Tabuľka 1 Zoznam spoločných stavebných úradov NR kraj  

Spoločný stavebný úrad 

(SSÚ) 

Počet obcí 

spadajúcich 

pod SSÚ 

Počet 

obyvateľov k 

31.12.2014 

Počet úkonov 

SSÚ za rok 

2014 

Počet 

obyvateľov k 

31.12.2015 

Počet 

úkonov 

SSÚ za rok 

2015 

Bátorove Kosihy                     8                9 164                   159             9 131              192    

Hurbanovo                    8              24 036                   473           23 937              458    

Jasova                    3                2 832                     22             2 795                20    

Kolárovo                  11              18 052                   238           18 005              226    

Komárno                    9              46 852                   532           46 668              582    

Kráľova nad Váhom                    5              10 004                   394             9 976              495    

Levice                  48              69 969                   474           69 669              503    

Mojmírovce                    5                5 835                   186             5 857              241    

Nitra                  13              95 878                2 040           95 619           1 907    

Nové Zámky                     8              56 166                   861           55 802              794    

Prašice                    2                2 353                     90             2 350                73    

Solčany                   12              13 101                   366           13 054              425    

Strekov                    2                2 989                     38             2 990                71    

Svodín                  18              16 354                   634           16 278              586    

Šahy                  19              18 348                   184           18 230              182    

Štúrovo                    5              14 980                   129           14 930              297    

Šurany                  23              41 476                   715           40 915              706    

Tešedíkovo                    5              14 227                   113           14 225                50    

Topoľčany                  35              53 153                   895           52 854              973    

Vráble                  24              26 032                   300           25 849              742    

Zemianska Olča                    3                3 774                     54             3 755                51    

Želiezovce                  22              25 200                   434           24 975              473    

Žitavany                  21              20 559                   330           20 512              307    

Krušovce                    5                3 006                     88             3 089                93    

Nitrianske Hrnčiarovce                  26              34 244                1 042           34 481           1 092    

Veľký Lapáš                     3                3 494                   263             3 658              229    

Spolu                 343            632 078              11 054         629 604         11 768    
Zdroj 2: Vlastné spracovanie podľa – Štatistický úrad SR, 2018; údaje získané osobne resp. elektronickou komunikáciou 

Najvyšší počet obcí spadajúcich pod SSÚ v rámci NR kraja je evidovaný v SSÚ Levice, kde 

k 31.12.2014 žilo 69 969 obyvateľov, ktorým zamestnanci sprostredkovali 474 úkonov 

týkajúcich sa stavebného poriadku. Opačná situácia, v totožnom roku je evidovaná na SSÚ 

Prašice a SSÚ Strekov, ktoré majú najnižší počet obcí. Pod SSÚ Prašice k 31.12.2014 spadalo 

2 353 obyvateľov, ktorým zamestnanci SSÚ sprostredkovali 90 úkonov a pod SSÚ Strekov 

k totožnému dátumu spadalo 2 989 obyvateľov a 38 úkonov SSÚ. Napriek tomu, že pod SSÚ 

Prašice spadá najnižší počet obyvateľov v rámci SSÚ v NR kraji počet úkonov zamestnancovou 

SSÚ práve na SSÚ Prašice je o 75,56% vyšší ako na SSÚ Jasova, na ktorom je reálne evidovaný 

najnižší počet úkonov realizovaných ich zamestnancami. Najvyšší počet úkonov SSÚ v NR 
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kraji v rokoch za roky 2014 a 2015 bol evidovaný na SSÚ Nitra. V priemere išlo o 1 973,5 

úkonov zamestnancov SSÚ Nitra ročne. Za rok 2014 bolo variačné rozpätie úkonov SSÚ medzi 

SSÚ z najvyšším a najnižším počtom realizovaných úkonov 2 018. 

Fakt, či bol v roku 2014 počet úkonov zamestnancov spoločných stavebných úradov 

lokalizovaných v rámci NR kraja ovplyvnený samotným počtom obcí spadajúcich do 

jednotlivých SSÚ zobrazuje nasledujúci test.  

Zdroj 3 Vlastné spracovanie podľa údajov: Tabuľka 1 

Z regresnej analýzy, za rok 2014 vyplýva, že medzi počtom úkonov SSÚ a počtom obcí 

spadajúcich pod SSÚ, je slabá korelačná závislosť (0,38). Z celkovej variability počtu úkonov 

je premennou počet obcí vysvetlených iba 14%. Zvyšné percento tvoria ďalšie doposiaľ 

neidentifikovateľné faktory. Test regresného modelu ukázal, že je štatisticky nevýznamný 

(p=0,06), z čoho vyplýva, že počet obcí spadajúcich pod SSÚ nemá vplyv na počet úkonov 

jednotlivých SSÚ.  

Totožný test bol realizovaný aj za rok 2015 pričom korelačný koeficient vzrástol na hodnotu 

0,44. Premenná počet obcí v tomto prípade vysvetľuje 19% z celkovej variability závislej 

premennej počet úkonov. Regresný model pre rok 2015 je štatisticky významný na hladine 5% 

(p=0,02).  

V roku 2015 počet úkonov SSÚ v 13 spoločných stavebných úradoch NR kraja poklesol 

o 7,50% avšak celkový efekt počtu úkonov SSÚ bol pozitívny. Zamestnanci SSÚ v NR kraji 

vykonali v roku 2015 oproti roku 2014 vyšší počet úkonov o 6,46%. Najvyšší nárast úkonov 

SSÚ v roku 2015 oproti roku 2014 bol zaznamenaný na SSÚ Vráble (o 442 úkonov viac) 

a najnižší nárast na SSÚ Krušovce (o 5 úkonov menej). Najvyšší pokles úkonov SSÚ bol 

zaznamenaná na SSÚ Nitra (o 133 úkonov menej), najnižší pokles na SSÚ Jasová a SSÚ Šahy 

(pokles totožne o 2 úkony).   
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Priemerný počet obcí spadajúcich pod jeden SSÚ v rámci NR kraja je 13,19 pričom v roku 2014 

zamestnanci jedného stavebného úradu vykonali v priemere 425 úkonov, v roku 2015 sa ich 

počet zvýšil v priemere o 6,58%.   

Podobne prostredníctvom regresnej analýzy sme za roky 2014 a 2015 skúmali, či existuje 

závislosť medzi počtom úkonov SSÚ a počtom obyvateľov spadajúcich pod SSÚ – viď. 

nasledujúci test:  

 

Zdroj 4 Vlastné spracovanie podľa údajov: Tabuľka 1 

Z regresnej analýzy, za rok 2014 vyplýva, že medzi počtom úkonov SSÚ a počtom obyvateľov 

spadajúcich pod SSÚ je vysoká korelačná závislosť (0,85). Z celkovej variability počtov 

úkonov je premennou počet obyvateľov spadajúcich pod SSÚ vysvetlených na 73%.  

Totožná hodnota korelačnej závislosti (0,85) s rovnakými premennými je nameraná aj v roku 

2015. Z celkovej variability počtov úkonov je premennou počet obyvateľov spadajúcich pod 

SSÚ v roku 2015 vysvetlený na 72%.  

Záver 

Slovenská republika ako samostatný štát prešla  reformou verejnej správy od svojho vzniku 

(1993) najmä prostredníctvom procesu decentralizácie verejnej správy, kedy veľké množstvo 

kompetencií prešlo zo štátu na hierarchicky nižšiu úroveň – obce a samosprávne kraje v súlade 

s platným zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Problémom naďalej 

zostáva príliš veľký počet obcí (2 929) a povinnosť všetkých obcí zabezpečiť kompetencie dané 

legislatívou. Riešenie nedostatočných zdrojov na úseku stavebného poriadku  nachádzajú obce 

v spájaní stavebných úradov (SSÚ) a spoločné financovanie odborníkov  realizujúcich 

rozhodnutia a iné úkony v danej oblasti. Test regresného modelu za rok 2014 ukázal, že je 

štatisticky nevýznamný (p=0,06), z čoho vyplýva, že počet obcí spadajúcich pod SSÚ nemá 

vplyv na počet úkonov jednotlivých SSÚ.  Regresná analýza za rok 2015 však ukázala, že 

regresný model pre rok 2015 je štatisticky významný na hladine 5% (p=0,02), teda  počet obcí 
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spadajúcich pod SSÚ má vplyv na počet úkonov jednotlivých SSÚ. Z regresnej analýzy, za rok 

2014 vyplýva, že medzi počtom úkonov SSÚ a počtom obyvateľov spadajúcich pod SSÚ je 

vysoká korelačná závislosť (0,85), totožný výsledok sme zistili aj za rok 2015 (0,85). 

Poďakovanie 

Autori ďakujú za finančnú podporu Grantovej agentúre VEGA 1/0190/17 . 

Použitá literatúra: 

[1.] BAČÍK, Vladimír. 2018. Slovenská republika. Bratislava UK. [online]. [cit. 2018-

11-26]. Dostupné na internete: http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php 

[2.] BLAESCHKE, F. 2014. What drives small municipalities to cooperate? Evidence 

from Hessian municipalities. Joint Discussion Paper Series in Economic by the 

Universtiy of Kassl. No. 14-2014. ISSN 1867-3678. [online]. [cit. 2018-11-28]. 

https://www.uni-marburg.de/fb02/makro/forschung/magkspapers/14-

2014_blaeschke.pdf 

[3.] ČECHÁK, Vladimír. 2013. Teoretická východiska komparace modelů výkonu 

veřejné správy. Scientific papers of the University of Pardubice, Series D. No. 26 

(1/2013). Vol. XX. Pardubice: Universityof Pardubice, Faculty of Economics and 

Administration. 220 p. ISSN 1211-555X. 

[4.] FANDEL, Peter – MARIŠOVÁ, Eleonóra a kol. 2018. Effect of decentralisation 

policies in public administration on effeciency of local governments in Central 

Europe – the case of Czech republic and Slovakia. Florence, Italy: 5th 

INTERNATIONA MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON 

SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2018. 560 p. ISBN 978-619-7408-67-6 

[5.] KLIMOVSKÝ, Daniel. 2014. Financovanie obcí v podmienkach Slovenskej 

republiky. [online]. [cit. 2018-11-28]. Dostupné na internete: 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6635344 

[6.] NIŽŇANSKÝ, Viktor. 2005. Decentralisation in Slovakia. Balancing the Never-

ending Story (1995-2005). Governmental Office. Pragueprint. Bratislava, 2005. 

[7.] MVSR. 2018. Prehľad spoločných obecných úradov v evidencií Ministerstva 

vnútra SR (stav k 30.9.2018). [online]. [cit. 2018-11-26]. Dostupné na internete: 

https://www.minv.sk/?spolocne-obecne-urady 

[8.] SLÁVIK, Vladimír a kol. 2010. Reflexia k problematike fungovania spoločných 

obecných úradov v Slovenskej republike. GEPGRAPHIA CASSOVIENSIS IV. 

2/2010.[online]. [cit. 2018-11-20]. Dostupné na internete:  

http://www.humannageografia.sk/clanky/slavik_grac_klobucnik_2010.pdf 

[9.] ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2018. Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce 

(ročne) [online]. [cit. 2018-11-26]. Dostupné na internete: 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/Po%C4%8Det%20o

byvate%C4%BEov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%

8Dne)%20%5Bom7101rr%5D 

Zákony:  

[10.] Zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov  

[11.] Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php
https://www.uni-marburg.de/fb02/makro/forschung/magkspapers/14-2014_blaeschke.pdf
https://www.uni-marburg.de/fb02/makro/forschung/magkspapers/14-2014_blaeschke.pdf
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6635344
https://www.minv.sk/?spolocne-obecne-urady
http://www.humannageografia.sk/clanky/slavik_grac_klobucnik_2010.pdf
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/Po%C4%8Det%20obyvate%C4%BEov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7101rr%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/Po%C4%8Det%20obyvate%C4%BEov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7101rr%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/Po%C4%8Det%20obyvate%C4%BEov%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7101rr%5D


 

276 

[12.] Zákon č. 416/2001 Z. z.  o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej 

správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 

 

Kontakt: 

Ing. Ivana Lichnerová 

Department of Law  

Faculty of European Studies and Regional Development  

Slovak University of Agruculture in Nitra  

949 76 Nitra  

E-mail: xlichnerovai@is.uniag.sk 

 

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.  

Department of Law  

Faculty of European Studies and Regional Development  

Slovak University of Agruculture in Nitra  

949 76 Nitra  

E-mail: eleonora.marisova@uniag.sk 

  




