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Predmet právneho poradenstva:   

Právna analýza situácie vzniknutej pri zrušovaní Základná škola, Veternicová 20, Bratislava ako 

rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v nadväznosti na vydaný protest 

prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa daná základná škola a jej súčasti 

zrušujú, vrátane posúdenia možných rizík v prípade, že žalobe prokurátora vo veci súladu všeobecne 

záväzného nariadenia so zákonom bude vyhovené a návrh ďalšieho postupu v tejto veci. 

 

Klient: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves (ďalej len „Klient“) 

 

Dátum: 22.08.2016 

 

Relevantná práva úprava:  

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

o obecnom zriadení“) 

 zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o hlavnom meste SR“) 

 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej 

správe v školstve“)  

 zákon č. 245/2008 Z. z. o. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Školský zákon“) 

 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“) 

 zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPÚS“) 

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) 

 zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) 

 zákon č. 513/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci“) 

 

Použité právne akty:  

 Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 6 (ďalej len 

„Štatút“) 

 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Vec č. 4/2016 zo dňa 

14.6.2016 o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene 

a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves číslo 

3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a o mieste a čase zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „VZN č. 4/2016“)  

 Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia 

regionálneho školstva zo dňa 13.07.2016 č. 2016-15491/30223:4-10HO (ďalej len 

„Rozhodnutie MŠVVaŠ SR“)  

 Protest prokurátora zo dňa 05.08.2016 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves č. 4/2016, sp. zn. Pd 48 16 1104-8 (ďalej len „Protest prokurátora“) 
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Skutkový stav:  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) 

rozhodlo prostredníctvom Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o vyradení Základnej školy, Veternicová 20, 

Bratislava (ďalej len „ZŠ Veternicová“), Školského klubu detí pri Základnej škole, Veternicová 20, 

Bratislava (ďalej len „Školský klub pri ZŠ Veternicová“) a Výdajnej školskej jedálne pri Základnej škole, 

Veternicová 20, Bratislava (ďalej len „Školská jedáleň pri ZŠ Veternicová“) (ďalej spolu tiež „ZŠ 

Veternicová“) zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.08.2016. V súvislosti 

s konaním o vyradenie zo siete ZŠ Veternicová, Školského klubu pri ZŠ Veternicová a Školskej jedálne 

pri ZŠ Veternicová vydalo miestne zastupiteľstvo Klienta VZN č. 4/2016, ktorým v prípade, že do dňa 

31.08.2016 bude vydané právoplatné rozhodnutie Ministerstva o vyradení ZŠ Veternicová a jej 

súčastí zo siete škôl a školských zariadení, s účinnosťou od 31.08.2016 sa ZŠ Veternicová, Školský klub 

pri ZŠ Veternicová a Školská jedáleň pri ZŠ Veternicová zrušuje. Voči tomuto VZN č. 4/2016 bol 

podaný Protest prokurátora, ktorým sa namieta porušenie § 1a ods. 1 a ods. 2 a § 7b ods. 1, ods. 2 

písm. c) Zákona o hlavnom meste, § 6 ods. 1 Zákona o štátnej správe v školstve a § 6 ods. 2 Zákona 

o obecnom zriadení, z dôvodu, že VZN č. 4/2016 bolo prijaté napriek tomu, že mesto Bratislava 

nedalo súhlas so zrušením ZŠ Veternicová.  

 

 

Právny záver GARANT PARTNER legal s. r. o. : 

 

V zmysle § 7a ods. 2 písm. g) Zákona o hlavnom meste SR kompetencia zriaďovateľa základných 

škôl je zverená do výhradnej pôsobnosti Klienta, ktorý v tejto oblasti koná z pozície obce. 

Oprávnenie Klienta k výkonu svojej zriaďovateľskej kompetencie a v rámci neho inkorporované 

právo zrušiť ZŠ Veternicová je dané priamo zákonom, pričom Klient pri výkone svojej kompetencie 

koná samostatne bez akéhokoľvek zasahovania zo strany tretích osôb. Nakoľko ustanovenia čl. 37 

písm. a) a 64 písm. a) Štatútu nevymedzujú rozsah, v akom má Klient vykonávať prenesený výkon 

štátnej správy, ale v rozpore so zákonom  obmedzujú výkon výhradného práva náležiaceho 

mestskej časti zo zákona, v spojitosti s ďalšími dôvodmi uvedenými v časti odôvodnenia A) možno 

ustanovenie čl. 37 písm. a) a čl. 64 písm. a) Štatútu považovať za neplatné pre rozpor so zákonom.  

 

Klient pri vydávaní VZN č. 4/2016, ktorým sa ZŠ Veternicovú zrušuje, v čase kedy Rozhodnutie 

MŠVVaŠ SR nadobudlo právoplatnosť, splnil povinnosť zrušiť základnú školu po jej vyradení zo 

siete upravenú v § 23 ods. 2 Zákona o štátnej správe v školstve. Nakoľko Zákon o štátnej správe 

v školstve v § 6 ods. 1 precizuje, že základnú školu možno zrušiť len všeobecne záväzným 

nariadením, Klient bol na vydanie všeobecne záväzného nariadenia zmocnený samotným Zákonom 

o štátnej správe v školstve, konkrétne § 6 ods. 1 v spojitosti s § 23 ods. 2.  

 

Keďže ZŠ Veternicová je rozpočtovou organizáciou Klienta, dňom 31.08.2016 nedochádza k zániku 

práv a povinností ZŠ Veternicová z právnych vzťahov, v ktorých ku dňu zrušenia vystupuje, ale 

v súlade s § 21 ods. 13 Zákona o RPVS od 01.09.2016 prechádzajú na Klienta. Klient sa tak stáva 

zodpovedný voči zamestnancom ZŠ Veternicová, ktorých pracovné pomery ku dňu zrušenia trvajú, 

za uspokojovanie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj voči iným zmluvných partnerom ZŠ 

Veternicová, ktorých zmluvné vzťahy ku dňu zrušenia ZŠ Veternicová trvajú. 
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V súvislosti s posúdením možných rizík spojených s vyslovením nesúladu VZN č. 4/2016 

rozhodnutím súdu je potrebné upozorniť, že VZN č. 4/2016 sa považuje za účinné a platné až do 

času, pokým súd nevysloví jeho nesúlad v zmysle § 367 SSP, pričom v zmysle čl. 2 VZN č. 4/2016 ZŠ 

Veternicová sa k 31.08.2016 zrušuje a týmto dňom stráca právnu subjektivitu. Vzhľadom k tomu, 

že konanie vo veci súladu VZN č. 4/2016, ako aj rozhodnutie správneho súdu, ktorého následkom 

by bola strata účinnosti a neskôr aj platnosti VZN č. 4/2016, nastane až po zrušení ZŠ Veternicová, 

nemôžu byť právne účinky spočívajúce v zrušení ZŠ Veternicová týmto rozhodnutím súdu zvrátené. 

Uznesenie súdu o nesúlade VZN č. 4/2016 nebude mať za následok ani vznik zodpovednosti Klienta 

za škodu spôsobenú v tejto súvislosti, nakoľko všeobecne záväzné nariadenie obce sa nepovažuje 

za rozhodnutie a proces jeho vydávania nie je považovaný za úradný postup. 

 

 

Procesná doložka:  

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že práva a povinnosti ZŠ Veternicová prechádzajú k 01.09.2016 na 

Klienta, v súvislosti s ukončovaním pracovných pomerov odporúčame nasledovný postup:  

 prijať opatrenia spojené s prechodom práv a povinností zamestnancov, medzi ktoré bude 

patriť rozhodnutie ZŠ Veternicová o zrušení pracovných miest existujúcich ku dňu jej 

zrušenia, vznik prekážky na strane zamestnávateľa z dôvodu zrušenia pracovných miest 

 informovať zamestnancov ZŠ Veternicová, ako aj zamestnancov Klienta o prechode práv 

a povinností z pracovnoprávnych vzťahoch v rozsahu podľa § 29 ods. 1 ZP, 

 posúdiť, či pri ukončovaní pracovných pomerov zamestnancov ZŠ Veternicová nedôjde 

k hromadnému prepúšťaniu, 

 ukončovať pracovné pomery zamestnancov – v prípade ukončovania pracovného pomeru 

výpoveďou z § 63 ods. 1 písm. b) ZP vzniká ZŠ Veternicová, prípadne Klientovi (v závislosti 

od termínu ukončovania pracovných pomerov) prerokovať výpoveď so zástupcami 

zamestnancov. V prípade, že dochádza k ukončeniu pracovného pomeru dohodou, je 

potrebné v dohode špecifikovať dôvod skončenia pracovného pomeru.  

 uhradiť nároky spojené s ukončením pracovných pomerov – náhrady mzdy za existenciu 

prekážky v práci na strane zamestnávateľa, odstupné, prípadne náhrada mzdy z dôvodu 

porušenia povinností pri hromadnom prepúšťaní, a to z rozpočtu ZŠ Veternicová v prípade 

skončenia pracovného pomeru do 31.08.2016, inak z rozpočtu Klienta.  
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Právne odôvodnenie:  

 

V tejto veci sa prelínajú dve právne roviny,  a to vzťah medzi mestom Bratislava a jej mestskou časťou 

a kompetencie mestskej časti ako zriaďovateľa základnej školy a spôsob ich výkonu.  

 

A.  Vzťah medzi mestom Bratislava a mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves 

 

Základný právny rámec vzťahu medzi mestom Bratislava a mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves 

je tvorený Zákonom o hlavnom meste SR, ktorý bol podrobnejšie upravený na základe zákona č. 

535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré 

zákony (ďalej len „zákon č. 595/2008 Z. z.“).  

 

Bratislava sa podľa § 1a ods. 1 Zákona o hlavnom meste SR vymedzuje ako „samostatný územný 

samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý 

pobyt (ďalej len „obyvateľ“). Bratislava vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (ďalej len 

„samospráva Bratislavy“) a plní úlohy štátnej správy prenesené na obec zákonom (ďalej len 

„prenesená pôsobnosť“).“  Naproti tomu, mestská časť je v zmysle § 1a ods. 2 Zákona o hlavnom 

meste SR „územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú 

na jej území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v 

rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy (ďalej len „štatút"); v tomto rozsahu má 

postavenie obce.“ 

 

Z § 1a Zákona o hlavnom meste SR vyplýva, že v rámci územia Bratislavy prebieha správa v oblasti 

samosprávy, ako aj preneseného výkonu štátnej správy, na úrovni dvoch orgánov, z ktorých každá 

úroveň koná ako obec v rozsahu úloh vymedzených Zákonom o hlavnom meste SR alebo Štatútom 

Bratislavy.1 Uvedené je zdôraznené aj v §7a ods. 1 Zákona o hlavnom meste SR, v ktorom sa 

ustanovuje, že „Mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom 

a) podieľajú sa na plnení úloh vymedzených z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta 

Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra 

Slovenska, 

b) plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou 

obyvateľov mestskej časti, s komplexným rozvojom mestskej časti a 

c) vykonávajú prenesenú pôsobnosť.“ 

V prípade výkonu samosprávnej pôsobnosti je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o hlavnom meste 

SR ponechané plnenie úloh celomestského charakteru, t. j. nie lokálneho významu.  

 

Ako bolo uvedené vyššie, v rámci novelizácie Zákona o hlavnom meste SR zákonom č. 595/2008 Z. z., 

s účinnosťou od 01.01.2009 došlo k podrobnejšej úprave plnenia funkcie Bratislavy ako hlavného 

mesta Slovenskej republiky a účasti mestských častí na plnení tejto funkcie. V tejto súvislosti sa 

v zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 595/2008 Z. z.  úlohy Bratislavy ako samosprávneho celku i 

ako právnickej osoby, na ktorú preniesol štát výkon úloh štátu, rozčleňujú na tri skupiny, a to  

a) na úlohy vyhradené mestským orgánom,  

                                                           
1
 Dôvodová správa k § 1a zákona č. 535/2008 Z. z.  
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b) na úlohy vyhradené miestnym orgánom v mestských častiach,  

c) na ostatné úlohy, ktoré sú spoločné, a ich rozdelenie medzi obe úrovne samosprávy zveruje 

naďalej Štatútu Bratislavy.  

 

V tomto kontexte sa prostredníctvom doplneného ustanovenia § 6a a § 7a vymedzili výhradné 

kompetencie mesta Bratislavy (§ 6a) a mestských častí (§ 7a), za ktorých plnenie ako aj financovanie 

zodpovedá subjekt, o ktorého výhradnú kompetenciu ide.  V rámci tejto úpravy sa v § 7a ods. 2 

písm. g) Zákona o hlavnom meste SR kompetencia byť zriaďovateľom základných škôl a školských 

zariadení a plniť funkciu školského úradu, okrem základných umeleckých škôl a centier voľného 

času, zveruje ako výhradná kompetencia mestskej časti.   

 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Štatút je podľa § 6 ods. 1 Zákona o hlavnom meste SR 

„základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi 

Bratislavu a jej mestské časti a na úpravu postavenia činnosti mestských orgánov a miestnych 

orgánov.“  Vzhľadom k tomu, že určité úlohy sú priamo Zákonom o hlavnom meste SR vymedzené do 

výhradnej pôsobnosti mesta Bratislavy alebo mestskej časti, Štatút by mal upravovať výkon 

samosprávy a prenesenej štátnej správy len v rozsahu spoločných úloh t. j. úloh, ktoré nie sú 

vyhradené ani jednému subjektu. Tento právny názor podporuje aj dôvodová správa k § 7b ods. 2 

Zákona o hlavnom meste SR, v zmysle ktorej sa v odseku 2 uvádza príklad výpočtu spoločných úloh 

oboch úrovní samosprávy v Bratislave, ktorý vyplýva z toho, že ani jednu z nich nemožno bez 

problémov plniť len na úrovni Bratislavy alebo len na úrovni mestských častí.   

 

Vzhľadom k tomu, že kompetencia zriaďovateľa základných škôl je § 7a ods. 2 písm. g) Zákona 

o hlavnom meste SR zverená do výhradnej pôsobnosti mestskej časti, v tejto oblasti koná z pozície 

obce (viď § 1a ods. 2 Zákona o hlavnom meste SR). Táto rozhodujúca skutočnosť však bola  v Proteste 

prokurátora opomenutá. Tým, že Klient vydal VZN č. 4/2016, ktorým ZŠ Veternicovú zrušil bez 

rešpektovania úpravy v čl. 37 písm. a) a 64 písm. a) Štatútu t. j. bez predchádzajúceho súhlasu mesta 

Bratislava, neporušil § 1a ods. 2 Zákona o hlavnom meste SR, nakoľko oprávnenie k výkonu svojej 

kompetencie (a v rámci neho inkorporované právo zrušiť ZŠ Veternicová) je dané priamo zákonom, 

konkrétne ustanovením  § 7a ods. 2 písm. g) Zákona o hlavnom meste SR. Zo žiadneho všeobecne 

záväzného právneho predpisu nevyplýva možnosť akokoľvek podmieňovať resp. obmedzovať výkon 

tejto výlučnej právomoci mestskej časti  zo strany tretích osôb.  

 

Je potrebné poukázať na fakt, že  čo do obsahu ustanovenia čl. 37 písm. a) a 64 písm. a) Štatútu 

nevymedzujú rozsah, v akom má mestská časť vykonávať prenesený výkon štátnej správy, ale 

v rozpore so zákonom  obmedzujú výkon výhradného práva náležiaceho mestskej časti zo zákona. 

Z vyššie uvedených dôvodov považujeme ustanovenie čl. 37 písm. a) a čl. 64 písm. a) Štatútu za 

neplatné pre rozpor so zákonom.2  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Uvedené ustanovenia Štatútu boli zapracované ešte pred účinnosťou zákona č. 535/2008 Z. z. pričom doposiaľ 

nebolo zmenené, a preto je vhodné uvažovať aj o možnosti, že tieto ustanovenia sú obsolentné 
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B.  Postavenie mestskej časti ako zriaďovateľa pri zrušovaní základnej školy 

 

Vychádzajúc z § 7a ods. 2 písm. g) Zákona o hlavnom meste SR zriaďovateľom základných škôl 

a školských zariadení na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves je Klient, ktorý vykonáva práva 

a povinnosti zriaďovateľa upravené predovšetkým Zákonom o štátnej správe v školstve, medzi ktoré 

predovšetkým patrí právo zriadiť školu a školské zariadenie a právo ich zrušiť.  

 

V zmysle § 6 ods. 1 Zákona o štátnej správe v školstve Klient z pozície obce pri zriaďovaní a zrušovaní 

základných škôl podľa siete vykonáva prenesený výkon štátnej správy. Keďže Zákon o štátnej správe 

v školstve výslovne upravuje, že zriadiť základnú školu alebo zrušiť základnú školu je možné len 

formou všeobecne záväzného nariadenia, toto ustanovenie je možné považovať za zákonné 

zmocnenie vyžadované podľa § 6 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení k tomu, aby Klient bol oprávnený 

takéto všeobecne záväzné nariadenie vydať.   

 

Nakoľko zriaďovanie a zrušovanie základných škôl  má charakter preneseného výkonu štátnej správy, 

rozsah právnych predpisov, podľa ktorých je Klient povinný pri zriaďovaní a zrušovaní základných škôl 

podľa siete postupovať sa riadi výpočtom obsiahnutým v § 5 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení, 

pričom Klient v tejto záležitosti koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, prípadne uznesení vlády a interných normatívnych aktov ministerstiev a iných ústredných 

orgánov štátnej správy, a to v závislosti od charakteru agendy, ktorú v tejto súvislosti vykonáva.  

 

Predpokladom zrušenia základnej školy je v zmysle § 23 ods. 1 Zákona o štátnej správe v školstve 

vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení. K vyradeniu základnej školy zo siete škôl 

a školských zariadení dochádza na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vydaného 

v súlade s § 17 Zákona o štátnej správe v školstve, čím základná škola stráca oprávnenie vykonávať 

výchovno-vzdelávaciu činnosť. Žiadosť o vyradenie základnej školy môže podať aj zriaďovateľ podľa § 

17 ods. 1 písm. a) Zákona o štátnej správe v školstve, pričom náležitosti žiadosti o vyradenie zo siete 

sú vymedzené v ods. 2 tohto ustanovenia. Po tom, čo rozhodnutie Ministerstva o vyradení základnej 

školy zo siete škôl a školských zariadení nadobudne právoplatnosť, Klientovi vzniká podľa § 23 ods. 2 

Zákona o štátnej správy v školstve povinnosť zrušiť základnú školu v súlade s rozhodnutím 

Ministerstva o vyradení zo siete.  

 

V nadväznosti na vyššie uvedené možno konštatovať, že vzhľadom k tomu, že Ministerstvo v konaní 

o vyradenie ZŠ Veternicová, Školský klub pri ZŠ Veternicová a Školská jedáleň pri ZŠ Veternicová 

vydalo rozhodnutie o vyradení ZŠ Veternicová a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení, ktoré ku 

dňu zrušenia  ZŠ Veternicová a jej súčastí sa už stalo právoplatné, Klient pri vydaní VZN č. 4/2016 o 

zrušovaní ZŠ Veternicová postupoval v súlade s § 6 ods. 1, § 23 ods. 2 Zákona o štátnej správy 

v spojitosti s § 6 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení.  
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C. Návrh ďalšieho postupu Klienta v súvislosti s procesom zrušovania ZŠ Veternicová a jej súčastí 

 

Ďalší postup Klienta vo veci zrušenia ZŠ Veternicová, Školského klubu pri ZŠ Veternicová a Školskej 

jedálne pri ZŠ Veternicová vychádza z nasledujúcich skutočností:  

a) Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o vyradení zo siete je právoplatné,  

b) VZN č. 4/2016 je zákonné, a teda platné a účinné, 

 

Na účely tejto časti analýzy advokátska kancelária vychádza z predpokladu tvrdeného Klientom, že ZŠ 

Veternicová je rozpočtovou organizáciou Klienta.3 V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že názor, 

že ZŠ Veternicová je rozpočtovou organizáciou Klienta môže byť rozporovaný, nakoľko v súlade s § 27 

ods. 2 písm. b) v spojitosti s ods. 6 Školského zákona základná škola je právnickou osobou, ktorá 

právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, ak Školský zákon neustanovuje inak. Vzhľadom 

k tomu, že Školský zákon nešpecifikuje právnu formu základnej školy a legislatíva na úseku výchovy 

a vzdelávania ustanovuje pre základne školy osobitné pravidlá, vrátane pravidiel financovania, možno 

konštatovať, že ide o osobitný typ právnickej osoby.   

 

ZŠ Veternicová ako rozpočtová organizácia sa spravuje aj ustanoveniami Zákona o RPVS, v rámci 

ktorého sa v § 21 ods. 13 v súvislosti so zrušením ustanovuje „Ak rozpočtová organizácia alebo 

príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú 

dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví 

inak.“  

 

Uvedené ustanovenie o prechode práv a povinností zrušenej ZŠ Veternicová na Klienta ako 

zriaďovateľa je dôležité z hľadiska ukončovania zmluvných vzťahov, ale predovšetkým z hľadiska 

ukončovania pracovnoprávnych vzťahov.  

 

 AD 1/ Ukončovanie pracovnoprávnych vzťahov  

 

V prípade zrušenia ZŠ Veternicová, nedôjde teda k zániku práv a povinností z právnych vzťahoch 

v ktorých ZŠ Veternicová bola jedným zo subjektov, ale tieto prechádzajú na Klienta z titulu 

zriaďovateľa. Táto skutočnosť je významná predovšetkým z hľadiska ukončovania pracovnoprávnych 

vzťahoch. Napriek tomu, že Klient nie je z pohľadu Zákona o RPVS považovaný za právneho nástupcu 

ZŠ Veternicová, v zmysle Zákonníka práce sa Klient považuje za zamestnávateľa, na ktorého 

prechádzajú práv a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahoch, v ktorých ZŠ Veternicová ako 

rozpočtová organizácie vystupovala ako zamestnávateľ. Týmto prechodom práv a povinností je 

zabezpečená kontinuita pracovnoprávnych vzťahov, a teda nedochádza k ich prerušeniu alebo 

skončeniu, čo je podstatou prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v zmysle § 27 ZP. 

   

                                                           
3
 Podľa § 21 ods. 1 Zákona o RPVS „Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho 

územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na 
rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej 
určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtové organizácie podľa tohto zákona sú všetky štátne orgány s 
výnimkou štátnych orgánov, ktoré sú organizáciami podľa § 22 ods. 2. Ak je zriaďovateľom rozpočtovej 
organizácie štátny orgán, ktorý je organizáciou podľa § 22 ods. 2, príjmy a výdavky ním zriadenej rozpočtovej 
organizácie sú zapojené na rozpočet rozpočtovej organizácie, ktorej vnútornou organizačnou jednotkou je tento 
štátny orgán.“ 
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Vzhľadom k uvedenému  ako najvhodnejší postup pri ukončovaní pracovných pomerov, v ktorých ZŠ 

Veternicová vystupuje ako zamestnávateľ, sa javí postup, v rámci ktorého ZŠ Veternicová v čase do 

31.08.2016 rozhodne o organizačnej zmene spočívajúcej v zániku všetkých pracovných miest, ktoré 

ku dňu jej zrušenia eviduje v štruktúre pracovných miest, odôvodňujúc to vyradením zo siete a s tým 

spojeným zánikom výchovno-vzdelávacej činnosti, za ktorou vykonávaním bola zriadená.  

 

V súvislosti s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súlade s § 29 ZP vzniká na 

strane ZŠ Veternicová a na strane Klienta povinnosť najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k 

prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zástupcov 

zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o 

a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, 

b) dôvodoch prechodu, 

c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov, 

d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov, za ktoré možno 

v tomto prípade považovať aj prijatie rozhodnutia o zrušení pracovných miest u ZŠ 

Veternicová a jej súčastí a vznik prekážky na strane zamestnávateľa, ukončovanie pracovných 

pomerov. 

V zmysle § 29 ods. 2 Zákonníka práce je ZŠ Veternicová a jej súčasti povinná s cieľom dosiahnuť 

dohodu najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, 

prerokovať tieto opatrenia so zástupcami zamestnancov. Vzhľadom ku skutočnosti, že lehota 

určená Zákonníkom práce na prerokovania opatrení prechodu týkajúcich sa zamestnancov, už 

uplynula, porušenie tejto povinnosti nebude mať za následok neplatnosť týchto opatrení v prípade, 

že budú uskutočnené.4 V tomto prípade, však je tu však riziko uloženia pokuty zo strany inšpekcie 

práce z titulu porušenia ustanovení Zákonníka práce.  

 

Nakoľko jedným z opatrením je ukončovanie pracovných pomerov, v prípade, že u ZŠ Veternicová 

pôsobia zástupcovia zamestnancov, pre platnosť výpovede z dôvodu § 63 ods. 1 písm. b) ZP sa podľa 

§ 74 ZP vyžaduje jej prerokovanie so zástupcami zamestnancov pod sankciou neplatnosti výpovede. 

V prípade, že nedôjde k prerokovaniu výpovedí zástupcami zamestnancov do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia písomnej žiadosti o prerokovanie, uplatňuje sa právna fikcia, že k prerokovaniu došlo 

a je možné výpoveď doručiť zamestnancovi. Nakoľko prerokovanie je v zmysle § 237 ods. 1 ZP 

považované za výmenu názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom, 

nesúhlas zástupcov zamestnancov výpoveďami nebude mať vplyv ich platnosť. 

 

Pokiaľ časť zamestnancov bude súhlasiť so skončením pracovného pomeru dohodou, v súlade s § 60 

ods. 2 ZP, v dohode musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru. V prípade, že nie všetky 

pracovné pomery zaniknú dohodou, s účinnosťou od 01.09.2016 prechádzajú práva a povinnosti 

zamestnávateľa voči týmto zamestnancom na Klienta. Na základe uvedeného za výplatu nárokov 

zamestnancov na náhradu mzdy z dôvodu existencie prekážky v práce na strane zamestnávateľa 

a odstupného bude zodpovedať Klient.  

                                                           
4
 Podľa § 17 ods. 2 ZP „Právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas príslušný orgán alebo zákonný 

zástupca alebo na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol 
vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou 
týmto zákonom, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.“ 



Strana 9 z 12 
 

 

V prípade, že má dôjsť k skončeniu pracovného pomeru s veľkým počtom zamestnancov, pred 

zahájením akýchkoľvek opatrení odporúčame posúdiť, či nepôjde o hromadné prepúšťanie podľa § 

73 ZP a nevzniknú ZŠ Veternicová, resp. Klientovi s tým spojené povinnosti.  

 

V súlade s § 73 ods. 1 ZP o hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa 

rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa 

pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 

dní 

a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a 

menej ako 100 zamestnancov. 

b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý 

zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov, 

c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 

zamestnancov. 

Do počtu zamestnancov, s ktorými boli skončené pracovné pomery, sa na účely hromadného 

prepúšťania započítavajú aj zamestnancovi, ktorých pracovný pomer sa skončil dohodou.  

 

V prípade, že je tu predpoklad o tom, že dôjde k hromadnému prepúšťaniu, je možné v rámci 

plánovaných opatreniach prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahoch etapizovať 

skončenie pracovných pomerov na dobu dlhšiu ako 30 dní.  Ak ZŠ Veternicová, reps. Klient skončí 

pracovný pomer počas 30 dní so všetkými súčasnými zamestnancami ZŠ Veternicová bez splnenia 

povinností vyplývajúcich z hromadného prepúšťania, v súlade s § 73 ods. 8 ZP majú zamestnanci, 

s ktorými bol skončený pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu mzdy 

najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku podľa § 134 ZP.  

 

AD 2/ Ukončovanie ostatných zmluvných vzťahov  

 

Spôsob ukončovania ostatných zmluvných vzťahov závisí výlučne od dojednaného obsahu zmluvy vo 

vzťahu k jej ukončovaniu. V prípade, že túto zmluvu nebude možné ukončiť výpoveďou alebo 

dohodou, prípadne iným spôsobom, práva a povinnosti ZŠ Veterenicová ku dňu jej zrušenia 

nezanikajú, ale v súlade s § 23 ods. 13 Zákona o RPVS dňom bezprostredne nasledujúcim po dni jej 

zrušenia na Klienta.  
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D. Posúdenie rizík spojených so zrušením ZŠ Veternicová v prípade, že straty platnosti VZN č. 

4/2016 na základe rozhodnutia súdu 

 
Prokurátor, po tom, čo Protestu prokurátora nebude vyhovené, sa v tejto veci môže obrátiť na súd 

a iniciovať konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo 

samosprávneho kraja so zákonom nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vedeného podľa § 357 a nasl. SSP, 

v ktorom sa bude ako žalobca domáhať vyslovenia nesúladu VZN č. 4/2016  so zákonom, nariadením 

vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy. Nesúlad všeobecne záväzného nariadenia napadnutého touto žalobou môže v zmysle 

§357 ods. 2 SSP spočívať nielen v obsahu všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, niektorého 

jeho ustanovenia, ale aj v porušení postupu pri jeho prijímaní. 

 

V prípade, že by súd po preskúmaní zistil dôvodnosť žaloby, v súlade s § 367 SSP uznesením by 

vyslovil nesúlad VZN č. 4/2016, jeho časti alebo niektorého jeho uznesenia so špecifikovaním 

ustanovenia zákona alebo iného všeobecne záväzného predpisu, s ktorým nie je v súlade. Dňom 

nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o nesúlade, VZN č. 4/2016, jeho časť alebo niektoré 

jeho ustanovenie by stratilo účinnosť. Následne by v zmysle § 367 ods. 3 SSP Klientovi vznikla 

povinnosť do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu uviesť VZN č. 4/2016 do 

súladu, v opačnom prípade by VZN č. 4/2016 stratilo platnosť.  

 

Z uvedeného vyplýva, že VZN č. 4/2016 je až do času pokým, súd nerozhodol o jeho nesúlade, účinné 

a platné. Z tohto dôvodu ZŠ Veternicová v súlade s VZN č. 4/2016 sa ku dňu 31.08.2016 zrušuje 

a týmto dňom stráca právnu subjektivitu. Vzhľadom k tomu, že konanie na súde, ako aj rozhodnutie 

súdu, ktorého následkom by bola strata účinnosti a neskôr aj platnosti VZN č. 4/2016, nastane až po 

zrušení ZŠ Veternicová, ktorá z pohľadu práva už neexistuje, nemôžu byť právne účinky spočívajúce 

v zrušení týmto rozhodnutím súdu zvrátené. 

 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že rozhodnutie súdu o vyslovení nesúladu VZN č. 4/2016 nebude 

mať dopad ani na vznik povinnosti Klienta nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku VZN č. 

4/2016, nakoľko podmienky vyžadované Zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci nebudú splnené. Predpokladom vzniku nároku na náhradu škody v zmysle § 10 ods. 1 

a2 uvedeného zákona je existencia škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím Klienta alebo 

nesprávnym úradným postupom. Všeobecne záväzné nariadenie je však výsledkom uplatňovania 

normotvornej činnosti obce podľa čl. 68 a čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky5, ktorou sa rozumie 

činnosť obce spočívajúca v tvorbe právnych noriem, v ich zdokonaľovaní, zmene a rušení. Teória 

správneho práva všeobecne záväzné nariadenia definuje ako normatívny právny akt vydávaný 

obecným zastupiteľstvom, ktorého obsah je záväzný pre všetky fyzické osoby a právnické osoby 

trvalo alebo prechodne, náhodne či jednorázovo sa zdržiavajúce na tom – ktorom území obce.6 

Z uvedeného vyplýva, že proces schvaľovania všeobecne záväzného nariadenia je normotvornou 

                                                           
5
 Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 8/97 judikoval: „Obec (mesto) môže svoju 

normotvornú právomoc podľa čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky uplatňovať len tak, že ňou 
vydané všeobecne záväzné nariadenia musia byť v súlade s takými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, 
ktoré s predmetom úpravy nariadenia súvisia.“ 
6
 Tekeli, J. – Hoffmann, M.: Zákon o obecnom zriadení – Komentár, Wolters Kluwer, Bratislava, 2014, str. 213 
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činnosťou mesta. Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal právny názor, že normotvornú činnosť 

nemožno považovať za úradný postup,  pričom v uznesení Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 

43/2009 z 29. júna 2010 uviedol: „Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje 

na § 18 ods. 1 v spojení s § 1 ods. 1 zákona o zodpovednosti za škodu, podľa ktorých ustanovení 

normotvornú činnosť nemožno považovať za úradný postup.“7 

 

 

 

 

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. 
JUDr. Martin Dočár, advokát 

Mgr. Veronika Gvušč, advokát 
 

 

 

                                                           
7
 Rovnakého názoru je česká judikatúra, napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 25 Cdo 2064/2005. 


