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Metodický pokyn
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-233004-2009/06739 z 5. mája 2009
na prípravu a vykonávanie územných zmien

Sekcia verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Bratislava 5. mája 2009
Č. p.: SVS-233004-2009/006739
Vybavuje: Ing. Petronela Belicová
Telefón: 02/48592321

V súlade so zákonom č. 335/2007 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v súvislosti so zrušením krajských úradov v znení zákona č. 8/2009 Z. z., ktorým sa mení
zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) vydáva metodický pokyn, ktorého účelom je usmernenie postupu
obvodných úradov v sídle kraja pri zabezpečovaní úloh na úseku územných zmien
súvisiacich s územným a správnym usporiadaním územia.
Čl. I
Predmet úpravy
Metodický pokyn upravuje úlohy a postup obvodných úradov v sídle kraja pri
a) príprave a kompletizovaní podkladov pre vládu Slovenskej republiky predkladaných
obcami za účelom zriadenia nových obcí zlúčením alebo rozdelením a tým zrušenia
pôvodných obcí,
b) vydávaní stanovísk k rozdeleniu obce alebo k zlúčeniu obcí a stanoviska k vyhláseniu
obce za mesto,
c) predkladaní návrhov obcí na určenie alebo zmenu názvu obce alebo časti obce,
d) rozhodovaní o inej zmene územia obce,
e) vyhlásení obce za mesto.
Čl. II
Zmeny územia obce
(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorej
územie tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území. Vlastné územie je
základným predpokladom pre zriadenie obce.

(2) O zriadení novej obce rozdelením obce alebo zlúčením obcí a o zrušení pôvodných obcí
rozhoduje vláda Slovenskej republiky nariadením. Rozhodnúť môže len na základe
súhlasu obce a stanoviska príslušného obvodného úradu v sídle kraja.
(3) Zmenou územia obce sa rozumie
a) vytvorenie územia novej obce z území zlučovaných obcí,
b) vyčlenenie územia novej obce z územia rozdeľovanej obce,
c) iná zmena územia obce, najmä zmena vnútorného členenia obce, o ktorej rozhodla
obec, zmena územia obcí, na ktorej sa dohodli susediace obce, zmena územia obce,
ktorá vznikne v súvislosti so zmenou priebehu štátnej hranice a zmena územia obce,
ktorá vznikla pri zisťovaní priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia
v súvislosti s obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním.
(4) O inej zmene územia obce rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja rozhodnutím na základe
súhlasu obce.
(5) Súhlasom obce podľa Čl. II odseku 2 a odseku 4 sa rozumie písomné vyjadrenie starostu
s priloženým uznesením obecného zastupiteľstva.
(6) Rozhodnutie o inej zmene územia obce podľa § 2 ods. 4 zákona o obecnom zriadení nie
je rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
Čl. III
Zriaďovanie novej obce
(1) Nová obec môže vzniknúť zlúčením obcí alebo rozdelením obce, a to na základe návrhu
obce. Zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová obec, ktorá je právnym
nástupcom každej zo zlučovaných obcí. Rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec
a vznikajú nové obce, ktoré sú právnymi nástupcami rozdelenej obce. Nová obec vznikne
vždy s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí,
pričom voľby orgánov novej obce sú povinné zabezpečiť orgány zanikajúcich obcí.
(2) Návrh na vznik novej obce podáva obec prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja
ministerstvu.
(3) Zlúčeniu obcí alebo rozdeleniu obce predchádza platné hlasovanie obyvateľov celej obce
(miestne referendum) vyhlásené obecným zastupiteľstvom.
(4) Návrh na zlúčenie obcí alebo rozdelenie obce obsahuje dôvody, ktoré vedú pôvodnú obec
k zániku, dohodu o majetkovoprávnom vyrovnaní, výmeru územia novej obce (obcí),
počet obyvateľov a vyjadrenie správy katastra, že územie obce bude tvoriť súvislý
územný celok.
(5) Súčasťou návrhu na zlúčenie obcí je dohoda o zlúčení obcí, ktorá obsahuje všetky údaje
podľa § 2a ods. 2 zákona o obecnom zriadení a zápis o výsledkoch hlasovania obyvateľov
obce.
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(6) Súčasťou návrhu na rozdelenie obce je zápis o výsledkoch hlasovania obyvateľov obce
a dohoda o rozdelení obce, v ktorej sa uvedie názov obce a jej orgánu, ktorý dohodu
uzatvára (starosta), meno a údaje splnomocnenca petičného výboru (alebo povereného
zástupcu časti obce, ktorá sa odčleňuje), dátum, ku ktorému sa majú obce rozdeliť, názvy
nových obcí (schválených v miestnom referende) a sídlo ich orgánov, názvy katastrálnych
území, ktoré budú tvoriť územie každej novej obce, určenie majetku každej obce, vrátane
finančných prostriedkov na účte, pohľadávok a záväzkov, zoznam všeobecne záväzných
nariadení platných v nových obciach, zoznam evidencií vedených rozdeľovanou obcou
a ďalších podkladov, ktoré nové obce potrebujú na výkon ich samosprávnej pôsobnosti a
pri správe obce.
(7) Rozdeliť sa môže len obec, z ktorej novozriadené obce po rozdelení budú mať každá
vlastné katastrálne územie tvoriace súvislý územný celok s najmenej 3 tisíc obyvateľmi,
ktoré urbanisticky nesplynuli a do rozvoja ktorejkoľvek z týchto častí obce neboli vložené
investície, od ktorých bola závislá celá rozdeľovaná obec.
(8) Obvodný úrad v sídle kraja preskúma návrh obce a ak je to potrebné, požiada obec o jeho
doplnenie. Návrh obce spolu so svojím stanoviskom predloží ministerstvu, ktoré na ich
základe pripraví a predloží vláde Slovenskej republiky na schválenie návrh na zriadenie
nových obcí a zánik rozdeľovanej obce.
(9) Ak je rozdeľovaná obec mestom, Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády
rozhodne uznesením, ktorej z nových obcí odníme štatút mesta.
Čl. IV
Stanovisko obvodného úradu v sídle kraja
(1) Stanovisko obvodného úradu v sídle kraja k zriadeniu novej obce, zrušeniu obce,
rozdeleniu obce a zlúčeniu obcí obsahuje
a) údaje o historickom vývoji obcí, najmä či už boli niekedy samostatnými obcami, kedy
a z akých dôvodov a na základe ktorých rozhodnutí príslušných orgánov boli
v minulosti zlúčené alebo zrušené a kde bolo toto rozhodnutie oznámené (napr.
v Zbierke zákonov, Ústrednom vestníku a pod.),
b) prínos zriadenia novej obce, zrušenia alebo rozdelenia pôvodnej obce a zlúčenia
dvoch obcí pre kraj alebo jeho časť,
c) jednoznačné odporúčanie obvodného úradu v sídle kraja na zriadenie, zrušenie,
rozdelenie alebo zlúčenie obce,
d) dôvody, z ktorých obvodný úrad v sídle kraja vo svojom odporúčaní vychádza.
(2) Stanovisko obvodného úradu v sídle kraja k žiadosti o vyhlásenie obce za mesto obsahuje
a) údaje o historickom vývoji obce,
b) vyhodnotenie plnenia podmienok podľa § 22 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
c) prínos nového mesta pre jeho okolie a kraj,
d) jednoznačné doporučenie alebo nedoporučenie vyhlásenia obce za mesto,
e) dôvody, z ktorých obvodný úrad v sídle kraja pri odporúčaní vychádzal.
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Čl. V
Návrh na určenie alebo zmenu názvu obce a časti obce
(1) Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky nariadením. Názov obce
možno zmeniť len so súhlasom obce, po vykonaní hlasovania obyvateľov obce (miestne
referendum), v ktorom nový názov schválili. Názov obce sa určuje a uvádza v štátnom
jazyku.
(2) Názov obce sa určuje podľa pravidiel uvedených v § 1a ods. 3, 4, 5 a 6 zákona o obecnom
zriadení.
(3) Názov časti obce určuje, zrušuje a mení na návrh obce ministerstvo. Na rozhodovanie
o názve časti obce sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
(4) Názov časti obce sa určuje a uvádza v štátnom jazyku. Na určenie názvu časti obce sa
primerane použijú ustanovenia § 1a ods. 3, 4, 5 a 6 zákona o obecnom zriadení.
(5) Ak sa názov časti obce určuje, zrušuje alebo mení v súvislosti s inou zmenou územia obce
podľa § 2 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, vykonajú sa obidve zmeny s rovnakou
účinnosťou.
(6) V návrhu na určenie, zrušenie alebo zmenu názvu sa uvedú dôvody, ktoré viedli
k určeniu, zrušeniu alebo zmene názvu časti obce, preukáže sa, že navrhnutý názov je
v súlade s ustanoveniami § 1a ods. 3, 4, 5 a 6 zákona o obecnom zriadení a priloží sa
zápisnica z prerokovania nového názvu časti obce na verejnom zhromaždení obyvateľov
obce alebo časti obce.
(7) Obvodný úrad v sídle kraja návrh preverí a postúpi ho ministerstvu na ďalšie konanie. Ak
ide o určenie názvu novej časti obce, pripojí k materiálu návrh svojho rozhodnutia a číslo,
pod ktorým bude rozhodnutie vydané a uvedie predpokladaný dátum nadobudnutia
účinnosti predmetného rozhodnutia.
Čl. VI
Rozhodnutie o inej zmene územia obce
(1) Rozhodnutie o inej zmene územia obce ako je zmena podľa § 2 ods. 3 zákona o obecnom
zriadení, vydáva obvodný úrad v sídle kraja na základe žiadosti obce so súhlasom obcí, o
území ktorých sa rozhoduje.
(2) Súhlas obce nie je potrebný k vydaniu rozhodnutia, ktorým sa deklaruje zmena územia
obce vykonaná podľa zákona o zmene priebehu štátnej hranice.
(3) Žiadosť o vykonanie inej zmeny územia obce obsahuje
a) dôvody, pre ktoré sa zmena územia obce žiada,
b) výmeru územia, ktoré sa má pričleniť k územiu obce alebo vyčleniť z územia obce
a počet obyvateľov žijúcich na tomto území; ak ide o zmenu vnútorného členenia
obce, aj popis novej hranice častí obce alebo územia tvoriaceho novú časť obce,
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c) dohodu susediacich obcí o zámene alebo odstúpení územia a majetkovoprávnom
vyrovnaní obcí,
d) kópiu katastrálnej mapy s výkazom výmer dotknutých pozemkov alebo geometrický
plán, na ktorom je zakreslený doterajší a navrhovaný priebeh hranice obce alebo
hranice časti obce, ak má časť obce vlastné katastrálne územie a výkaz o celkových
výmerách obcí,
e) písomné vyjadrenie správy katastra, akým spôsobom bude hranica vyznačená
v teréne,
f) zápisnicu z verejného zhromaždenia obyvateľov obce alebo časti obce, na ktorom
bola územná zmena prerokovaná,
g) uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase so zmenou územia obce.
(4) Rovnopis rozhodnutia o inej zmene územia obce zasiela obvodný úrad v sídle kraja na
vedomie ministerstvu, príslušnému katastrálnemu, krajskej správe Štatistického úradu
Slovenskej republiky a daňovému úradu, okresnému riaditeľstvu Policajného zboru a
Slovenskej agentúre životného prostredia.
Čl. VII
Vyhlásenie obce za mesto
(1) Obec možno vyhlásiť za mesto, ak má viac ako 5 tisíc obyvateľov, je hospodárskym,
administratívnym alebo kultúrnym centrom okolia alebo strediskom cestovného ruchu
alebo kúpeľným miestom, zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí, má
zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami a má aspoň v časti územia mestský
charakter zástavby, možno vyhlásiť za mesto.
(2) Žiadosť obce o vyhlásenie obce za mesto podáva obec prostredníctvom obvodného úradu
v sídle kraja ministerstvu.
(3) Žiadosť obce o vyhlásenie obce za mesto obsahuje dôvody vyhlásenia obce za mesto,
územný plán obce, údaje o počte obyvateľov, dokumentáciu o mestskom charaktere
zástavby, prehľad o majetku obce, prehľad o financovaní obce z vlastných príjmov, zo
štátnych dotácií a z ďalších zdrojov, prehľad o prebytku rozpočtu obce, prehľad o
poskytovaných obecných službách, službách organizovaných obcou a prehľad
o usmerňovaní ekonomickej činnosti obce, o výstavbe a údržbe miestnych komunikácií,
o pamätihodnostiach obce, o ochrane kultúrnych pamiatok, vytváraní vhodných
podmienok na bývanie a podmienok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry
a športu.
Čl. VIII
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa Metodický pokyn na prípravu a vykonávanie územných zmien číslo
203-2003/08597 z 19. mája 2003.
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Č. IX
Účinnosť
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Ing. Jozef Liška, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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