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na úrovni samospráv - Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho 
sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.  
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ÚVOD 

Samosprávy dostávajú prostredníctvom Odkazu pre starostu rôznorodé podnety. Rozhodli 
sme sa bližšie sa pozrieť na tie, ktoré sú síce obsahom totožné, no samosprávy k ich 
riešeniu pristupujú odlišne a s rôznymi výsledkami. Cieľom je predstavenie najlepšej praxe, 
ktorá môže poslúžiť ako inšpirácia pre postupy práve vo vašom meste či obci. 

Za účelom vytipovania problematických oblastí boli oslovení administrátori a 
administrátorky portálu. Následne sme sa obrátili aj na niektoré samosprávy. 

Z kombinácie odpovedí od administrátorského tímu a samospráv vzišlo 6 tém, a to:  

• parkovanie,  

• výtlky,  

• čierne skládky,  

• rušenie nočného pokoja,  

• autovraky, 

• kosenie. 

Všetky boli najskôr predmetom analýz, následne boli na ich základe vytvorené samostatné 
manuály, vrátane toho, ktorý práve držíte v rukách. 

Obsahuje základné informácie slúžiace k efektívnejšiemu riešeniu podnetov týkajúcich 
sa rušenia nočného kľudu a zároveň vyjasňuje zákonné postupy, ktoré môžu zlepšiť 
existujúcu situáciu.  

Z každoročných analýz kategórií podnetov zaznamenaných na portáli Odkaz pre starostu 
vyplýva, že počet podnetov zameraných na problematiku nočného pokoja od roku 2011 
kolísavo rástol. V roku 2018 dosiahol hodnotu 56 podnetov a celkovo tvoril pol percenta zo 
všetkých podnetov.1 Čo je však zásadnejšie, úspešnosť riešenia podnetov týkajúcich sa 
nočného kľudu je v porovnaní s inými kategóriami dlhodobo podpriemerná. Totiž, úroveň 
vyriešených podnetov sa od roku 2010 pohybuje v priemere na úrovni 58,6 %, zatiaľ čo pri 
skúmanej oblasti ide o 36 %.  

Tento trend súvisí s existujúcou právnou úpravou a charakterom samotného podnetu. V 
prvom rade, samospráva nemá dostatočné kompetencie na to, aby vedela regulovať 
problematiku hluku, a teda pôsobiť preventívne. Vie len reagovať na konkrétny problém 
narušenia verejného poriadku, predovšetkým prostredníctvom mestskej/obecnej polície. V 
druhom rade, rušenie nočného kľudu je potrebné riešiť v momente, keď k nemu dochádza.  

Obyvatelia by mali v čase rušenia obratom kontaktovať príslušníkov mestskej/obecnej 
polície. V prípade, ak dôjde k zrejmému zásahu do pokojného stavu, môžu sa domáhať 
ochrany od samosprávy. Mesto či obec má možnosť v takomto prípade konať (zásah 
predbežne zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav). Takéto opatrenie má 
spravidla povahu predbežného opatrenia. 

Nahlasovanie podnetov cez Odkaz pre starostu odporúčame v prípade opakujúcich sa 
problémov s rušením nočného pokoja. Pri zadávaní podnetov odporúčame jasnú a 
prehľadnú formuláciu problému, ktorá spočíva najmä v opise zdroja hluku, frekvencie 
hluku, prípadne v návrhu riešenia danej situácie.  

                                                
1 Treba však dodať, že čísla mohli byť ešte vyššie, nakoľko rušenie nočného pokoja ako samostatná 
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Manuál poskytne podrobný pohľad na konkrétne situácie, ktoré môžu nastať pri podnetoch 
z danej kategórie, ako aj na vhodné spôsoby ich riešenia.  
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A) Nahlasovatelia/nahlasovateľky podnetov 

Ak dôjde k podozreniam z narušenia nočného kľudu, je dôležité rozhodovať sa o ďalšom 
postupe na základe toho 1) či ide o opakujúcu sa situáciu alebo nie a 2) o aký zdroj hluku 
sa jedná – je pôvodcom ďalší občan alebo činnosť prevádzky?  

V prípade, ak ide o nový podnet, odporúčame zvážiť, či využitie portálu nepredĺži riešenie 
existujúcej situácie. Pri priamom kontaktovaní subjektov, ktoré majú kompetencie danú vec 
riešiť, je predpoklad kratšieho reakčného času. 

V prípade, ak je zdrojom hluku iný obyvateľ, kontaktovaná by mala byť priamo 
obecná/mestská polícia (viď box č. 1). Keď sa ako pôvodca hluku javí prevádzka 
(podnikateľský subjekt), kontaktovať by sa mal príslušný RÚVZ.2   

Box č.1: Vyhotovovanie dôkazov   

V zmysle existujúcej právnej úpravy je nutné, aby bol akékoľvek dôkazový materiál o priestupku 
vyhotovený priamo príslušníkmi obecnej/mestskej polície. Sankciu možno uložiť len za spáchaný 
priestupok a len na základe a spôsobom ustanoveným v zákone (§13 ods. 2 zák. č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch). Inými slovami, súkromné záznamy nahlasovateľov nepostačujú na to, aby mohli 
byť vedené ako dôkazy o spáchaní priestupkov.  

 

Uvedené však neznamená, že všetky situácie týkajúce sa rušenia nočného pokoja sú 
nevhodné na riešenie prostredníctvom portálu. Odkaz pre starostu môže pomôcť k 
prilákaniu pozornosti v prípade opakujúcich sa problémov. O danej situácií sa totiž 
nedozvie len samospráva, ale aj ostatní obyvatelia, čím sa vytvorí tlak na jej vyriešenie. 
V minulosti sa dokonca stalo, že k vyriešeniu problému pomohol situáciou nedotknutý 
obyvateľ (viď obrázok č. 1). 

Obrázok č. 1: Pomoc od iného obyvateľa 

  
Zdroj: Odkazprestarostu.sk 

V rámci podnetov má teda najväčší zmysel poukázovať na dlhodobejšie problémy s 
hlukom a vedieť pritom čo najpresnejšie opísať existujúcu situáciu. Je potrebné 
rámcovať podnet ako apel na samosprávu k akcii, ktorá by tejto neželanej činnosti mohla 
zabrániť (viď príklad v obrázkoch č. 2 a č. 3).  

 

 

 

                                                
2 Pre viac informácií viď aj Trnava.sk: Ochrana pred hlukom, dostupné na: 
http://www.trnava.sk/sk/zivotna-situacia/ochrana-pred-hlukom  
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Obrázok č. 2: Podnet a riešenie nedodržiavania otváracích hodín a nočného kľudu  

 
Zdroj: Odkazprestarostu.sk 

 

Obrázok č. 3: Apel na pravideľné kontroly 

 
Zdroj: Odkazprestarostu.sk 

Zdôrazňujeme, že najväčší zmysel majú odôvodnené podnety, ktoré poukazujú na 
dlhodobý – nie na jednorázový – problém (viď obrázok č. 4).  

 

Obrázok č. 4: Podnet na opakované rušenie nočného kľudu 

 
Zdroj: Odkazprestarostu.sk 
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B) Odporúčania pre samosprávy  

1. Situácia s jednorazovým narušením nočného pokoja 

Hoci portál Odkaz pre starostu nie je najvhodnejším nástrojom na nahlasovanie tohto typu 
podnetov, môže sa stať, že ho budú občania aj tak využívať. V takom prípade by odpoveď 
samosprávy mala obsahovať:  

- Upozornenie o dlhšom reakčnom čase v porovnaní s okamžitým kontaktovaním 
mestskej polície. Príslušníci poriadkového útvaru môžu dokonca prísť až keď 
situácia pominie, a teda nebude možné, aby zdokumentovali priestupok. 

- Ak je zdrojom hluku prevádzka, informáciu o nutnosti privolania Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚZV“), ktorý má právomoc vykonať 
dokazovanie a uložiť sankciu (viď obrázok č. 5). 

Návrh odpovede samosprávy pri takomto type podnetu: 

Pre rýchle a bezodkladné riešenie Vášho podnetu je ideálne privolať Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva (RÚZV), ktorý je príslušným orgánom na vykonanie 
dokazovania a uloženie sankcie. Cesta podnetu od Vás ako zadavateľa/ky3 
podnetu cez administrátorov k samospráve a následne k RÚZV môže trvať aj 
niekoľko dní, medzičasom sa podnet už môže stať neaktuálnym.  

Obrázok č. 5: Podnet a reakcia samosprávy  

 
Zdroj: Odkazprestarostu.sk 

- Ak je zdrojom hluku iný občan, informáciu o nutnosti privolania hliadky 
obecnej/mestskej polície, ktorá je kompetentná v danej veci konať. Zo zákona o 
priestupkoch vyplýva, že za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak 
je spoľahlivo zistený. Policajt musí priestupok sám zdokumentovať, a teda 
dôkazy od občana nepostačujú. Sankciu možno uložiť len za spáchaný priestupok a 
len na základe a spôsobom ustanoveným v zákone (§13 ods. 2 zák. č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch). 

Návrh odpovede samosprávy pri takomto type podnetu: 

                                                
3 Resp. nahlasovateľa/ky 
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Pre rýchle a bezodkladné riešenie Vášho podnetu je ideálne privolanie hliadky 
obecnej/mestskej polície priamo na miesto priestupku. V prípade dokázania 
priestupku bude v danej veci udelená sankcia v blokovom konaní. Cesta podnetu 
od Vás ako zadavateľa/ky4 podnetu cez administrátorov k samospráve a následne 
k mestskej polícii môže trvať aj niekoľko dní, medzičasom sa podnet už môže stať 
neaktuálnym. Ak v takomto prípade nastane moment, že situácia sa stane 
neaktuálnou, neexistuje žiadna možnosť udelenia sankcie, keďže v zmysle zákona 
o priestupkoch musí toto konanie zaznamenať sám príslušník poriadkového zboru.  

2. Opakujúce sa rušenie nočného pokoja 

V prípadoch, ak používatelia upozorňujú na dlhodobé porušovanie nočného pokoja, 
odporúčame nasledovné: 

- Nakoľko rušenie nočného pokoja môže mať veľký vplyv na kvalitu života 
obyvateľov, samospráva by mala urýchlene reagovať a nahlasovateľa/ku o tom 
informovať (viď obrázok č. 6). 

 

Obrázok č. 6: Podnet a reakcia samosprávy  

 
Zdroj: Odkazprestarostu.sk 

- Ak samospráva nemá možnosti konať, je dôležité, aby jasne a trpezlivo 
vysvetľovala limity svojich kompetencií, resp. kompetencií mestskej polície (viď 
obrázok č. 7).  

Obrázok č. 7: Podnet a reakcia samosprávy  

 
Zdroj: Odkazprestarostu.sk 

                                                
4 Resp. nahlasovateľa/ky 
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- Nahlasovateľ alebo nahlasovateľka by mali byť informovaní o výsledku riešenia 
podnetu aj v prípadoch, ak koná RÚZV – ideálne vo forme opisu postupu, záverov 
z merania hlučnosti a o následnom konaní v predmetnej veci (viď obrázok č. 8). 

 

Obrázok č. 8: Reakcia samosprávy  

   

Zdroj: Odkazprestarostu.sk 

 


