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Juraj Mikula, moderátor: „Oddelenie časti obce od zvyšku samosprávy môže byť jednoduchšie. Počíta 

s tým novela zákona od koaličného poslanca Martina Fecka, ktorý s návrhom prichádza pravidelne. 

Tvrdí, že niektoré mestské časti sú menej finančne dotované na úkor centra. Opozícia však odmieta 

rozdeľovanie obcí a podobný názor má aj časť koalície. Či návrh nakoniec prejde, tak vôbec nie je 

jasné.“ 

Lukáš Dzivý, redaktor: „Obyvatelia samospráv majú mať právo rozhodnúť, sa, kam chcú patriť – tvrdí 

poslanec Martin Fecko z hnutia OĽaNO. Aj preto opäť prichádza s novelou zákona, ktorý má zjednodušiť 

proces odčlenenia sa od zvyšku obce. Podmienky podľa neho zostávajú z väčšej časti rovnaké ako 

doteraz.“ 

Martin Fecko, poslanec Národnej rady SR, hnutie OĽaNO: „Obec sa môže rozdeliť, ak nové obce budú 

mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriacich súvislý územný celok, najmenej 

tritisíc obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami obce.“ 

Lukáš Dzivý: „Novinkou je možnosť referenda pre obyvateľov tej časti, ktorá by sa chcela osamostatniť. 

Podmienky podľa neho spĺňa deväť obcí. Návrh však čelí značnej kritike. Únia miest Slovenska tvrdí, že 

novela je v rozpore s Európskou chartou, keďže v referende by sa nemohli vyjadriť všetci obyvatelia 

obce. Hovorkyňa Daniela Piršelová.“ 

Daniela Piršelová, hovorkyňa Únie miest Slovenska: „Návrh poslanca Fecka z rozhodovania o rozdelení 

obce vypúšťa možnosť, aby sa k rozdeleniu vyjadrila pôvodná obec a jej obyvatelia, čím porušuje ich 

ústavné práva a znemožňuje dohodu o rozdelení obce, ktorú predpokladá zákon o obecnom zriadení.“ 

Lukáš Dzivý: „Reaguje Martin Fecko.“ 

Martin Fecko: „Keď sa Veľká Británia necítila komfortne v Únii, kde bolo referendum? Veď to ich ani 

nenapadlo, že by to malo byť v Európskej únii. Veď predsa ona sa cíti nekomfortne, predsa vo Veľkej 

Británii musí byť referendum.“ 

Lukáš Dzivý: „Opozičný poslanec Vladimír Faič zo Smeru-SD hovorí, že samospráva má momentálne iné 

problémy.“ 

Vladimír Faič, poslanec Národnej rady SR, strana Smer-SD: „Je nefinancovateľné pre tento štát celá 

verejná správa pri tak rozdrobenosti Slovenska ohľadne obcí.“ 

Lukáš Dzivý: „Podobný názor má aj Ondrej Dostál z SaS.“ 

Ondrej Dostál, poslanec Národnej rady SR, strana SaS: „Máme tu veľké množstvo maličkých obcí, ktoré 

veľmi veľkú časť tých financií, ktoré majú k dispozícii, musia dať na vlastnú prevádzku, nie na služby 

poskytované obyvateľom.“ 

Lukáš Dzivý: „Koalícia tak v tomto nie je jednotná. Návrh zákona je už v prvom čítaní a poslanci o ňom 

budú hlasovať v stredu.“ 

 


