
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 

Bratislava, jún 2013  
 

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 18. 06. 2013        
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 25. 06. 2013 
 

P r e r o k o v a n i e 
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nari adeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že ob ťažovanie osôb je 
priestupkom proti verejnému poriadku 

a 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 

........./2013 o ochrane verejného poriadku na územ í mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  

___________________________________________________________ 
 
Predkladate ľ:      Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Ing. Ján Krta 
zástupca starostky mestskej 
časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať protest 
prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že 
obťažovanie osôb je priestupkom proti 
verejnému poriadku a návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 o ochrane 
verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

 
Zodpovedný:   Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu a 
služieb, správnych konaní a 
miestnych daní 

 - v materiáli  

  
Spracovate ľ:      Materiál obsahuje:  
Mgr. Zuzana Čierniková 
odborná referentka referátu 
správnych konaní 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- protest prokurátora 
- VZN č. 2/1996 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 

 



 
 

Návrh uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora zo dňa 30. apríla 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že 
obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku, 
 
 
B. s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 
o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
s účinnosťou od 15. júla 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Všeobecná časť 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrane verejného poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „návrh VZN“) bol spracovaný 
z dôvodu podaného protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že 
obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku1 (ďalej len „VZN“), ktorý 
bol doručený mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 7. 5. 2013 a tvorí súčasť 
predkladaného materiálu. Po preštudovaní protestu prokurátora (ďalej len „protest“) 
navrhujeme protestu vyhovieť. Návrh VZN predstavuje v celom rozsahu novú právnu 
úpravu a zo znenia VZN nevychádza, jednotlivé ustanovenia návrhu VZN 
nachádzajú svoje odôvodnenie v osobitnej časti dôvodovej správy. Návrh VZN 
zapracúva požiadavky vyplývajúce z praxe vzhľadom na miestne pomery a v súlade 
s ústavným a zákonným vymedzením pravidiel obecnej normotvorby najmä 
s prihliadnutím na osobitné zákonné splnomocnenie podľa § 4 ods. 3 písm. n) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnom zriadení“). Navrhované znenie VZN nemá organizačný dosah ani 
vplyv na rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

Protest obsahuje nasledovné námietky: 
 

1. Ustanovenie § 1 ods. 1 VZN uvádza, že priestupkom proti verejnému poriadku 
podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) je na území mestskej časti aj 
obťažovanie osôb, pričom § 1 ods. 2 písm. a) až d) VZN definuje, čo sa za 
obťažovanie považuje a teda v tomto ustanovení sú uvedené jednotlivé 
skutkové podstaty priestupku obťažovania osôb. Predmetné vymedzenie je 
v rozpore s § 2 ods. 1 zákona o priestupkoch, z ktorého je zrejmé, že 
priestupkom môže byť len také konanie páchateľa, ktoré je za priestupok 
výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo inom zákone. K jednotlivým 
skutkovým podstatám protest namieta nasledovne:  

- neoprávnená podnikateľská činnosť, ktorá predstavuje predmet úpravy 
podľa § 1 ods. 1 písm. a) a c) VZN, je sankcionovaná podľa 
jednotlivých ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

- posudzovanie otázky, či je priestupkom aj konanie páchateľa v štádiu 
pokusu, príp. organizovanie či účastníctvo na takomto konaní, čo 
predstavuje samostatnú skutkovú podstatu podľa § 1 ods. 1 písm. d) 
VZN, je v kompetencii orgánov príslušných na rozhodovanie o týchto 

                                                 
1 Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý bol protestom napadnutý je v samotnom proteste 
vymedzený ako všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, 
ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002. Nakoľko však všeobecne záväzným nariadením mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2003, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, bolo predmetné všeobecne záväzné nariadenie zrušené, 
v materiáli, ktorý je predkladaný na rokovanie miestneho  zastupiteľstva, je všeobecne záväzný 
predpis, proti ktorému protest smeruje, identifikovaný bez dodatku „v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2002“ . 



priestupkoch, pričom procesný postup aj hmotnoprávna úprava v tejto 
oblasti je obsiahnutá v príslušných zákonoch, 

- skutkovú podstatu podľa § 1 ods. 1 písm. b) VZN považuje za 
nepochopiteľnú, pretože umožňuje postihnúť kohokoľvek, kto sťažuje 
voľný pohyb na verejnom priestranstve alebo v obchodných 
priestoroch. 

 
2. Právna úprava obsiahnutá v § 2 VZN je obsolentná, nakoľko postup pri 

objasňovaní priestupkov upravuje priamo zákon (zákon o priestupkoch, zákon 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov).  

 
3. Ustanovenie § 3 VZN, ktoré pojednáva o sankciách je vzhľadom na uvedené  

v rozpore so živnostenským zákonom a navyše v platnom znení je aj 
v rozpore s ustanoveniami zákona o priestupkoch, ktoré obsahujú právnu 
úpravu sankcií.  

 
 
Osobitná časť 
 

1. Splnomoc ňovacie ustanovenie  – odkazuje na relevantné ustanovenia 
právnych predpisov, ktoré upravujú pravidlá samosprávnej obecnej 
normotvorby v súvislosti s ochranou verejného poriadku.  

 
2. § 1 Úvodné ustanovenia – predstavujú vymedzenie predmetu úpravy návrhu 

VZN, ktorým je regulácia povinností fyzických osôb v súvislosti s ochranou 
verejného poriadku na území mestskej časti. 

  
3. § 2 Základné pojmy – v jednotlivých odsekoch 1 až 3 sa z dôvodu ďalšieho 

používania v texte návrhu VZN a za účelom určitého a zrozumiteľného 
vymedzenia právnych povinností adresátov všeobecne záväzného nariadenia 
nachádzajú definície týchto pojmov: „žobranie“, „verejné priestranstvo“ a 
„pešia zóna“.  

 
4. § 3 Základné ustanovenia – v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom 

zriadení sa v záujme ochrany verejného poriadku na území mestskej časti 
ustanovujú činnosti, ktorých vykonávanie je v mestskej časti zakázané na 
určitý čas alebo na určitom mieste. 

 
V navrhovanom znení § 3 ods. 1 sa vzhľadom na určité miesto – pešiu zónu 
vymedzenú v § 1 ods. 3 návrhu VZN, ustanovuje zákaz sťažovať voľný pohyb 
osôb na verejnom priestranstve. Na uvedené ustanovenie nadväzuje § 3 ods. 
3 návrhu VZN, ktorý vymedzuje negatívnu pôsobnosť návrhu VZN. 
 
V navrhovanom znení § 3 ods. 2 sa v určitom čase, teda od 6.00 h do 22.00 h 
zakazuje uskutočňovať určitú činnosť a to žobrať v zmysle definície 
vymedzenej v § 1 ods. 1 návrhu VZN. Nadväzujúce ustanovenie § 3 ods. 4 
návrhu VZN vymedzuje negatívnu pôsobnosť § 3 ods. 2 návrhu VZN. 
 

5. § 4 Kontrolná činnos ť – § 4 návrhu VZN v záujme právnej istoty adresátov 
všeobecne záväzného nariadenia ustanovuje okruh kontrolných subjektov. 



 
6. § 5 Zrušovacie ustanovenie – § 5 návrhu VZN predstavuje zrušovaciu 

normu, ktorou dochádza k zrušeniu všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/1996, ktorým sa ustanovuje, že 
obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému poriadku. 

 
7. § 6 Účinnos ť – z organizačných dôvodov a vzhľadom na dodržanie zákonnej 

lehoty v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení sa navrhuje prijať 
všeobecne záväzné nariadenie s účinnosťou od 15. júla 2013. 

 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
N á v r h 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. .../2013  
z 25. júna 2013 

 
o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje povinnosti 
fyzických osôb v súvislosti s ochranou verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Žobraním na účely tohto nariadenia je počínanie fyzickej osoby s úmyslom vyvolať 
súcit okoloidúcich osôb a takto získať od nich peňažné prostriedky a iné majetkové 
výhody.  
 
(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky verejne 
prístupné miesta slúžiace na verejné užívanie, ktorými sú ulica, námestie, cesta, 
chodník, parkovisko, nábrežie, most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, 
detské ihriská, rekreačný les, trhové miesto, priestory zastávok a staníc verejnej 
osobnej dopravy.  
 
(3) Pešou zónou na účely tohto nariadenia sa rozumie územie tvorené ulicami: 
a) Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vŕšku, Farská, 
Prepoštská, Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská, časť Laurinskej od 
Rybárskej brány po Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, 
severná časť Hviezdoslavovho námestia; s vjazdom a výjazdom v južnej časti 
Hviezdoslavovho námestia, 
b) Františkánska, Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné námestie; s vjazdom 
a výjazdom cez Františkánsku ulicu, 
c) časť Nedbalovej ulice od Klobučníckej po Laurinskú a časť Laurinskej od Nedbalovej 
po Námestie SNP s vjazdom a výjazdom cez Nedbalovu od Klobučníckej , 
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d) Klobučnícka, časť Nedbalovej od Klobučníckej po Uršulínsku, Uršulínska, 
Primaciálne námestie, Kostolná; s vjazdom a výjazdom cez Klobučnícku a Uršulínsku 
ulicu, 
e) časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku ulicu; s vjazdom a výjazdom cez 
Námestie SNP, 
f) Hurbanovo námestie, Obchodná, Poštová, časť Námestia SNP od začiatku domu 
Námestie SNP č. 10 po Poštovú ulicu; s vjazdom a výjazdom cez Obchodnú ulicu a 
Námestie SNP, 
g) Kapucínska ulica, Župné námestie; s vjazdom a výjazdom, cez Kapucínsku ulicu 
a Župné námestie, 
h) Židovská, Mikulášska, Beblavého; s vjazdom a výjazdom cez Židovskú ulicu, 
i) Námestie Ľudovíta Štúra, Mostová, Námestie Eugena Suchoňa, časť Jesenského od 
Hviezdoslavovho námestia po dom č. 4; s vjazdom a výjazdom cez Námestie Ľudovíta 
Štúra a výjazdom cez Medenú ulicu. 

 
§ 3 

Základné ustanovenia 
 

(1) V pešej zóne sa zakazuje sťažovať voľný pohyb osôb najmä sedením a ležaním na 
verejnom priestranstve s výnimkou zariadení na to určených1 a iných vhodných 
miest2. 

 
(2) Na verejnom priestranstve na území mestskej časti sa zakazuje žobrať v čase od 
6.00 h do 24.00 h. 
 
(3) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na verejné priestranstvo, na ktorom: 

a) je rozhodnutím hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo mestskej 
časti povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie3 (napríklad zriadené 
exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania alebo trhové miesto),  

b) je rozhodnutím mestskej časti povolené osobitné užívanie Hviezdoslavovho 
námestia, 

c) je konané zhromaždenie4, 
d) je konané verejné kultúrne podujatie5. 

 
 (4) Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na uskutočňovanie činností v zmysle 
osobitného predpisu.6 

§ 4 
Kontrolná činnos ť 

                                                 
1 Napríklad lavičky, stoličky. 
2 Napríklad trávnaté plochy, schodiská širšie ako 120 cm, spevnené okraje fontán. 
3 V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
4 Zákon č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
5 Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
6 Napríklad usporadúvanie verejných zbierok podľa zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach 
a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste podľa zákona č. 178/1998 Z.z o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, uskutočňovanie voľných 
pouličných aktivít v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
6/2012 o voľných pouličných aktivitách 
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(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať: 
      a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
      b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
2/1996 z 30. apríla 1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom 
proti verejnému poriadku. 
 

§ 6 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15. júla 2013. 
                                                                                           
 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 



OKRESNÁ PROKURA TÚRA BRA TISLA V A I 
Kvetná 13 

820 05 BRA T I S L A V A 

Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
81421 Bratislava I 

Váš list čísl o/zo dňa 

Vec 

Naše číslo 
Pd 48/13-8 

Vybavujc/~ 

JUDr. Satinová 
20836623 

Bratislava 
30.04.2013 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2/1996 z 30. 
apríla 1996, ktorým sa ustanovuje, že obt'ažovanie osôb je priestupkom proti verejnému 
poriadku, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 - protest prokurátora 

Proti Všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Č. 2/1996 z 30. apríla 1996, ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je priestupkom proti 
verejnému poriadku, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 (ďalej len .,vZN Č. 
2/1996"). podávam podľa § 22 ods. l písm. a) bodu 2. zák. Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o prokuratúre") 

protest prokurátora 

a žiadam, aby ste mu v lehote do 30 dní od jeho doručenia podľa § 25 ods. 2. ods. 3 zákona o 
prokuratúre vyhoveli a aby ste VZN Č. 2/1996 v lehote do 90 dní od doručenia protestu 
prokurátora zrušili. 

Podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zákona o proku:-atúrc: ,,(2) Or[!,án verejnej správy je povinný o 
proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia pro/estu. 
(3) Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinn;í bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný v.\:eobecne 
záväzný právny predpis zrušit: prípadne nahradiť v,\:eobecne záväzným právnym predpisom. 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi." 

Podľa § 250zfa ods. 1 zák. Č. 9911 963 Zb. Občianskeho súdnebo poriadku v znení 
neskorších predpisov, "Ak obec alebo vy!i/ií územný celok nezru§í alebo nezmení na základe 
pro/es/u prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor vo veciach 
územnej samosprávy poda!' na súd návrh na vyslovenie nesúladu viieobecne záväzného 
nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh !irátnej správy môže prokurátor poda!' !HI 

slÍd návrh na vyslovenie nesúladu viieobecne záväzného nariadenia aj s nariadením vládr a 
l'.\:eobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredn;ích orgánm' 
.<táTnej '\IJrávY. ". Podľa odseku 3 tohto ustanovenia zákona je príslušným na rozhodnutie 
Krajský súd v Bratislave. 

--- - -------------- - - --------------- -
Okresná prokuratúra Bratislava I, Kvetná 13, P. O. BOX 65. 820 05 Ilratislava 

telefón: +421-2-208 36 611-2, fax: 1421-2-5556 6448 
e-mail: podatclna.opbal({lj.genpro.gov.sk 
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Odôyoďnenie 

Na svo.jo.m zasadnutí 30. apríla 1996 sa \1iestne zastupiteľstvo. mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto. uznieslo. na všeo.becne záväznom nariadení č. 2/1996, ktorým sa ustano.vuje, že 
obťažovanie osôb je priestupkom proti verejnému pDriadku. To.to. nariadenie nadobudlo 
účinnosť 20. mája 1996. Na zasadnutí 19. júna 2002 schválilo Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 s účinnosťou 
od 10. júla 2002. 

V úvo.dnej časti VZN Č. 2/1996 je uvedené, že miestne zastupiteľstvo sa na ňom 
uznieslo podľa § 15 ods. 2 písm. a) zák. Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
repuhliky Bratislave v znení nesko.rších predpisov (ďalej len "zák. Č. 377/1990 Zb. ") a § 48 
zák. Č. 37211990 Zb. o. priestupkoch v znení neskorších predpisDv (ďalej len "zákon () 
priestupkoch"). 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zák. č. 37711990 Zb.: "Miestnemu zastupitel:stvu je 
vyhradené uzná/iaľ sa na v.í:eobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú čas(" 

Podľa § 48 zákona o priestupkoch: "Priestupkom proti verejnému poriadku je poru.í:enie 
aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené v.feobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane v.í:eobecne záväzných nariadení obcí a v.í:eobecne záväzných vyhlá.í:ok 
miestnych org-ánov ,~fáfnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. 
Za tento priestupok možno uložiľ pokutu do 33 eur." 

Všeobecne záväzné nariadenia sa vydávajú v oblasti štátnej správy alebo v o.blasti 
samosprávnej pôsohnosti obec. Za vhodné preto považujem v budúcnosti obsiahnuť v 
takomto úvodnom ustanovení aj § 6 ods. l, príp. § 6 ods. 2 zák. Č. 369/1990 Zb, o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej Icn "zákon o obecnom zriadeni") v závislosti od 
toho, či ide o úpravu v oblasti štátnej správy alebo o úpravu v oblasti samosprávnej 
pôsobnosti obec. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení: "Obec môže vo veciach územnej 
samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byľ v rozpore s [}stavou Slovenskej 
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 
súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom." 

Podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: "Vo veciach, v ktorých obec plni úlohy 
ef tátnej ,Iprávy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho 
medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s [}stavou Slovenskej republiky, ústavnymi 
zákonmi, medzinárodnymi zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené ,Ipôsohom 
ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so v§eobecne záväznymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústrednych orgánov §Iálnej ,Iprávy." 

Celkovo má VZN č, 2/1996 štyri paragrafy. Jeho predmetom je úprava priestupku proti 
verejnému poriadku obsiahnutá v § 1 pod názvom "Základné ustanovenia", ako aj procesný 
postup s ním súvisiaci. V § I ods, I VZN Č. 2/1996 je uvedené, že priestupkom proti 
verejnému poriadku podľa § 48 zákona o priestupkoch je na území mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto aj obťažovanie osôb. Čo sa považuje za obťažovanie osôb, definuje VZN Č. 
2/1996 v § l ods. 2 písm. a) až d). Podľa § 1 ods. 2 VZN Č. 2/1996: "Priestupku podľa odseku 
l sa dopusti ten, kto sám, alebo ,Ipoločne s inými 
a) ponúka alebo poskytne služby, na ktoré nemá oprávnenie podľa prislu§ných predpisov, I) 
b) zťažuje osobám plynuly (j voľny pohyb na verejnom priestranstve alebo v obchodnych 

priestoroch, 
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cJ ponúka predaj výrobkov spôsobom tzv. podomového obchodu, ak na nákup a predaj 
výrobkov nemá oprávnenie podľa príslu.fn,}·ch predpisov, Ij 

d) organizuje alebo inak napomáha činnostiam uvedeným v písmene a), b) a c)." 
V tomto ustanovení VZN Č. 211996 sú obsiahnuté jednotlivé skutkové podstaty 

priestupku obťažovania osôb. 
V poznámke pod čiarou je kl) uvedené, že ide napr. o zák. Č. 45511991 o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,živnostenský zákon"). 

Podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR poznámky pod čiarou nie sú súčasťou 

právneho predpisu, majú len informatívnu povahu, a preto nesmú obsahovať veci, ktoré majú 
normatívnu povahu. Preto ak § l ods. 2 písm. a) až d) VZN č. 2/1996 odkazuje na osobitné 
predpisy, treba aplikovateľnosť osobitných predpisov (nielen tých, na ktoré poznámka pod 
čiarou odkazuje) na konkrétny právny vzťah posúdiť podľa obsahu ich právnych noriem. 
Týmito osobitnými právnymi predpismi sú zákon o priestupkoch a živnostenský zákon, s 
ktorých ustanoveniami jc § l ods. 1, ods. 2 písm. a) až d) VZN Č. 2/1996 v rozpore. 

VZN jc najmä v § 1 ods. l, ods. 2 písm. a) až d) VZN Č. 2/1996 v rozpore s § 2 ods. 1 
zákona o priestupkoch, podľa ktorého: "Prieslupkom je zavinené konanie, ktoré poruiiuje 
alebo ohrozuje záujem ,IIJoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom 
zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, 
alebo o trestný čin." 

Z citovaného ustanovenia zákona je zrejmé, že priestupkom môže byt' len také 
konanie páchatcl'a, ktoré je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch 
aleho v inom zákone. Rozhodne nie v nariadení vlády, či v nariadení obce. 

Tu dávam do pozornosti § 24 zákona o priestupkoch, ktorý obsahuje skutkové podstaty 
priestupkov na úseku podnikania. Podľa § 24 ods. l písm. c) zákona o priestupkoch: 
"Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene vykonáva obchodnú, výrobnú alebo inú 
zárobkovú činnost:" Podľa § 24 ods. 2 zákona o priestupkoch: "Za priestupok podľa odveku 1 
písm. a) možno uložiť pokutu do 165 eur, za priestupok podľa odseku l pi5m. b) a c) pokutu 
do 331 eur a za priestupok podľa odl'eku 1 písm. dJ pokutu do 3319 eur. Zákaz činnosti až do 
jedného roka možno uložiť Zll priestupok podľa odseku 1 písm. Il) až e)." 

Vykonávaním obchodnej, výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti sa rozumie 
podnikatcl'ská činnosť. Podnikaním sa rozumie sústavná činnost' vykonávaná samostatne 
podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku 
(podl'a § 2 ods. I zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Obchodný zákonní/ť'». Živnosťou je sústavná činnost' prevádzkovaná 
samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za 
podmienok ustanovených týmto zákonom (podľa § 2 živnostenského zákona). 

Tiež dávam do pozornosti § 63 živnostenského zákon: "Fyzickej osobe alebo právnickej 
o,\'ohe, ktorá prevádzkuje hez živnostenského oprávnenia činnost; ktorá je predmetom voľnej 
živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 1659 eur." Poznamenávam, že maloobchod a 
vcl'koobchod sú v zmysle § 25 ods. 1 živnostenského zákona voľnou živnosťou. Zoznam 
odporúčaných vol'ných živností má podľa § 25 ods. 3 živnostenského zákona zverejnený na 
svojej internetovej stránke Ministerstvo vnútra SR. 

Neoprávnená podnikateľská činnosť je teda sankcionovaná podľa jednotlivých 
ustanovení živnostenského zákona, ako aj zákona o priestupkoch. 

Ak by bolo úmyslom zákonodarcu vytvoriť osobitnú skutkovú podstatu priestupku či 
iného správneho deliktu na konanie spočívajúce výlučne v: "ponuke či poskytnutí služby, 
ponuke predaja výrobkov, či organizovaní alebo napomáhaní týmto činnostiam", obsiahol by 
to v právnych normách vyššie označených zákonov. Posudzovanie otázky, či je priestupkom 
na úseku podnikania aj konanie páchatel'a v štádiu pokusu, príp. organizovanie či účastníctvo 
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na takomto konaní, jc v kompetencii orgánov príslušných na rozhodovanie o týchto 
priestupkoch podľa jednotlivých ustanovení zákonov (živnostenský úrad alebo obec, príp. 
obvodný úrad). Procesný postup príslušných orgánov pri objasňovaní a následne aj pri 
prejednávaní označených priestupkov, ako aj hmotnoprávna úprava v tejto oblasti, sú 
obsiahnuté v právnych normách osobitných právnych predpisov vyššej právnej sily ako VZN 
- zákonov. 

A teda okrem toho, že podľa § 2 ods. I zákona o priestupkoch nemá obec právomoc 
zakladať nové skutkové podstaty priestupkov (dôvody viď na 3. strane tohto protestu 
prokurátora), nie je zrejmé akým spôsobom vyčlenia orgány obecnej polície zo skutkovej 
podstaty priestupku podľa § 24 ods. I písm. c) zákona o priestupkoch konanie páchatel'ov 
obsiahnuté v § I ods. 2 písm. a), c) a d) VZN Č. 211996. 

l.Jplne nepochopiteľným je znenie § I ods. 2 písm. b) VZN č. 211996, ktoré umožňuje 
postihnúť kohokol'vek, kto sťažuje inému voľný pohyb na verejnom priestranstve alebo v 
obchodných priestoroch. 

Obsolétnou je v týchto súvislostiach úprava obsiahnutá v § 2 VZN č. 2/1996, pretože 
objasľíovanie týchto priestupkov rieši priamo zákon, a to § 58 ods. 3 písm. d) v spojení s § 86 
písm. b) zákona o priestupkoch, a ticž v spojení s § 2 ods. I, ods. 4, § 5 ods. l a § 3 ods. I 
písm. f) zák. Č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon 
o obecnej polícii"). 

Podľa § 58 ods. 3 písm. d) zákona o priestupkoch: "Objasňovanie priestupkov podľa 
odseku l vykonávajú tiež orgány obecnej polície, ak ide o priestupky. ktoré sú oprávnené 
prejednať v blokovom konaní." 

Podľa § 86 písm. b) zákona o priestupkoch: "V blokovom konaní môžu prejednávať 
obce priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti obóanskemu 
'\l'olunažívaniu podľa § 49, priestupky prol! majetku podľa § 50. ako aj priestupky proti 
poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. l, § 24 ods. l písm. ej, § 26 ods. l, § 27 ods. 
l písm. bj, § 30 ods. J, § 32 od,'. l, § 34 ods. l, § 35 ods. l, § 45 a 46) a priestupky poru.Í'enia 
v.Í'eobecne záväzného nariadenia obce." 

Podľa § 2 ods. I, ods. 4 zákona o obecnej polícii: "Obecná políciaje poriadkový útvar 
pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia 
v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo v.Í'eobecne záväzných nariadení obce, z uznesení 
obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Olohy obecnej polície podl'a tohto 
zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, 2) mestská polícia." 

Podľa § 5 ods. 1 zákona o obecnej polícii: "Obecnú políciu tvoria príslu.vníci obecnej 
polície, ktorí sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa." 

Podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnom zriadení: "Obecná polícia objasňuje 
priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky 
ustanovené osobitným predpisom 4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky 5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 
l. z dopravnej značky 6) zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, 

zákaz otáčania, prikázaný smerjazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, 
obytná zóna, pe§ia zóna, .í:ko!.\·ká zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 

2. zo v§eobecnej úpravy cestnej premávky, 6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd 
vozidiel. " 

Zo všetkých týcbto skutočností je zrejmé, že rozporný s § 24 ods. 2 a s § 63 
živnostenského zákona je aj § 3 VZN Č. 2/1996. Naviac, § 3 VZN Č. 2/1996 v jeho súčasnom 
znení je v rozpore aj s § 15 a s § 18 zákona o priestupkoch. Mení význam označených 
ustanovení zákonov. 
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Záverom uvádzam, že ak bolo úmyslom normotvorcu vztiahnuť konanie opísané v § l 
VZN Č. 2/1996 pod skutkovú podstatu § 48 zákona o priestupkoch, VZN bolo na mieste 
koncipovaľ diametrálne odlišným spôsobom, a to stanovením zákazov či obmedzení, ktorých 
porušenie by bolo treba považovaľ za protiprávne konanie, ktoré je takto aj sankcionovateľné. 
Vymedzenie by však muselo byť formulované tak, aby o jeho obsahu a význame nemohli 
vzniknúľ pochybnosti. Za situácie, keď sú práva a povinnosti osôb na úseku podnikania a s 
tým súvisiace zákazy a obmedzenia, ako aj skutkové podstaty priestupkov za ich 
nerešpektovanie, obsiahnuté v osobitných právnych predpisoch (živnostenský zákon, a 
priestupky v § 24 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch a v § 63 živnostenského zákona), 
považujem takúto úpravu za nadbytočnú, spôsobilú vyvolať chaos v právnych vzťahoch na 
úseku podnikania. Mestská časť by musela naviac zvážiť prijatie takejto právnej úpravy aj z 
toho hľadiska, či spadá do oblasti zákonom jej zverencj pôsobnosti. 

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby vo veci konajúci 
orgán podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zákona o prokuratúre v lehote do 30 dní od doručenia tohoto 
protestu tomuto vyhovel a postupom podľa § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 2/1996 z 30. apríla 1996, ktorým 
sa ustanovuje, že obťažovanie osôb je pricstupkom proti verejnému poriadku, v znení 
všeobecne záväzného nariadenia Č. 3/2002, zrušil v lehote do 90 dní od jeho doručenia. , . 

JUDr. Eva'Satinová 
prokurátorka okresnej prokuratúry 



MESTSKÁ   ČASŤ  BRATISLAVA – STARÉ  MESTO 
 
 

Starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vyhlasuje 
 úplné znenie 

 
 VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉHO  NARIADENIA 

 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 č. 2/1996 
 z 30.apríla 1996, 

 ktorým sa ustanovuje, že obťažovanie osôb 
 je priestupkom proti verejnému poriadku 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. 
a) zákona Slovenskej národnej rady č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 
Zb. o priestupkoch sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

 § 1 
 Základné ustanovenia 

 
(1) Priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len "zákon o priestupkoch") je na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto aj obťažovanie osôb. 
 

(2) Priestupku podľa odseku 1 sa dopustí ten, kto sám, alebo spoločne s inými 
 
 a) ponúka alebo poskytne služby, na ktoré nemá  oprávnenie podľa príslušných predpisov, 1) 

b)  zťažuje osobám plynulý a voľný pohyb na verejnom priestranstve alebo v obchodných 
priestoroch, 

c)  ponúka predaj výrobkov spôsobom tzv. podomového  obchodu, ak na nákup a predaj  
    výrobkov nemá  oprávnenie podľa príslušných predpisov,1) 

 d) organizuje alebo inak napomáha činnostiam uvedeným v písmene a), b) a c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1) Napr. zákon č.455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  
   neskorších predpisov. 
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 § 2 
 Kontrola 

 
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia, objasňovanie 

priestupkov, ukladanie a vyberanie blokových pokút a prípadné oznámenie o priestupku 
príslušnému správnemu orgánu vykonávajú pracovníci Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy aj v spolupráci s orgánmi Policajného zboru Slovenskej 
republiky. 2) 

 

 § 3 
 Sankcie 

 
Za priestupok podľa § 1 ods. 2, ak konaním páchateľa nie je naplnená skutková 

podstata trestného činu, možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu do 1000,- Sk 
(v blokovom konaní do 1000,- Sk) a uložiť prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie veci 
podľa § 18 zákona o priestupkoch, ak vec patrí páchateľovi a bola použitá na spáchanie 
priestupku alebo bola na to určená, alebo bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec 
získanú priestupkom. 
 

 § 4 
 Účinnosť 

 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20. mája 1996. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 schválilo miestne zastupiteľstvo  dňa 19. júna 2002 
a nadobudlo účinnosť 10. júla 2002. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ 
 starosta mestskej časti 
 Bratislava-Staré Mesto 

 
 
 
 
 
_________________ 
2)  § 74 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 171/1993 Zb. 
      o Policajnom zbore. 
 


