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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. 6/2012 o vo ľných pouli čných aktivitách  
____________________________________________________________ 
 
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. 6/2012 
o voľných pouličných aktivitách 

 
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 
 

 
 



 
 

Návrh uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
n e v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora zo dňa 13. augusta 2013 proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných 
aktivitách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Dňa 22. 8. 2013 bol mestskej časti doručený protest prokurátora proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 
o voľných pouličných aktivitách (ďalej len „VZN“), ktorý tvorí súčasť predkladaného 
materiálu. Po preštudovaní protestu prokurátora (ďalej len „protest“) navrhujeme 
protestu nevyhovieť.  

 
Protest namieta, že pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení je potrebné 

dôsledne sledovať, či upravovaná oblasť sa týka výkonu samosprávy alebo 
preneseného výkonu štátnej správy, kde na normotvornú právomoc obce (mesta) sa 
vyžaduje zákonné splnomocnenie. V oboch prípadoch pri ukladaní povinností 
všeobecne záväznými nariadeniami musia byť rešpektované zákonné medze, a to aj 
z hľadiska určenia povinných subjektov, pretože z článku 13 ods. 1 písm. a) Ústavy 
SR vyplýva, že povinnosti možno ukladať len v medziach zákona. V zmysle 
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) môže mestská časť na 
svojom území konkrétnu činnosť zakázať alebo obmedziť na určitý čas alebo na 
určitom mieste, nemôže však ukladať povinnosti, ktoré nemožno odvodiť od 
žiadneho zákona. 
 

Podľa demonštratívneho vymedzenia samosprávnej kompetencie obce 
v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, v rámci samosprávnej pôsobnosti 
obec (mestská časť) v zmysle písm. f) okrem iného zabezpečuje výstavbu a údržbu a 
vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného 
cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, 
pamiatkových území a pamätihodností obce, v zmysle písm. h) utvára a chráni 
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné 
prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na 
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a 
šport, a v zmysle písm. n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže 
ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 
alebo na určitom mieste.  Ústavný základ samosprávnej obecnej normotvorby, ktorý 
predstavuje čl. 68 Ústavy SR a zákonný základ samosprávnej obecnej normotvorby, 
ktorý predstavuje § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení neustanovujú požiadavku 
ďalšieho osobitného zákonného splnomocnenia k vydávaniu všeobecne záväzných 
nariadení obcí v samosprávnej pôsobnosti. Z obsahu právnej úpravy VZN je zrejmé, 
že k regulovaniu problematiky voľných pouličných aktivít v mestskej časti dochádza 
v rámci spomínanej samosprávnej pôsobnosti mestskej časti a okrem základných 
ústavných a zákonných splnomocňovacích ustanovení aj s odkazom na osobitné 
zákonné splnomocnenie podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení. 
Nakoľko sa vzhľadom na uvedené domnievame, že k normotvornej činnosti mestskej 
časti v predkladanej oblasti dochádza v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, navrhujeme protestu nevyhovieť.  
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Miestne zastupiteľstvo 
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Mb'T. Fulcová 
20836653 

Bratislava 
13. augusta 2013 

Vee: Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 6/2012 z 25. 
septembra 2012 o voľn)ch pouličných aktivitách - protest prokurátora podl'a § 22 
ods. l písm. aj bodu 2 zúkona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov 

Proti všeobecnc zúvä/nému nariadeniu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 6/2012 zo 
dJ1él 25J)9.2012 o \oľn)ch pouličných aktivitách 

podávam 

podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona Č. 153/200 l Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov 

protest prokurátora 

a žiadam, aby bolo o proteste rozhodnuté v lehote 30 dní od jeho doručenia a sucasne 
navrhujem, aby bolo všeobecne záväzné nariadenie v napadnutom rozsahu zrušené, príp. 
nahradené všeohecne záväzným nariadením, ktorého obsah bude v súlade s platnými 
právnymi predpismi a to v lehote do 90 dní od doručenia protestu. 

Podľa § 25 odsek 4 zákona číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov ak orgán verejnej správy protestu prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba 
čiastočne, alebo v ustanovencj lehote vôbec o proteste nerozhodne, môže generálny 
prokurátor podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. 

Podľa § 250 zfa odsek l Občianskeho súdneho poriadku ak obce alcbo vyšší územný 
celok nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné 

Okresná prokuratúra Bratislava l, Kvetná 13, P. O. BOX 65, H20 05 Bratislava 
telefón: +421-2-20836 6Ii-2, fax: +421-2-5556 6448 

e-mail: eva.fulcova@genpro.gov.sk 
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nariadenie, moze prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na 
vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh 
štátnej správy môže prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne 
záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

Odôvodnenie: 

Dňa 13.05.2013 bol tunajšej prokuratúre doručený podnet na preskúmanie súladu 
všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava ... Staré Mesto č. 6/2012 o voľných 
pouličných aktivitách zo dňa 25.09.2013 so zákonom. 

VZN bolo schválené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Slaré Mesto dňa 25'()9.2012 a nadobudlo účinnost diía 15.10.2012. 

Preskúmaním predmetného VZN som dospela k záveru, že nic je v súlade s nižšie 
,uym i ustanoveniatni. 

dúnkll 2 ocli'. 2 [ístavy Slovenskej repuhliky iitátne orgány môžu konať iha na 
medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

Podlá Nánkll 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej repuhliky každý môže konal: čo nie je 
zákonom zakázané, a nikoho nemožno nú/it: aby kono! nie,'o «() ::ákOI1 neukladá. 

Podľa Nánku 13 ods. ! OSlavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladat' 
a) ::ákollolJl a/cbo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základn)!ch práva 
slobôd, 
b) medzinárodnou zmluvou podl'a čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti 
fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo 
c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2. 

Podl'a § 6 od,. l zákona č. 369/1990 Zh. o obecnom zriadení ohec môže vo veciach 
územnej samo.\právy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie by!' v rozpore ,\' lÍstavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktor)Ími 
vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 
spôsobom ustanoveným zákonom. 

Podl'a § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých obec plní úlohy 
iitátnej správy, môže vydáva!' nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho 
medziach. 7áké nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a lyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeohecne záväznými predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov .<tátnej správy. 

K úprave týkajúcej sa voľných pouličných aktivít na území mestskej časti Bratislava 
Staré· Mesto uvádzam nasledovné: 
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Ak spoločenské vzťahy, napríklad týkajúce sa verejných kultúrnych podujatí sú 
upravené zákonom Č. 9611991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, je potrebné 
rešpektovať túto úpravu. 

Právny poriadok Slovenskej republiky nepozná zákonnú dcliníciu pojmu voľné 
pouličné aktivity a túto problematiku v súčasnosti žiadnym spôsobom ncupravuje. Podľa čl. 
13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladať zákonom alebo na 
základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Ustanovenia 
nariadenia týkajúce sa voľných pouličných aktivít upravujú rôzne povinnosti. V tý'chto 
ustanoveniach je prítomná snaha mesta regulovať nariadením viac pnívnych vz(ahov'. než 
mestu v rúmci samosprávnej pôsobnosti prislúcha. 

Ústavný súd Slovenskej repuhliky vo veci sp. zn. I. ÚS 56/00 uviedol. že pokiaľ sa 
normotvornou činnosťou obec ukladajú povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobúm. 
aj jJc'wdnú (samosprávna, originálna) nonnotvorná pôsobnosť obce (mesta) je limitovanú čl. 
2 (),b ~ (stavy Slovenskej republiky, pod!'a ktorého každý môže konať, čo nie jc zákonom 
nkúuné. cl nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Tieto ústavné limit) 
'.1 \' II ai na normotvornú pôsobnosť obce vykomívanú podľa článku 68 Ústavy 

. republiky. 

:"aluu ľstavného súdu sp. zn. 1Il. ÚS 100/02 zo diía 30.01.2003, pokia!' ide o 
príkazu ukladať povilillosti zákonom alebo na základe zákona, v jeho 

it pn zacÍlO\ClnÍ zúkladnýeÍl práv a slobôd, vyplývajúceho z čl. 13 ods. 1 písm. a) 
Lstavy SR, ncmôžc byť vo v'šcobecne záväznom nariadení uložená nová povinnosť. ktorá 
neexistuje v zákone, resp. ktorú nemožno zo zákona odvodiť. 

Pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení je potrebné dôsledne sledovať. či 

upra\C1\anó oblasť sa týka výkonu samosprávy alebo preneseného výkonu štátnej správy, 
na nOllllotvomú právomoc obce (mesta) sa vyžaduje zákonné splnomocnenie. 

\ oboch prípadoch pri ukladaní povinností všeobecne záväznými nariadeniami musia byť 
rešpektované zákonné medze, a to aj z hľadiska určcnia povinných subjektov, pretože z 
článku 13 ods. l písm. a) Ústavy SR vyplýva. že povinnosti možno ukladať lcn v medziach 
zákona. 

Obec môže vo všeobecne záväznom nariadení podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o 
obecnom zriadení ustanoviť z dôvodu zabezpečenia vercjného poriadku činnosti, ktorých 
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. V zmysle 
tohto zákonného ustanovenia mesto môže na svojom území konkrétnu činnosť zakázať alebo 
obmedziť na určitý čas alebo na určitom mieste, nemôže však ukladať povinnosti, ktoré 
nemožno odvodiť od žiadneho zákona. Som preto toho názoru, že úpravu voľných pouličných 
aktivít na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto obsiahnutú v ustanoveniach 
predmetného všeobecne záväzného nariadenia nemožno subsumovať (zahrnúť) pod citované 
ustanovenie § 4 ods. 3 písm. n) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Ukladanie rôznych povinností a záväzných podmienok účinkujúcim, resp. osobám 
vykonávajúcim voľné pouličné aktivity na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
formou všeobecne záväzného nariadenia je preto v rozpore s citovaným či. 13 ods. 1 písm. a) 
Ústavy Slovenskej republiky. Všeobecne záväzným nariadením mesta totiž nemožno nikomu 
ukladať povinnosti bez opory v zákone. 



4 

Na základe vyssle uvedených právnych skutočností možno považovať podanie 
protestu proti VZN za dôvodné. Úlohou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto bude uvedené VZN zrušiť a následne prijať nové s rešpektovaním zákotmých 
ustanovení. 

Mgr. Eva Fulcová 
prokurátorka okresnej prokuratúry 


