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Návrh uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
n e v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora zo dňa 10. januára 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 o ochrane verejného poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Dňa 16. 1. 2014 bol mestskej časti doručený protest prokurátora proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2013 
o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej 
len „VZN“), ktorý tvorí súčasť predkladaného materiálu. Po preštudovaní protestu 
prokurátora (ďalej len „protest“) navrhujeme protestu nevyhovieť.  

 
Protest obsahuje nasledovné námietky: 

 
1. Mestská časť prekročila svoje právomoci pri prijímaní VZN, pretože k prijatiu 

všeobecne záväzného nariadenia podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je oprávnené 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava pre územnú pôsobnosť celej 
Bratislavy.  

 
2. VZN de facto zakázala činnosť vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku, 

pričom takáto právna úprava môže byť pri fyzických osobách výlučne 
predmetom zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon), čím sa VZN dostalo do rozporu s týmto zákonom.  

 
Pokiaľ ide o námietku ohľadne nedostatku právomoci mestskej časti, 

domnievame sa, že je neopodstatnená. Mestská časť má právomoc na prijatie 
všeobecne záväzného nariadenia podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom 
zriadení s ohľadom na ustanovenie § 7a ods. 1 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. 
Predmetné ustanovenie upravuje rozsah kompetencií mestskej časti tak, že mestské 
časti v rozsahu vymedzenom zákonom o Bratislave a štatútom plnia úlohy 
samosprávy Bratislavy miestneho významu. Zákon o Bratislave v § 6a ods. 2 písm. i) 
ustanovuje, že kompetenciou mesta Bratislava je zabezpečovať verejný poriadok na 
uliciach a iných verejných priestranstvách, pričom rovnako ustanovuje aj čl. 28 ods. 1 
písm. i) štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Vychádzajúc z uvedeného potom 
kompetenciou mestskej časti bude plniť úlohy na úseku verejného poriadku 
miestneho významu v územnej pôsobnosti mestskej časti.  
 

Námietku ohľadne nesúladu VZN so živnostenským zákonom považujeme za 
neopodstatnenú s ohľadom na negatívne vymedzenie pojmu žobranie podľa § 2 ods. 
1 VZN. V zmysle negatívneho vymedzenia tohto pojmu žobraním nie je vykonávanie 
činnosti podľa osobitného predpisu. VZN bližšie odkazuje na viaceré právne 
predpisy, pričom podáva len demonštratívny výklad.  
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 1012013 z 25. 
júna 2013 o ochrane verejného poriadku na území mestske.i časti Bratislava - Staré 
Mesto - protest prokurátora 

Proti Všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
C. 10:2013 z 25. júna 2013 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratlslava 
(ďalej len • .vZN č. 10/2013"), podávam podľa 9 22 ods. 1 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. 10/2013 v lehote do 90 dní od doručenia protestu 
prokurátora zrušili. 

Podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zákona o prokuratúre: ,,(2) Orgán verejnej správy je povinný o 
proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 
(3) Ak orgán verejnej .\právy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný právny predpis zruifit: prípadne nahradil' všeobecne záväzným právnym predpisom. 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými v.i;eobecne záväznými právnymi predpismi." 

Podľa § 250zfa ods. 1 zák. Č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení 
neskorších predpisov, ,,Ak obec alebo vyšifí územný celok nezruifí alebo nezmení na základe 
protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor vo veciach 
územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu v.feobecne 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 
v.feobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
.ftátnej správy. ". Podľa odseku 3 tohto ustanovenia zákona je príslušným na rozhodnutie 
Krajský súd v Bratislave. 

---------" 

Okresna prokuratúra Bratislava l, Kvetná 13, P. O. BOX 65, 820 05 Bratislava 
telefón: +421-2-208 36 611-2, fax: +421-2-55566448 

e-mail: podatclna.opbal@genpro.gov.sk 
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Odôvodnenie 

Na svojom zasadnutí 25. júna 2013 sa Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Staré Mesto uznieslo na všeobecne záväznom nariadení Č. 10/2013 o ochrane verejného 
priestranstva na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Toto nariadenie nadobudlo 
účinnosť 15. júla 2013. 

V úvodnej časti VZN Č. 10/2013 je uvedené, že miestne zastupiteľstvo sa na ľíom 
uznieslo podľa § 15 ods. 2 písm. a) zák. Č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. I zák. Č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova čl. 18 ods. 4 písm. a) štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave v znení dodatkov. 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zák. Č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. Č. 377/1990 Zb. "): "Miestnemu 
zastupitel:~tvuje vyhradené uzná.iiat' sa na v.iieohecne záväzných nariadeniach s platnost"ou pre 
mestskú čas(" 

Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zák. Č. 369/1990 Zb."): J)bec pri výkone samosprávy najmä 
zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanovit" činnosti. ktor}'ch 
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste." 

Podľa § 6 ods. I zák. Č. 36911990 Zb.: "Obec môže vo veciach územnej samosprlÍ1J 
vydávat' nariadenia; nariadenie nesmie hyt" v rozpore s Ústavou Slovenskej republík)". 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodn)ími zmluvami. s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
liSfanOl'el1}mz zákonom,'· 

Podľa čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
(ďalej len ,Statút"): "Miestnemu zaslupitet:VIVU je vyhradené uzná.iiať sa na v§eobecne 
záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú čast" (ďalej len .. nariadenie mestskej 
časti ")." 

K týmto ustanoveniam zákonov, na ktoré poukázalo miestne zastupiteľstvo v úvodnej 
časti VZN Č. 10/2013 a ktoré som citovala v predchádzajúcich odsekoch tohto protestu 
prokurátora, uvádzam, že z týchto je zrejmé len to, že činnosti, ktorých vykonávanie jc 
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, môže všeobecne záväzným 
nariadením ustanoviť hlavné mesto SR Bratislava, nie jednotlivé mestské časti. 

Tieto svoje závery odôvodňujem nasledovne. 
Zákonodarca zveril v § 4 ods. 3 písm. n) zák. Č. 369/1990 Zb. kompetenciu 

zabezpečovať verejný poriadok v obci a ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie jc zakázané 
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, v rámci samosprávnej pôsobnosti 
obciam ako takým. Vychádzajúc z § la ods. I druhej vety zák. Č. 377/1990 Zb. vykonáva 
územnú samosprávu patriacu obci hlavné mesto SR Bratislava. Podľa § I a ods. l zák. Č. 

377/1990 Zb.: "Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 
republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (ďalej len "obyvatel'''J 
Bratislava vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (ďalej len "samosprlÍva 
Bratislavy") a plní úlohy .ftátnej správy prenesené na obec zákonom (ďalej len "prenesená 
pôsobnosť")." Podľa § I a ods. 2 zák. Č. 37711990 Zb.: "Mestská časť je územným 
samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvatel'ov, ktorí majú najej území 
trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pÔsobnost' v 
rozsahu vymedzenom zákonom a .flatútom Bratislavy (ďalej len ",litatút''); v tomto rozsahu 
mlÍ postavenie obce." Pri legislatívnej skratke "samospráva Bratislavy" obsiahnutej v § I a 
ods. I druhej vete zák. Č. 37711990 Zb. potom podľa § la ods. 2 druhej vety zák. Č. 37711990 
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Zb. vykonávajú mestské časti územnú samosprávu patriacu obci výlučne v rozsahu 
ustanovenom zákonom a štatútom Bratislavy. Účel Štatútu je vyjadrený v § 7b ods. 1 zák. Č. 
377/1990 Zb., podľa ktorého: ,Statút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy 
Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti a na úpravu 
postavenia a činnosti mestských orgánov a miestnych orgánov." 

Z uvedeného je zrejmé, že aby mohla mestská časť upravovať samosprávnu pôsobnosť 
obce založenú ustanovením § 4 ods. 3 písm. n) zák. Č. 369/1990 Zb., musí ísť o kompetenciu 
založenú výslovne pre mestskú čast' zákonom a Štatútom. V opačnom prípade ide o 
kompetenciu hlavného mesta SR Bratislava, ktoré vykonáva územnú samosprávu patriacu 
obci všeobecne, priamo na základe zákonného zmocnenia (podľa § la ods. 1 zák. Č. 377/1990 
Zb.). Úlohy samosprávy Bratislavy sú predmetom úpravy obsiahnutej v §§ 5 až IO zák. Č. 
377/1990 Zb., ktorá určuje ktoré konkrétne samosprávne úlohy sú úlohami hlavného mesta 
SR Bratislava a ktoré sú úlohami mestských častí. 

Zabezpečovanie verejného poriadku na uliciach a iných verejných priestranstvách je 
zverené hlavnému mestu SR Bratislava aj podl'a § 6a ods. 1, ods. 2 zák. Č. 377/1990 Zb .. 

Podľa § 6a ods. l zák. Č. 377/1990 Zb.: "Bratislava v rozsahu vymedzenom tým/o 
zákonom a šla/úlom 
a) plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako hlavného mesta Slovenskej republiky a 

politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska, 
b) plní úlohy samosprávy Bratislavy celomestského charakteru a 
c) vykonáva prenesenú pôsobnost:" 

ľodl'a § 6a ods. 2 písm. i) zák. č. 377/1990 Zb.: "Bratislave je vyhradené 
zabezpečovať verejný poriadok na uliciach a inýcll verejných priestranstvách." 

Mestskej časti táto kompetencia zákonom zverená nebola, čo vyplýva z § 7a ods. I, 
ods. 2 zák. Č. 377/1990 Zb .. citujem: .,(l) Mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto 
zákonom a štatútom 
a) podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta 

Slovenskej republiky apolitického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra 
Slovenska, 

b) plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestne/IO významu, ktoré súvisia so živ%m a prácou 
obyvateľov mestskej časti, s komplexným rozvojom mestskej časti a 

c) vykonávajú prenesenú pôsobnost: 
(2) Mestske; časti je vyhradené 

a) zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej čas/i v nadväznosti na celomestský 
rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty, 

b) zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu 
funkcií v území v nadväznosti na celomestské územnoplánovacie regulatívy, najmä 
obstarávať urbanistické .ftúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón, 

c) dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti, 
d) dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo 

spoločenský význam pre mestskú čast; 
ej zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a 

verejných priestranstiev, 
f) zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, 

najmä určovať pravidlá času predaja, Času prevádzky služieb a .\pravovať miestne 
trhoviská, 

g) byť zriaďovateľom základných .fkôl a školsk)Ích zariadení a plniťfimkciu §kolského úradu, 
okrem základných umeleckých iikôl a centier voľného času, 

h) utvárať podmienky na iiportovanie detí, na rozvoj §portu pre všetkých a plniť úlohy v 
oblasti telesnej kultúry, 
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i) vykonáva!' agendu stavebného úradu.'-
Z citovaného § 7a ods. 1 je zrejmé, že mestské časti môžu plniť úlohy samosprávy 

miestneho významu len v rozsahu vymedzenom zákonom Č. 377/1990 Zb. Tento rozsah je 
vymedzený pre mestské časti v § 7a ods. 2 zák. Č. 377/1990 Zb., ktorý však mestské časti k 
samosprávnej pôsobnosti založenej § 4 ods. 3 písm. n) zák. Č. 369/1990 Zb. neoprávňuje. 

Žiadna takáto kompetencia nie je pre mestskú čast' obsiahnutá ani v Štatúte. 
Úlohy samosprávy Bratislavy (tzn. územná samospráva patriaca obci) sú obsiahnuté v 
článkoch 28 až 58a Štatútu. Zistila som, že článkom 28 ods. 1 písm. i) Štatútu bola 
predmetná kompetencia, založená ustanovením § 4 ods. 3 písm. n) zák. Č. 369/1990 Zb. v 
spojení s § 6a ods. 2 písm. i) zák. Č. 377/1990 Zb., premietnutá do Štatútu nasledovne: 
"Bratislave je podľa osobitného predpisu vyhradené zabezpečovat' verejný poriadok na 
uliciach a iných verejných priestranstvách." 

Preto mestská časť neobsiahla a ani nemohla obsiahnuť v úvodnej časti VZN Č. 10/2013 
žiadne ustanovenie Štatútu, ktoré by ju oprávňovalo k prijatiu VZN v oblasti zabezpečovania 
verejného poriadku na území mestskej časti. Poukázala iba na procesné ustanovenie Štatútu 
(čl. 18 ods. 4 písm. a», ktoré je vyjadrením skutočnosti, že pri splnení zákonom stanoven)ch 
podmienok môže prijímať všeobecne záväzné nariadenia vo všeobecnosti. liadnc také\(> 
podmienky však pre tento konkrétny prípad splnené neboli. 

Zo všetkých vyššie citovaných ustanovení právnych predpisov a článkov Štatú!uje 
zrejmé, že mestská časť prekročila svo.ie právomoci, keď prijala VZ:" č. Hl!20U " 
ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré :'Ilesto. h. 
prijatiu je oprávnené pre územnú pôsobnosť celej BratislaY~ hlayné mesto SR 
Bratislava. 

Záverom už len okrajovo poznamenávam, že mestská časť týmto všeobecne záväzn)l1l 
nariadením de facto zakázala činnosť vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku, pričom takáto 
právna úprava môže byť pri fyzických osobách výlučne predmetom zák. Č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Napriek tomu, že živnostenským zákonom je 
chránený iný záujem spoločnosti ako v prípade tejto úpravy (predmetom úpravy obsiahnutej v 
živnostenskom zákone je ochrana pred neoprávneným podnikaním, zatiaľ čo predmetom tejto 
úpravy je ochrana verejného poriadku). považujem túto právnu úpravu za rozpornú práve s 
týmto zákonom. Živnostenský zákon totiž danú oblasť právnych vzťahov pokrýva. 

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti navrhujem, aby vo veci konajúci 
orgán podl'a § 25 ods. 2, ods. 3 zákona o prokuratúre v lehote do 30 dní od doručenia tohoto 
protestu tomuto vyhovel a postupom podl'a § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 10/2013 z 25. júna 2013 o 
ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zrušil v lehote 
do 90 dní od jeho doručenia. 

JUDr. Eva Satinová 
prokurátorka 


