
  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 
 
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                  dňa  8.  februára 2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                             dňa 15. februára 2011 
 
 
 
 
 
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 11/2010 zo 14. septembra 2010 o umiestňovaní reklamných, 
propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto                      

 
 
 
 
 
Predkladateľ:                                                    Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
PhDr. Tatiana Rosová                                          Bratislava-Staré Mesto  
starostka mestskej časti                                o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený materiál 
  
Zodpovedný:                                                      Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Peter Chrašč                                        
vedúci právneho oddelenia                                   - v materiáli 
                                                                                                                             
 
Spracovateľ:                                                       Materiál obsahuje: 
 
JUDr. Peter Chrašč                                                                                 
vedúci právneho oddelenia                                   - návrh uznesenia 
                                                                              - dôvodovú správu                                                                               
JUDr. Marek Jánošík                                            - protest prokurátora  
právne oddelenie                                                  - všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2010                            
 
                                                                                                                                                                                                                        
                                      
 
 

Bratislava,  február 2011 



 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
n e v y h o v u j e  

 
protestu prokurátora č.k. Pd 130/10 – 9 zo dňa 23. decembra 2010 proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2010 zo 14. septembra 2010                       
o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“)  schválilo dňa 14.9.2010 uznesením č. 128/2010 všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2010 o umiestňovaní reklamných, propagačných a 
informačných zariadení na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN“). 

 
Dňa 29.12.2010 bol mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) 

doručený protest prokurátora  č.k. Pd 130/10 – 9 zo dňa 23. decembra 2010 proti VZN, ktorým 
prokurátor navrhuje, aby miestne zastupiteľstvo VZN zrušilo z dôvodov, že: 

 
- jednotlivé ustanovenia VZN zasahujú neprípustným spôsobom do oblasti štátnej 

správy, 
 
- oblasť právnych vzťahov, ktoré upravuje VZN, spadá do pôsobnosti orgánov štátnej 

správy, resp. obce pri prenesenom výkone štátnej správy, 
 

- režim VZN zasahuje neprípustným spôsobom do kompetencií stavebného úradu, 
 

- obec nemôže stanovenie záväzných pravidiel umiestňovania  reklamných, 
propagačných a informačných zariadení vztiahnuť pod právny režim § 4 ods. 3 či         
§ 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
nemôže tak urobiť formou VZN, pretože jej táto právomoc nepatrí. 

 
Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej 
pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce. 

 
Podľa § 7a ods. 2 písm. c) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov je mestskej časti vyhradené dbať o ochranu a tvorbu 
životného prostredia v mestskej časti. 
  

Podľa § 7a ods. 2 písm. d) zákona č. 377/1990 Zb. je mestskej časti vyhradené dbať o 
ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský 
význam pre mestskú časť. 

 
Podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov obec spolupôsobí pri zabezpečovaní úprav uličného interiéru a uličného 
parteru, drobnej architektúry, historickej zelene, verejného osvetlenia a reklamných zariadení tak, 
aby boli v súlade so zámermi na zachovanie a uplatnenie hodnôt pamiatkového územia. 

 
Podľa čl. 29 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení neskorších dodatkov (ďalej len „štatút“) je mestskej časti vyhradené dbať o ochranu a 
tvorbu životného prostredia v mestskej časti. Táto pôsobnosť mestskej časti je v rámci štatútu 
systematicky zaradená v časti, upravujúcej samosprávnu pôsobnosť mestskej časti. 

 



 
 
Podľa čl. 36 ods. 2 písm. c) štatútu mestská časť spolupôsobí pri zabezpečovaní úprav 

uličného interiéru a uličného parteru, drobnej architektúry, historickej zelene, verejného 
osvetlenia a reklamných zariadení tak, aby boli v súlade so zámermi na zachovanie a uplatnenie 
hodnôt pamiatkového územia. Táto pôsobnosť mestskej časti je v rámci štatútu systematicky 
zaradená v časti, upravujúcej samosprávnu pôsobnosť mestskej časti. 
 

S poukazom na uvedené skutočnosti je predkladateľ toho názoru, že protest prokurátora 
je neopodstatnený, pretože 

 
- VZN bolo vydané pri výkone samosprávnej pôsobnosti mestskej časti v oblasti 

ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti a v oblasti zabezpečenia 
úpravy umiestňovania  reklamných, propagačných a informačných  zariadení na 
území mestskej časti tak, aby boli v súlade so zámermi na zachovanie a uplatnenie 
hodnôt pamiatkového územia, 

 
- právny rámec na vydanie VZN predstavuje najmä § 7a ods. 2 písm. c) a d) zákona      

č. 377/1990 Zb., § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 49/2002 Z.z., čl. 29 ods. 1 písm. c)       
a čl. 36 ods. 2 písm. c) štatútu, 

 
- VZN v žiadnom ustanovení neupravuje spoločenské vzťahy pri prenesenom výkone 

štátnej správy, 
 

- VZN neupravuje režim vydávania samotných povolení na umiestnenie reklamných, 
propagačných a informačných zariadení a ani normatívnym spôsobom nezasahuje do 
samotného procesu stavebného konania a nezasahuje do kompetencií stavebného 
úradu ako správneho orgánu (stavebný úrad ako správny orgán je  pri vydávaní 
povolení povinný postupovať v súlade so zásadou legality a musí vydávať povolenia, 
ktoré sú v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, teda aj s VZN),  

 
- VZN len ustanovuje, na akých miestach na území mestskej časti je zakázané 

umiestniť  reklamné, propagačné a informačné zariadenia, a miesta, na ktorých je táto 
činnosť umožnená a to bez ohľadu na skutočnosť, či na umiestnenie týchto zariadení 
je potrebné povolenie stavebného úradu alebo či sa umiestňujú bez  predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu (povolenie na umiestnenie  reklamných, propagačných a 
informačných zariadení sa vyžaduje len v prípadoch ustanovených zákonom). 

 
Predkladateľ miestnemu zastupiteľstvu navrhuje, aby protestu prokurátora nevyhovelo a 

VZN ponechalo v platnosti. 


