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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o  

protest prokurátora Pd 227/14/4403-6 zo dňa 05.11.2014 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej 
deratizácii v znení dodatku č. 1 a

v y h o v u j e 

protestu prokurátora Pd 227/14/4403-6 zo dňa 05.11.2014 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej 
deratizácii v znení dodatku č. 1 a

z r u š u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej 
deratizácii v znení dodatku č. 1

Podpis predkladateľa:



Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 227/14/4403-6

proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej deratizácii 

v znení dodatku č. 1

    Dňa 11.11.2014 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 

227/14/4403-6 zo dňa 11.11.2014 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 

1/2003 o celomestskej deratizácii v znení dodatku č. 1 (ďalej aj ako „VZN č. 1/2003“), 

ktorým prokurátorka navrhuje predmetné VZN č. 1/2003 zrušiť, nakoľko sa podľa jej názoru 

stalo nezákonným.

     Protestom prokurátorka nevytýka nezákonnosť jednotlivých ustanovení VZN č. 1/2003, 

napáda VZN č. 1/2003 ako celok, keďže došlo k zmene právnej úpravy, po ktorej Mesto Nitra 

nemá oprávnenie upravovať danú oblasť všeobecne záväzným nariadením, a z toho dôvodu 

považuje nariadenie za nezákonné.

     Predmetné VZN č. 1/2003 bolo Mestom Nitra vydané na základe splnomocňujúceho 

ustanovenia v zákone č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 272/1994 Z.z. bol zrušený zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom aj tento zákon obsahoval splnomocňujúce 

ustanovenie, na základe ktorého si obce mohli všeobecne záväzným nariadením na svojich 

územiach alebo v určitých častiach svojho územia nariadiť opatrenia spočívajúce vo výkone 

dezinsekcie a deratizácie na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení. 

    Nakoľko však opätovne došlo k zmene právnej úpravy, obec v súčasnosti nie je zákonom 

splnomocnená na vydávanie všeobecne záväzných nariadení, ktorými by si danú oblasť 

(ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení) mohla upraviť, predmetné 

VZN č. 1/2003 sa stalo z toho dôvodu nezákonným, a preto sa stotožňujeme s právnym 

názorom prokurátorky, že predmetné všeobecne záväzné nariadenie je vydané nad rámec 

zákonnej právnej úpravy.

     Od prijatia tejto zmeny je ochrana zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení 

v kompetencii úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, 

ktoré plnia špecializované úlohy verejného zdravotníctva na základe zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.

     Protestom prokurátora bolo rovnako poukázané na skutočnosť, že uvedenú oblasť ochrany 

zdravia si Mesto Nitra nemôže upravovať ani základe samosprávnej legislatívnej činnosti na 

základe ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Záver:

     Vzhľadom k tomu, že daná právomoc sa zákonným spôsobom presunula do výlučnej 

kompetencie regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Mesto Nitra stratilo oprávnenie na 

regulovanie oprávnení a povinností zameraných na ochranu zdravia pred vznikom a šírením

prenosných ochorení.



     Nakoľko je teda podanie protestu prokurátora zákonné a dôvodné, navrhujeme predmetné 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2003 o celomestskej deratizácii v znení 

dodatku č. 1 zrušiť ako celok bez jeho nahradenia iným všeobecne záväzným nariadením. 




