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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 229/14/4403-6 zo dňa 24.11.2014 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2009 
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí 
a turistických podujatí

v y h o v u j e 

protestu prokurátora Pd 229/14/4403-6 zo dňa 24.11.2014 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2009 
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí 
a turistických podujatí  a

z r u š u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry 3/2009 o organizovaní 
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických 
podujatí 

Podpis predkladateľa:



Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 229/14/4403-6

proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3/2009 o organizovaní verejných 

telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí

    Dňa 01.12.2014 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd

229/14/4403-6 zo dňa 24.11.2014 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 

3/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických 

podujatí (ďalej aj ako „VZN č. 3/2009“), ktorým prokurátorka navrhuje predmetné VZN č. 

3/2009 zrušiť, nakoľko sa podľa jej názoru stalo nezákonným.

     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2009 bolo Mestom Nitra vydané na 

základe zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 

športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    Vo všeobecne záväznom nariadení Mesto Nitra prebralo právnu úpravu z vyššie uvedeného 

zákona, ktorá bola zhodná so znením zákonnej úpravy a zákonu preto neodporovala. 

S účinnosťou od 1. februára 2014 došlo k zmene právnej úpravy, pričom od tohto dátumu bol 

uvedený zákon zrušený a nahradený zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej aj ako „zákon č. 1/2014 Z.z.“).

    Aktuálne znenie zákona č. 1/2014 Z.z. podrobne upravuje najmä podmienky organizovania 

verejného športového podujatia, oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, 

oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, 

podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie 

povinností ustanovených týmto zákonom a podobne.

    Obec má oprávnenie na vydávanie nariadení vo veciach územnej samosprávy, čo je však 

v konečnom dôsledku na výlučnom uvážení obce, či si danú oblasť upraví všeobecne 

záväzným nariadením. Vzhľadom na vyššie uvedený obsah zákona č. 1/2014 je zrejmé, že 

zákon dostatočne podrobne a rozsiahlo upravuje celú oblasť týkajúcu sa organizovania 

verejných športových podujatí. Ak by teda aj došlo k úprave tejto oblasti prostredníctvom 

nového a aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry, takéto nariadenie by 

opätovne bolo zo strany prokuratúry považované za nadbytočnú právnu úpravu. 

     Zosúladenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009 s aktuálnym právnym stavom by 

nebolo nad rámec zákonnej právnej úpravy, avšak zákonná úprava obsiahnutá v zákone č. 

1/2014 Z.z. je dostatočná na reguláciu práv a povinností pri organizovaní verejných 

športových podujatí. 

Záver:

     Vzhľadom k tomu, že daný okruh práv a povinností pri organizovaní verejných športových 

podujatí je ucelene a komplexne upravený zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

právna úprava obsiahnutá vo všeobecne záväznom nariadení Mesta Nitry č. 3/2009 by iba 

preberala zákonné znenie ustanovení a bola by preto považovaná za nadbytočnú.



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

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2009 o organizovaní verejných 

telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí zrušiť ako celok.




