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Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 162/2013-5 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň 

a správa zelene na území mesta Nitry 

Dňa 04.06.2013 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 162/2013-5 zo 
dňa 27.05.2013 (v prílohe) proti VZN č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň a správa zelene na území Mesta 
Nitry, ktorým prokurátorka navrhla uvedené VZN zrušiť, resp. nahradiť novým, ktoré bude v súlade so 
zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Dôvody nezákonnosti, ktoré uvádza prokuratúra v podanom proteste, možno zhrnúť do troch 
okruhov: 

1./ Predmetom úpravy VZN je akákoľvek zeleň na území mesta Nitry, nielen verejná zeleň 

VZN v § 3 vymedzilo pojem mestskej zelene tak, že za mestskú zeleň sa považujú všetky živé 
prvky zelene na území mesta Nitry. Následne VZN vo vzťahu k zeleni ako takej ukladá jednotlivé 
povinnosti týkajúce sa údržby a starostlivosti o zeleň (napr. v § 13, § 14 a §15). 

Prokuratúra poukazuje na § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa 
ktorého: „Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene." 
Prokurátorka uvádza, že za verejnú zeleň je možné považovať iba zeleň na verejných 
priestranstvách vo vlastníctve alebo správe mesta a zastáva názor, že zeleň iného charakteru 
nemôže byť predmetom úpravy VZN, pretože jej regulácia nespadá do samosprávnej pôsobnosti 
mesta. 

Je možné súhlasiť s názorom, že VZN v niektorých častiach (napr. § 13, §14, §15) ukladá 
povinnosti a obmedzenia k zeleni ako takej, hoci presnejšia a vhodnejšia by bola samostatná úprava 
povinností a obmedzení zvlášť k verejnej zeleni na pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní mesta 
a zvlášť k zeleni na miestach verejnosti prístupných, ktoré sú vo vlastníctve alebo užívaní iných 
fyzických a právnických osôb. Zároveň sme však toho názoru, že nielen verejná zeleň ale aj zeleň 
na miestach verejnosti prístupných môže byť predmetom regulácie VZN s odkazom na § 4 ods. 3 
písmená g) a h) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorých mesto pri výkone samosprávy 
zabezpečuje udržiavanie čistoty v meste a chráni životné prostredie. Povinnosti, ktoré by boli 
súkromným fyzickým a právnickým osobám uložené v oblasti údržby zelene vysadenej na 
miestach verejnosti prístupných (vo vlastníctve súkromných osôb), by vychádzali zo zákonnej 
povinnosti obyvateľov mesta podieľať sa na rozvoji mesta, ochrane a zveľaďovaní životného 
prostredia v meste a povinnosti udržiavať poriadok v obci (§ 3 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.) a tiež z 
povinnosti fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb udržiavať čistotu a poriadok na nimi 
užívanom pozemku v záujme nenarúšania vzhľadu obce (§ 13 ods. 9 písm. b) zák. č. 369/1990 
Zb.). 

Vo vzťahu k verejnej zeleni (vo vlastníctve mesta) by nové VZN upravovalo predovšetkým 
obmedzenia a zákazy v záujme jej ochrany a vo vzťahu k zeleni na miestach verejnosti prístupných 
(vo vlastníctve súkromných osôb) by VZN upravovalo najmä povinnosti týkajúce sa starostlivosti o 
zeleň v záujme zlepšenia a zveľadenia životného prostredia v obci. 

2.1 Predmetom úpravy VZN sú vzťahy v oblasti štátnej správy, ktoré regulácii mesta 
nepodliehajú 

Mesto Nitra vo VZN č. 20/2009 v snahe vytvoriť pre obyvateľov právny predpis, ktorý by 
komplexne a ucelene upravoval problematiku starostlivosti o zeleň z hľadiska rôznych právnych 
vzťahov, prevzalo do VZN aj ustanovenia osobitných právnych predpisov z oblasti štátnej správy, 
ktoré však mesto nesplnomocňujú na úpravu predmetnej problematiky vo VZN. Jedná sa napr. o 
úpravu náležitostí projektovej dokumentácie sadových úprav a úpravu ochrany zelene pri stavebnej 
činnosti, ktoré oblasti upravujú stavebné predpisy, alebo úpravu problematiky asanácie zelene, 



ktorú rieši zákon č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny, resp. úpravu zákazov a obmedzení 
v súvislosti s výsadbou stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia, ktoré sú riešené 
zákonom 656/2004 Z.z. o energetike. 

Prokuratúra už aj v minulosti upozornila, že vzťahy, ktoré sú upravené zákonmi, je potrebné 
rešpektovať a túto úpravu nie je na mieste preberať do všeobecne záväzných nariadení, pretože 
v takom prípade orgán mesta pri prijímaní VZN fakticky hlasuje o prijatí alebo neprijatí pravidla, 
ktoré už je všeobecne právne záväzné podľa predpisov vyššej právnej sily. Z tohto dôvodu bude 
potrebné pravidlá vyplývajúce z osobitných právnych predpisov v novom VZN už neuvádzať. 

3./ Nesúlad ustanovení o kontrole a sankčných opatreniach s platnou právnou úpravou 

V závere protestu prokuratúra uvádza, že VZN obsahuje ustanovenia presahujúce rámec 
oprávnení obce, keď napr. v časti „Kontrolná činnosť" uvádza medzi orgánmi povolanými na 
kontrolu VZN aj príslušníka policajného zboru, ktorého kontrolné právomoci môžu byť upravené 
iba zákonom. 

K časti „Sankcie" prokuratúra poukázala na nesprávnosť ustanovenia „porušenie ustanovení 
tohto VZN je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov", ktoré úplne neplatí, nakoľko porušenie ustanovení tohto VZN môže napĺňať aj znaky 
skutkových podstát priestupkov alebo správnych deliktov podľa osobitných zákonov (napr. zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., pokiaľ ide o nezákonné konanie špeciálne 
vo vzťahu k drevinám). 

Predmetom protestu bolo ďalej vymedzenie okruh subjektov, ktoré sú oprávnené ukladať 
pokutu za porušenie VZN v blokovom konaní, odôvodnené tým, že VZN vymedzuje okruh 
oprávnených osôb širším spôsobom ako vyplýva z osobitných zákonov. Vzhľadom k tomu, že 
okruh subjektov oprávnených na ukladanie blokových pokút vyplýva zo zákonov, táto oblasť by 
nemala byť upravovaná duplicitne aj vo VZN. 

Prokurátorka tiež poukázala, že vo VZN nieje zohľadnená zmena právnej úpravy, podľa ktorej 
súčinnosťou od 1.4.2010 už nie „primátor" ale samotná „obce ako právnická osoba"je 
oprávnená uložiť fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe pokutu do 
výšky 6.638,- €, ak poruší nariadenie. 

Záver: 

Na základe uvedeného navrhujeme podanému protestu proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nitry č. 20/2009 vyhovieť a vzhľadom na rozsah ustanovení, ktoré budú dotknuté zmenou, 
napadnuté VZN zrušiť ako celok a nahradiť novým všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude 
zosúladené s platnou právnou úpravou. 

Do doby prijatia nového VZN bude možné regulovať povinnosti obyvateľov vo vzťahu k zeleni 
v zmysle VZN č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty, ktoré čiastočne 
uvedenú problematiku tiež upravuje. 



OKRESNÁ PROKURATÚRA NITRA 
Damborského 1, 949 99 Nitra 

Pd 162/2013-5 V Nitre, dňa 27.mája 2013 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nitra 

prostredníctvom primátora Mesta 

Štefánikova trieda č.60 

950 06 Nitra 

Vec: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra číslo 20/2009 Starostlivosť o zeleň 

a správa zelene na území mesta Nit ry - protest prokurátora podľa § 22 odsek 1 písmeno 

a) bod 2.,§ 25 odsek 1 zákona číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov 

Proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra číslo 20/2009 Starostlivosť 

o zeleň a správa zelene na území mesta Ni t ry zo dňa 05.novembra 2009, účinné odo dňa 

30.novembra 2009 podávam podľa § 22 odsek 1 písmeno a) bod 2., § 25 odsek 1 zákona 

číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

ktorým navrhujem napadnuté Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra číslo 

20/2009 Starostlivosť o zeleň a správa zelene na území mesta Ni t ry zrušiť, respektíve 

nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

Podľa § 25 odsek 2 zákona číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia 

protestu. 

Podľa § 25 odsek 3 zákona číslo 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
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záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, 

ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

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 ustanovenej lehote vôbec o proteste nerozhodne, môže generálny 

prokurátor podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. 

Podľa § 250zfa odsek 1 Občianskeho súdneho poriadku ak obec alebo vyšší územný 

celok nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné 

nariadenie, môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na 

vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. V o 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: 

Na základe podnetu fyzickej osoby som preskúmala Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Nitra číslo 20/2009 Starostlivosť o zeleň a správa zelene na území mesta Nitry; ďalej 

len „Všeobecne záväzné nariadenie". 

Preskúmaním V Z N som zistila, že v procese prijímania V Z N neboli zistené žiadne 

nedostatky avšak jeho prijatím je samotný obsah nižšie uvedených ustanovení v rozpore s § 6 

odsek 1, odsek 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení), ako aj ustanovením § 69 odsek 2 zákona 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane prírody") ako aj ďalšími nižšie uvádzanými právnymi predpismi, resp. 

ustanoveniami. 

Podľa § 4 odsek 3 písmeno g) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone 

samosprávy najmä: 

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, 5 c ) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene 

a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie 

s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu. 



Podľa § 6 odsek 1 zákona o obecnom zriadení obec m ô ž e vo veciach územnej 

samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej 

republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 

súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom. 

Podľa § 6 odsek 2 zákona o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých obec plní úlohy 

štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho 

medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

Podľa § 69 odsek 2 zákona o ochrane prírody obec môže vydať všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 

Podľa článku 2 odsek 2 Ústavy SR, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, 

v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Je nepochybné, že orgán 

územnej samosprávy je štátnym orgánom, nakoľko na základe ústavy a zákonov vykonáva 

verejnú moc voči osobám podliehajúcim jej právomoci . 

Podľa preambuly V Z N toto bolo vydané okrem iného na základe „§ 6 a § 11 odsek 3 

písmeno f) , ako i , § 4 odsek 3 písmeno f) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Citované ustanovenie však určuje, „ze počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé 

volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto: 

od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov." 

Je zrejmé, že označenie zákonného ustanovenia, podľa ktorého malo byť nariadenie 

prijaté, je v preambule nariadenia označené nesprávne (nakoľko upravuje inú problematiku). 

Vychádzajúc z predmetu úpravy (§1 , §2 V Z N ) malo byť predmetné nariadenie prijaté 

s odkazom na § 4 odsek 3 písmeno g) zákona o obecnom zriadení. 

Jedným zo samosprávnych oprávnení obce je podľa § 4 odsek 3 písmeno g) zákona 

o obecnom zriadení správa a údržba verejnej zelene. Hoci tento pojem nemá v žiadnom 

právnom predpise legálnu definíciu, nemôže byť verejná zeleň stotožnená s akoukoľvek 
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zeleňou na území mesta, môže sa jednať len o zeleň na verejných priestranstvách 

vo vlastníctve alebo správe mesta, ktoré sú voľne a bez obmedzenia všeobecne prístupné 

verejnosti, nie o zeleň na iných priestoroch, ktoré nie sú verejnými priestranstvami v zmysle 

vyššie uvedeného. Obec teda nie je oprávnená vydávať v rámci samosprávnej pôsobnosti 

vo vzťahu k údržbe a správe verejnej zeleni žiadne V Z N , ktorým by upravovalo práva 

a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k inej ako takto definovanej verejnej zeleni, 

pričom vo vzťahu k verejnej zeleni môže vydať V Z N vo vzťahu k jej správe a údržbe a takisto 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy sa podrobnosti o ochrane drevín týkajú drevín, 

ktoré sú súčasťou takisto „len" verejnej zelene. 

Uvedená zásada z jednotl ivých ustanovení V Z N nevyplýva, resp. nie je v nariadení 

koncipovaná jednoznačne vo vzťahu k verejnej zeleni. 

Úprava práv a povinností adresátov upravená vo V Z N vo vzťahu k inej ako verejnej 

zeleni je preto v rozpore s § 6 odsek 1, odsek 2 zákona o obecnom zriadení, ako aj s článkom 

68 a článkom 71 odsek 2 Ústavy SR, nakoľko je tu prí tomná snaha mesta regulovať 

v nariadení aj občianskoprávne vzťahy, ktoré regulácii mesta, či už v rámci výkonu 

samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy nepodliehajú. 

Pokiaľ sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým osobám 

a právnickým osobám, aj pôvodná (originálna) normotvorná pôsobnosť obce (mesta) je 

limitovaná článkom 2 odsek 3 Ústavy SR, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je 

zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá (I.ÚS 

56/2000 zo dňa 18.októbra 2001). 

Účelom ústavou priznaného práva na súkromie je nielen poskytnúť ochranu práv 

priznaných podľa § 11 anasl. Občianskeho zákonníka, ale zároveň aj zabrániť štátnym 

orgánom i orgánom územnej samosprávy, aby zasahovali do správania jednotlivca nad 

nevyhnutnú mieru a príliš neprimerane riadili jeho súkromný život (II.ÚS 94/1995 zo dňa 

13.decembra 1995). 

Uvedené sa týka právnej úpravy upravenej v § 7 bod 8. (v nadväznosti na ňu úprava 

zásad zaobchádzania s ornicou pri stavebných prácach zakotvená v prílohe č.2 k VZN) , § 12, 

§ 13 bod 5 V Z N , § 14 veta prvá, druhá, § 15 (ukladanie povinností k zeleni ako takej, a nie 

k verejnej zeleni). Napríklad § 12 V Z N nazvaný ako „ochrana zelene pri stavebnej činnosti" 
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upravuje povinnosti stavebníka vo vzťahu k ochrane „zelene", k ý m splnomocňujúce 

ustanovenie § 69 odsek 2 zákona o ochrane prírody a krajiny umožňuje úpravu v nariadení 

vo vzťahu k ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 

Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny upravujú 

ustanovenia § 3 - 10 zákona o ochrane prírody, osobitnú ochranu prírody a krajiny 

ustanovenia § 11- 53 zákona o ochrane prírody, ktorý splnomocňuje obec na podrobnú úpravu 

len v ustanovení § 69 odsek 2 zákona vo vzťahu k ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene. 

V § 7 bod 6 V Z N mesto upravilo, čo musí obsahovať projektová dokumentácia 

sadových úprav v jednotlivých stupňoch stavebného konania jednak v územnom konaní 

a jednak v stavebnom konaní. K uvedenému je potrebné uviesť, že uvedená úprava 

v nariadení nemá oporu v § 6 odseku 1 a ani odseku 2 zákona o obecnom zriadení, nakoľko 

stavebné konanie sa uskutočňuje v režime zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších právnych predpisov, ktorý 

predstavuje pre obec prenesený výkon štátnej správy. Akékoľvek splnomocňujúce 

ustanovenie v stavebnom zákone pre uvedenú úpravu v nariadení neexistuje. 

K formulácii niektorých ustanovení § 7 preskúmavaného V Z N je potrebné ešte 

uviesť, že stanovenie niektorých požiadaviek vyznieva vzhľadom k oprávneniu obce 

upravovať dané vzťahy smerom k verejnej zeleni pomerne zmätočne, nakoľko napríklad 

v bode 4. sa uvádza, že zeleň je projektovaná podľa zásad záhradnej a krajinnej architektúry 

s rešpektovaním požiadavky na racionálnu údržbu a ochranu, ďalej v bode 7 sa stanovilo, že 

realizácia zelene sa uskutočňuje len na základe schválených projektov. V takomto znení 

„zeleň" v sebe zahŕňa tiež požiadavky normotvorcu (mesta), ktoré adresuje aj vlastníkom 

súkromnej zelene, č ím podľa môjho názoru prekročil svoje oprávnenia mu dané § 6 odsek 1, 

odsek 2 zákona o obecnom zriadení. 

V ustanovení § 9 bod 5. a 6. mesto upravilo problematiku súvisiacu 

so zodpovednostnými vzťahmi opätovne vo vzťahu k zeleni ako takej. K tomuto je potrebné 

uviesť, že podľa § 415 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka každý je povinný 

si počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom 

prostredí. Podľa § 420 odsek 1 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú 
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spôsobil porušením právnej povinnosti. Upravovanie uvedených zodpovednostných vzťahov 

všeobecne záväzným nariadením nemá svoju oporu v žiadnom právnom predpise. 

V ustanovení § 15 „Povinnosti správcu zelene" v bode 1 je opätovne používaný 

pojem správca zelene, pričom z formulácie ustanovení nie je zrozumiteľné, či má norma na 

mysli správcu, ktorým je Mesto Nitra (resp. ním poverený Správca) alebo sa uvedené 

povinnosti vzťahujú aj k správcovi súkromnej zelene, kde sa mu však nad rámec zákonného 

splnomocnenia stanovuje povinnosť udržiavať zeleň v riadnom stave najmä starostlivosťou 

o čistotu, kde je potom potrebné konštatovať skutočnosti uvádzané v predchádzajúcom texte 

uvedeného opatrenia vo vzťahu k neprimeranej regulácii súkromných vzťahov fyzických resp. 

právnických osôb všeobecne záväznými nariadeniami (ako vlastníkov). 

Navyše je potrebné poukázať na § 15 bod 5, ktorý odkazuje na ustanovenia toho času 

už zrušeného § 24 odsek 2, odsek 3 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe 

elektriny (elektrizačný zákon), ktorý bol zrušený zákonom č. 70/1998 Z.z. o energetike 

a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov (už tiež zrušený a nahradený zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike 

a o zmene niektorých z á k o n o v ) . 

Úprava § 16 V Z N , v ktorom mesto Nitra vykonáva na svojom území správcu zelene 

podľa § 4 odsek 3 písmeno f) zákona o obecnom zriadení prostredníctvom správcu -

povereného Mestom Nitra nekorešponduje so znením ustanovenia § 4 odsek 3 písmeno f) 

uvedeného zákona, nakoľko správa a údržba verejnej zelene v čase prijímania predmetného 

V Z N ako aj v súčasnosti je upravená v ustanovení § 4 odsek 3 písmeno g) zákona o obecnom 

zriadení, z uvedeného dôvodu je potrebné zosúladiť odkaz na zákonné znenie príslušného 

ustanovenia zákona o obecnom zriadení. 

V ustanovení § 19 „Všeobecné ustanovenia" mesto upravilo oprávnenie primátora 

„ vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie môže rozhodovať primátor mesta 

v zmysle §13 odsek 2 písmeno c) zákona o obecnom zriadení. Primátor môže rozhodovaním 

poveriť pracovníkov príslušného oddelenia Mestského úradu v Nitre. " 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté dňa 05.novembra 2009, pričom v tom čase 

aktuálne znenie zákona o obecnom zriadení v § 13 odsek 2 upravovalo zloženie sľubu 

starostu. Uvedené ustanovenie neobsahovalo písmeno c), preto je uvedené ustanovenie 
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v rozpore s § 6 odsek 1, odsek 2 zákona o obecnom zriadení. Rovnako aktuálne znenie zákona 

o obecnom zriadení v § 13 odsek 2 (bez príslušných písmen) upravuje sľub starostu. 

V § 20 VZN„Kontro lná činnosť" mesto upravilo, že kontrolu tohto nariadenia 

vykonávajú okrem iného v bode 2. príslušníci policajného zboru. K tomu je potrebné uviesť, 

že takáto úprava je v rozpore s § 6 odsek 1 zákona o obecnom zriadení, nakoľko mesto 

takýmto vymedzením prekročilo svoju normotvornú právomoc v oblasti samosprávy, keď 

prijalo zmocňovacie ustanovenie aj vo vzťahu k štátnemu orgánu, ktorým „príslušník 

policajného zboru" nesporne je. Pre príslušníka štátnej polície pritom platí zásada zákonnosti , 

je viazaný zákonom a jeho oprávnenia môžu vyplynúť len zo zákonnej normy, nie je možné 

ho zmocňovať podzákonnou právnou normou v rámci výkonu samosprávy mesta. 

V § 21 V Z N bod 1. „Sankcie" mesto upravilo, že porušenie ustanovení tohto V Z N je 

postihnuteľné v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych 

predpisov. Porušenie povinností (resp. zákazov) uvedených v nariadení nemusí nevyhnutne 

napĺňať zákonné znaky priestupku podľa zákona o priestupkoch uvedené konštatujem 

s poukazom na skutočnosť, že môže ísť o konanie vykazujúce znaky samostatných 

skutkových podstát priestupkov (upravených v osobitných zákonoch) , trestného činu, resp. 

iných správnych deliktov. 

A k by teda mesto postihovalo každé porušenie uvedených ustanovení podľa zákona, 

teda aj porušenia iných povinností , nezákonne by tým rozširovala rozsah svojich sankčných 

oprávnení. 

V § 21 V Z N bod 2. V Z N je uvedené, že pokutu v rámci blokového konania môžu 

uložiť príslušníci Mestskej polície alebo iné osoby poverené Mestským zastupiteľstvom 

v Nitre alebo primátor mesta. 

Zákon o priestupkoch taxatívne stanovuje, ktorý orgán kedy a za akých podmienok môže 

prejednávať priestupky v blokovom konaní. Podľa § 84 odsek 4 Priestupkového zákona 

pokuty v blokovom konaní sú oprávnené ukladať a vyberať správne orgány, v ktorých 

pôsobnosti je prejednanie priestupkov, osoby nimi poverené a ďalej orgány ustanovené týmto 

alebo iným zákonom. O tom, kto je vecne príslušný na prejednanie toho ktorého priestupku 

upravujú osobitné právne predpisy, napríklad podľa § 64 odsek 1 zákona o ochrane prírody 

a krajiny je orgánom prírody tiež obec (a nie primátor), podľa § 105 odsek 5 zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
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neskorších právnych predpisov priestupky prejednáva stavebný úrad alebo inšpekcia, teda 

opätovne nie primátor. 

V § 21 bod 3 V Z N uvádza, že za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže 

primátor mesta v zmysle §13 odsek 9 písmeno zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6.638,- eur. 

V tomto prípade poukazujem na skutočnosť, že uvedené ustanovenie je v rozpore 

s aktuálnym znením § 13 odsek 9 písmeno a) zákona o obecnom zriadení podľa ktorého obec 

(teda už nie starosta resp. primátor) môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 

na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak poruší nariadenie. Predmetné ustanovenie bude 

preto potrebné pojmovo zosúladiť so zákonom o obecnom zriadení, nakoľko v zmysle novely 

zákona vykonanej zákonom č. 102/2010 Z.z. s účinnosťou od 01.apríla 2010 už pokutu za 

správny delikt neukladá primátor mesta, ale mesto. V napádanom článku bolo uvedené 

oprávnenie vymedzené len vo vzťahu k právnickým osobám, pričom z úpravy vypadol postih 

fyzických osôb oprávnených na podnikanie. 

S poukazom na vyššie uvedené, hoci niektoré ustanovenia V Z N svojím obsahom 

neodporujú zákonu, avšak vzhľadom na rozsah ustanovení, ktoré je potrebné zrušiť pre rozpor 

so zákonom, by ich ponechanie v platnosti stratilo význam, navrhujem V Z N zrušiť ako celok 

a nahradiť ho novým všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade s § 6 odsek 1, 

odsek 2 Zákona o obecnom zriadení ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

JUDr. Monika/Šulvová 

prokurátorka okresnejsprokuratúry 




