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Mestská čast' Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1

832 9l Bratislava

V Bratislave 04.04.2017
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15312001 Z, z. o prokuratúre

Vec: Všeobecne závázné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6t2015zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriaáku na území mestskej časti Bratislava -Nové Mesto - protest prokuráíora

Proti Všeobecne závlanému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.6/2015 zo dňa l3.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadťu na území mestskej časti Bratislava-NovéMesto,atoprotiustanoveniam§3ods,3,C,S,6,§roa..Opism al,Ó,i,--j,§i^"ar.
13, § 5 ods. |,2,3, §7 ods.2

podávam

podťa § 22 ods. 1písm. a) a § 27 ods, 1, 3, 5 zákona č.
v mení neskorších predpisov

přote§t prokurátora

.- a-navrhujem napadnuté ustanovenia všeobecne závázného nariadenia akonezákonné zrušit .

Podťa § 27 ods. 3 zrikona č. l53/200l Z, z. o ptoktnaíúre v znení neskoršichpredpisov, ak bol protest prokurátora podaný proti us"ot""n" záváznémtl právnemu predpisuuvedenému v § 21 ods, 3 písm, í)..tret'om Láa" u o.g'n 
"erejnej 

správy zistí, že protest jedóvodný, je povinný bez zbytočrreho odkladu, 
""j;;řá, a""sďori oá a-"*i*i""pr"r*r"prokurátora, všeobecne záv?izný pnívny predpis 
^"li,; "i"u" 

ho podl'a povahy veci nahradit'ua::b:*: ??"l,^ právnym predpisom, tLry; tua" u-.,:lade so zákonom, pdpadne aj sostatnými všeobecne záv?iznými právnymi predpismi. o vyhovení protestu a zrušení alebozmene všeobecne záviázného právneho predpisu alebo o nevyhou.ni p.ot".tu- upoujo-iorgán verejnej správy prokurátora v lehote poáťu p*.; u"ty.

podl'a ods, 5 citovaného ziikonného ustanovenia. ak orgá,n verejnej sprály nevyhovieprotestu prokurátora proti všeobecne závžiznému právneÁ. pr"ňpi.u 
""áa"*i.r, i s'ži'áa.. :

MlE§nlY úaAD iRAílstAV,{
MEsí§kÉJ čÁsTt s lATlsrÁvA_tvovÉ M§s[o

Jlnóckc l. 632 9l 8.(;iisl!],jo



písm. f) treťom bode, je prokurátor oprávnený podať žalobu na správny súd podťa osobitného
predpisu.

podťa § 357 ods, 1 správneho súdneho poriadku, žalobca sa móže žalobou domrihať
lyslovenia nesúladu všeobecne závúného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo
samosprávneho kaja vydaného vo veciach

a) úzernnej samosprály so zátonom alebo
b) plnenia úloh štátnej správy so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záviunými

právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

podťa § 359 ods. l správneho súdneho poriadku, žalobcom je prokurátor, ktorého
protestu proti všeobecne závilznému nariadeniu obce, mesta, mestskej ěasti alebo
samosprávneho kraja nebolo lyhovené. pod nelyhovením protestu prokurátóra sa rozumie
nezrušenie všeobecne záviiznébo nariadenia alebo jeho napadnutej časti, nelykonanie zmeny
všeobecne závázného nariadenia alebo jeho napadnutej časti v lehote pódťa osobitného
predpisu.

od6vodnenie

Miestne zastupitel'stvo Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa dňa 13.10.2015
uznieslo na Všeobecne záváznom nariadení (ďalej len,,VZ!) č.612015 o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

preskúmaním predmetného vzN som dospela k záveru, že jeho napadnuté
ustanovenia nie sú v súlade so zákonom.

Ako vyplýva z úvodnej časti VZN, miestne zastupiteťstvo MČ Bratislava - Nové
Mesto VZN č.612015lydalo v súlade s ustanovením § 15 ods. 2 písm, a) zíkona č. 377/1gg0
zb. o hlavnom meste sR Bratislave v znení neskorších predpisov á ďalej na základe § 6 ods. 1

v spojitosti s § 4 ods. 3 písm. f), g) h) an) zákona č.36911990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskoršich predpisov (ďalej len,,zá{<on o obecnom zriadení..) a podťa § 9 ods.3
zákona č, 1351196l Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších p."dpi.or, 1ďul"; l.n
,,cestný zákon"), ako aj podťa článku 74 Štatutu hlavného mesta SR Bratislavy.

podťa § 6 ods. ] zákona o obecnom zriadení obec móže vo_ veciach územnej
samospróvy vydávať nariadenia; .nariadenie nesmie byt' v rorpore s Úsfuvou stovenskěj
republiky, ústavnými zókonmi, aikonmi a medzinórodnými zmjuvami, s ktorými vyslovila
súhlas Národná rada slovenskej republiky a horé boli ratiJikované a vyhltisžné ,pósobom
ustanoveným zákonom.

podťa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých obec plní úlohy
štátnej spráuy, m6ie vydávat' nariadenie len na základe splnomocnenia aíkonom a v jeho
medziach. Take nariadenie nesmie byť v rozpore s Úsfurou slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, medzinárodrými zmluvami, ktoré boli ratifikované o'nyilarrrá spósobom
ustanoverým zdkonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne Lávaztými predprsmi
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

všeobecne záviizné nariadenia obcí a samosprár.,rrych kajov sú v právnej teórii
považované za normatívne správne akty, ktoré r,ydávajú samosprávne orgálry obcí alebo



miest a samosprávnych krajov, a to vo veciach, v ktorich tieto samosprávne orgány buď plnia
úlohy správnych orgiinov na zák|ad,e splnomocňujúcich ustanovení zakona alebo ilnia úlohy
samosprávy v zmysle ustanovení pdslušného zákona.

Normotvomá právomoc obce rrychádzajúca z článku 68 a 71 ods. 2 Ústar,y SR je
konkretizovaná v ustanoveniach § 6 ods, 1 a ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

VZN podl'a § 6 ods. 1 zákona o obecnom ziadeni predstawje primámu právnu
úpravu, kde vo_ veciach územnej samosprálry móže obec vydávať nariadenia, ktoré nesmú byt,
v Iozpore s Úshvou sR, ústavnými zikonmi, zá(onrni a medzinrirodnými zmluvami, s
ktor,ými vyslovila súhlas Národná rada slovenskej republiky a ktoré báli ratifikované a
lyhlásené spósobom ustanoven]im zákonom, primámost' právnej úpravy predstavuje
skutočnosť, že týmto vzN ako podzá.konným predpisom sa upravujú lrávne ,rďahy p.iu-o,
bez osobitného splnomocnenia zákonom.

vzN podťa § 6 ods. 2 zikona o obecnom zriadení, predstavuje sekundárnu právnu
úpralu vo veciach, v kto{ých obec plní úlohy štátnej správy, kde móže lydávať nariadenie len
na_základe splnomocnenia zíkonom a vjeho medziach, Také nariadenie nesmie byt'v rozpore
s ustavou sR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a
lyhlásené spósobom ustanoven]ím zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne
záváznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štítnej správy.

Podťa nálezu Úsbvného súdu SR sp. zn. I. US 56/00, pokial' sa normotvomou
činnost'ou obce ukladajú povinnosti fuzickým osobiá,rn a právnickým osobiim, aj póvodná
(originálna) normotvomá pósobnosť obceje limitovaná čl, 2 ods. 3 Ústavy SR, podťa ktorého
každý móže konať, čo nie je zákonom zakiaané a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo, čo
zákon neukladá. Tieto limity Ústavy sR sa vďahujú aj na normotvomú pósobnosť obce
lykonávanú podl'a čl. 68 Úsbvy SR. Podťa nálezu Úštuuneno súdu SR ,p. ,n. III. Us 100/02
z 30.01.2003, Pokiať ide o realizáciu ústal,rrého príkazu ukladať povinnoiti ,ákono. alebo na
základe zžů<ona, v jeho medziach a pri zachovaní zárkladných pnív a slobód lypllfuajúceho z
čl. 13 ods, 1 pism. a) Ústaly SR, nemóže byt'vo všeobecne záváznom nariadení uložená nová
povinnosť, ktorá neexistuje v zákone, resp. ktoru nemožno zo zí/r.ona odvodiť.
Nerešpektovanie uvedeného pfikazu Ústavy sR by znamenalo negáciu zvrchovanosti zákona
a qim popretie samotného princípu právneho šťátu. oba druhý realizácie samosprávnych
všeobecne záv?izných nariadení musia pri ukladaní povinnosii rešpektovat' ich zrikonné
medze, a to aj z hťadiska zákonnej úpravy povinnostných subjektov. z čl, 13 ods. 1 Ústavy
SR vyplýva, že povinnosti možno ukladať len v medziach zákona.

Podťa § 3 ods. 3 vZN č. 6/2015 za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve pri
zhromaždeniach zodpovedá zvolávateť zhromaždenia, zvolávatel zhrómaždenia je povinnýpo ukončení zhromaždenia na vlastné néklady zabezpečiť vyčistenie prislusnej easti
verejného priestranstva a jeho bezprostredného okolia, ňa ktoréiro použitie mal osobitné
povolenie mestskej ěasti a nahradit' mestskej časti pdpadnú škodu spósobenú účastnikmi
zhromaždenia na verejnom priestranstve a na iných objektoch nachádzajúcich sa na verejnom
priestranstve, na ktorom sa konalo zhromaždenie.

V citovanom ustanovení je uložená zvolávateťovi zhromaždenia povinnosť nahradiť
mestskej Časti PríPadnú škodu spósobenú úěastníkmi zhromaždenia nu u".qnorn priestranstve
a na iných objektoch nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, nu kto.o. sa konalo
zhromaždenie.



Táto Povinnosť je zvolávateťovi zhromaždenia uložená nezákonne, pretože absolútne
nerešpektuje zodpovednostné vďahy v súkromnom práve a neprim..un., u rozpore so
všeobecne zžužiznými právnymi predpismi prenáša zodpovednosť na zvolávateťa verejného
zhLromaždenia. Taktiež je potrebné uvedomiť si, že obóc nemóže upravovať zodpovednost'
medzi ÚČastníkmi zhromaždenia v rámci výkonu samosprávy. Práva á povinnosti zvolávatel'a
zhromaždenia, ako aj účastníkov zhromťdenia sú upravené v ustanovení § 6 zákona č.
8411990 Zb. o zhromažďovacom práve. Splnenie zákonom uložených povinností na
zabezpeěenie verejného poriadku zvolávatelom má prispieť, okrem inéhá, aj i< ochrane pred
spósobením škód na verejnom majetku počas konania verejného zhromaždenia. pokial'
zvolávateť svoje povinnosti nesplní, je možné mu uložit'pokutu za iný správny delikt podl'a §14a zá rona č, 8411990 Zb. Z íohto ustanovenia musí lychádzať aj- prípádné vy,odenie
zodpovednosti voči zvolávateťovi zhromaždenia. uplatnenie nátrrady stóaý poara predpisov
súkromného práva (občiansky zákonník) musí v prvom rade smerovat' uo8i io-u. tto siodu
svoj im konaním spósobil.

Podl'a § 3 ods. 4 VZN č. 6/2015 za čistotu a poriadok na verejnom priestranswe pri
verejných kultúmych podujatiach alebo verejných športových póauluti*r, (ďalej len
,,podujatiď') zodpovedá organizátor alebo usporiadateť pódujaiia. brganizátor, ".esp.

usporiadateť je povinný v priebehu konania podujatia zabezpeéiť jěho priebeáé čistenie a pojeho ukoněení zabezpečiť _lyčistenie príslušnej easti verejného priestrarrstva a jeLo
bezprostredného okoli4 na ktorého použitie mai osobitné póvolenie mestskej ěasti a je
povinný nahradiť mestskej časti pdpadnú škodu spósobenú účástníkmi podujatia na verejnom
priestranstve, na iných objektoch nachádzajúcich sa na verejnom p.i"st.an.we, na ktoróm sa
konalo podujatie.

v citovanom ustanovení vzN je v rozpore so zákonom uložená organizátorovi alebo
usporiadateťovi verejného kultúmeho podujatia alebo verejného špořového podujatia
povinnost' nahradit' mestskej časti pípadnú škodu spósobenú účasiníkmi podujatia na
verejnom priestranstve, na iných objektoch nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, na
ktorom sa konalo podujatie.

Konanie verejných kultúmych podujatí je upravené v zákone ě. 96/1991 Zb.
o verejných kultúmYch Podujatiach. Vyvodenie zodpovédnosti usporiadatel'a za nedodržanie
povinností usporiadatel'a alebo organizátora je upravené v § 7 uvedeného zákona.
z rovnakých dóvodov ako bolo uvedené vyššie musí uplatnenie náhrady škody podťa
predpisov súkromného práva v prvom rade smerovat' voči tomu, kto škodu svojim [onanim
spósobil a orgán územnej samosprály nie je oprávnený do qýchto vďahov zasahovat' svojimi
vrchnostenskými normami.

Konanie verejných športových podujatí je upravené v zákone č. 112014 Z. z.
o_organizovaní verených športoqých podujatí. oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia
sú upravené v ustanovení § 6 až 13 uvedeného zákona, nédodržaním k-to4ich možno voči
nemu v},vodiť zodpovednosť za_ spnívny delikt podťa § 24 zél<onaa za priest-upok podťa § 25
zákona, Voči účastníkom podujatia, ktod porušujú stanoven;ím spósobóm zfuán e. 12014 Z.z. je_ možné vyvodit' zodpovednosť za priestupok diváckeho násilia podl'a § 26 zákona.
oprávnenia obce v tejto súvislosti sú zahmuté v § 17 uvedeného zíkona.^Náhraju majetkovej
škody vzniknutej v tejto súvislosti je potrebné v prvom rade uplatňovat' podťa usánovení
zákona č. 1l20l4 Z. z. a následne prípadne podťa predpisov súkrorrrného p.ava rroei tYm, ttori



škodu spósobili. uloženie povinnosti náfuady škody organizátorovi verejného športového
podujatiaje prekročením právomoci mestskej časti na úseku samosprávnej p-ósobnosii.

Navyše treba dodať, že hoci zákon č.440/2015 Z. z., ktoí,ým bol novelizovan ý zéú<on
č. 112014 Z. z., nadob,ldol účinnost'až od 01.01.2016, teda po nadobudnutí úiirurosti
preskúmavaného vzN, mestská čast' bola aje povinná uvádzať svoje všeobecne záviané
nariadenia do súladu so všeobecne záváznými právnymi predpismi uveiejňovanými v zbierke
zákonov SR kedykollek sa tieto zmenia.

Podťa § 3 ods.5 vzN č. 6/2015 za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a
iných obdobných prác zodpovedá stavebník, pri dodivateťskom sp-ósobe realizácie siavby
zodpovedá za čistotu a poíiadok pnívnická alebo fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce.
stavebník je povinný označiť stavbu stavebným povolením orgánu, kiorý stavbu póvolil,
menom a adresou stavebníka, resp, realizátora stavby, údajmi o začati a uiončení siavby a
pod.

v tomto ustanovení vzN mestská čast' upravila va'ahy, ktoré sú primáme regulované
zákonom č. 5011976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebni zrá,kon).
Realizácia stavieb sa uskutočňuje podl'a ustanovení stavebného zikona, ktory predsíaluje pre
obce prenesený výkon štátnej správy, podťa 

§ 6 ods,2 zíkona o obecnom zriaáeni móže obecpri prenesenom výkone štátrrej správy vydávat' nariadenia iba na zíklade zákonného
zmocnenia, ktoré v tomto pdpade neexistuje. Ustanovenie § 81 ods. 8 zákona ě. 7912015 Z. z.
o odpadoch umožňuje obciam upravit' len nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, avšak nie úpralu a realizáciu stavieb a poriadok na stáveniskách.

Podl'a § 3 ods. 6 vZN č. ó/2015 subjekty uvedené v ods. 1, 3 až 5 m}župovinnosti
uvedené v § 3 preniesť zmlulrre aj na inú právnickú alebo fyzickú osobu. Mená a adresa
takejto osoby musia byt' zverejnené na viditeťnom mieste. v iuky"t to prípadoch su pin"nie
povinností a zodpovednost' lyžaduje od týchto osób.

v uvedenom ustanovení prekroěila mestská časť svoju právomoc, nakol'ko
zodpovednosť zvolávateťa, 

_usporiadateťa alebo organizátora verelneho zhromaždenia,
verejného kultúmeho podujatia alebo verejného športového podujatia šú upravené vo vyssie
uvedených zákonoch a mestská časť nie Je oprávnená do zákonom určenych
zodpovednostných vďahov zasahovať svojim nariadením. uvedené zodpovedné subjekty
nemóžu svoju zodpovednost' zmluvne preniesť na inú osobu, naopak, tieto sú poiinné
zabezpečit' dostatočný počet usporiadateťov dohliadajúcich na riadny priebeh poduj'atia. za
dodržanie zákona v tomto smere j_e sále zodpovedný výlučne zvouvaór ut"uo ospá.iaauter
v rozsahu podl'a uvedených 

.záLkonov. 
právne vzt'úy medzi ním a ním páverenými

(splnomocnenými) subjektmi sú súkromnoprávnej povahý a na existenciu jeho zoápovednosti
nemajú vpllw, následne však na základe zmluvných vzt'ahov podťa ic"h 

"h*ukt.-.oz.vznikrrúť právo na regresný nárok, a to aj vzájomne.

Podťa § 4 ods,6 písm. d) vZN č. 6/2015 sa na verejných priestranstvách zakazuje
šíriť zápach, vypúšt'ať škodlivé plyny, spaťovať odpad a bézáóvoane obt ažovat' občanov
nadmemým hlukom.

Podťa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I. Ús sllzooo z 3l. októbra 2001: ,,Priskúmarrí ústavnosti a zákonnosti všeobecne ziviizného nariadenia nemožno odhliadnut,ani od
toho, či posudzovaná podzákonná norma spíňa základné obsahové požiadavky, ."ári tt".e



patd aj dostatočne presné a zrozumiterné lyjadrenie jej obsahu tak, aby umožnila právnickým
osobám a fyzickým osobárn prispósobiť svoje správanie..'

Ustanovenie § 4 ods. 6 písm. d) VZN č. 6/2015 nejednoznačne vymedzuje zíkaz
bezdóvodného obťažovania občanov nadmemým hlukom. Ž tukéhoto vyÁedzeniá vzniká
dojem, že dóvodné obt'ažovanie občanov hlukom je možné. Ak by bolo, tak za akýchpodmienok a kto by ich stanovil? o_kem právne nejádnoznačného poj.u ,,nua..Áý n*'.,ktory nepozná ani ziikon ě.355/,2007 Z. z. o oclraně,podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektor,ých záLkonov a ani vykonávaóla vyntasu o. sistzoú z. ,., j" t prurut.j.o právnej otázky mimo kompetencie obce, orgány verejného ,ar"uotni.tu" ufr"áru" s székona č. 355/2007 Z. z., pričom obec medzi tieto orgány nepatd. Povirrrrosti obcí súvymedzené v § 53 zákona č. 35512007 Z. z. a tieto nie sú spinomocn"ne nu r.yauni" us*l""n"
závázného nariadenia na tomto úseku, kto4ý je výkonom štátnej správy.

Podťa § 27 ods. 4 zíkona č. 35512007 Z. z. sú obce oprávnené objektivizovat'expozíciu obyvatel'ov a ich prostredia hluku a vibráciám u .úlud" , páziuáuuu.i
fstanovenými vykonávacím 

|.,"{ri.*_ podťa § 62 písm. m). objektivizáciu expozícieobyvateťov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibiácirirn móžu 
"lykonávat' 

len'osobyodbome spósobilé na činnosť podťa § 15 ods, 1 písm. a) a ktoré sú dráterom osvedčenia oakreditácii podťa § 16 ods. 4 písm. b).

..- . 
Po9ru § 4 ods. 6 písm. f) vZN č. 6/2015 sa na verejných priestranstvách zakazuje

zniášat' nečistoty prevádzkou vozidiel (aj kolesami motorových vózidiel).

Uloženie tohto ákazu predstaluje prekročenie kompetencie mestskej časti.Povinnost', aby vozidlo vchádzajúce nu 
"estu 

boio vopred očistené, aby neznečist'ováo 
"..,uje stanovená v § 21 ods. 3 zétkona č. 8/2009 Z. z. o iestnel p.e.aut" ao "."." " 

a"prr"rrlniektor,ých zákonov av § 9 písm. f) vyhlášky Federálneho ministerswa aoprav} t. ljlrqs+zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). poruš;ni; tejtopovinnosti sa vodiě motorového vozidla dopúšt'a priestupku podťa § 22 ods. 1 pi.-. 9 ,,atonu
ě. 37211.990 Zb. o priestupkoch (ďalej len .zakon o priestupioch.'). Riadenie á ur."áou-i"pr9nltávky na pozemných komunikáciách predstar,uje výkon štáinej správy, ktory nu ou""nebol prenesený žiadnym z ustanovení zákóna č. stzóos Ž. 

". 
Úp.a* tycnto urt unóu ie pretopotrebné ponechať zodpovedným štátnym orgánom (policajný áor sŘ a Ministersivd lnritraSR).

. -Podť.a 
§ 4 ods, 6 písm. i) vZN č. 6/2015 sa na verejných priestranstvách zŇazujeumiestňovat' plagáty, reklamy, 

.irzeráty a nápisy, svojvol'ne" pisať '" t.".iii p" "Ň*n,vrátane politickej propagácie, mimo mióst a plócť na to určenYctr.

úprava uvedenébo zákzzuje nad rárnec oprávnení mestskej časti, pretože konaniesp9čívalú99 v svojvol'nom písaní a keslení po objektoch, vrátane politickej i,áp"gá"i", .i-"miest a plóch na to určenÝch je postihnuteiné poaLu g i+o ods.'l TrestnÁo iař"r", p"ar"ktorého kto poškodí cudziu v9c,tým, že ju postrieka, pomaťuje, popíše farbou alebo inoulátkou, potrestá sa odňatím stobódy az na'jeden ú] i*tiěz-kon-i", r.i"* .p"er"" ',n
umiestňovaní plagátov, reklám, inzerátov a nápisov mimo miest a plóch na 

'o 
u.l'.ný.r, .i"postihnutel'né podťa § 47 ods. 1.písm. d) záLkona 

" 
p.i..'upt".ň, p;Ť;ři;*i;"Joj.*oo"

dopustí ten, kto znečistí verejné priestranrtuo, .,r"..jná pdstupný objekt alebo znečistíverejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerenymi a reklamnými oznamamialebo zanedbá povinnost' upratovania verejného p.i"rtr-rtuu. s poukazom na ustanovenie § 8



VZN č. 6/2015 obec, resp. mestská časť nie je oprávnená posudzovat' totožný skutok aj ako
priestupok, pokial je skutková podstata už upravená v Ťrestnom zákone álebo v zákone
o priestupkoch.

. Podťa § 4 ods. ó písm. m) VZN č. 6/2015 sa na verejných priestranstvách zakazuje
neprimerane obt'ažovať iné osoby, alebo sťažovať im plynulý a voťný pohyb.

uvedené ustanovenie je právne nejednoznačné, pretože. z neho možno qwodiť, že
primelané obt'ažovanie je v poriadku, v dósledku čohó nespíňa ani zrikladné obsahové
požiadavky na podákonnú normu podťa nálezu Ústavného súáu SR sp. zn. I. Ús s+lzooo.
zár,oveň mestská časť prijatím tohto ustanovenia prekročila svoje právomoci. osobnú
slobodu, jej zrikonné obmedzenie ako aj nedotknuteťnost' osobý zaručuje Ústava sR.v d'alšom sú tieto základné práva a ich ochrana upravované ďalšimi právnymi predpismi ako
je Trestný zákon,_ Trestný poriadok alebo ziikon 

-o 
priestupkoch a ine. voi'nY por,yt á.ot;.

jedným zo základných principov, na ktorom je založená 
-Európska 

unia. Hóci je'zrqmé, že
mestská časť v tomto ustanovení nariadenia nemala na mysli tiito základné prárra a p.incipy,
všeobecne záv?izné nariadenie je právnou nornou, ktorá musí by' jednozna3ná, nepochybná
a dostatočne presná vo vymedzení svojich hypotéz, aby bežní adreiáti právnej normy mohli
prispósobiť svoje správanie aneboli znením prár,nej normy uvádzani do omylu v obsahu
požadovaného správania.

Podťa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. II. Ús qllss z 13, decembra 1995:
,,Splnomocnenie primané v § 48 zákona ě.3't2l1gg0 Zb. o priestupkoch v mení neskorších
predpiso.v sú orgriny územnej samosprávy povinné vykladat'a uplatňovat'v súlade s čl. 152
ods. 4 ustavy slovenskej republiky. za konulie, ktoré je priesiupkom, lebo sa ním ohrozí
alebo.naruší verejný poriadok, mólu orgárry uzemnej sámosprávy vo všeobecne záy.áznom
nariadení ustanoviť len také správanie, ktoným sa neuplatňuje ústavou priznané zakladné
právo alebo sloboda. Účelom ústavou priznaného p.á* nu šúkromie je nielen poskytnúť
ochranu Práv Priznaných podťa § 11 a nasl. Občianskeho zrikonníka, alJzri,roveň ij zabrarit,
štátnym orgánom i orgá,nom uzemnej samosprály, aby zasahovali do správania jednotlivca
nad nevyhnutnú mieru a pťliš neprimerane riadili jeho iúkromný život!'

Podťa § 4 ods. 13 YZN č. 6/2015 subjekty zodpovedajúce za čistotu verejného
priestranstva sú povinné zabezpečií'jeho čistoiu i'počas sobói, nedieť, sviatkov á dní
pracovného pokoja. starosta mestskej časti móže stanóviť výnimku, v ktoných oblastiach je
čistenie verejných priestranstiev pťpustrré v dlhších intervaloóh ako denných,

. . 
v tomto ustanovení je v rozpore so zákonom možnosť starostu udel'ovať l,rýnimky,

v kto4ých oblastiach je čistenie verejných priestranstiev pfipustné v dlhších intervalách ako
derrrrých. povinnost' udržiavania čistoty verejných prieitranstiev, pdpadne i"r, ,ia"ánost'
a schodnost' lyplýva z osobitných právnych preápisov (napr. cestny zéů<oi, zál<on
o zhromžďovaní a iné), obec preto nemóže stanovovaf výnimty io zritonnáj pra..trej uprurry.

Podťa § 5 ods. 1 vZN č. 6/2015 čistiť chodníky a priestory medzi chodnikom a
nehnutel'noďou je Povirurý vlastník, správca, nájomca aleúo užívateť i.irant".1 nehnuteťnosti.
za chodník hraničiaci s nehnutelhosťou sa považuje aj chodník oddelený pá.o. por".ku,
kto4ý .,neslúži komrrnikačnlfon účelom. Začiatok á koniec čisteného t r"to 

"nóanib .ieohraničený hranicou_ pril'ahlej nehnutel'nosti. v pdpade, že *rymedzené úseky chodníkov sú
pre dve susediace nehnutelhosti spoločné, povinnosi čistiť spoločný úsek sa delí nu poioui.u.



za chodníky sa pre tento účel považujú aj schody, terasy a pod., ktoré spadajú do vyššie
uvedeného vymedzenia.

podl'a § 1 ods. 1 cestného zíkona tento zákon uprawje vlýstavbu, užívanie a ochranu
pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a sp.áu.ou poremných komunikácií a
ich užívateťov, ako aj pósobnost' orgánov štátnej správy 1§ l; a orgánov šiátneho odbomého
dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikácií.

Podl'a § 3d ods. 5 písm, d) cestného zákona vykonávajú správu pozemných
komunikácií, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastnictve óbce, o miesine komunikácie a

založené alebo zriadené.

samostatné chodnikv. schod.v- a podobne).

podťa § 3d ods. 6 cestného zákona sú vlastníci a správcovia pozemných komunikácií
povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedijúcom účálu, na ktoný sú urěené.

podl'a § 9 ods. 1 cestného zékona závady v zjazdnosti diaťnic, ciest a miestnych
komunikácií sú bez priet'ahov povinni odstraňovat' ich správcovia.

podl'a § 9 ods. 2 cestného zil<ona závady v schodnosti priechodov pre chodcov na
miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoctr ciest cez obce, ako aj závidy v schodnosti
miestnYch komunikácií urěených výhradne pre chodcov, sú povinní oástraňovať sprri,vcovia
miestnYch komunikáciÍ. Závady v schodnosti chodníkov pril'ahlých k nehnuteťnosti', ktorá sa
nachádza v súvisle zastavanom ínemi a hraničí s cestou alebo .i*tno" t*itáciou, sú
Povinní bez Prieťahov odstraňovat' vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnutel'nosti,
pokial' tieto závady vznikli znečistením, pol'adovicou alebo snehom.

podťa 
§ 9 ods. 3 cestného zákona, rozsah povinností uvedených v odseku 2 uprawjú s

prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všéobecne záviiznými nariadeniami.

_ Podťa § 7 písm. c), d) lryhlrišky Federálneho ministerstva dopravy č. 3511984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sa miestne
komunikácie rozdel'ujú na:

c) miestne komunikácie III. triedy, medzi ktoré patria ostatné miestne komunikácie
pokial sú aspoň obmedzene prístupné premávke motoroqými vozidlami,

d) miestne komunikácie Iv. triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke
motororlými vozidlami (napdklad cestičkv. chodníkv. samoštaíné cvklisÝicLé npctiĚL-

Podl'a § 12 ods. 4 citovanej vyhlášky, schodnost' priechodov pre chodcov na
miestnych komunikáciách a na prejazdných úsekoctr ciest cez mestá u ob"" a miestnych

podťa § 12 ods, 5 citovanej vyhlášky, závadami v schodnosti chodníkov, miestnych
komunikácií určených l"ýhradne pre chodcov a priechodov pre chodcov nu p."iarJny"t
úsekoch ciest v zastavanom ítzemí sú závady obáobné závadÁ v zjazdnosti, poiiui ti"to
závady neumožňujú bezpečnú chódzu ani pri zqýšenej opatmosti chodcov.

bgz?ečnú chódru p.ispósobe4ú ich slay-ebnému stavu. Do;etemostným;od;ienk; a d'alšítn
okolnostiam. ktoré móže chodec predvídať



Na základe vyššie uvedeného je k § 5 ods. l druhá veta vZN č. 6/2015 potrebné
uviest', že závady v schodnosti miestnych komunikácií určených qýhradne pre ch-odcov sú
povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácii. Iba pri'chodníkoch priťahlých
k nehnutel'nosti a súČasne hraničiacich s cestou sú ich povinní odstraňovať ich vlastníci,
sPrávcovia alebo uŽÍvatelia nehnutel'ností. Mestská časť móže s prihliadnutím na miestne
pomery, vychádzalúc z § 9 ods. 3 cestného zákona, všeobecne závázným nariadením určiť
výlučne rozsah povinností uvedených v odseku 2, nemóže však rozširovať okruh povinných
subjektov rozšírením definície chodníka, resp. určenim hranice chodníta t prltatrilrm
pozemkom v rozpore so zákonom, ako tomu došlo v § 5 ods. t druhej vete VZN č. 672015.

_ Mestská čast' prenáša svoje povinnosti správcu miestnych komunikácií Iv. triedy,
kto4imi podťa § 7 písm. c), d) lryhlášky miestne komunikácie, ktoré nie sú ani obmedzene
pdstupné premávke motoroqými vozidlami (napdklad cestičky, chodníky, samostatné
cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne), na iné subjekty tým spósobom,
že rózne nehnuteťnosti slúžiace komunikačným účelom lymedzuje ako nehnuteťnosti
priťahlé, a teda udržiavané správcom alebo vlastníkom takýctr nehnuúťností, nie správcom
komunikácie.

Tým sa zoslabuje právna istota v spoločenských vďahoch upravených všeobecne
závitzným nariadením č. 6/2015. Právna istota patd k dóležilým znakom irávneho štátu.
Ustanovenie § 5 ods. 1 druhá veta VZN je tak v rozpore s § 9 ods. 2 ceitného ziikona.
Povinnosť zabezPeěovať schodnost' chodníkov majú len vlasiníci, správcovia a užívatelia
nehnutel'nosti nachádzajúcej sa v zastavanom území a hraničiacej s cistou alebo miestnou
komunikáciou, ku ktorej je taký chodník pril'ahlý.

Podťa § 5 ods. 2 VZN č. 6D0l5 za čistotu vnútroblokol"ých chodníkov je zodpovedný
vlastník, správca, nájomca alebo užívatel' pril'ahlých obltných domov.

nariadení nie je definované, čo sa považuje za vnútroblok, teda ktoré bloky domov
by tam mali spadať. Či sa má jednať o úplni uzavieté dvory pdstupné len jeho obýwatel'om
alebo je taklito vnútroblok prístupný verejnosti z jednej otvórenej sirany, ei z viacery;ch. lri
takomto právne nejasnom lymed.zení pojmu vnútrobloi, pokial'nejde o'uzavretý avor, tto.y
so súhlasom mestskej časti užívajú len vlastníci bytov v pril'ahlýctr domoch, niele moiné od
adresátov oěakávat', že svoje spnívanie prispósobia podťá nejasnej a nejednoznačnej
hypotézy. vo všeobecnosti sa aj na takéto prípady vďahuje ákonná povinnosť podra 5 9 ods.
2 cestného zákona, a to Že chodníky priťahlé k nehnuteťnóstiam, kto;é hraničia; cesto"u alebo
miestnou komunikáciou sú povinní bez priet'ahov udržiavat' vlastníci, správcovia alebo
uŽÍvatelia nehnutelhostí, pokiať tieío závady vznikli znečistením, pol'adovicou alebo snehom.

Podla § 5 ods. 3 vZN č. ó/2015 chodníky sa čistia po celej ich šírke. Tam, kde
chodník nie je lyznačený, (napr. komunikácia slúžiáca aj pre chodcov) sa takáto komunitácia
Čistí v ŠÍrke 1,5 m od priťahlej nehnuteťnosti. Povirrrrosť čistenia chodníkov v rozsahu
stanovenom v ods. 1, 2 a3 plati aj pre zimné obdobie.

podl'a § 1 ods. 3 cestného zákona, pozemnú komunikáciu tvod cestné teleso a jej
súčasti. cestné teleso je ohraničené vonkaj šími hranami priekop, rigolov, niásypov a zirezov
svahov, zárubných a obkladov,ých murov, patou opomých rn*ov a pi miestnych
komunikáciách pol metra za mýšenými obrubami chodníiov álebo zelených páov.

Podťa § 3d ods. 3 cestného ziá.{<ona, miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí.



povinnosť čistiť chodníky po celej šírke, teda aj tam, kde je oddelenie vozovky od
komunikácie zeteťne l"ýškovo alebo vodorovne oznaěěné,je v rozpore s lyššie citovanými
ustanoveniami cestného zákon4 podťa ktoných ide pol metra ža zvýšLnými obrubami
chodníkov alebo zelenými pásmi pri miestnej komunikácii o súčasť cestného ielesa, ktorého
správu a údržbu nemožno všeobecne záv?lu:ným nariadením preniesť na subjekty súkomného
práva. Správu a údržbu aj v tomto pdpade rykonáva obec.

Podťa § 7 ods. 2 vZN č. 6l20t5 ak znečistenie a neporiadok neodsháni vlastník,
správca, nájomca alebo uživateť, móže tak z poverenia staroíu mestskej ěasti urobit'iná
organizácia na nriklady vlastníka, správcu, nájomcu alebo užívateťa. povinnost' zaplatiť
pokutu podfa § 8 tohto nariadenia nie je týmto dotknutá.

podťa § 2 ods. l zii.kona o priestupkoch, priestupkom je zavinené konanie, ktoré
p.o|ušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je zá priesiupok rnýslovne omačené v tomto
alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny deiikt poitit,"ut"t'nlr iodťa osobitných právnych
predpisov. alebo o trestný čin.

._ .|odl'1 § 3 zá&ona o priestupkoch na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z
nedbanlivosti, ak zákon v.ýslovne neustanoví, žeje potrebné úmyielné zavinenie.

podťa 
§ 72 zákona o priestupkoch sú v konaní o priestupku účastníkmi konania:

a) obvinený z priestupku,
b) poškodený, ak ide o prejednávanie ruíhrady majetkovej škody spósobenej

priestupkom,
c) vlastník veci, ktorá móže byt zhabalá alebo bola zhabaná, a to v časti konania

týkajúcej sa zhabania veci,
d) navrhovatel', na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku podťa § 68 ods. 1.

podl'a § 73 ods, 1 zákona o priestupkoch je občan obvineným z priestupku, len čo
spnívny orgán vykonal voči nemu prv"ý procesný úkon. Na takého občana sa Ňadí ako na
nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným roáodnutím.

podťa 
§ 73 ods. 2 zi,kona o priesfupkoch obvinený z priestupku má právo vyjadrit' saku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vini a t aot-o. o icrr, uptutnouut

skutočnosti a dalazy na svoju obhajobu, podávať náwhy a opralrré prostriedky. k výpovedi
ani k priznaniu ho nemožno donucovať.

z citovaných ustanovení je teda zrejmé, že sankciu za spáchanie priestupku možno
uložit' iba páchatelbvi priestupku, ktorého možno usáliť len .,, priestupkovám tonani.
Mestská časť preto nesmie bez_ takéhoto priestupkového konania prenrásáť zodpoánosť
a najmá určovať zodpovednú osobu, ktorá bude do budúcnosti povinná znášať sankcie, v oom
spoěíva nezákonnost' ustanovenia § 7 ods. 2 VZN č. ó/2015,

. -_ 
z oprávnenia aplikovať ustanovenia platrrej právnej úpravy o priestupkoch nemožno

odvodit' oprávnenie vy,tvárať priestupkové pravo á na.lma urěovať správanie, ktoré sa vo
všeobecne záviiznom predpise označí za priesiupok.

. . . _Podl'1 § 48 zrákona o priestupkoch priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie
aj iných povinností než uvedených v § 47; ak sú'ustanóvené všeóbecne záviizryái p.árry-i



predpismi, vrátane všeobecne záyirzných nariadení obcí a všeobecne záv'azných vyhlášok
miestnych orgiinov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší vere.lny póriadok.
Zatento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.

Aj keď predmetné ustanovenie § 48 má povahu splnomocnenia na normotvomú
čirrrrosť v priestupkovom práve, je nutné brať,zretel' na vyššie citovaný názor Ústavného súdu
vyslovený v nálezoch sp. zn, II. Us 94195, I. ÚS 56/2000.

S poukazom na uvedené považujem protest prokurátora za dóvodne podaný a
navrhujem naPadnuté u§tanovenia nariadenia zrušiť, resp. nahradiť ustanoveniami, kioré budú
v súlade so zákonom a ostatn]foni všeobecne záviÁznými právnymi predpismi.

JUDr. Diana Lauková
prokurátorka


