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PriPomienkY k návrhu VŠeobecne záváznéhonariadenia Mestskej časti Bratislava - Nové Mestoo dodrŽiavaní čistoty a poriadku n" ,n"".i-".i;k;iřil;;;|,ř" 

- Nové Mesto

Dňa23'05'2017 bol na elektronickej úradnej tabuli Miestrreho uradu Mestskej časti Bratislava _ Nové Mesto (na webovom
;'j.[ff.Ji1?"ffi-l3-§u:,*T"l§"[Ťť*?il:;ť;;1ň*ffH§#ffT'ifiua.niu, d,j;ň;;í čistoty a

Z obsahu Náwhu VZN vYPlýva, Že Mestská časť Bratislava - No.vé !re|9 nranuje resyl^o,y{^_súkromnoprávn e vďahyvlastníkov' ČÍm bY 
"|i|' n''i'tl"cir" Ú" p.aroo,o.i 

"ypúru:t".li; z čl. 68 žalroii i.-Zeotgsz zb. ústávySlovenskejrePublikY, ako aj zo sPlnomocňovaciehďusánovenia 
§ ó;Á. ř ákil" č. 369/19902ú. ;;b;"nom zriadení. Náwh VZN tiežnezohl'adňuje PriPomienkY okresnej n'"r'*g.v siutirluuu III, 

-ureaene 
'.. pro[.i.- ř-ma,"* okresnej prokuraturyBratislava III' Č, k, Pd70/Í6/llí8 -á,á" an" o:.ds.zoro pi"ti 

"iúaň" 
platnému vs"ou""i" 

"ávtizrrému 
nariadiniu Mestskej

:ffJ',3:,1'.;ti3 ariili#:,r*r*:j,*tlť,,",r; iliTÍ*";"o,"* ň"J; iasti Bratisla";_Ň;;; úesto, zo

S ohl'adom na fieto s!lo!nos|1 predkladá spoločnosť Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova ě.34,83605 Bratislava,i"'"?;:il'J"11*fil'fiil"fl!Í*ry ;lisni okresnlr," ,.rJ" ň,",i,iuuu i,-oJJJ'š",'ř,"x" č.2572/B,k Náwhu vzN

K § 2 psím. a) Náwhu VZN:

Zadefinovanie Pojmu v9rejné Priestranstvo v Náwhu VZN je neprimerane extenzívne s ohl,adom na predmet vďahov, ktorémóŽu' resP' nemÓžu, bYť regulovane o.gánol územnej "ru,nárp;l"y 
prostredníctvom všeobecn e zÁváméhonariadenia.Verejným Priestranstvo1 m9zň bý vo vŇ a.nnou"TrÉ;;;;-Óiresp..nehnutelhost) 

vo vlastníctve alebo správe orgánuÚzemnej samosPrávY alebo iného-o'gunu uo,in.; ,p.a,y, ci'stat.' ř Jlrp:9., * !y sa pojem verejné priestranstvo v NáwhuVZN vďahoval na PozemkY v súkrómno* uju.tntwe'fozických oráu, ci prá*i;úí;* ,l:| ako sú orgány uzemnejsamosPrávY Či Štátu, Mestská časť Bratislaua - Nove Ú.rio'uf ,.ň.m*inv. ,póó;;siahla do občianskoprávrrychvďahov t'ýchto vlastníkov, ktoré *"t ňaiieh_ajú jej *c,rl# Óiga" *.1n"i"ró"r;; Q totiznedisponuje ákonnymsPlnomocnením na úpravu,,it.oroop.a;i;ň;;h"i,,]za-.""ivi" ,řiŤo.nop.a*ych vďahov móže obec, resp. mestská časť

lstrochem Reality. a,s.. Nobelova č.-34, 836 os sr"ti.l"u", sloililiZiffiTelefón: +42,| 2 49512420, Fax: +421 z qgstŽllÍ''-'-'"' "'"'
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a č. 2572tB ,9
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v rámci svojej samosprávy realizovať len v súlade s .čl. 2 ods. 3, čl. 
.l3 

ods. l písm. a) a č,l. 68 ljstavy SR. Za nešťastný tiežPovaŽujeme exemPlifikatívnY výPočet *':j3íŤ p.i..tl.i."',,'roirri... v spr,žve i"ir*"1 časti, okrem tych, ktoré sú vovlastníctve PrávnickY.ch osób an i"Ú"n árót';. p.á*i"kou ár"u,]i, sa totiž u §i.son, 
^vri" rozumie aj samotná mestská časť:'"ť#fftrtr:'#ffifiil;í:""I;f;,;llťťť;;;ďiJ;;;il.ňile-ií#souuť,""d,l;flň;lr",io.ouu'"l

K § 2 psím. c) Náwhu VZN:

Zadefinovanie Pojmu nehnutelhosť v Náwhu VZN.je rovnako neprimerane extenzívne s ohl,adom na predmet vďahov, kíorémóŽu' resP' nemóžu, bYť._regulovane 
"rg3*T ú.-".J-;"."šp.a"y prostrednícwom- všeobecne áviimlého nariadenia.Z definície Pojmu netrnuternŇ u Nawrru-vzN totiz q,prlrua;-;;r" má vďahovať na všetky pozemky a stavby na územimestskej Časti, teda aj na pozemky a stavúy, ktoré sú uiiiŘonlo* vlastníctve f};.bi.i"" právnických osób. rókiať by savŠak Pojem nehnutelhosť'vďahoval nu n.Írnur"rnosti vsrit ornnoi vlastnrctve fuzi"ťr; osób, či právniclcých osób inýchneŽ orgánov Územnej samosPrávY alebo Štátu, Mestská casť Bratislava -.Noyé Mesto byneprimeraným spósobom zasiahla doobČianskoPrá*'"n 

:11|_"u, 
t'J'Ju-sui nlioalierrairi j"j;.grř;;;. o.s..an ,ir,".r";"-r"ir".i.ly totiž nedisponuje zákonnýmsPlnomocnením na ÚPravu s.Úkromnoprá*i"r, qál,ir] za'rJy'á? ,_1!9.To rťr^iii ,írruhov móže obec, resp. mestskáČasť, v rámci svojej samosPrávy realizovať Én v súlade s cl. z oás. i, čl. 13 ods. l písm. a) a čl. 68 Ustavy SR.

K§3ods. lNáwhuVZN:

Náwh Predmetného ustanovenia stanovuje vlastníkovi, správcovi alebo. užívate1,ovi objektívnu zodpovedn osť začistotu aPoriadok na vŠethúch nghnutelhostiach oJÁaarui,i"i"r, ."nr".niu..rrt .1 easti sratist;;--Noue Mesto a súčasne povinnosťtýchto subjektov berodkládniiiřái]iá"eirtónl" 
"r"ú" 

i"li'""p-o.iuaó6 rúŇ;;;stanovenia § 12 ods.5 zákona č.79/2015 Z.z

prijatie ustanovenia v nawhovanom znení by nŤ9|o v súlade s platnou_ právnou úpravou. objektom regulácie práv aPovinností týkajúcichsa dgdržjaYani1 čistoty á poriadku ty ," p"aiá tohto N'áwhu Ýň ,otiz stali aj vlastníci nehnutelhostív súkromnom vlastníctve, čo však p.a*u,n|Lua neumoáuje.

Zákon Č' 460/1992 Zb, Ústava Slovenskej rePubliky v anení neskorších právnych predpisov (ďalej ako ,,ús,uva SR..), zákonČ' 369/1990 Zb' o obecnom zriadení v zněni nest*ii"r, pr"ffi",'" 
"ri zdkón r.' +otíďá n,občiansky ákonník v zneníneskorŠÍch PredPisov (d'alej ako "obči;;ky ákorník"f ;;;i;;u;n.,itonne.pho,no.n"nie obce, resp. mestskej časti abyvŠeobecne záváaným nariádením oumedlávaIa práva'vlastnikoiia.laaať s ich 

".tr"i"lir"rr"mi. }ediným limitujúcimustanovením vlastníka v-tejto súvislosti je § l27 obei*rt.ňo-rratá*nu, ktoré všakt-akét-o rplnomocnenie obce v danomPríPade rovnako neobsahuje, nakol'ko oiciinrty ákň;ř6r;;ř súkromnopnívn 
"-rrtiv,a teda nie vďahyv oblastiverejnej správy.

Podťa Čl' 68 ÚstavY SR 
",/o 1le,ciac|.Územnej -samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplyvajúcich pre samosprávu zo zákonamóŽe obec a vYŠŠÍ Územný celok vYdavat'isiáu"r, i,nur"i ,rriri"ria". Totourt*ouáni. upravujúce normotvornú činnosťobce vo veciach Územnej samo"P'á"y;' ri*iávané ustanoventm cl. z á;:i Údilri a"iri ktorého ,,každý móže konat, čonie je zókonom zakdzané, a nikaho němozno ntitiť, 

"by 
krr;i ;;;;;,-čo zákon ,"raoa,rž uii.ž čl. l3ods. l písm. a) ústavySR' Podl'a ktorého 

"Povinnosti možno uHajať zókonom aleb|o ir rŽLňa, zákona, iiii. ,"ůirch a pri zachivaní záHadryýchpráv a slobóď'.

Podřa § 4 ods' 3 zÁkona Č,369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (d,alej len ,,zÁkono obecnomzriadenÍ") 
"obec nri uýl<9n1 

'o'o'Pia'y-'a!ya za.be3y"áj; ,";;;-p:ospešy( ,iuzty, iajma nakladanie s komunálnymodPadom a drobrým stavebným oaPoaoi,'u'á)zi?oFi: cirnry, oií ,irt i ,,údržb;-;;;"jó zekne q verejného osvetlenia,zásobovanie vodou, odvódzanie od;adoÓÁ ;óa, ,oHoairiJ, ,iŽoŮrulri ,odami zo zúmj a miestnu verejnú dopravu,..
Podl'a § 6 ods' l zákona,o obecnom niadení ,,obec móže vo veciach úr"!r:! samospróvy vydávať nariadenia; nariadenienesmie bYť v rozPore s Úsfuvou Slovenskej u???lilv: úrt-rrý;; ;;;rnmi, záLonmi i m"árirrirodnými zmluvami, s ktorymivYslwila súhlas NÓrodná rada Slovensr"i i"prbtiu ; k;r;;;:;;;ríffiorora a vyhlósené spósobom u.stanoverým zákonom,,.
Z vYŠŠie uvedených ustanovení vYPlýva, že Mestská časť Bratislava - Nové Mesto nemóže zasahovať do súkromnoprávrrychvďahov v ro?Por€ s Ústavou sn á zakonmi a ukladai-vh;ill;;;rprávcovi, resp. užívate1,ovi nehnutelhostí v súkromnomvlastníctve jednak (i) zodpovedn",ť ;;-;iriil a poriadok nu n"r,nui.t,nostiach, Ř;il;ja. súkromné osoby, a tiež (ii)Povinnosť bezodkladne odstrániť -"ei't,ni" u poriadok nad ramec-zrikonu, pr"táz" rý#kolaním by prei<ročila svojePrávomoci vYPlývajúce Či už zo 

'ar'onu 
o ouecnom niadeni alebo z ústavý šn, eo ,íton-o obecnom aiadeníexplicitnevylučuje.
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Mestská Časť Bratislava - Nové Mesto ako 
9rgán 1eljnej správy teda nemóže zasahovaťdo súkromnoprávnych záležitostívlastníkov nad rámec 

.zéko.na, Z"d;;;d";, tné vďahý 
" ,.it oriro,n práve sú nastaverté inýnr spósobom a verejná moc,

ktorou výkon samosonívlej Po'ouná'iioi'" n'po"r,ybne je, 
"",náz.'a" &crrto ,urJoJui, 

"rur*"; 
svojvóle ani nariadeniamiobce' resP' mestskej iasti, Ři"*"tlÁ"-iáru'aospel o i,ilt*]ř* v próteste prokuratoápri obdobnom ustanovení aktuálnei|'"'.,llilí*"o)jj?§:§ó'mf[:"xxiti"*ilI.;:íil"".?a;řr-,r-* ilK3 č 6120|5" o"a.x""-í čistoty

K § 5 ods.2 Náwhu VZN:

Návrh predmetného ustanovenia ukladá 
,.vlastníkovi, správcovi, nájomcovi alebo užívateíovi povinnosť udržiavaťnehnuteÍnosti v súkromnom vlastníctve v Čistote . oár,jr.r- ,-"t, .ov nečistota z nich nebola zanášaná na verejnéPriestranstvo a abY svojim stavom nenarúšali vzhrad mestskej e.riiáiiuotne prortr"oi". i"or,rorou.li bezpečnosť a zdravieobčanov rovnako nad rámec zákona, P,.á'oi" žiadne ,at-"l irrtrnou"ni" Mestskú časť Bratislava _ Nové MestoneoPrávňuje obmedzovať vlastnícke Prava suolettou ,,ikoinJr," ora* uttaaanírnpo""""r,, udržiavať konkrétny vzhíadsvojej nehnutelnosti vsúkromnom viastníctve, alebo inak nakladai s nehnutelnosťou vsúkromnom vlastníctve. Jedná sa

pritom o zásah do súkromnoprávnych vzťahov upravených v občianskom zákonníku (napr. órzz občianskeho zákonníka). Aj
il:.::?,:l5X1:]", lfl:Tij;:?ilJ:ffi] samosprávy upravovať právne vzťahy u oň.rii u".";nej správy limitovaná čl. 2

Poukazujeme tieŽna skutoČnosť,_Že Podl'a protestu Prokurátora ,,ukladanie povinností vlastníkom (správcom, nájomcom čiuŽÍvatelbm) -ÍYzict<Ym aPrÓ'vniclcYm'o'iiaň'- v stivislosti s cistáiim' a údržbou ich majetku, resp. udržiavaním konkrétnehovzhťadu nehnuteťností formou 'sá"t""'" )áallého ,orioi"r}o i""r'rorpor" so zákonám. I/šeobecne zavcizr,rym nariadenímmesta totiŽ nemoŽno 
'Íko'u "a"a'}iá'i"i"Šti u, opoi , ,iii* L'ani prípadné ,p1,oioci"nie umožňujúce mestskej časti?#II?X,;;,?,#:,r:;7,;::";!ůiť?H:Íi::;*í;:í!í;ená iutomati"ry ,áž;^r p," ,",í,il-i^t",,to,o,ir

S ohíadom na vYŠŠie uvedené navrhujeme, aby Mestská časť Bratislava - Nové Mesto prehodnotila znenie Návrhu VZNaPred jeho Prijatím houPravila tak, abY vňom boti upr* -rr"hu_zohíadnené pripomienky prokurátora uvedenév proteste prokurátora a aby boIo uvedené do súladu s ptatnou právnou úpravou.

Reality, a.s.
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