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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. vyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 269/14/5511-5 zo dňa 

04.12.2014 (ďalej len „protest“) ako celku. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 15.12.2014 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. k. Pd 

269/14/5511-5 zo dňa 04.12.2014 (ďalej len „protest“) proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov Mesta Žilina (ďalej len „VZN“).  

 

Orgán verejnej správy, ktorý napadnutý právny predpis vydal (t.j. v zmysle 

ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo),  je povinný o proteste rozhodnúť a v prípade, 

že mu vyhovie, nezákonný predpis zrušiť alebo nahradiť novým, ktorý bude v súlade so 

zákonom. 

Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora nevyhovie, alebo mu vyhovie iba 

čiastočne t.j. ak mestské zastupiteľstvo nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora 

svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor podať na krajský súd návrh na 

vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. 

 

Dôvody protestu prokurátora ako aj odôvodnenie navrhovaného postupu sú bližšie 

uvedené v priloženej správe k protestu. 

 

   

SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA 

 

 Prokurátor v podanom proteste konštatuje, že VZN upravujúce podrobnosti 

o používaní symbolov Mesta Žilina je z hľadiska svojej formy v súlade so zákonom a inými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a rovnaký záver platí aj o procese jeho prijímania, 

avšak samotný obsah VZN je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom 

podaným protestom sa domáha zrušenia predmetného VZN. 

 

K čl. 1 VZN : podľa tohto článku Mesto Žilina používa vlastné symboly, ktorými sú 

(okrem tých, ktoré sú uvedené v zákone o obecnom zriadení) naviac aj zástava a farby Mesta 

Žiliny.  

Zákon o obecnom zriadení nepozná a ani neumožňuje mestám aby používali iné 

symboly, ako sú vymedzené v zákone o obecnom zriadení. 

 

V zmysle ustanovenia § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:  obec 

má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri 

výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka 



obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby 

môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.  

Výpočet symbolov mesta je pozitívny a taxatívny, a sú nimi výlučne: erb, vlajka, 

pečať, znelka. Z uvedeného spôsobu zakotvenia jednotlivých druhov symbolov mesta formou 

numerus clausus vyplýva, že počet symbolov mesta nemožno rozširovať, t. j. mesto si nemôže 

zaviesť iné než zákonom predpokladané druhy symbolov mesta, ktoré by mohlo používať 

v úradnom styku. Použitie akýchkoľvek iných vonkajších „propagátorov“ mesta (napr. logo, 

heslo, farby ...) je výlučne marketingovým inštitútom a z hľadiska zákona o obecnom zriadení 

ich nemožno zaradiť medzi symboly obce, pričom ako také môžu slúžiť napr. na vhodnú 

reklamnú prezentáciu mesta. 

Z hľadiska kompetencie orgánov mesta patrí schvaľovanie symbolov mesta do 

právomoci mestského zastupiteľstva. Uvedené schvaľovanie mestským zastupiteľstvom sa 

spravidla deje schválením štatútu mesta, v ktorom sú príslušné symboly mesta obsiahnuté.  

V podmienkach mesta Žilina túto problematiku upravuje Štatút Mesta Žilina vydaný 

formou VZN č. 7/2010, kde v čl. 21 sú ako symboly mesta uvedené: erb, vlajka, pečať. 

Podrobné vyobrazenie symbolov Mesta Žilina tvorí prílohu tohto štatútu. 

 

Ďalej v odôvodnení protestu prokurátor uvádza: VZN určuje povinnosti primátorovi, 

poslancom, zamestnancom mestského úradu, právnickým o fyzickým osobám v súvislosti 

s používaním v ňom označených symbolov mesta (napr. čl. 2, čl. 3, čl. 4, čl. 5, čl. 6, čl. 7), čo 

je v rozpore s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  Podzákonné normatívne právne akty, vykonávacie predpisy, medzi ktoré 

bezpochyby patria aj všeobecne záväzné nariadenia podľa čl. 68 Ústavy SR musia 

rešpektovať ústavný princíp ukladania povinností uvedených v čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy 

SR, podľa ktorého povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona v jeho 

medziach a pri zachovávaní základných práv a slobôd. Ustanoveniami VZN obsahujúcimi 

povinnosti v súvislosti s používaním symbolov vytvára mesto skutkové podstaty priestupkov, 

či správnych deliktov čo by pri uplatňovaní sankcií mohlo v praxi spôsobiť disproporciu vo 

vzťahu k princípu právnej istoty. 

 

K obsahu čl. 2 VZN uvádzame, že odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta používa 

mesto v zmysle § 1b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle ktorého: 

„obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, 

oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.“ Toto ustanovenia 

reaguje na rozdelenie pôsobnosti mesta do dvoch oblastí: 

- tzv. samosprávna pôsobnosť mesta – vlastný výkon samosprávy mesta, kedy mesto 

používa úradnú pečiatku s erbom mesta a názvom mesta, 

- tzv. odvodená pôsobnosť mesta – prenesený výkon štátnej správy, kedy v zmysle 

ust. § 5 ods. 3 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky 

a ich používaní v znení neskorších predpisov mesto použije odtlačok úradnej 

pečiatky so štátnym znakom, nápisom Slovenská republika a názvom mesta na 

rozhodnutia alebo osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnení  vo veciach, 

v ktorých vykonáva štátnu správu podľa osobitných predpisov. Za porušenie 

povinnosti podľa § 5 ods. 3 zákona o štátnych symboloch môže okresný úrad 

uložiť v súlade s § 14 ods. 2 cit. zákona pokutu do výšky 6.638 €. 

 

 K obsahu čl. 5 a čl. 6 VZN upravujúce spôsob používania vlajky mesta a zástavy 

mesta ak sa používajú spolu so štátnou vlajkou uvádzame, že spôsob používania štátnej vlajky 

spolu s vlajkou obce a spôsob používania štátnej zástavy je upravený v § 8 a v § 10 ods. 4 

zákona o štátnych symboloch. Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona (teda napr. aj nad 



umiestňovaním štátnej vlajky spolu so zástavou obce) vykonáva Ministerstvo vnútra SR 

a okresné úrady, ktoré v rámci dohľadu predovšetkým upozorňujú na zistené nedostatky 

a požadujú a kontrolujú ich odstránenie. Nie je teda možné aplikovať ust. čl. 9 VZN, že 

dohľad vykonáva mestský úrad, mestská polícia a poslanci mestského zastupiteľstva. 

 

Záverom prokurátor konštatuje, že nariadenie vykazuje v mnohých bodoch znaky 

organizačného aktu, ktorý je určený osobám a orgánom pôsobiacim vo vnútornej štruktúre 

mesta, pretože ich zaväzuje k určitému konaniu, určitým právam a povinnostiam na rozdiel od 

všeobecne záväzných nariadení adresovaných komukoľvek. Na vydanie organizačných aktov 

nie je potrebné osobitné zmocnenie a mesto ich môže prijať ako interný právny akt. 

 

S poukazom k vyššie uvedenému a ku skutočnosti, že symboly mesta a ich podrobné 

vyobrazenie je predmetom úpravy Štatútu mesta Žilina, navrhujeme protestu prokurátora 

vyhovieť a napadnuté VZN 2/1992 zrušiť. Následne po rozhodnutí Mestského zastupiteľstva 

v Žiline o proteste bude predložený návrh VZN v intenciách tohto rozhodnutia. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  

 

Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny. 

 

Materiál bol prerokovaný v mestskej rade s odporučením schváliť ho. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 


