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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 257/14/5511-6 zo dňa 

18.11.2014 (ďalej len „protest“) ako celku, 

2. vyhovenie protestu v časti týkajúcej sa čl. 3, ods. 3, 4 a 5, čl. 5 ods. 4, 

písm. b) VZN, ktoré budú vypustené, 

3. vyhovenie protestu v časti týkajúcej sa čl.10 ods.1 VZN, a to tak, že 

celý článok 10 VZN bude nahradený novým znením 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 21.11.2014 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. k. Pd 

257/14/5511 - 6 zo dňa 18.11.2014 (ďalej len „protest“) proti všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Žilina č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území 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. 

 

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 z hľadiska procesu prijímania VZN bol 

tento v súlade so zákonom, avšak podľa jeho názoru obsah VZN je v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, pričom podaným protestom sa domáha zrušenia proti čl. 2 

ods. 4, prvej časti, čl. 3, druhej časti, čl. 5 ods. 4, 5, čl. 6, čl. 8, tretej časti, čl. 9, čl. 10 ods. 1 

a čl. 11 ods. 1, štvrtej časti VZN.  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina prijalo v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, a podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Žilina, ktorým v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení určilo okrem iného aj pravidlá času prevádzky služieb na 

území mesta Žilina.  



 K podanému protestu považujeme za potrebné vyjadriť sa predovšetkým k problematike § 

6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4 ods. 3 písm. d) cit. Zákona. Nakoľko sa 

nemôžeme stotožniť s názorom prokurátora. 

V zmysle čl. 6 VZN 2/2009 určilo mestské zastupiteľstvo pravidlá prevádzkovania 

nočného času po 22.00 hod a to tak, že podnikateľ môže poskytovať služby po 22.00 hod len 

na základe rozhodnutia mesta Žilina. V zmysle uvedeného je podnikateľ povinný písomne 

požiadať o vydanie rozhodnutia o povolení nočného prevádzkového času, prípadne na zmenu 

nočného prevádzkového času najneskôr 15 dní pred otvorením prevádzkarne na tlačive 

vydanom príslušným odborom Mestského úradu v Žiline. 

 

V zmysle teórie správneho práva  sa všeobecne záväzné nariadenie definuje ako 

normatívny právny akt vydaný obecným zastupiteľstvom, ktorého obsah je záväzný pre všetky 

fyzické a právnické osoby trvalo alebo prechodne, náhodne či jednorázovo sa zdržiavajúce na 

tom -ktorom území obce. Z tejto definície teda možno abstrahovať, že podstatným znakom 

všeobecne záväzného nariadenia je jeho normatívnosť, t.j. vzťahuje sa na neurčitý počet 

prípadov rovnakého druhu. ,,Normatívnym právnym aktom nikdy nemožno riešiť konkrétny 

prípad, rieši sa ním celá skupina prípadov, je určený na opakované používanie, ma všeobecnú 

povahu.,, Opakom normatívnosti je individuálnosť, teda opakom normatívnych právnych 

aktov sú individuálne právne akty.  Mestské zastupiteľstvo teda v rámci svojej zákonnej 

kompetencie prijalo VZN- normatívny právny akt, ktorým určilo pravidlá času prevádzky pre 

obyvateľov mesta Žilina. Týmito pravidlami zároveň určilo aj podmienky prevádzkovania 

nočnej prevádzky. Úmyslom zastupiteľstva pri schvaľovaní takto koncipovaného nariadenia 

bolo, aby prijatým VZN neobmedzovali slobodu podnikania svojich občanov, ale vytvorili 

predpoklady, teda určili pravidlá za splnenia ktorých bude možné povoliť  prevádzkam 

otváracie hodiny v čase nočného kľudu, za súčasného dodržiavania podmienok nočného 

kľudu pre občanov, ktorí bývajú v blízkosti prevádzky.  

Určením všeobecných pravidiel nočnej prevádzky tak zastupiteľstvo naplnilo dikciu 

ust. § 4 ods. 3 písm. i) a zároveň umožnilo formou rozhodnutia- individuálneho právneho aktu 

starostovi určiť individuálne nočný prevádzkový čas konkrétneho prevádzkovateľa reflektujúc 

miesto ako aj hustotu zaľudnenia v okolí tej ktorej prevádzky.  Postavenie starostu ako 

výkonného orgánu obce znamená, že okrem realizácie vlastnej vyhradenej kompetencie, 

v rámci ktorej najmä vykonáva správu obce, ,,uvádza do života aj rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva prijaté v oblasti správy obce, ktoré obec zabezpečuje a rovnako aj úlohy 

v oblasti súkromnoprávnych vzťahov, do ktorých obec vstupuje.,, Vychádzajúc z aplikačnej 

praxe by ani nebolo možné iným zákonným spôsobom naplniť účel zákona pri zachovaní  

základného znaku VZN, ktorým je normatívnosť a súčasne zabezpečiť ochranu  práva 

občanov na podnikanie, a teda zastupiteľstvo by bolo nútené rozhodovať o nočnej prevádzke 

konkrétneho prevádzkovateľa formou VZN, čo sa prieči podstate a účelu normatívnosti VZN. 

Zároveň by sa obmedzilo  právo prevádzkovateľa na podnikanie, kedy by sa neprimerane dlhý 

čas obmedzila jeho možnosť vykonávať v prevádzkach podnikateľskú činnosť.  

 ,,Výklad právneho predpisu nesmie obmedzovať, resp. brániť v reálnom uplatnení 

základného práva. Medzera v právnej úprave nemôže mať za následok porušenie základného 

práva sťažovateľa garantovaného Ústavou Slovenskej republiky. V takomto prípade je 

potrebné použiť taký výklad, ktorý by základné právo nielenže porušoval, ale naopak 

garantoval.,, 

Čl. 13 ods.2 Ústavy SR:, ,Medze základných práv a slobôd možno upraviť za 

podmienok ustanovených touto Ústavou len zákonom 

V zmysle Nálezu ÚS SR sp. zn. II. ÚS 70/1997 ,,Súčasťou normotvornej právomoci obce 

nemôže byť prijatie VZN obmedzujúceho právo podnikať. Právo podnikať sa podľa Ústavy SR 

zaručuje so sprísnenou ochranou, pretože ústavodarca dovolil iba Národnej rade, aby formou 



zákona upravila podmienky uplatnenia tohto práva. Teda, podľa tohto názoru, iba Národná 

rada SR môže formou zákona upravovať právo na podnikanie, nie však formou všeobecne 

záväzného nariadenia... 

 

 K čl. 2 ods. 4 VZN t. j. k definícii pojmu nočný pokoj uvádzame, že ako prokurátor 

správne uviedol, mesto definovalo niektoré pojmy, ktoré majú súvislosť s právami 

a povinnosťami, ktoré vyplývajú s ďalšieho obsahu VZN. Definícia týchto pojmov 

neodporuje definíciám týchto pojmov v iných právnych predpisoch. Ďalej prokurátor uvádza, 

že definície niektorých pojmov v podobe, akú právne predpisy nepoznajú, vo svojej podstate 

však nie je sú  v rozpore so zákonom, keďže samé o sebe či v spojení s ostatnými 

ustanoveniami VZN nemajú vplyv na práva  a povinnosti fyzických či právnických osôb. 

Podľa prokuratúra je definícia pojmu ,,nočný kľud,, v podobe, akú právne predpisy 

nepoznajú, pričom mesto nie je zákonom splnomocnené na jeho prijímanie, a to najmä 

z dôvodu, že porušenie nočného kľudu je priestupkom v zmysle  §47 zákon o priestupkoch. 

Vzhľadom na to, že jedným zo  základných účelov VZN je, aby boli v reálnom živote a teda 

v praxi aplikovateľné s ohľadom na zachovanie právnej istoty obyvateľov, na ktorých sa dané 

VZN vzťahuje. Nedefinovaním pojmu nočný kľud by mohlo dôjsť k nejednoznačnosti pri 

výklade jednotlivých ustanovení, čo by navyše bolo aj v rozpore s úmyslom 

zákonodarcu/zastupiteľstva uviesť do života VZN, ktoré bude v praxi nejednoznačne 

aplikovateľné. Sme teda toho názoru, že definovaním pojmu ,,nočný kľud,, nedošlo 

k prekročeniu zákonného splnomocnenia mesta. Normotvornú právomoc podľa § 68 Ústavy 

môže mesto uplatniť kedykoľvek aj bez splnomocnenia v zákone, nemôže však obmedzovať 

práva  a povinnosti obyvateľov  a máme za to, že práve nedefinovaním tohto pojmu by  mohlo 

dôjsť k ohrozeniu práv a povinnosti obyvateľov. 

 

Vzhľadom na rôzne možnosti výkladu a s poukazom na vyššie uvedené preto 

navrhujeme rozhodnúť o proteste nasledovne, pričom stále zostane zachovaná podstata a účel 

VZN: 

 

1. nevyhovieť protestu proti VZN ako celku (t.j. zrušením celého VZN), 

2. vyhovieť mu v časti týkajúcej sa čl. 3, ods. 3, 4 a 5, čl. 5 ods. 4, písm. b), a to tak, 

že ustanovenia, ktoré ukladajú podnikateľom povinnosti  zhodné s povinnosťami 

uloženými inými právnymi predpismi budú vypustené, 

3. vyhovieť v časti týkajúcej sa čl. 10 ods.1 VZN, a to tak, že celý článok 10 VZN 

bude nahradený novým znením 

 

Konkrétne: 

- povinnosti podnikateľa uvedené v čl. 3 ods. 3 VZN ako zabezpečiť, aby pri činnosti 

prevádzkarne nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja, verejného 

poriadku vyplýva z ust. § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, 

- povinnosť dodržiavať určený prevádzkový čas vyplýva zo zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a je predmetom 

kontroly vnútorného trhu orgánmi Slovenskej obchodnej inšpekcie 

- povinnosť podnikateľa uvedená v čl. 3 ods. 4 súvisí s rešpektovaním verejného 

poriadku a v jeho rámci dodržiavania nočného kľudu a tiež dodržiavania 

prevádzkového času a vyplýva podnikateľovi z vyššie uvedených právnych predpisov, 

- povinnosť podnikateľa uvedená v čl. 3 ods. 5 písomne ohlásiť ukončenie (zrušenie) 

prevádzky vyplýva podnikateľovi z ust. § 15 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, 



- čl. 5 ods. 4 písm. b) VZN stanovuje podnikateľovi povinnosť priložiť k žiadosti 

doklad preukazujúci likvidáciu komunálneho odpadu. V zmysle zákona o odpadoch za 

nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta je zodpovedné mesto a nie 

pôvodca odpadu. V rámci nakladania s komunálnym odpadom zabezpečuje všetky 

náležitosti súvisiace s týmto procesom mesto, ktoré následne nariadením určí výšku 

miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

 

Mesto Žilina sa v týchto bodoch stotožňuje so záverom prokurátora ohľadom duplicity 

takto prevzatých povinností, kedy by mohlo dôjsť k tomu, že rovnaká povinnosť je uložená 

zákonom a aj nariadením, a teda spôsobuje duplicitu možného postihu takejto osoby nielen za 

porušenie zákona ale aj za porušenie VZN. 

 

Pri tvorbe VZN sme sa snažili ísť vždy maximálne v rámci zákonných hraníc tak, aby 

sme čo najviac chránili obyvateľov mesta.  Zákonná úprava je pokiaľ ide o právomoci obce 

regulovať verejný poriadok dosť nejasná a v poslednom čase je tu trend kontrolných orgánov 

vykladať naše oprávnenia zužujúco, čo spôsobuje to, že mesto nemá dostatočne účinné 

nástroje na riešenie mnohých oprávnených podnetov a sťažností jeho obyvateľov.  Mnohokrát 

je to otázkou výkladu, kde ležia hranice oprávnenia mesta samostatne si upravovať vlastné 

veci. Príslušné orgány niektoré kompetencie vidia inak ako my a prikláňajú sa k v súčasnosti 

presadzovanému reštriktívnemu prístupu k interpretácii ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) 

zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého: obec pri výkone samosprávy zabezpečuje 

verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. 

 

K namietanému čl. 10 ods. 1 VZN uvádzame:  zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

§ 86 písm. b) ustanovuje, že  priestupky porušenia VZN obce môžu v blokovom konaní 

prejednávať obce. S možnosťou prejednania priestupku v blokovom t.j. skrátenom konaní  je 

nevyhnutne spojená nutnosť vykonávať, spravidla v teréne, aj kontrolnú činnosť, ktorá 

prejednaniu priestupku logicky predchádza. Podľa nášho názoru, inštitút prejednania 

priestupku v sebe už vykonávanie kontroly dodržiavania VZN pojmovo zahŕňa. Zákon 

o priestupkoch navyše neustanovuje, že na vykonávanie kontroly resp. realizáciu blokového 

konania je príslušná zúžene len obecná či mestská polícia ale obec/ mesto. Z tohto dôvodu 

sme toho názoru, že vykonávanie kontrolnej činnosti a samotné prejednanie priestupku 

v blokovom konaní môžu vykonávať aj poverení zamestnanci mesta a nie len mestskí 

policajti. Z uvedeného vyplýva, že vzťahy deklarované v čl. 10 VZN sú založené už 

samotným priestupkovým zákonom a vo VZN sú spomenuté najmä kvôli právnej istote 

občanov mesta. Nakoľko sa však v praxi daný inštitút kontroly VZN radovými 

zamestnancami mesta nevyužíva a kontrolu a blokové prejednanie priestupkov realizuje 

prakticky len mestská polícia, navrhujeme v tejto časti protestu prokurátora vyhovieť, aj keď 

z odlišného právneho dôvodu a navrhujeme čl. 10 VZN zrušiť a nahradiť novým znením : „1. 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia.“   

 

Vzhľadom na uvedené úpravy je potrebné prijať vyššie uvedené zmeny VZN a to 

novým VZN.  

 

Následne po rozhodnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline o proteste bude predložený 

návrh zmeny 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 doplniť materiál o uvedenie 

konkrétnych ustanovení VZN, pri ktorých sa protestu prokurátora vyhovie. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 


