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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
A.  berie na vedomie 
 
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II č.k. Pd 30/13 - 7 podľa § 22 ods. 1 
písm. a) bodu 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti  
Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003 
 
 
 
B. vyhovuje čiastočne 
 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II č.k. Pd 30/13 - 7 podľa § 22 ods. 1 
písm. a) bodu 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti  
Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003 s tým, že v lehote do 90 dní od doručenia protestu 
bude predmetné VZN zrušené a nahradené novým VZN bez súčasných ustanovení § 2,  
§ 5 ods. 2, ods. 3, ods. 4, § 6 a § 7. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 Dňa 02.05.2013 bol na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov doručený protest 
prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II č.k. Pd 30/13 - 7 podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2 
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003 na základe 
podnetu na preskúmanie súladu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov 
č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava - Ružinov zo dňa 16.12.2003 so zákonom doručeného Okresnej prokuratúre Bratislava II 
dňa 27.02.2013. 
 

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II v podanom proteste žiada (v zmysle § 25 
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov), aby bolo o proteste rozhodnuté v 
lehote 30 dní od jeho doručenia a súčasne navrhuje, aby bolo všeobecne záväzné nariadenie v 
napadnutom rozsahu zrušené, príp. nahradené všeobecne záväzným nariadením, ktorého obsah bude v 
súlade s platnými právnymi predpismi a to v lehote do 90 dní od doručenia protestu. 
 
 

Z obsahu protestu prokurátora uvádzame nasledovné vrátane právnych skutočností 
(zvýraznené tučnou kurzívou), ktoré sú podľa názoru prokurátora v rozpore s právnymi predpismi: 
 
Dňa 16.12.2003 bolo Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Ružinov schválené 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej len „VZN“). 
 
VZN bolo prijaté na základe § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), na základe ktorého obec pri výkone samosprávy určuje 
nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. 
 
V danom konkrétnom prípade možno konštatovať, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Ružinov pri vydávaní VZN nerešpektovalo platnú právnu úpravu a niektoré podmienky 
ustanovilo nad rámec svojej právomoci vyplývajúcej zo zákonnej úpravy resp. v rozpore so zákonom 
o obecnom zriadení. 
 
Napádané VZN v § 5 ods. 1 stanovilo, že „podnikatelia fyzické osoby a právnické osoby oznámia 
mestskej časti najneskoršie v deň zriadenia prevádzkarne čas predaja v obchode a čas prevádzky 
služieb v súlade s pravidlami času predaja a času prevádzky služieb VZN“. 

 

Miestne zastupiteľstvo stanovilo v spornom VZN povinnosť podnikateľov oznamovať čas predaja v 
obchode a prevádzky služieb Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Uvedené ustanovenie je však v 
rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá stanovuje, že povinnosti možno okrem iného ukladať 
zákonom. Zákon o obecnom zriadení oprávňuje obec - mestskú časť upraviť pravidlá času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb. Úprava danej problematiky však musí korešpondovať s platnou 
právnou úpravou. Zastupiteľstvo mestskej časti je potom povinné pri prijímaní všeobecne záväzných 
nariadení súlad zamýšľaného s právnym poriadkom Slovenskej republiky a obsah prijímaného 
všeobecne záväzného nariadenia stanoviť tak, aby vychádzal zo zákonného splnomocnenia. Miestne 
zastupiteľstvo nie je oprávnené prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení upravovať otázky a 
riešiť problematiku, na ktorú ju zákon nezmocnil.  

Samosprávu obce zákon o obecnom zriadení vymedzuje v ustanovení § 4 ods. 1, podľa ktorého 
jednotlivé obce samostatne rozhodujú a uskutočňujú všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej 



osobe, a demonštratívnym spôsobom v ustanovení § 4 ods. 3, pod ktorého písm. i) je zahrnutá aj 
samosprávna funkcia upravená napádaným VZN. Výpočet samosprávnych funkcií obce uvedený v § 4 
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov treba interpretovať reštriktívne tak, že do samosprávnej pôsobnosti obce patria iba tie 
záležitosti, ktoré sa svojou povahou dotýkajú územných samosprávnych celkov (miestnych záujmov 
obyvateľstva), za ktoré môžu obce niesť samostatne aj zodpovednosť. Obce svojou normotvornou 
činnosťou podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky nemôžu obmedziť základné práva a slobody 
garantované Ústavou. Pokiaľ sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým osobám 
a právnickým osobám, aj pôvodná normotvorná pôsobnosť obce (mestskej časti) je limitovaná čl. 2 
ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a 
nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. V danej veci však VZN upravuje 
záležitosti podnikania takým spôsobom, že mestská časť Bratislava - Ružinov v ňom už nevystupuje 
ako orgán územnej samosprávy, ale ako subjekt ukladajúci povinnosť jednostranným príkazom 
smerujúcim právnickým osobám a podnikateľom oprávnených podnikať na základe živnosti. 
Ukladanie povinnosti v napadnutom VZN nemá oporu v žiadnom zákone. V danom prípade teda 
miestne zastupiteľstvo nebolo oprávnené prostredníctvom VZN ukladať podnikateľom 
oznamovaciu povinnosť. 
 
 
Cieľom prijímania všeobecne záväzných nariadení obcami nemá byť deklarovanie určitých právnych 
skutočností uvádzaných v zákonoch resp. iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ale 
prijímanie „vlastných návrhov na riešenie konkrétnej problematiky“ za predpokladu, že sú na takúto 
činnosť obce oprávnené. Predmetom úpravy práv a povinností jednotlivca, resp. kolektívu fyzických a 
právnických osôb prostredníctvom všeobecného záväzného nariadenia obce majú byť iba tie otázky a 
skutočnosti, ktoré neboli právne upravené zákonom a na ktorých úpravu konkrétny zákon samotnú 
obec splnomocňuje. Predmetom úpravy všeobecného záväzného nariadenia obce by nemalo byť 
citovanie pojmov prevzatých z iného právneho predpisu alebo deklarovať právny stav už 
prostredníctvom zákona stanovených ustanovení. Miestne zastupiteľstvo malo pri riešení 
problematiky a tvorbe obsahu VZN upriamiť pozornosť iba na určenie „času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb“ a nie na opisovanie iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Preto 
možno ustanovenia § 2, § 5 ods. 2, ods. 3, ods. 4, § 6 a § 7 napádaného VZN hodnotiť ako 
nadbytočné a tieto je potrebné pri zmene alebo prijímaní nového VZN vypustiť. 
 
 
K podanému protestu referát MD a PČ MÚ uvádza nasledovné stanovisko: 
 
1. Podaný protest je dôvodný v časti napadnutého ustanovenia § 5 ods. 1 predmetného VZN v zmysle 
odôvodnenia prokurátora, nakoľko je v rozpore s Ústavou SR a zákonom.  
 

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že v zmysle uvedeného 
ustanovenia VZN mestská časť vedie evidenciu (databázu) podnikateľských subjektov, ktorí si na 
území mestskej časti zriadili prevádzkareň obchodu alebo služieb. Túto evidenciu referát MD a PČ 
v praxi využíva najmä pri riešení rôznych podnetov a dotazov (sťažnosti, žiadosti v zmysle 
infozákona, žiadosti o poskytnutie súčinnosti v zmysle osobitných predpisov, ...) od občanov, mestskej 
polície a ďalších subjektov (exekútori, súdy, daňové úrady, iné orgány štátnej a verejnej správy, ...) 
dotýkajúcich sa konkrétnej prevádzkarne resp. podnikateľského subjektu. V neposlednom rade údaje 
z predmetnej evidencie tvoria podklad pre vypĺňanie dotazníkov Štatistického úradu SR, ktoré je 
každoročne mestská časť ako štatistická jednotka povinná poskytovať ŠÚ SR v zmysle zákona 
o štátnej štatistike (§ 17 a § 18). Nesplnenie tejto povinnosti môže byť zo strany ŠÚ SR sankcionovaná 
udelením pokuty.       

Oznamovaciu povinnosť podnikateľských subjektov o prevádzkovom čase a zriadení 
prevádzkarne ustanovenej v § 5 od. 1 VZN neukladá podnikateľským subjektom, tak ako konštatuje 



prokurátor v podanom proteste, žiadny platný právny predpis a obec (mestskú časť) zákon o obecnom 
zriadení na ukladanie takejto povinnosti podnikateľským subjektom nesplnomocňuje. 

Bez tejto oznamovacej povinnosti však mestská časť nebude mať žiadne relevantné údaje ako 
podklad ne vedenie evidencie podnikateľských subjektov a prevádzkarní na jej území, ktoré využíva 
pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov a teda nebude schopná 
tieto povinnosti riadne plniť. 
 
2. Podaný protest je dôvodný aj v časti napadnutých ustanovení § 2, § 5 ods. 2, ods. 3, ods. 4, § 6 a § 7 
predmetného VZN, z časti z dôvodu ich nadbytočnosti, nakoľko uvedené ustanovenia sú upravené 
v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch a ide len o nadbytočné premietnutie ich obsahu do 
textu VZN, a z časti z dôvodu ich rozporu s platnou právnou úpravou, nakoľko niektoré právne 
predpisy, na ktoré odkazuje text predmetných ustanovení VZN, boli od roku 2003 zrušené a nahradené 
novými predpismi resp. boli novelizované.  
 
 

Referát MD a PČ MÚ na základe vyššie uvedeného a odporúčania z rokovania operatívnej 
porady starostu zo dňa 14.05.2013 navrhuje s prihliadnutím na skutočnosti uvedené k ustanoveniu 
§ 5 ods. 1 VZN vyhovieť protestu prokurátora iba čiastočne a prijať nové VZN bez súčasných 
ustanovení § 2, § 5 ods. 2, ods. 3, ods. 4, § 6 a § 7. 























STANOVISKO 
 
 
 
K bodu: “Návrh na prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava 
II., podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov, proti Všeobecne záväznému nariadeniu  Mestskej časti  
Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003“ 
 
 
Predkladateľ:   Ing. Dušan Pekár, starosta 
 

 
zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  14. 5. 2013 
___________________________________________________________________ 

 
KLPaK 
 
 
prerokovala a  
 

1. berie na vedomie  „protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II. č.k. 
Pd 30/13 – 7 podľa § 22, ods. 1, písm. a), bodu 2 zákona č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mestskej časti Bratislava – Ružinov  č. 5/2003 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava 
– Ružinov zo 16. decembra 2003  

 
2. vyhovuje čiastočne protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II č.k. 

Pd 30/13 – 7 podľa § 22, ods. 1, písm. a), bodu 2 zákona č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov, proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava 
– Ružinov zo 16. decembra 2003 s tým, že v lehote do 90 dní od doručenia 
protestu bude predmetné VZN zrušené a nahradené novým VZN bez súčasných 
ustanovení § 2, § 5 ods. 2, ods. 3, ods. 4, § 6 a § 7. 

 
 

Hlasovanie:   Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

 
 
        
        JUDr. Daniela Šurinová v. r.  
             predsedníčka komisie 
 
V Bratislave, 14. 5. 2013 
Zapísala: Zeleníková 
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