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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava - Ružinov  
po prerokovaní materiálu: 

A.                                                    b e r i e   na   v e d o m i e :  

1. Upozornenie prokurátora z Okresnej prokuratúry Bratislava II pod �íslom Pd  
116/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti Všeobecne záväznému nariadeniu  mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov �. 6/2011 z 08. novembra 2011, 

2. Protesty prokurátora z Okresnej prokuratúry Bratislava II pod �íslami:  
      Pd 149/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 151/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a 
      Pd 153/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti všeobecne záväzným nariadeniam mestskej 
      �asti Bratislava – Ružinov pod �íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo 
      d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 29. októbra 2013,  
3. Protesty prokurátora z Okresnej prokuratúry Bratislava II pod �íslami:   

Pd 150/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 152/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a Pd 
148/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti úplným zneniam všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 z 08. novembra 2011 pod 
�íslami: 19/2012, 31/2013 a 35/2014, 

B.                                                    v y h o v u j e :  

1. Protestom prokurátora z Okresnej prokuratúry Bratislava II pod �íslami:  
      Pd 149/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 151/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a  
      Pd 153/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti šeobecne záväzným nariadeniam mestskej 
      �asti Bratislava – Ružinov pod �íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo d�a   
      05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 29. októbra 2013,  
2. Protestom prokurátora z Okresnej prokuratúry Bratislava II pod �íslami:   

Pd 150/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 152/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a Pd 
148/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti úplným zneniam všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 z 08. novembra 2011 pod 
�íslami: 19/2012, 31/2013 a 35/2014. 

  
T: 26.05.2015 
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D ô v o d o v á    s p r á v a 

Mestskej �asti Bratislava – Ružinov bolo d�a 08.04.2015 z Okresnej prokuratúry 
Bratislava II (�alej len „okresná prokuratúra“) doru�ené upozornenie prokurátora pod �íslom 
Pd 116/14/1102-10 datované ku d�u 05.12.2014 (�alej len „upozornenie prokurátora) pod�a  
§ 28 ods. 1 zákona �. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (�alej len 
„zákon �. 153/2001 Z. z.“) proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej �asti Bratislava – 
Ružinov �. 6/2011 z 08. novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej �asti Bratislava – 
Ružinov (�alej len „Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov  
�. 6/2011“). V uvedenom upozornení prokurátora sa vytkla tá skuto�nos�, že Miestne 
zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov nereagovalo na zmenu – prijatie 
Všeobecne záväzného nariadenia mestského zastupite�stva hlavného mesta Slovenskej 
republiky �íslo 9/2012 z 27. septembra 2012 o úprave podmienok predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spolo�ného stravovania a na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe 
ktorého bolo všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
�. 2/1997 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spolo�ného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky �. 3/2005 zrušené. 
Okresná prokurátora uviedla, že vo všeobecne záväznom nariadení posta�uje uvies� odkaz na 
príslušné zákony vz�ahujúce sa k riešenej problematike, prípadne na Štatút hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

Mestskej �asti Bratislava – Ružinov boli d�a 08.04.2015 doru�ené tri protesty 
prokurátora pod �íslami: Pd 149/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 151/14/1102 zo d�a 
05.12.2014 a Pd 153/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti všeobecne záväzným nariadeniam 
mestskej �asti Bratislava – Ružinov pod �íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo 
d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 29. októbra 2013.    

Mestskej �asti Bratislava – Ružinov boli d�a 08.04.2015 doru�ené aj �alšie tri 
protesty prokurátora pod nasledovnými �íslami: Pd 150/14/1102 zo d�a 05.12.2014,  
Pd 152/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a Pd 148/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti úplným 
zneniam všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 pod 
�íslami: 19/2012, 31/2013 a 35/2014. 

Z predmetných protestov prokurátora vyplýva, že Mestská �as� Bratislava – Ružinov 
ako orgán územnej samosprávy sa pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení údajne 
nemala dôsledne riadi� platnými právnymi predpismi. Pod�a tvrdenia okresnej prokuratúry je 
možné predpoklada�, že orgány obce sa pri takomto postupe mali inšpirova� legislatívnou 
technikou tých štátnych orgánov, ktorých normatívne právne akty sú uverej�ované v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky a mali prebra� legislatívne postupy Národnej rady Slovenskej 
republiky. „V takomto postupe báda� kopírovanie �innosti predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky, ktorého však možno v zmysle �lánku 86 písm. f) Ústavy Slovenskej 
republiky k takémuto postupu zmocni�. V prípade starostu obce takéto zmocnenie absentuje.“
Pod�a tvrdenia okresnej prokuratúry platná právna úprava neumož�uje obecnému 
zastupite�stvu prenáša� akúko�vek �as� svojej normotvornej �innosti na starostu obce.  

Okresná prokuratúra �alej podotkla, že normotvorná �innos� je daná výlu�ne 
miestnemu zastupite�stvu, a preto aj na vyhlasovanie úplných znení všeobecne záväzných 
nariadení je oprávnené iba miestne zastupite�stvo. 

�lánok II všeobecne záväzných nariadení mestskej �asti Bratislava - Ružinov pod 
�íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 
29. októbra 2013 má údajne odporova� ustanoveniam § 11 ods. 4 a § 13 ods. 4 zákona  
�. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nako�ko iba miestne 
zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov je oprávnené uznáša� sa na všeobecne  
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záväzných nariadeniach, pri�om starostovi obce takáto oprávnenie priamo zo zákona 
nevyplýva.   

Z protestov prokurátora pod �íslami: Pd 150/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 
152/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a Pd 148/14/1102 zo d�a 05.12.2014 �alej vyplýva, že 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 bolo spolo�ne s 
následnými prijatými novelami vyhlásené vždy ako nové Všeobecne záväzné nariadenie pod 
novými �íslami (19/2012, 31/2013 a 33/2013). V dôsledku tohto tu mal údajne nasta� aj 
rozpor s príslušnými ustanoveniami zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov upravujúcimi postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení. 
 Za ú�elom vyhovenia vyššie špecifikovaným protestom prokurátora a upozorneniu 
prokurátora sa navrhuje, aby starosta predložil do Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava - Ružinov materiál, ktorý bude predstavova� návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. ......./2015 z ..... 2015 o úprave podmienok 
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na 
území Mestskej �asti Bratislava – Ružinov (�alej len „návrh VZN“). Tento návrh VZN by 
nahradil doterajšie Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov pod 
�íslom 6/2011 zo d�a 08. novembra 2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnení pod 
�íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 
29. októbra 2013. �alej by nahradil úplné znenia všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
�asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 zo d�a 08. novembra 2011 pod �íslami: 19/2012, 
31/2013 a 35/2014. 

Materiál bol prerokovaný v komisiách Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov. 
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Vec 
Žiados� o zaujatie stanoviska k protestom prokurátora  

Miestny úrad mestskej �asti Bratislava - Ružinov obdržal d�a 08.04.2015 z Okresnej 
prokuratúry Bratislava II (�alej len „okresná prokurátura“) tri protesty prokurátora pod 
�íslami: Pd 149/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 151/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a Pd 
153/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti všeobecne záväzným nariadeniam mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej �asti Bratislava - Ružinov pod 
�íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 
29. októbra 2013. Sú�asne nám boli doru�ené aj �alšie tri protesty prokurátora pod 
nasledovnými �íslami: Pd 150/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 152/14/1102 zo d�a 05.12.2014 
a Pd 148/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti starostom vyhláseným úplným zneniam všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 z 08. novembra 2011 
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej �asti Bratislava – Ružinov (�alej len „Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011“) pod �íslami: 19/2012, 
31/2013 a 35/2014.  

Z predmetných protestov prokurátora vyplýva, že Mestská �as� Bratislava – Ružinov 
ako orgán územnej samosprávy sa pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení údajne 
nemala dôsledne riadi� platnými právnymi predpismi. Pod�a tvrdenia okresnej prokuratúry je 
možné predpoklada�, že orgány obce sa pri takomto postupe mali inšpirova� legislatívnou 
technikou tých štátnych orgánov, ktorých normatívne právne akty sú uverej�ované v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky a mali prebra� legislatívne postupy Národnej rady Slovenskej 
republiky. „V takomto postupe báda� kopírovanie �innosti predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky, ktorého však možno v zmysle �lánku 86 písm. f) Ústavy Slovenskej 
republiky k takémuto postupu zmocni�. V prípade starostu obce takéto zmocnenie absentuje.“
Pod�a tvrdenia okresnej prokuratúry platná právna úprava neumož�uje obecnému 
zastupite�stvu prenáša� akúko�vek �as� svojej normotvornej �innosti na starostu obce.  

Okresná prokuratúra �alej podotkla, že normotvorná �innos� je daná výlu�ne 
miestnemu zastupite�stvu, a preto aj na vyhlasovanie úplných znení všeobecne záväzných 
nariadení je oprávnené iba miestne zastupite�stvo. 
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�lánok II všeobecne záväzných nariadení mestskej �asti Bratislava - Ružinov pod 
�íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 
29. októbra 2013 má údajne odporova� ustanoveniam § 11 ods. 4 a § 13 ods. 4 zákona 
�. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon  
�. 369/1990 Zb.“ ) nako�ko iba miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov je 
oprávnené uznáša� sa na všeobecne záväzných nariadeniach, pri�om starostovi obce takéto 
oprávnenie priamo zo zákona nevyplýva.   

Z protestov prokurátora pod �íslami: Pd 150/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 
152/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a Pd 148/14/1102 zo d�a 05.12.2014 �alej vyplýva, že 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 bolo spolo�ne s 
následnými prijatými novelami vyhlásené vždy ako nové Všeobecne záväzné nariadenie pod 
novými �íslami (19/2012, 31/2013 a 33/2013). V dôsledku tohto tu mal údajne nasta� aj 
rozpor s príslušnými ustanoveniami zákona �. 369/1990 Zb. upravujúcimi postup pri prijímaní 
všeobecne záväzných nariadení. 

Vzh�adom k vyššie uvedenému si Vás týmto pod�a �l. 40 písm. f) bodu 2 Nariadenia 
Ministra vnútra Slovenskej republiky �. 39 z 30. marca 2015 o organiza�nom poriadku 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako vecného gestora zákona �. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v znení neskorších predpisov (�alej len 
„zákon �. 377/1990 Zb.“) a zákona �. 369/1990 Zb. týmto dovo�ujeme požiada� o stanovisko 
k vyššie uvedeným protestom prokurátora. Zárove� si Vás dovo�ujeme požiada� aj o 
zodpovedanie nasledovných otázok: 

1. Môže Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov napriek 
skuto�nostiam uvádzaným v protestoch prokurátora splnomocni� starostu Mestskej 
�asti Bratislava – Ružinov na vyhlasovanie úplných znení všeobecne záväzných 
nariadení mestskej �asti Bratislava – Ružinov ? 

2. Je starosta Mestskej �asti Bratislava – Ružinov vôbec oprávnený vyhlasova� úplné 
znenia Všeobecne záväzných nariadení mestskej �asti Bratislava – Ružinov ? 

3. Je Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov pod�a § 15 ods. 2 písm. 
a) zákona �. 377/1990 Zb. v nadväznosti na § 11 ods. 4 písm. g) zákona �. 369/1990 
Zb. oprávnené vyhlasova� úplné znenia Všeobecne záväzných nariadení mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov ? V prípade, že áno kto podpisuje takéto úplné znenia všeobecne 
 záväzných nariadení a aký je zákonný postup pri ich vyhlasovaní ?  

4. V prípade, že ani starosta Mestskej �asti Bratislava – Ružinov a ani Miestne 
zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov nie sú oprávnení vyhlasova� úplné 
znenia všeobecne záväzných nariadení je vôbec potom možné v podmienkach 
územnej samosprávy vyhlasova� úplné znenia všeobecne záväzných nariadení alebo 
za ú�elom konsolidácie týchto podzákonných právnych noriem je potrebné vždy prija�
nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zruší pôvodné všeobecne záväzné 
nariadenie ?  

Na záver si Vás dovo�ujeme požiada� o usmernenie, aby ste nám na�rtli spôsob, na 
základe ktorého je možné v podmienkach územnej samosprávy zákonným spôsobom prijíma�
úplné znenia všeobecne záväzných nariadení. 

Na ozrejmenie uvedenej situácie Vám v prílohe zasielame kópie vyššie uvedených 
protestov prokurátora a Všeobecne záväzné nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov 
pod �íslami: 6/2011 z 08. novembra 2011, 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 z 05. 
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februára 2013 a 33/2013 z 29.10.2013. �alej Vám zasielame starostom vyhlásené úplné 
znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6./2011 pod 
�íslami: 19/2012, 31/2013 a 35/2014. Sú�asne zasielame aj upozornenie prokurátora pod 
�íslom Pd 116/14/1102-13 zo d�a 05.12.2014 a sprievodný list zo d�a 08.04.2015. 

S pozdravom 
                    

                                                                                               Ing. Juraj Hagara v. r. 
                                                                                            prednosta 

prílohy: 15/59
















