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  23.1 

 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

A. vyhovuje 

 

návrhu na vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 9. 9. 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

B. žiada  

 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň, ktoré bude v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi   
 

 

 

 

                                                                                                  T: 31. 5. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Dňa 15. novembra  2016 bol hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave v zmysle § 23 

ods. 1 v spojení s § 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o prokuratúre“), doručený protest prokurátora proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 9.9.1993 

o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „VZN“). Predmetné VZN bolo prijaté ešte v roku 1993 a príslušná právna úprava 

odvtedy prešla určitými zmenami a vývojom. Toto VZN bolo prokurátorom preskúmané 

výlučne v intenciách súladu s aktuálnou právnou úpravou. Za najzásadnejšie nedostatky VZN 

označil prokurátor tieto ustanovenia: 

- definíciu verejnej zelene vo VZN, ktorá sa vzťahuje na akúkoľvek zeleň na území 

hlavného mesta, bez ohľadu na to, či ide o zeleň verejnú alebo súkromnú, resp. vo 

vlastníctve a správe hlavného mesta alebo zeleň zverenú mestským častiam. Na hlavné 

mesto nebol zákonom prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany všetkých 

prvkov tvoriacich zeleň, ale len drevín, preto VZN môže ustanoviť len podrobnosti 

o ochrane drevín. Mesto nemôže ukladať povinnosti, ktoré nemajú oporu v platných 

právnych predpisoch a zabezpečuje len uplatňovanie zákonov a podzákonných 

predpisov vydaných štátnymi orgánmi. 

Záver: Uvedené VZN tak ukladá povinnosti aj iným subjektom, ktorý majú zeleň 

vo vlastníctve a reguluje tak občianskoprávne vzťahy, ktoré regulácii mesta 

nepodliehajú. Tým, že VZN reguluje viac právnych vzťahov ako hlavnému mestu 

prislúcha dochádza k rozporu s ustanoveniami právnych predpisov (zákon č. 

543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny) a taktiež nie je oprávnené v tejto 

oblasti na ukladanie pokút. 

- § 7 ods. 5 písm. a) VZN zakazuje jazdiť a parkovať vozidlami na plochách zelene 

v spojení s § 9 ods. 1 je v rozpore s § 25 ods. 1 písm. s) v spojení s § 137 ods. 1  

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“). Tieto 

ustanovenia hovoria o zákaze zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne 

prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou 

značkou. Zákon o cestnej premávke určuje že porušenie § 25 ods. 1 písm. s) zakladá 

skutkovú podstatu priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávke podľa § 

22 ods. 1 písm. l) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o priestupkoch“). V tomto prípade umožňuje zákon o priestupkoch 

uložiť pokutu do 100 € a v blokovom konaní do 50 €, pričom také priestupky 

prejednávajú orgány Policajného zboru. Podľa § 7 ods. 5 písm. a) v spojení s § 9 ods. 

1 platného VZN je za také konanie oprávnený ukladať pokuty orgán uvedený v § 9 

ods. 1 VZN, čo je v priamom rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi. 

Obdobne aj § 7 ods. 5 písm. b) a § 7 ods. 5 písm. e) VZN stanovujú ďalšie zákazy, 

ktorých obdobné konanie tvorí skutkové podstaty priestupkov podľa zákona 

o priestupkoch, ktoré prejednávajú orgány Policajného zboru.  

Záver: Zahrnutie predmetných protiprávnych konaní do VZN predstavuje preto 

duplicitu vo vzťahu k zákonu o priestupkoch a tým možnosť vzniku súbežnej 

priestupkovej zodpovednosti, čo je neprípustné.   

 

 

- rozpor so zákonom č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(ďalej len „stavebný zákon“) v určovaní podmienok pri umiestňovaní reklamných, 



informačných a iných zariadení (§7 ods.5 písm. e) VZN a určovaní povinností v rámci 

stavebnej činnosti § 8 ods. 2 VZN, nakoľko stavebným úradom je obec a pôsobnosť 

stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Na túto oblasť sa vzťahuje 

stavebný zákon, ktorý neobsahuje žiadne splnomocňujúce ustanovenie, ktoré by 

obciam umožňovalo vydanie VZN na tomto úseku podľa § 6 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.              

Záver: Obec môže určovať činnosti, ktorých vykonávanie je na určitý čas alebo 

na určitom mieste obmedzené, či zakázané len v prípade, že ide o výkon 

samosprávy, čiže môže upravovať len právne vzťahy na ktorých úpravu má 

právomoc. Stavebná činnosť spadá do oblasti štátnej správy a podmienky 

realizácie stavieb posudzuje výlučne stavebný úrad.  

- rozpor VZN v § 7 ods. 5 písm. f) ktorý zakazuje vodiť psov do detských ihrísk 

a cintorínov, či parkov, ak ich prevádzkový poriadok neurčuje inak. Predmetná 

problematika presahuje rámec úpravy starostlivosti a údržby verejnej zelene a je 

predmetom samostatnej právnej úpravy v zákone č. 282/2002 Z.z , ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky vodenia psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o držaní psov“). V § 5 ods. 1 a 2 tohto zákona je zákonné splnomocnenie pre obce na 

možnosť vydania VZN, avšak výlučne na určenie miest, kde je voľný pohyb alebo 

vstup psov zakázaný. Tieto miesta musia byť viditeľne označené. Vzhľadom na 

uvedené je potrebné konštatovanie, že ide o úpravu rozpornú s povinnosťou obce 

označiť miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný. Taktiež skutkovú podstatu 

a uloženie pokuty za porušenie zákazu vstupu so psom vymedzuje zákon o držaní 

psov. Rovnakú skutkovú podstatu a uloženie pokuty stanovuje aj VZN, teda jedná sa o 

duplicitu vo vzťahu k zákonu o držaní psov a tým vzniká súbežná priestupková 

zodpovednosť, čo je neprípustné. 

Záver: Právny predpis vyššej právnej sily jednoznačne určuje, že obec je povinná 

viditeľne označiť miesta, kde je voľný pohyb alebo vstup psov zakázaný. VZN 

hovorí len o určení miest, kde je voľný pohyb alebo vstup zakázaný, nehovorí 

o povinnosti  označovať tieto miesta (všeobecná formulácia).  

 

 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby bolo tomuto protestu prokurátora vyhovené. 

Zároveň bude prokurátor o spôsobe procese vybavenia jeho protestu informovaný 

prostredníctvom listu primátora.     
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                                           Uznesenie 473/2017 
                                                             zo dňa 02.02.2017 

 

 

 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

 

 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

1. vyhovieť protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 09. 09. 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

 

 

2. požiadať primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložiť na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh nového 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti 

o verejnú zeleň, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                T: do 31. 05. 2017 


