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Kód uznesenia: 23.1. 

1.2. 
16.1. 
1.5.3. 

 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. vyhovuje 

 
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 156/13-9 zo dňa 20. 5. 2013 proti 
všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Mestskej 
polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 
nového všeobecne záväzného nariadenia o Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré bude v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov. 
 
 

T: 26. 9. 2013 
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Dôvodová správa 

Dňa 29. 5. 2013 bol doručený hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave (ďalej 
len „hlavné mesto“) protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 156/13 zo dňa 20. 
5. 2013 (ďalej len „protest prokurátora“) proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy z 18. 12. 1991 v znení všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1995 z 26. 10. 1995, všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1996 z 27. 6. 1996 
a  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2008 
z 30. 10. 2008. 

Podľa protestu prokurátora všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy z 18. 12. 1991 v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 7/1995 z 26. 10. 1995, všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/1996 z 27. 6. 1996 a  všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2008 z 30. 10. 2008 (ďalej 
len „všeobecne záväzné nariadenie“) je v rozpore s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 6 ods. 4 a § 11 
ods. 5 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

Prokurátor navrhol podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť a v lehote podľa 
§ 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov nahradiť 
všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom. 

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 

Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov, ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr v lehote do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný 
všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym 
predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

Prokurátor v proteste podrobne porovnáva jednotlivé ustanovenia zákona Slovenskej 
národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o obecnej polícii“) s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia a poukazuje na 
ich rozdielne znenie, poukazuje tiež na odkazy na už v súčasnosti neplatné právne predpisy. 
Zákon o obecnej polícii bol niekoľkokrát zmenený a doplnený a hlavné mesto tieto zmeny 
nepremietlo do všeobecne záväzného nariadenia. 

Prokurátor poukazuje najmä na nasledovné skutočnosti: 

1. Podľa úvodnej vety všeobecne záväzného nariadenia sa Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznieslo na 
všeobecne záväznom nariadení podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona 
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Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave. Od 1. januára 2009 sa však mestské zastupiteľstvo 
uznáša na všeobecne záväzných nariadeniach podľa § 11 ods. 5 písm. c) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a  podľa § 11 ods. 5 písm. k) zákona 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je mestskému 
zastupiteľstvu vyhradené zriaďovať mestskú políciu a schvaľovať jej 
organizáciu. V úvodnej vete všeobecne záväzného nariadenia nie je tiež 
uvedené, že hlavné mesto vydalo všeobecne záväzné nariadenie podľa § 6 
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje aj také otázky, na ktorých úpravu 
hlavné mesto nebolo zmocnené. Pokiaľ existuje zákon, ako právna norma 
vyššej právnej sily, než všeobecne záväzné nariadenie  a zákon upravuje 
určitú oblasť právnych vzťahov, je nadbytočné, aby rovnaké právne vzťahy 
upravovali všeobecne záväzné nariadenia. Právne skutočnosti stanovené 
zákonom sú pre obce a mestá záväzné. Hlavné mesto zákonom zverenú 
právomoc upraviť všeobecne záväzným nariadením tie skutočnosti, ktoré sú 
určené v § 2 ods. 2 a § 22 ods. 3 zákona o obecnej polícii prekročilo. Tým, 
že mestské zastupiteľstvo do všeobecne záväzného nariadenia „preklopilo“ 
príslušné ustanovenia zákona o obecnej polícii, aj to v nedokonalej podobe, 
prakticky došlo k tomu, že hlavné mesto jednak v rozpore so zákonom 
o obecnej polícii a jednak nad rámec jemu zverenej normotvornej právomoci 
upravilo také skutočnosti, ktoré nepatria do jeho právomoci. 

3. Vo všeobecne záväznom nariadení sa používa v rozpore so zákonom 
o obecnej polícii pojem „pracovník mestskej polície“. Od 1. 1. 2004 je 
v zákone o obecnej polícii používaný pojem „príslušník obecnej polície“. 

4. Hlavné mesto v § 24 ods. 5 všeobecne záväzného nariadenia určilo v súlade 
s § 22 ods. 3 zákona o obecnej polícii aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré 
môžu používať príslušníci mestskej polície (napríklad jazdecké rukavice, 
jazdecké čižmy, cyklistické rukavice, cyklistická prilba), okrem výstrojných 
súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona o obecnej polícii. V citovanom 
ustanovení § 24 ods. 5 všeobecne záväzného nariadenia však neuviedlo, 
ktoré sú to „špecifické úlohy“ pri plnení ktorých príslušníci mestskej polície 
používajú uvedené výstrojné súčiastky. 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté 18. 12. 1991 s účinnosťou 3. 1. 1992, jeho 
novelami v rokoch 1995, 1996 a 2008 sa riešili špecifické oblasti činnosti mestskej polície, 
ale neboli nimi zapracované zmeny, vyplývajúce zo zmien a doplnení zákona o obecnej 
polícii. Nakoľko sa jedná o viac ako dvadsaťročný právny predpis, ktorý nekorešponduje so 
súčasnou právnou úpravou, navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy protestu prokurátora vyhovelo a na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 26. 9. 2013 bol predložený na schválenie návrh nového všeobecne záväzného 
nariadenia o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Mestská rada materiál prerokovala dňa 13. 6. 2013 a prijala uznesenie č. 911/2013. 

Komisia pre ochranu verejného poriadku prerokuje materiál na zasadnutí 24. 6. 2013. 

















































Protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeob ecne záväznému nariadeniu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Mestskej polícii hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov   

Kód uzn.: 1.2 
16.1 
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Uznesenie č. 911/2013 

     zo dňa 13. 06. 2013 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
1. vyhovieť 
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 156/13-9 zo dňa 20. 5. 2013 proti 
všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o Mestskej 
polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
 
2. požiadať 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 
nového všeobecne záväzného nariadenia o Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré bude v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov. 

 
T: 26. 09. 2013 

- - - 

 


