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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 12. decembra 2014 

______________________________________________________________________ 

 

 

K bodu: Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš 

 

 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 

 

I.  v y h o v u j e  
protestu prokurátora č. Pd 132/14/5505 zo dňa 21.11.2014 proti všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš 

  

II.  u k l a d á  
vedúcemu oddelenia marketingu a podnikania  
pripraviť novelu VZN č. 1/2006/VZN na februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

 

T: MsZ 05.02.2015  

 

 

 
Dôvodová správa 

 

 Na základe podnetu Pavla Pachníka z Dolného Kubína prokurátorka preskúmala zákonnosť 

postupu mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš pri prijímaní VZN č. 1/2006/VZN 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš, pričom 

zistila, že ustanovenia čl. 2, čl. 3 bod 2, 3, a 4, čl. 4, čl. 5, čl. 6 bod 1 písm. b) a čl. 8 citovaného VZN 

sú v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. v ustanoveniach § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i).  

Podľa protestu ak obec vymedzuje pojmy, ktoré sú upravené v zákone musí ich citovať 

doslovne inak ide o rozpor so zákonom. 

 

Ďalej podľa protestu nariadenie nadbytočne ukladá povinnosť oznámiť prevádzkový čas 

a splnenie podmienok pre povolenie prevádzkovania v nočnom čase, čo by znamenalo individuálny 

právny akt. To znamená, že podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení 

nariadením obec určuje len pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje 

trhoviská. 

Taktiež je v nariadení nadbytočne upravená povinnosť „dodržiavať zákon č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa“, čo vyplýva zo samotného zákona. A napokon sankcie a kontrolná činnosť 

podľa čl. 8 napadnutého nariadenia nemajú byť upravené vo VZN, pretože ich znovu upravuje 

zákon. 

V prípade že, mestské zastupiteľstvo protestu vyhovie, je potrebné napadnuté VZN zrušiť, 

prípadne nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, a to v lehote do 90 dní od doručenia protestu. 
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OKRESNÁ PROKURATURA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš 

Pd 132/14/5505 Liptovský Mikuláš 21. novembra 2014 

MĚSTSKY ÍJHKD 
LJPT MIKULÁŠ 

Městské zastupitelstvo 
Města 
Liptovský Mikuláš 

I 
. s v i 

Vec: Protest prokurátora proti Všeobecne závaznému nariadeniu Města 
Liptovský Mikuláš č. 1/2006 o pravidlách oasu predaja v obchode a 
času prevádzky služieb v Meste Liptovský Mikuláš 

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš podia § 22 ods 1 písm. 
a) bod 2. a § 25 ods. 1 zákona č 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znění neskorších 
zmien a doplnkov podává Městskému zastupitelstvu Města Liptovský Mikuláš 

proti Všeobecne závaznému nariadeniu Města Liptovský Mikuláš č. 1/2006 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Meste Liptovský 
Mikuláš, přijatému na zasadnutí městského zastupitelstva 2. februára 2006, 
s nadobudnutím účinnosti 17. 2. 2006, 
pretože jeho prijatím v čl. 2, čl. 3 bod. 2., 3., 4. , čl. 4, čl. 5, v článku 6 bod. 1 písm. b) 
a v čl. 8 
bol porušený zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znění 
v ustanoveniach § 6 ods. 1 a § 4 ods.3 písm i) 

Podl'a § 22 ods. 2 písm. i) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre navrhujem 
všeobecne závazné nariadenie č 1/2006 zrušit' a nahradit' novým, ktoré bude 
v súlade so zákonom. 

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

Podia § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre ak orgán verejnej správy protestu 
prokurátora vyhovie je povinný bez zbytočného odkladu, najneskór do 90 dní od 
doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne závazný právny předpis 
zrušit', připadne nahradit' všeobecne závazným právnym predpisom, ktorý bude 
v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi. 

p r o t e s t  p r o k u r á t o r a  
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Podia § 250zfa Občianskeho súdneho poriadku ak obec alebo vyšší územný 
celok nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne 
závazné nariadenie, móže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podat' na súd 
návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne závazného nariadenia so zákonom. Vo 
veciach pri plnění úloh štátnej správy móže prokurátor podat' na súd návrh na 
vyslovenie nesúladu všeobecne závazného nariadenia aj s nariadením vlády 
a všeobecne závaznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy 

O d ó v o d n e n i e  

Městské zastupiteistvo města Liptovský Mikuláš (ďalej len „MZ") přijalo na 
svojom zasadnutí 2. februára 2006 všeobecne závazné nariadenie č. 1/2006 (ďalej 
len „VZN") . V písomnom znění má názov „VZN o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš", no podia bodu 9. zápisnice 
z tohto zasadnutia MZ rokovalo o zmene VZN o podmienkach podnikania na území 
města Liptovský Mikuláš. Předkladatel' návrhu Ing. Jána Kuska uviedol, že doteraz 
platné VZN č. 9/1999 je potřebné novelizovat' v zmysle nového zákona, lebo obec len 
stanovuje pravidlá pre podnikanie, neurčuje však prevádzkový čas, ani nevydává 
povolenie na začatie podnikateFskej činnosti. 

V budúcnosti je potřebné věnovat' dostatočnú pozornost' aj textu zápisnice zo 
zasadnutia MZ, na ktorom sa přijímá VZN, aby názov VZN přijatého na zasadnutí 
korešpondoval názvu VZN v jeho písomnej podobě. 

VZN bolo přijaté s odvoláním sa na § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov. 

Vo VZN sú v článku 2 upravené „Základné pojmy", v článku 3 „Všeobecný 
prevádzkový čas" v prevádzkarňach obchodu a služieb, v článku 4 „Prevádzkový čas 
v nočnom čase", v článku 5 „Povinnosti prevádzkovateia", v článku 6 „Kontrolná 
činnost'", článok 7 - nie je uvedený a v článku 8 „Sankcie". 

Takýto obsah VZN nezodpovedá týmto ustanoveniam zákona: 

Podl'a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znění 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení") obec móže vo veciach územnej samosprávy 
vydávat' nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlášené spósobom 
ustanoveným zákonom. 

Podia § 4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone 
samosprávy plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteFa a utvára podmienky na 
zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času 
prevádzky služieb a spravuje trhoviská. 
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Podl'a § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení obec móže právnickej osobě 
alebo fyzickej osobě oprávnenej na podnikanie uložit' pokutu do 6638 eur, ak 

a) poruší nariadenia, 
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej 

nehnutel'nosti, a tým naruší vzhl'ad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí 
veřejné priestranstvo alebo odkládá veci mimo vyhradených miest, 

c) nesplní v určenej lehote bez vážného dóvodu povinnost' uloženú starostom 
poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri 
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej události. 

Podia § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení kontrolnou činnosťou sa 
rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektivnosti pri hospodárení 
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ak aj s majetkom, ktorý obec 
užívá podia osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií 
obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavanía všeobecne 
závazných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení 
obecného zastupiteistva, kontrola dodržiavanía interných predpisov obce a kontrola 
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

Podia § 2 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnom policii v platnom znění je 
obecná polícia poriadkový útvar pósobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí 
veřejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnění úloh vyplývajúcich 
zo všeobecne závazných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteistva 
a z rozhodnutí starostu obce. 

Podia § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitelé pri 
dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená 
prevádzková doba, označit' začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskór 
24 hodin pred dočasným uzavretím prevádzkarne za předpokladu, že prevádzkareň 
je uzavretá dlhšie ako jeden deň. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný 
informovat' najneskór sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu 
v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je 
povinný vyrovnat' závazky voči spotrebiteiom, najma kde móže spotřebitel' uplatnit' 
svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň 
písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je 
povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteiovi 

Ústava Slovenskej republiky - zákon č. 460/1992 Zb., ako základný zákon 
štátu upravuje možnost', aby územná samospráva - obec vo veciach, v ktorých 
neplní úlohy v rámci přeneseného výkonu štátnej správy, vydala všeobecne závazné 
nariadenie Samosprávná posobnost' je vymedzená v zákone o obecnom zriadení. 
Obec móže v rámci výkonu samosprávy prijať všeobecne závazné nariadenia aj bez 
zákonného zmocnenia. Pri přijímaní nariadenia v zmysle čl. 68 Ústavy SR v rámci 
samosprávných kompetencií obce je však nevyhnutné rešpektovať ustanovenie § 6 
ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podlé ktorého přijaté nariadenie nesmie byť 
rozpore so zákonom Pri přijímaní nariadení je třeba vychádzať aj z čl. 13 ods. 1 
Ústavy SR, v zmysle ktorého je možné povinnosti ukladať len zákonom alebo na 
základe zákona. 

MZ sa prijatím VZN č. 1/2006 citovanými ustanoveniami dósledne neriadilo: 
V článku 2 VZN sú upravené základné pojmy pre účely VZN a to 

„prevádzkovatel"', „prevádzkareň", „prevádzkový čas" a „hudobná produkcia". 
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K vymedzeniu pojmu v rámci VZN je třeba uviesť, že obec by vo VZN mala definovat' 
tie pojmy, ktoré súvisia s predmetom VZN. Ak obec do VZN zahřňa aj pojmy 
vymedzené v právnom předpise, čiže duplicitně upravuje ustanovenia zákona, 
prebratie zákonného ustanovenia musí byť doslovné, pretože v inom znění je 
v rozpore so zákonom. 

Názov VZN je „o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb" V spojení s takýmto predmetom VZN je pojem „hudobná produkcia" v čl. 2 
neprimeraný, a ani sa v ďalšom texte VZN nevyskytuje, pojem „prevádzkareň" je v čl. 
2 bod 2. VZN upravený v inom znění ako v § 17 ods. 1 zákona č 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znění neskorších zmien a doplnkov (živnostenský 
zákon). 

Čl. 3 VZN s názvom Všeobecný prevádzkový čas stanovuje bode 1 čas od 
6.00 hod. do 22. hod., v rámci ktorého si podnikatefský subjekt určí prevádzkový čas 
bez obmedzenia a v bodoch 2. až 4. sú uložené povinnosti prevádzkovateiovi, aby 
městu prostredníctvom oddelenia marketingu, stratégie a komunikácie oznámil 
písomne formou prevádzkový čas, aké náležitosti musí obsahovat' písomné 
oznámenie a aké přílohy k nemu přiloží. 

Rovnako v čl. 4 je vo VZN určené poskytovanie služby v dobe od 22.00 hod. 
do 6.00 hod. len na základe povolenia města po podaní žiadosti s určenými 
náležitosťami, ktoré město vydá za určitých podmienok uvedených v bodoch 3. až 5. 

Podia citovaného ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení 
obec určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb 
a spravuje trhoviská, čiže určenie týchto pravidiel je možné len vo formě 
normatívneho právneho aktu, t. j. nariadením, a nie vydáním individuálneho 
právneho aktu , t.j. rozhodnutia, alebo opatrenia 

V tomto VZN je však okrem stanovenia všeobecného prevádzkového času 
a prevádzkového času v nočnom čase aj uložená prevádzkovatefovi povinnost' 
oznámit' prevádzkový čas a splnenie podmienok pre povolenie prevádzkovania 
v nočnom čase. 

Zákon o obecnom zriadení v § 4 ods. 3 demonštratívne vymedzuje posobnost' 
obce pri výkone samosprávných funkcií. Určenie pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb, ktorých sa týka predmetné VZN, nie je bližšie regulované 
žiadnym zákonom a je ponechané obci, čiže aj městu, ako originálna samosprávná 
kompetencia. Město je teda oprávněné tieto otázky upravovat' aj bez osobitného 
zákonného splnomocnenia všeobecne závazným nariadením. Kompetenciu uznášať 
sa na nariadeniach však zákon přiznává výlučné obecnému (městskému) 
zastupitelstvu, ktoré rozhoduje podia zákona o obecnom zriadení o základných 
otázkách života obce, města. Žiadny iný orgán obce (města) nie je oprávněný 
závazným spósobom upravovat' otázky určovania času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb. Úpravou včl. 3 VZN sa vytvára priestor pre oddelenie 
marketingu, stratégie a komunikácie města, resp. jeho zamestnancov a v čl. 4 VZN 
pre „město" na vydanie individuálneho správného aktu, k čomu nemá obec, město 
a ani jeho starosta, či primátor zákonné oprávnenie. Obec je aj v zmysle § 4 ods 3 
písm. d) zákona o obecnom zriadení oprávněná vydat' len súhlas, závazné 
stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateiskej či inej činnosti a aj to len vtedy, ak tak 
ustanovuje osobitný předpis. K vydaniu individuálneho správného aktu (v akejkoivek 
formě) obec (město) a ani jej starostu (primátora) nesplnomocňuje. V ustanovení § 4 
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ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení zákon předpokládá len určenie pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb všeobecne závazným nariadením 
(teda pre bližšie neurčených adresátov), ktoré je v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona o obecnom zriadení oprávněné vydať len obecné (městské) zastupitelstvo. 

V čl. 5 VZN sú v bodoch 2. až 4. rozvedené povinnosti prevádzkovateta pri 
dočasnom uzavretí prevádzkarne, pri zrušení prevádzkarne a uložená povinnosť 
dodržiavať všetky příslušné zákonné normy a ustanovenia ako i příslušné VZN města 
Liptovský Mikuláš. 

Medzi ustanoveniami citovanými v úvode tohto opatrenia prokurátora je aj 
ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotrebiteia v platnom 
znění, v ktorom sú stanovené povinnosti pre predávajúceho pri dočasnom uzavretí 
prevádzkarne, pri jej zrušení a aká je jeho povinnosť vo vzťahu k obci. Úprava v čl. 5 
VZN je zostručnená a bod 4. s povinnosťou dodržiavania zákona je tiež nad rozsah 
zákonného splnomocnenia. 

Článok 6 VZN s označením „Kontrolná činnost'" tiež nerešpektuje 
ustanovenie § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení ani v spojení 
so zákonnou úpravou v citovaných ustarioveniach § 18d ods. 1 zákona o obecnom 
zriadení, § 2 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. oobecnej policii, pretože v ňom bolo 
oprávnenie výkonu kontrolnej činnosti zverené aj povereným zamestnancom města 
Liptovský Mikuláš. 

Rovnako ako kontrolná činnost', ani „Sankcie" v čl. 8 nepatria do rozsahu 
územnej samosprávy, ktorú by si obec (město) malí upravovat' na svoje podmienky, 
preto ani táto úprava nemá byť vo VZN prijatom podl'a § 4 ods. písm. i) zákona 
o obecnom zriadení. 

Preskúmaním VZN bolo zistené, že Město Liptovský Mikuláš sa pri jeho 
přijímaní dostatočne neriadilo citovanými ustanoveniami. leh porušenie je aj 
v doterajšej súdnej praxi dóvodom na vyslovenie nesúladu VZN so zákonom, preto 
je opodstatněné podanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2006 s návrhom, aby 
bolo pre nezákonnost' zrušené a nahradené VZN, ktoré bude v súlade so zákonom. 

/<> '  
! 

JUDr. Viera Binková 
prokurátorka okresnej prokuratúry 


