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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z XXII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 
dňa: 27.6.2012                 číslo: .../2012 

 
k prerokovaniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

 
vyhovuje 

 

protestu prokurátora č. k. Pd 201/12-4 zo dňa 08.06.2012 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane 

nefajčiarov 

 

a 

 

žiada primátora mesta 

 

predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov 

v napadnutej časti (článok 5). 
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Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 152/2006 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

a ochrane nefajčiarov 

Vydanie: 

 

F – MsÚ/SP-01/23/1 

 

 

 
Dôvodová správa 

 

 
Dňa 19.6.2012 došiel na mesto Prešov z Okresnej prokuratúry Prešov protest prokurátora sp. č. 

Pd 201/12 – 4, proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov, podaný podľa § 22 ods. 1 písm. a) 

bod 2 a § 25 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 

 

V proteste prokurátora sa navrhuje prerokovať protest prokurátora na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a zrušiť VZN v napadnutej časti (článok 5) 

 

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 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 ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

V proteste prokurátora je uvedené, že v článku 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 

č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov sú 

stanovené sankcie ako dôsledok porušenia všeobecne záväzného nariadenia právnickými 

osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie, z čoho je podľa dôvodenia 

v proteste prokurátora zrejmý nesúlad s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z.  

 

Podľa dôvodenia uvedeného v proteste prokurátora vyplýva z čl. 3 ods. 2 zákaz požívať 

alkoholické nápoje a z článku 4 ods. 2 zákaz fajčenia, pričom je de facto nemožné postihovať 

v zmysle ust. čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia za spáchanie správneho deliktu aj právnické 

osoby resp. fyzické osoby oprávnené na podnikanie, keď zákaz požívať alkoholické nápoje alebo 

zákaz fajčenia môže byť porušený len fyzickými osobami. 

 

Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na vyhovenie protestu 

prokurátora. 
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OKRESNÁ PROKURATÚRA PREŠOV

Mesto Prešov
primátor mesta
Hlavná č. 73
080 68 Prešov

MESTO PREŠOV I 3Mestský I1rad v Prešove

Do~lodlía: -1q. OG. 2JfL Reg. značka:

Čts-Io spislJ~ Znak hodnoty a lehota
uloženia:

Prílohy: Vybavuje:

.
~ld.čtslodOŠleJPosty. ;fC/':f-9! 00/2.-

Vec: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov • protest
prokurátora podl'a § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 zákona č. 153/2001 Z.
z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov Č. 152/2006 o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov podávam podl'a § 22
ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o prokuratúre")

PROTEST PROKURÁTORA

1) Prerokovať tento protest prokurátora na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.

2) Zrušiť VZN v napadnutej časti (článok 5)

Podl'a § 25 ods. 2 zákona o prokuratúre orgán verejnej správy je povinný
o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu.

Podľa § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu
prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr 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 ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Podľa § 25 ods. 4 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu
prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej lehote
vôbec o proteste nerozhodne, môže generálny prokurátor podať ústavnému súdu
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.



Podľa § 250 zfa ods. 1 zákona Č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku
v znení neskorších predpisov, ak obec alebo vyšší územný celok nezruší alebo
nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie,
môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie
nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh
štátnej správy môže prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu
všeobecne záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými
právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Dňa 10.04.2012 bol tunajšej okresnej prokuratúre doručený podnet Pavla
Pachníka na preskúmanie súladu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č.
152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov
(ďalej len "VZN Č. 152/2006) s príslušnými zákonnými normami Slovenskej republiky.

Za účelom zistenia dôvod nosti uvedeného podnetu bol z mesta Prešov
vyžiadaný na vec sa vzťahujúci spisový materiál, z ktorého preskúmania vyplynuli
nasledovné skutočnosti.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom zasadnutí konanom dňa
27.03.2006 uznesením Č. 406 schválilo všeobecne záväzné nariadenie o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov. Na zasadnutí
mestského zastupiteľstva bolo prítomných všetkých 27 poslancov, pričom za prijatie
návrhu hlasovalo 21 poslancov, dvaja poslanci hlasovali proti, štyria poslanci sa
hlasovania zdržali. Predmetné VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.03.2006
a zvesené bolo dňa 13.04.2006. Účinnosť nadobudlo dňa 14.04.2006.

Z hľadiska legislatívneho procesu prijímania všeobecne záväzného nariadenia
neboli zistené zo strany mesta Prešov žiadne nedostatky. Je však potrebné
konštatovať, že časť obsahu predmetného všeobecne záväzného nariadenia (článok
5) je v rozpore so zákonom.

Podľa § 6 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obec môže vo veciach
územnej samosprávy vydávať 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 vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Rozsah pôsobnosti obce pri výkone samosprávy je vymedzený v ust. § 4 ods.
3 písm. a) až s) zákona o obecnom zriadení s tým, že v zmysle odseku 4 tohto
ustanovenia, ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon
prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti
obce.



Podľa ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone
samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce
obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť,
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

Podľa ust. § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone
samosprávy zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť
činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste.

Podľa § 2 ods. 1 zákona Č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v platnom znení a v znení platnom v čase prijatia VZN zakazuje sa
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie

1. osobám mladším ako 18 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3. v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre

dospelých,
4. na zhromaždeniach /1/ a verejných kultúrnych podujatiach /2/ s výnimkou

piva a vína,
5. na verejných kultúrnych podujatiach /2/ určených pre osoby mladšie ako 18

rokov,
b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie
vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej
premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.

Podl'a § 2 ods. 2 zákona Č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb vo vtedy platnom znení (v súčasnosti upravené v § 2 ods. 4 citovaného zákona)
obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho
územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj,
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného
stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach.

Podľa § 3 ods. 1 zákona Č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v platnom znení a v znení platnom v čase prijatia VZN právnické osoby a
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia
uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b) a v odseku 2, sú povinné upozorniť verejnosť na
zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len "oznam")
umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich
verejnosť nemôže prehliadnuť.

Podľa § 3 ods. 2 zákona Č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuzlvaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v platnom znení a v znení platnom v čase prijatia VZN text oznamu (odsek 1)



musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade.
Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia tohto zákona.

Podl'a § 12 ods. 1 zákona Č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v platnom znení a v znení platnom v čase prijatia VZN právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo
povinnosť uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a b), v § 2 ods. 2 a v § 3, môže uložiť obec
pokutu od 5 000,- Sk do 200 000,- Sk.

Mesto Prešov vydalo VZN Č. 152/2006 realizujúc svoje úlohy v rámci
samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 4 ods. 3 písm. h), n), § 6 ods. 1 zákona SNR Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o obecnom zriadení"). Zo znenia preambuly VZN vyplýva, že predmetnú oblasť
spoločenských vzťahov upravuje mesto Prešov všeobecne záväzným nariadením na
základe § 2 ods. 2 zákona Č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v znení platnom v čase prijatia VZN (v súčasnosti je to § 2 ods. 4 citovaného
zákona) a podľa § 7 ods. 3 zákona Č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej texte iba zákon Č.
377/2004 Z.z.).

Obec je v zmysle § 6 zákona o obecnom zriadení oprávnená vydávať
všeobecne záväzné právne predpisy - všeobecne záväzné nariadenia. Všeobecne
záväzné nariadenia slúžia obci na regulovanie spoločenských
vzťahova usmerňovanie správania právnických a fyzických osôb na území obce.
Obec je podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení oprávnená vydávať všeobecne
záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy a podl'a § 6 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy. Tieto ustanovenia
sú vykonaním čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy.

V čase prijímania predmetného VZN, rovnako aj dnes, obce a mestá majú
oprávnenie všeobecne záväzným nariadením vo svojich územných obvodoch alebo v
určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých
hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v
zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne
prístupných miestach. Záleží od uváženia každej jednotlivej obce, akým spôsobom si
podl'a svojich potrieb tieto obmedzenia upraví uplatňujúc časové alebo priestorové
kritérium v zmysle zákona. Uvedené miesta musia byť konkrétne vymedzené tak, aby
nedochádzalo k vzniku neistoty a pochybnostiam.

V článku 5 VZN sú stanovené sankcie ako dôsledok porušenia všeobecne
záväzného nariadenia právnickými osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými
na podnikanie. Podl'a čl. 5 VZN "Porušenie ustanovení tohto nariadenía právnickou
osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa postihuje pokutou do
výšky 200000.- Sk. Na konanie u uložení pokuty sa vzťahuje zákon Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov."



Z formulácie uvedeného ustanovenia je zrejmý jeho nesúlad s ust. § 12 ods. 1
zákona Č. 219/1996 Z. z., ktoré stanovuje, že právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť
uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a b), v § 2 ods. 2 a v § 3, môže uložiť obec pokutu od
5 000 Sk do 200 000 Sk. Zákon neumožňuje uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie pokutu aj za porušenie takého zákazu, obmedzenia
alebo povinnosti, ktoré nie sú stanovené zákonom, ale sú stanovené vo všeobecne
záväznom nariadení. Mesto Prešov týmto spôsobom nie je oprávnené tvoriť nové
skutkové podstaty správnych deliktov, ktoré zákon Č. 219/1996 Z. z. neupravuje.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže obec uložiť
pokutu podl'a § 12 ods. 1 zákona Č. 219/1996 Z. z. len za porušenie tam uvedené.
Rovnako právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie je možné
uložiť pokutu podľa § 10 zákona Č. 377/2004 Z.z. za konania tam uvedené.

Okrem toho z čl. 3 ods. 2 VZN vyplýva zákaz požívať alkoholické nápoje
a z článku 4 ods. 2 zákaz fajčenia, pričom je de facto nemožné postihovať v zmysle
ust. čl. 5VZN za spáchanie správneho deliktu aj právnické osoby resp. fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, keď zákaz požívať alkoholické nápoje alebo zákaz fajčenia
môže byť porušený len fyzickými osobami.

Z vyššie uvedeného vyplýva nezákonnosť a zároveň aj nevykonateľnosť
napádaného článku 5 VZN. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je podanie
protestu prokurátora zákonné a dôvodné.

JUD~J:~ák
okresny prok~~áfu';
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