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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z XXX. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

 
dňa: 30.01.2013                číslo:              /2013 

 
k prerokovaniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov 

č. 146/2005 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prešov. 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

 
vyhovuje 

 

protestu prokurátora č. k. Pd 277/12-6 zo dňa 27.12.2012 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Prešov č. 146/2005 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prešov 

 

a 

 

žiada primátora mesta 

 

predložiť na XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, návrh nového všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Prešov. 
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OKRESNÁ PROKURATÚRA PREŠOV

Mestské zastupiteľstvo
Mesto Prešov
Hlavná ul. č. 73
08001 Prešov

Vec: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 146/2005 o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Prešov _.protest prokurátora podľa § 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. 146/2005 o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Prešov podávam podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2 a § 25
zákona Č. 15312001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o prokuratúre")

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

2) Zrušiť VZN ako celok, resp. nahradiť ho novým VZN, ktoré bude v súlade so
zákonmi a ostatnými právnymi predpismi.

Podľa § 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.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom XXIII. riadnom zasadnutí konanom dňa
28.11.2005 uznesením Č. 367/2005 schválilo všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č.

146/2005 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prešov (ďalej len "VZN Č.

146/2005"). Účinnosť nadobudlo dňom 14.12.2005.

Na základe podnetu bola prokuratúrou preskúmaná zákonnosť predmetného všeobecne
záväzného nariadenia. V procese prijímania VZN Č. 146/2005 neboli zistené porušenia
zákona. Obsah predmetného VZN je však v rozpore so zákonmi a ostatnými právnymi
predpismi, a to z dôvodov nižšie uvedených.

Podľa § 6 ods. 1 SNR Č. 369/199C 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 sÚstavou 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.

Podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých obec plní úlohy
štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho
medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

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 § 36g ods. 5 zákona SNR Č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o
štátnej banskej správe v znení účinnom od 23.11.2012 obec môže všeobecne záväzným
nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na
zábavné a oslavné účely na území obce.



Podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon SNR č. 37211990 Zb.) priestupku sa dopustí ten, kto
použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
návodom na ich používanie.

Podľa § 48 zákona SNR č. 37211990 Zb. priestupkom proti verejnému poriadku je
porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných
vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný
poriadok. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.

Podľa § 86 písm. b) zákona SNR č. 372/1990 Zb. v blokovom konaní mozu
prejednávať obce priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, ako aj
priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. c), § 26
ods. l, § 27 ods. l písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. l, § 34 ods. l, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a
priestupky za porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce.

Podľa čl. 13 ods. 1 Ústavy SR povinnosti možno ukladať
a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a

slobôd,
b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti

fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

Podl'a čl. 13 ods. 2 Ústavy SR medze základných práv a slobôd možno upravit' za
podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí je legislatívnou činnosťou obce.
Zákon o obecnom zriadení upravuje normotvornú činnost' obce v § 6. Obec je v zmysle tohto
ustanovenia oprávnená vydávať všeobecne záväzné právne predpisy - všeobecne záväzné
nariadenia. Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí slúži na regulovanie
spoločenských vzťahov a usmerňovanie správania právnických a fyzických osôb na území
obce. Tieto právne predpisy stanovujú všeobecne záväzné pravidlá správania právnických a
fyzických osôb, ktoré sú povinné ich rešpektovať. Ide o právne predpisy s obmedzenou
územnou pôsobnosťou, pretože právomoc obce sa uplatňuje len najej území.

Obec je podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení oprávnená vydávať všeobecne
záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy apodľa § 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.

Mesto Prešov oblasť pouzlVania zábavnej pyrotechniky upravilo vo všeobecne
záväznom nariadení s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení
a s odkazom na zákon č. 51/1988 Zb ..

Problematika týkajúca sa pyrotechniky, jej nadobúdanie, pouzlvanie, predaj a
uvádzanie na trh, je regulovaná zákonom SNR č. 5111988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách



a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon SNR Č. 51/1988
Zb."), ako aj nariadením vlády SR Č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na
trh (do 31.01.2009 nariadenie vlády SR Č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v
znení nariadenia vlády Č. 297/2000 Z.z.), pričom táto oblasť je zverená orgánom štátnej
banskej správy.

Predmetom úpravy obsiahnutej v napadnutom všeobecne zavaznom nariadení sú
spoločenské vzťahy súvisiace s používaním zábavnej pyrotechniky. Právna regulácia týchto
spoločenských vzťahov podľa § 38 zákona SNR Č. 51/1988 Zb. prislúcha do kompetencie
orgánov štátnej správy vymenovaných v týchto zákonných ustanoveniach. Pokiaľ ide
o právomoci obcí a miest v uvedenej oblasti, tieto ešte donedávna v snahe regulovať
všeobecne záväzným nariadením používanie zábavnej pyrotechniky v miestnych
podmienkach napr. za účelom ochrany majetku, občianskeho spolužitia a pod., odvolávali sa
vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach na ust. § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom
zriadení. Po prijatí zákona č. 350/2012 Z.z., ktorý s účinnosťou od 23.11.2012 novelizoval
zákon SNR č. 51/1988 Zb., sú obce v zmysle zákonného splnomocnenia udeleného im v ust. §
36g ods. 5 citovaného zákona oprávnené všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo
zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území
obce.

Podnetom napádané VZN Č. 146/2005 vo svojich ustanoveniach upravilo:
- v čl. 1 Výklad pojmov (zábavná pyrotechnika, ohňostroj né práce, verejné priestranstvo)
- v čl. 2 Predaj pyrotechnických predmetov
- v čl. 3 Povinnosti pred vykonaním ohňostroj 'W

- v čl. 4 Priestupky a sankcie
- v čl. 5 Kontrolu dodržiavania VZN
- v čl. 6 Účinnosť
- v čl. 7 Zrušovacie ustanovenie

Účelom a funkciou vydávania všeobecne záväzných nariadení obce (mesta) je správa
miestnych záležitostí, pričom ich význam nie je možné vidieť vo voľnej reprodukcii zákonov
týkajúcich sa úloh štátnej správy, či dokonca v normovaní tejto oblasti. Nemá opodstatnenie
preberanie zákonnej úpravy do všeobecne záväzných nariadení obcí (miest), pretože dochádza
k situácii, že orgán obce (mesta) pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia fakticky
hlasuje o texte zákona, a teda o prijatí alebo neprijatí textu (aj pre obce a mestá) všeobecne
záväznej právnej normy schválenej Národnou radou Slovenskej republiky. Všeobecne
záväzné nariadenie tam, kde len kopíruje ustanovenia zákona, je iba informatívnym
ustanovením, bez samostatnej normatívnosti a právnej relevancie, čo je v rozpore s povahou
všeobecne záväzného nariadenia ako normatívneho právneho aktu prijímaného orgánom
územnej samosprávy.

Vyššie uvedené konštatovanie o neprípustnosti preberania zákonných úprav do
všeobecne záväzných nariadení sa osobitne vzťahuje na čl. 1 ods. 2 VZN Č. 146/2005, ktorý
zakotvuje definíciu pojmu "ohňostroj né práce" a ktorého text je len skopírovaním textu § 21
ods. 4 zákona SNR Č. 51/1988 Zb. v znení účinnom do 31.12.2007. V súčasnosti platný zákon
SNR č. 51/1988 Zb. uvedenú definíciu obsahuje v zmenenej podobe v ust. § 36a ods. 2. Na
tieto zmeny právnej úpravy mesto Prešov nereagovalo, čím sa označené ustanovenia VZN
dostali do rozporu so zákonným znením.



V čl. 1 ods. 1 VZN Č. 146/2005 je pojem "zábavná pyrotechnika" na účely VZN
definovaný ako "pyrotechnické predmety na zábavné účely a oslavné účely podľa § 1, ods. 2,
písm. "a" Nariadenia vlády SR Č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky.".
Uvedený článok odkazuje na v súčasnosti už neúčinnú právnu úpravu. Pojem "zábavná
pyrotechnika" je upravený v ust. § 2 písm. a) nariadenia vlády SR Č. 485/2008 Z.z. aje ním
pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely. Navyše platný zákon SNR Č. 51/1988 Zb. aj
nariadenie vlády SR Č. 485/2008 Z.z .. používajú len pojem "pyrotechnické výrobky" (pojem
a rozdelenie sú upravené v § 36a až § 36i zákona), pojem "pyrotechnické predmety"
nepoznajú.

V čl. 2 a v čl. 3 VZN Č. 146/2005 mesto Prešov upravilo povinnosti pri predaji
pyrotechnických výrobkov a povinnosti pred vykonaním ohňostroj ov. Do ustanovení týchto
článkov VZN mesto opäť len prebralo (reprodukovalo) skutočnosti, ktoré upravuje zákon,
pričom dodržiavanie povinností z nich plynúcich patrí do oblasti dozoru orgánov štátnej
správy, a nie samosprávy. Nie je prípustné, aby obce (mestá) vo všeobecne záväzných
nariadeniach upravovali povinnosti, ktoré sú stanovené zvláštnym zákonom. Mesto v čl. 2
VZN Č. 146/2005 zakotvilo povinnosti, ktoré do 31.12.2007 stanovovala vyhláška
Slovenského banského úradu Č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch a ktoré boli
neskôr s drobnými úpravami ako § 36d včlenené do zákona SNR Č. 51/1988 Zb .. V dôsledku
zmien, ktoré nastali prijatím zákona Č. 577/2007 Z.z., ktorý s účinnosťou od 01.01.2008
novelizoval zákon SNR Č. 51/1988 Zb., sa preto čl. 2 ods. 6, ale aj čl. 2 ods. 9 VZN dostali do
rozporu s novou zákonnou úpravou.

Navyše VZN Č. 146/2005 v čl. 3 eds. 5 v rámci povinností stanovených pred
vykonaním ohňostroj ov upravuje, že "Súhlasné stanovisko vydá Mestská polícia Prešov,
ktorá odpis oznámenia spolu so súhlasom mesta Prešov zašle Okresnému riaditeľstvu
Policajného zboru Prešov." Ustanovenie § 36g ods. 1 veta prvá zákona SNR Č. 51/1988 Zb.
v znení účinnom od 01.01.2008 však vyžaduje, aby ten, kto bude vykonávať ohňostroj né
práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať a ohňostroj né práce nevyžadujú
osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1, požiadal obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr
desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Udelenie súhlasného stanoviska zo
strany mestskej polície k ohňostrojným prácam zákon nepredpokladá a takúto povinnosť
žiadať o jeho udelenie zákon vôbec neukladá.

Z ustanovení čl. 4 VZN Č. 146/2005 vyplýva okrem iného zákaz použitia zábavnej
pyrotechniky na všetkých verejných priestranstvách mesta Prešov s výnimkou 31. decembra
od 18.00 hod. do 1. januára do 03.00 hod .. Ako už bolo vyššie uvedené, s účinnosťou od
23.11.2012 zákon SNR Č. 51/1988 Zb. v ust. § 36g udeľuje obci výslovné zákonné
splnomocnenie na obmedzenie alebo zakázanie používania pyrotechnických výrobkov
určených na zábavné a oslavné účely na území obce vo všeobecne záväznom nariadení. Obec
v zmysle citovaného zákonného ustanovenia uvedený zákaz, resp. obmedzenie môže stanoviť
vo vzťahu k celému územiu obce. Zo zákona možno vyvodiť, že takýto zákaz je možné tiež
vzťahovať na verejné priestranstvá mesta. V takom prípade je však predpokladom jeho
stanovenia dostatočne určité vymedzenie a konkretizovanie verejného priestranstva, na ktoré
sa zákaz použitia zábavnej pyrotechniky vzťahuje a to o to viac, že použitie zábavnej
pyrotechniky na verejných priestranstvách s výnimkou určeného času mesto sankcionuje
v priestupkovom konaní. Obmedzenia a zákazy používania pyrotechnických výrobkov, ktoré
určí obec (mesto) vo svojom všeobecne záväznom nariadení, musia byť z hľadiska územného
kritéria formulované jednoznačne, bez spôsobovania stavu interpretačnej a právnej neistoty.



VZN Č. 146/2005 v čl. 1 ods. 3 zakotvuje definíciu pojmu "verejné priestranstvo",
ktorým sa na účely VZN rozumejú" všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú
verejne prístupné (ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty, sch odiská, parkoviská,
zastávky MHD, parky, sídlisková zeleň, uličná zeleň, areály škôl, detské a školské ihriská,
cintoríny, lesoparky, vodné toky a ich nábrežia a pod. J." Všeobecne záväzné nariadenie
definuje pojem verejné priestranstvo veľmi všeobecne, formou uvedenia príkladov. Od takto
vymedzeného pojmu verejného priestranstva sa odvíja aj prípadný postih za na ňom
uskutočnené konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväzným nariadením. Príkladom
dostatočne určitého vymedzenia verejného priestranstva pre účely VZN by bolo napr. grafické
znázornenie takýchto verejných priestranstiev, na ktoré sa zákaz či obmedzenie vzťahuje.

Je potrebné zároveň poznamenať, že je vhodné, aby mesto zákazy a obmedzenia
formulovalo tak, aby boli odôvodnené vzhľadom na potrebu zabezpečenia verejného
poriadku. Pri zásahoch do súkromného života obyvateľov mesta by mesto malo vziať do
úvahy, že niektoré druhy pyrotechniky vyvolávajú iba svetelné efekty, resp. minimálny hluk a
ich použitie na súkromných pozemkoch v primeranom čase nemá žiadny vplyv na verejný
poriadok.

V prípade porušenia povinností stanovených vo všeobecne záväznom nariadení, obec
(mesto) môže potom nežiadúce správanie postihnúť ako priestupok proti verejnému poriadku
podľa § 48 zákona SNR Č. 37211990 Zb .. Možná je tiež aplikácia ust. § 47 ods. 1 písm. ch)
zákona SNR Č. 37211990 Zb., ktoré postihuje použitie pyrotechnických výrobkov v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie.

S poukazom na legislatívne zmeny, hl ktorým došlo od času prijatia protestom
napádaného VZN Č. 146/2005 a vzhľadom na to, že podstatná časť ustanovení protestom
napadnutého nariadenia vo vzťahu k účelu nariadenia je nezákonná a ponechanie zvyšných
ustanovení nariadenia by stratilo význam, navrhuj ern predmetné všeobecne záväzné
nariadenie zrušiť ako celok a prípadne prijať nové nariadenie, ktoré bude súladné so zákonom
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je podanie protestu prokurátora zákonné a
dôvodné.

o spôsobe vybavenia protestu prokurátora ma v stanovenej lehote 30 dní od
doručenia protestu prokurátora v zmysle ust. § 25 ods. 2 zákona o prokuratúre
informujte.
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Dôvodová správa 

 

 
Dňa 15.1.2013 bola z Okresnej prokuratúry Prešov doručená na Mestský úrad v Prešove 

písomnosť adresovaná mestu Prešov. Predmetom písomnosti sp. č. Pd 201/12 – 4, je protest 

prokurátora, proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 146/2005 o používaní 

zábavnej pyrotechniky na území mesta Prešov, 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 ako celok, resp. nahradiť ho novým VZN, ktoré bude 

v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi. 

 

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. 

 

Podľa § 36g ods. 5 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe v znení účinnom od 23.11.2012 obec môže všeobecne záväzným nariadením 

obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné 

účely. Máme zato, že na účely zabezpečenia verejného poriadku na území mesta Prešov je 

žiaduce, aby boli nariadením mesta upravené podmienky používania pyrotechnických výrobkov 

určených na zábavné a oslavné účely. 

 

Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na vyhovenie protestu 

prokurátora. 
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