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Prerokovanie 

';:;' protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu 

Mesto Prešov realizácie 
Prešov 

dňa: 06.05.2013 

mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe 
občianskych obradov a slávností v meste 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXXVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Vydanie: 1 

číslo: ... /2013 

k prerokovaniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Prešov č. 17412008 o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností v meste 
Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

vyhovuje 

protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov, sp. zn. Kd 71/13-12 zo dňa 17.4.2013 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe realizácie 
občianskych obradov a slávnosti v meste Prešov 
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1;:;1 Prerokovanie 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Prešov č. 17412008 o spôsobe Vydanie: 1 

Mesto Prešov realizácie občianskych obradov a slávností v meste 
Prešov 

Dôvodová správa 

Krajská prokuratúra Prešov doručila mestu Prešov dňa 25.4.2013 protest 
prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 v spojení s § 25 ods. 1 zákona č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre v zneni neskorších predpisov proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe realizácie občianskych 
obradov a slávností v meste Prešov, ktorým navrhuje tento protest prokurátora 
prerokovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a zrušiť protestom 
prokurátora napadnuté všeobecne záväzné nariadenie. 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove navrhujeme protestu prokurátora vyhovieť. 

Pre úplnosť uvádzame, že protestom napadnutá norma mesta Prešov mala za 
cieľ určiť všeobecné pravidlá pri realizácii občianskych obradov a slávností 
v meste, usmerniť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú záujem o realizáciu 
slávnostného aktu mestom Prešov pri rôznych životných udalostiach a ustanoviť 
limity oprávnen! a povinnosti subjektov, na ktorých sa všeobecné záväzné nariadenie 
vzťahuje. 

Prokurátor vo svojom proteste tiež konštatuje, že občianske obrady a slávnosti sú 
v obciach spravidla zabezpečované Zborom pre občianske záležitosti a že 
v Slovenskej republike pôsobí Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek
človeku v SR, do činnosti ktorého o. i. patrí aj realizácia občianskych obradov 
a slávností. Ide o dobrovoľné občianske združenie, ktorého členom mesto Prešov nie 
je. Komplexná priprava a realizácia občianskych obradov a slávností je jednou 
z kompetencií oddelenia kultúry a športu Mestského úradu v Prešove priamo 
deklarovaná v organizačnom poriadku Mestského úradu v Prešove. 

Zrušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta však neznamená, že 
mesto Prešov zruší aj poskytovanie a realizovanie občianskych obradov a slávností. 
Obyvatelia mesta i široká verejnosť zmenu nepocítia, pravidlá však upraví vnútorná 
norma mestského úradu. 

V zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov, ak mestské zastupiteľstvo protestu prokurátora vyhovie, je 
povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dni od doručenia protestu 
prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, pripadne nahradiť 
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Strana 1/2 

F- MsÚ/SP-01123/1 



1:;1 Prerokovanie 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe Vydanie: 1 

Mesto Prešov realizácie občianskych obradov a slávností v meste 
Prešov 

Mestský úrad v Prešove po prijatí rozhodnutia mestského zastupiteľstva predloží 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove na schválenie návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov, ktorým sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 17 4/2008 o spôsobe realizácie občianskych obradov. 

Tento návrh bude predložený Mestskému zastupiteľstvu v Prešove na rokovanie 
v mesiaci jún 2013. 
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KRAJSKÁ PROKURATÚRA PRE$0V 
Masarykova ul. 16, 080 01 PreAov 

Telefón: 051n7 22 578. Fp: 051UZ 34 196, Mail: kppresov@aenpro.gov.sk 

Kd 71/13- 12 Prešov 17. 4· 2013 

MESTO PRESOV 
Mestský drad v Prelove l 2 

Cfslo spiau: l ~~st :matt<• 
Dollo: Zlial< a lehota 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná73 

o8o 01 'Prrlgy 

2 5 -04- 20\3 ulofenla: 

Celkom: ~ 
Evidenčné fls\0 doilel oo§tyif. 7 #' /-"· 

' ... -... - _......._ 
:-:: 

Vec: Protest prokuritora podľa § 22 ods. 1 pfsm. a) bod 2 v spojen{ s § 25 ods. 1 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorifch predpisov proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe 
realizácie občianskych obradov a slávnosti v meste Prešov 

-- Prokurátor Krajskej--prokuratúry Prešov podl'a § 22 ods. 1 pfsm. a) bod 2 
v spojeni s § 25 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znenf neskorifch 
predpisov (ďalej v texte len ,.zákon o prokuratúre") podáva 

protest prokurátora 

proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe 
realizácie občianskych obradov a slávnosti v meste Prešov 

Podľa§ 22 ods. 2 pfsm. i) zákona o prokuratúre navrhujem: 

1) prerokovať protest prokurátora na naJbližšom zasadnuti mestského 
zastupiteľstva; 

2) zru!iť protestom prokurátora napadnuté všeobecne záväzné nariadenie. 

Podľa § 25 ods. 2 zákona o prokuratúre orgán verejnej správy je povinný o 
proteste rozhodn(lť do 30 dnf 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 dnf od 
doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, 
pripadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so 
zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

---------- ---- ---
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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 811lade právnych predpisov. 

Podľa § 250zfa ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov ak obec alebo vyiii územný celok nezruší alebo nezmení na 
základe protestu prokurátora svoje vieobecne záväzné nariadenie, môle prokurátor 
vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nes11ladu 
všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plneni úloh štátnej 
správy môže prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu vieobecne 
záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

D6vody protestu l 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom XXIV. riadnom zasadnutí, 
konanom dňa 22. 10. 2008, uznesenlm č. 274/2008 schválilo Vieobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. 174/2oo8 o spôsobe realizácie občianskych obradov a 
slávnosti v meste Prešov, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1. 9· 2009. 

Preskúmaním predme'Débo všeobecne záväzného nariadenia bolo zistené, le 
toto je v rozpore s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
v meni neskorších predpisov (ďalej v texte len "zákon o obecnom zriadení"). 

Podl'a § 6 ods. l zákona o obecnom zriadeni obec môle 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. 

Protestom napadnuté nariadenie mesta určuje rozsah občianskych obradov 
a slávnosti (rodinné, spoločenské, spomienkové a iné), podmienky ich realizácie, 
upomienkové dary, limity pre ich poskytovanie. 

Občianske obrady a slávnosti sú v obciach zabezpečované spravidla Zborom 
pre občianske zálefitosti. 

V Slovenskej republike pôsobí Združenie zborov pre občianske záležitosti 
Človek-človeku v SR. Ide o občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra 
SR, ktoré vmiklo v roku 1991. Do tohto zdrulenia sa môlu prihlásiť zbory pôsobiace 
pri obecných (mestských) zastupiteľstvách v jednotlivých obciach. V rámci združenia 
pôsobia zbory pre občianske záletitosti aj v Prešovskom kraji. Podľa aktuálnej 
internetovej informácie je v Prešovskom kraji členom Zdrulenia zborov pre 
občianske zálelitosti Človek-človeku v SR celkom 51 zborov pôsobiacich v okresoch 
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Pre&w, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará L'ubovňa, 
Svidník a Vranov nad Topľou. 

Do činnosti uvedeného Zdrulenia zborov pre občianske záletitosti, ktoré sú 
jeho členmi, patria umelecké a kultúrne činnosti a aj realizácia občianskych obradov 
a slávnosti. 

Obec ako orgán verejnej správy je podľa § 6 ods. l zákona o obecnom zriadeni 
oprávnená vydávať nariadenia vo veciach územnej samosprávy a jednak nariadenia 
podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadeni vo veciach, v ktorých plni úlohy štátnej 
správy. 

To Wak neznamená, že by rozsah normotvomej činnosti obce bol 
neobmedzený a že by obec mohla nariadením vytvárať právnu úpravu aj takých 
spoločenských vzťahov, ktoré nepatria do výkonu verejnej správy, teda nie sú 
výkonom územnej samosprávy a ani výkonom prenesenej štátnej správy. 

Z uvedeného dôvodu obec nie je oprávnená všeobecne záväzným právnym 
predpisom (všeobecne záväzným nariadením) regulovať spoločenské vzťahy týkajúce 
sa organizovania občianskych obradov a slávnosti. Takýto postup nie je 
odôvodnitefný ani požiadavkou lepliej informovanosti verejnosti, ako to udáva 
dôvodová správa k návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

--- --- -- -s poukazom- na uvedené, kedže protestom napadnuté všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Preäov bolo vydané v rozpore s ustanovenlm § 6 ods. l, ods. 2 
zákona o obecnom zriadeni, je podanie protestu prokurátora dôvodné. 

' . -/(/{>..___1:{.~4~ 
r. Agáta Maru§inová 

prokurátorka 
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Mesto Prešov na základe ustanovení § 6 ods. l zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

V§eobecne záväzné nariadenie č.l74/2008 o spôsobe realizácie občianskych obradov 
a slávnosti v meste Prešov. 

Prvá kapitola 

Článok l 
Úvodné ustanovenia 

l. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie 
rozsahu občianskych obradov a slávností, podmienok ich realizácie, stanovenie 
limitov na upomienkové dary, ktoré mesto Prešov poskytuje pri občianskych obradoch 
a slávnostiach a určenie sobášnych dní a hodín. 

2. Toto VZN sa vzťahuje na všetky občianske obrady a slávnosti, ktoré realizuje mesto 
Prešov zväčša v obradnej sieni MsÚ na Jarkovej ulici prostredníctvom odboru 
školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Prešove 

Druhá kapitola 

Občianske obrady a slávnosti 

Článok2 
Profilácia občianskych obradov a slávnosti 

l. Členenie občianskych obradov: 
a) uzavretie manželstva 
b) občiansky pohreb 
c) občianska rozlúčka na cirkevnom obrade 

2. Členenie občianskych slávnosti: 
a) rodinné : - uvítanie dieťaťa do života 

- životné jubileá 
-jubilejné sobáše 
- prijatia novomanželov 

b) spoločenské: - rozlúčka s materskou školou 
- rozlúčka so základnou školou 
- odovzdávanie maturitných stužiek 
- prijatia absolventov stredných a vysokých škôl 
- prijatie inštitúcii pri ich výročí 

F- MsÚ/SP-0113/1 
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c) spomienkové: - pietna spomienka pri priležitostí Pamiatky zosnulých 
- slávnosti pri príležitosti významných osobností, pamätných dní 

a sviatkov 
d) iné: -prijatia skupín obyvatel'ov z mesta Prešov, Slovenskej republiky 

a zahraničia 
- slávnosti pre špecifické skupiny obyvatel'ov. 

Článok3 
Podmienky realizácie občianskych obradov a slávností 

l. Uzavretie manželstva 
Občiansky obrad uzavretia manželstva sa v súlade so zákonom o rodine 
realizuje na základe žiadosti snúbencov. 

2. Občiansky pohreb, občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe 
Občiansky pohreb, alebo občiansku rozlúčku na cirkevnom pohrebe pripraví mesto 
Prešov na požiadanie pozostalých a na základe dodaných údajov o zosnulom. 

3. Uvítanie dieťaťa do života 
Na slávnosť uvítania dieťaťa do života mesto Prešov pozve všetky deti narodené 
v Prešove, ak má aspoň jeden z rodičov trvalý pobyt v Prešove. 
Na požiadanie rodičov môže byť pozvané aj dieťa, ktoré nie je narodené 
v Prešove, ale aspoň jeden z rodičov má trvalý pobyt v Prešove. 

4. Životné jubileá 
Na slávnosť prijatia pri priležitostí životného jubilea mesto Prešov pozýva 
všetkých občanov, ktorí sa dožívajú 70, 80 a 90 rokov a majú trvalý pobyt na 
území mesta Prešov. 
Primátor mesta, prípadne ním určený zástupca mesta osobne navštívi jubilantov, 
ktorí sa dožívajú l OO, l O l, l 02 a viac rokov na základe vopred dohodnutého termínu. 

5. Jubilejné sobáše 
Jubilejný sobáš - zlatú (50 rokov manželstva) a diamantovú svadbu (60 rokov 
manželstva) - zrealizuje mesto Prešov na požiadanie manželského páru, z ktorého 
aspoň jeden má trvalý pobyt v Prešove. 

6. Prijatie novomanželov 
Slávnosť prijatia novomanželov, ktorí uzavreli manželstvo pred orgánom cirkvi, 
sa uskutočňuje na požiadanie novomanželov, z ktorých aspoň jeden musí mať 
trvalý pobyt v Prešove. 
Slávnosť prijatia novomanželov, ktorí uzavreli manželstvo v cudzine, sa 
uskutočňuje na požiadanie novomanželov, z ktorých aspoň jeden má alebo mal 
trvalý pobyt v Prešove. 

F- MsÚ/SP-011311 
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7. Rozlúčka s materskou školou (MŠ) 
Rozlúčka detí s MŠ, ktorej sídlo je na území mesta Prešov, sa realizuje na základe 
požiadavky vedenia MŠ. 

8. Rozlúčka so základnou školou (ZŠ) 
Rozlúčka žiakov so ZŠ, ktorá má sídlo na území mesta Prešov, sa realizuje na 
požiadanie vedenia ZŠ. 

9. Odovzdávanie maturitných stužiek 
Slávnosť odovzdávania maturitných stužiek sa realizuje pre študentov stredných 
škôl so sídlom na území mesta Prešov na požiadanie vedenia školy. 

l O. Prijatie absolventov stredných a vysokých škôl 
Slávnostné prijatie sa realizuje na požiadanie absolventov strednej alebo vysokej 
školy. 
Slávnostné prijatia sa uskutočňujú po 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ... rokoch od 
ukončenia príslušnej školy. 

ll. Prijatia inštitúcií, zariadení a firiem pri ich výročí 
Prijatie inštitúcií, zariadení a firiem, ktoré sídlia na území mesta Prešov, sa realizuje 
z iniciatívy mesta Prešov, alebo na požiadanie zo strany vedenia inštitúcií, zariadení, 
firiem. 
Prijatia sa realizujú po desaťročiach počnúc 20. výročím založenia príslušnej inštitúcie, 
zariadenia a firmy. 

12. Prijatia skupin obyvateľov z mesta Prešov, Slovenskej republiky a zahraničia 
Prijatia sa uskutočňujú z iniciatívy mesta Prešov, alebo na požiadanie zainteresovaných 
občanov. 

13. Slávnosti pre špecifické skupiny obyvateľov 
Slávnosti pre špecifické skupiny obyvateľov (napr. dôchodcov - nie jubilantov, 
učiteľov, športovcov a pod.) realizuje mesto Prešov na ich požiadanie alebo 
z vlastnej iniciatívy mesta Prešov. 

Článok4 
Určenie sobášnych dni a hodín 

l. Mesto Prešov určuje pre uzavretie manželstva v obradnej sieni mestského úradu 
/Jarková ulica! sobášne dni a hodiny nasledovne: 
každý štvrtok v týždni od 13.30 do 15.30 hod. vrátane (bez poplatku), 
každú sobotu v týždni od 13.30 do 18.00 hod. vrátane (bez poplatku). 

2. Na požiadanie snúbencov sa môže uzavretie manželstva v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR 
SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov konať mimo úradne určenej 
miestnosti a mimo určených sobášnych dní a hodín. V tomto prípade sa účtuje poplatok 
v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, Sadzobník správnych poplatkov, položka 18, II. časť Vnútorná správa. 
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Článok S 
Úhrada nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo určenú miestnost' 

Na požiadanie snúbencov sa môže obrad uzavretia manželstva konať aj mimo určenej miestnosti 
na sobáše. V tomto prípade sa účtuje poplatok vo výške l OO €. Poplatok sa vyberá vopred. 
V prípade, že sa obrad uzavretia manželstva neuskutoční z dôvodov na strane snúbencov, 
poplatok sa nevracia. V prípadoch hodných osobitného zretel'a má primátor mesta právomoc 
poplatok odpustiť. 

Tretia kapitola 

Článok6 
Upomienkové dary 

l. Upomienkové dary, ktoré mesto Prešov poskytuje pri občianskych obradoch 
a slávnostiach sú kvetinové, vecné a finančné v závislosti od jednotlivých druhov 
občianskych obradov a slávnosti. 

2. Hodnota vecných a kvetinových darov sa prehodnocuje l-krát ročne v závislosti od 
úrovne inflácie určenej podl'a údajov Slovenského štatistického úradu. 

3. Výber a nákup vecných a kvetinových darov zabezpečuje Odbor školstva, kultúry 
a športu Mestského úradu v Prešove, ktorý vedie aj ich evidenciu. 

Článok7 
Limity pre poskytovanie upomienkových darov 

l. Uzavretie manželstva 
Pri obrade uzavretia manželstva prináleží každému manželskému páru vecný dar 
v hodnote do l O €. 

2. Občiansky pohreb, občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe 
Na občiansky pohreb a občiansku rozlúčku na cirkevnom pohrebe mesto 
zabezpečuje kvetinový dar v hodnote do 17 €. 

3. Uvítanie diet'aťa do života 
Každé dieťa s rodičmi (rodičom), ktoré sa zúčastní slávnosti uvítania do života, 
obdrži vecný dar v hodnote do 7 € a kvetinový dar v hodnote do 5 €. 

4. Životné jubileá 
Každý jubilant, ktorý sa zúčastni slávnostného prijatia, dostane vecný dar 

v hodnote do l O € a kvetinový dar v hodnote do l O €. 
l OO ročný jubilant a jubilant nad l OO rokov dostane okrem vecného a kvetinového 
daru aj finančný dar vo výške do l OO €. 
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5. Jubilejné sobáše 
Každý manželský pár dostane vecný dar v hodnote do 17 € 
v hodnote do l O €. 

a kvetinový dar 

6. Prijatie novomanželov 
Novomanželom, ktorí uzavreli manželstvo pred orgánom cirkvi alebo v cudzine 
venuje mesto Prešov vecný dar v hodnote do l O €. 

7. Rozlúčka s materskou školou (MŠ), rozlúčka so základnou školou (ZŠ) 
Pri rozlúčke s MŠ a ZŠ sa zúčastneným neposkytuje žiadny vecný ani kvetinový dar. 

8. Odovzdávanie maturitných stužiek 
Pri slávnosti odovzdávania maturitných stužiek každý maturant dostane od mesta 
Prešov pamätný list. 

9. Prijatie absolventov stredných a vysokých škôl 
Každý absolvent, ktorý sa zúčastní prijatia, dostane vecný dar v hodnote do l O € 
a kvetinový dar v hodnote do 5 €. 

IO. Prijatia inštitúcii, zariadeni a firiem pri ich výročí 
Na prijatí dostane vedenie inštitúcie, zariadenia a firmy od mesta Prešov vecný dar 
v hodnote do 20 € a kvetinový dar v hodnote do l O €. 

ll. Pri pietnej spomienke pri príležitosti Pamiatky zosnulých mesto neposkytuje 
žiadny vecný ani kvetinový dar. 

12. Pri spomienkových slávnostiach na významné osobnosti, pamätné dni a sviatky 
mesto Prešov poskytne kvetinový dar pod!' a uváženia a charakteru slávnosti 
v hodnote do 13 €. 

13. Slávnosti pre špecifické skupiny obyvatel'ov 
Účastníkom týchto slávnosti sa neposkytuje vecný ani kvetinový dar. 

Článok S 
Záverečné ustanovenia 

l. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa 25.8.2008 a zvesený dňa 5.9.2008. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupitel'stvo 
v Prešove dňa 22.10.2008 uznesením č. 274/2008. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
13.11.2008 a zvesené dňa 28.11.2008. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom l. januára 2009. 
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JUDr. Pavel Hagyari, v.r. 
primátor mesta Prešov 


