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Informácia o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému


rO~1 nariadeniu mesta Prešov č. 10/2013 o v)'ške príspevkov na 

i Vydanie:

'-,- čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

Mesto Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 
i 

~ávrh na 

UZNESENIE 

zo XLVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 20.02.2014 číslo: .. .12014 

k informácii o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Prešov č. 10/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 


v školách a školských zal'iadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov 


Mestské zastupítel'stvo v Prešove 

konštatuje, že 

protestom napadnuté Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 10/2013 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je už zrušené a nahradené Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Prešov Č. 12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti 

mesta Prešov. 
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OKRESNÁ PROKURATÚRA PREŠOV 

PrdO\,27.12.2013 

.-' , 

Mc~to Prešov 
t ,. ;1 !r,dJt.J 

McstsI,é zastupitel'stvo '1'::.:1;:;)';;1: 

Hlavná ul. Č. 73 
(ISO Ol Prešov 

Vťť. 	 Všeobccne záviizné nariadenie mesta Prešov č. 10/2013 o v)ške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v t.riaďovateľskcj 
pôsohnosti mesta Prcšov - prntcst prokurátora podľa § 22 ods. I písm. a) hod 2 II ~ 
25 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratíuT v znení neskorších pn·dpisov 

J. 

Prdtl \';,",·uh,-·~né :d1\,ti/.r:~l11u nariad~l1i\l mesta Pre~OV Č. lO/20t.?: ~) V)'Ške pflSpt:\'kov na 
čiaslo~nú úhradu núklado\' v škú!úch a sk()lsk~'C;l zanadeniach v zríad'()vald'sk~j p()snbnos(Í 
Illésta Pn:š,,\ podú\'Clm podľa l) ods. l písm. a) bod:' cl § 25 zákona č J ~3!2()() l Z. '/. 
f' ]'l'nkllrall'lft' V LIH.::nl n",'skorškh prcdpi::iov (d'nle.' kn "Laknn (J prokuratúr,;") 

PROTEST PROKURÁTORA 

Podľa ~ 22 ods. ") písnl, i) z{lkollLl o prokurat(lre 

na"rhujem, 

l) 	 Preľl)koval~ knto protest prokurútora na najbli2sonl z:;lsadnull ll1č,>lskťho 

LusIupi leľstnl. 

2) 	 Zntšiľ VZN \' napadnutej časti (čl. 2 ods. I písm. al, čl. -I, ČI. 5), resp. napadnuté 
ustanon'uia nahradíť no\'}'mi, ktoré hudú v súlade so z:íkonom a ostatnými 
,šeohecne zá\'ä:t.nými právnymi predpismi. 

Pndľa * ods.:2 zákona o prokunllúrc orgán vcľ~_incj spr~l\') jo: po\'ínn~' t) prutest\..! 
!TuJlí)dnúľ dll 30 dní ud doručenia prdtcslu 

P,,)dľa ~ nd:;. ] '/ú:~()na o prokllratúrt\ 'lk orgán VéJ\:jnťj ::-prúvy prOi~~tu pľdkurúlora 
\yhO\ i~. je [lovinn)' bez zbytočného ddklallLl. najneskôr do ')0 dl,í od doručenia pnlleslu 
prokuLhura, n;;:-zúkClnn}' \-s,;obt:cnc ZÚ\QZI)}' p!-ávny predpis zruši( pripadn(: nahradiť" 

\seobecnc' 7úvcizll)11l právnym predpisom, ktorý bude \' ,úIade so /.:lknl1()1l1 ci "slatnYllli 
\sconc..:nt: :;úvHLn)'lni prá\·nYll1i pľt:dpismi, 
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Podľa ~ 25 ods. 4 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu prukurálOnt 
nevyhovie "leho mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej lehote vôbec II proteste 
llcrozhodnt\ !l1ÓZl" g,C1)("nílny prokurjtor podať ústavnému súdu navrh na zacatle kunania o 
súlade pn" 11} ch pr<odpisov 

Podľa ~ 250 ods. J zákona č. 99!l963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v zn.:ní 
nesh\)rších Im;dpisov, ak obcc "Icho vyšší úzcmn5' celok nezruší alebo nezmeni na ·/.úklade 
prl)l('stu pľukuratora sv~jc VŠeobecne závLizné nariaue!1ie, 111ÔŽ..: prokurátor vo veciach 
ÚZéDll1('j sal11ospr~\vy pudaľ na súd núvrh na vyslovenie nesúladu všcohecl1e zóv~\Lnéhu 

nariadeni" so l.ákonol1l. Vo veciach pri plnení ú!c)h štátnej sprúvy múze prokurátur podať na 
súd núvrh na vyslovenie nesúladu všeohecne zúv~\Lného nariadenia aj s nariauc!11tn '\ !áuy a 
vš~obcclll.' zilviiznýllli právnymi predpismi mil'istcrst;ev cl ostatnýc il lIstrcJn)'dl org,inuv 
štútnc:j správy. 

Odôvodnenie 

ll. 

Í\1cstskť z,aslupitel'st\'() v Prdove na svo5om XLlI. riaunom zasadnutí knnanOlll l\tía 
~ O'J.20L1 llznc,cnlrn Č 44212013 schválilo vkobecllc záviizn~ nariadenie mesta Pr,,;;o\' 
Č i 0120 13 () \ :;škc príspevkov na čiastocnú úhradu núkJadov v' školách a školsk~'~h 
zariadeniach V' íTiaďovatd'skcj pôsobnosti mesta Prešov (d'alcl len "VZN C. 10/2013") VZN 
nad"hudlo účinnost' dú" 18.1 O.2u 13. 

Na základe podnetu hola prokuratúrou Ixcskúmanú zúkonnosľ predmetného VZN. Pc) 
pn::skúnlaní .ic pott,t2bné kon:~t:lk~V~lť, J.e obsah ('lánku čl. 2 ods. 1 pisnl. n).ic \' rozpore s ust. 
~ 6 oJs. I zúlwna SNR \:. 369/1990 Lh. o obc(:nol11 zriadeni v mení neskorších jJredpis,,\' 
l,ľalcj kn ,.zákon l.' obecnom Lriadení") v spojení s ust. § 2R ods. 5 7úkol1u Č. 245i:'t)Og L 7.. 

0\ )'chon, a vzdelávaní (školský zá"-on) a o zmene a doplnení niektof)'ch ôkonov v znellí 
neskorších predpism (ďalej len "zákon Č. 245/2(108 Z. 7.."), obsah článku 4 jc v rozpore s ll"
~ 6 ods. 1 I,úkona o obecnom zriadení v spojení s ust. § l! 4 ods. I) 7.úkuna Č. 245120015 l I., 

obsah č!ún;';'u 5 jé V ruzpore s ust. § ií ods. 1 zákClna o obecnom zriadeni " spojeni s liS!. ~ I 16 
ods. 6 zákona C. 245/20U8 Z. h. a vselky napádané články VZN sú zárovd\ v ro7porC aj LIS\. ~ 
6 ods. 24 /úkona Č. 596/2003 Z. :L o štátmj sprúve v školstve a skolskcj samospra\c 
:l (\ IJllene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len ..zákon L 596/2003 Z. 7."). 

Podľa § 3 ods. :2 úkona o prokuratúre. prok matúru je \' rozsahu svojej p(íso;,n\)sli 
pOVJJHla \'i) \,<:rc.inom záujme vykonal' opalreni.) na predchádzanie porUŠenia zúkol1nosti, na 
l.isteníc a oclstránel1lc porušenia 7Jkonnosti, na obnovu !,oľllšcných Jlráv il \',vodenie: 
jodpuvednosti za ich porušenie. Pri V)'kOIlC s·.·olej pôsobnusti je povinná \V'llžinl' VŠdky 

I.úkonné pruslriedky tak, aby su bez akýebkorvek vplyvov lahezpeč'iia dôsledná a rýchla 
ochrana pr,l\' a zákollOl11 chránených zÚl\jmoY t)'zickí'Ch osôb, prúvnickí'Ch osôh II štÚlu. 

III. 

Podľa ~ 6 ods. I zákona SNR Č. 369il9'li) Zb. o obecnom zriadení \' zneni ncskor;;kh 
predpisov (d'alej !eli ,.zákon o ohccnom zriadení") obec môze \'0 veciach územnq 
Slullosprávy vyďávat' nariadenia; nariauenie r,esmie byť v ro/porc s (stavou SlovcIlskej 



republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi II mcdziníu'odnými zmluvami, s ktorými vyslovila 
súhlas Národnú rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
lIstanOVe!l)'l1l zákonom, 

Podľa § 6 ods, 24 zákona ~, 596/2003 Z. z, obec ako zriaďovat"ľ určí vS'šku príspevku 
za pobyt dieťaťil v materskej škole, v:Ý'šku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku 
úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole ,\ výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť školského klubu deti, internátu alebo centra voľného času, 

Podľa § 28 ods, 5 zákona č, 245/2008 Z, z, výšku mesačného prbpevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu v;idavkov za pohyt dieťaťa v materskej skole zriadenei obcou 
určí zríad'ovatel' všeohecne záväzným nariadením, 

Podľa § 114 ods, 6 zákona č, 245/1008 Z, z, v)'šku mesačného príspevku na čiasločnú 
úhradu núkladov na činnosti školského klubu detí, určí všeobecne zúvuzny"m nariadením obec, 
ktorá je jeho zriaďovateľom, 

Podl'a 9 116 ods, 6 zákona č, 245/2008 Z z, výšku mesačného príspevku na čiastoénú 
úhradu nakladov na činnosti centra voľn~ho času, ktorého zriad'ovateľom je ohec alebo 
samosprúvny kraj, urči zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, 

IV. 

Jvlcsto Prešov protestom napadnuté VZN é, 10/2013 vydalo, realizujúc svúJe úlohy 
v rúmcl samosprávnej pôsobnosti, v zmysle USl, :;' 6 ods, 24 zókona č, 59612003 Z, z" 

Obec je v zmysle § 6 zákona o obecnom zriadení oprúvnenú vydával všeobecne 
záväzné právne predpisy VŠeobecne záväzné nariadenia, Všeobecne z{1\'Ďzné nariadenia 
slúžia obci na regulovanie spoločenských vzt'ahov a usmerňovanie správania právnických 
a fyzických osôb na územi obcc, Obec jc podľa S 6 ods, I zákona o obecnom 
zriadení oprúvnellá vydúvať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy li 
podľa § 6 ods, 2 zákona o o!'Jecnom zriadení vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, 
Tieto ustanovenia sú vykonaním čL 68 a čl. 71 ods,2 Ústavy SR. 

Mesto Prdov v čL 2 VZN č, 10/2013 ',Ipravilo výšku príspevku n,l čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, Fodl'a ods, 1 uvedeného "'hin ku VZN" Za poby! 
dieľaľa li materskej škole prispieva zákonný Zús{upca dieťatá na (iasto(lIl; úhradu l)"dm:kov 
I/Iaterskej ,ľ;ko/y mesac'ne najedno dieľa' 
o) sumou 20,00 IlŽ 40,0() ellr za dieťa do 3 rokov vekll, 
b) sumou 1S,OO eur za dida nad 3 mky l'ekn' 
Z:ikon č, 245/2008 Z, z, síce v ust. § 28 ods, 5 stanovuje. ;;,e vý~ku uvedeného mcsačn~ho 
príspevku určí zriad'ovatcľ všeobecne záVfVI1}'1ll nariadením, avšak spôsob, akým iI;Jesto 
Prcšov, ako zriaďovateľ, určilo sumu predmetného príspevku zúkonného zástupcu 
lintcrvalovt' rozpätie), ncpredstavuje predvídatcľný spôsob správania sa povinných subjéklOY, 
nakoľko svojím ohsahom vyvoláva interpretačnú neistotu o skutočnej v)'škc tohto príspevku, 
Z textu VZN nevyplynulo ani žiadne kritérium, od ktorého su mú odvíjať konkrétna suma 
príspevku, tak ako je to napr. v článku 3 VZ~ č, 10/201J, z ktorého vyplýva zreteľné 
kritérium podmieňujúce diferencovanosť príspevku, Ústavný súd SR už viackrát judikoval, že 



medzI prvky právnej istoty nko základn(,ho principu právneho štátu (čl. I ods. I ľJslavy SR) 
pn:rí určitosľ a jasnosť právnej normy a z týchto požiadaviek vyplývajú"l zrozumitel'nosľ 
próvnej normy. ktorú v)'znamnt' znižuje nchczpečcnstvo jej svojvoľného uplauíovania (PI, 
lJSI 199H) 

V čl. 4 V7N Č. 10/2011 'Vlesto Prešov stanovilo v)'šku príspevku na či'btočnú úhradu 
nákladov na činnosti školského klubu detL Podľ" uds. I citovandlO článku "Na ,';ovlo('mí 
úhradu m.iklwJOl' 'ILI c'ínnosr; š/"ol.\'ké/lO k/libu ďelí prispieva zákonn}; zás/lIpcLI iiuku lIléSUČlJC 
S III/lO U 8,00 "Ž /S,OO eur, " Podľa ods, 2 tohto článku" Riadi/et §kolskeho kilIbIl cle/t olt'ho 
rladÍ/et .'koly. ktorej je skolský klub súčosr'Oll, llréí LI zverejni smel'l1icou konkrétnu Fý§ku 
príspevkll no l~!a.;)'/(h'{nú úhradu nákladov v rozpiJlÍ Sfanovťnom v predchúdz({;Út,.'OItl odseku. ' 
lúkon č 24S:2008 L z. v ust. § 114 ods. 6 stanovuje, že výšku mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnOSTi školského klubu detí, mč; všeobecne z:1viiznÝ'1l1 
nariadením oh<:c. ktorá ic jcho zriaďovatc!'om. Cil.Ovuný zákon tcda zakotvil formu všc"becnc 
z,\väwéh,) nariadenia ako nástroja, klor:ŕm 111<í mesto (obec) určiť v)'šku mesačného 

prispt.:vku. Obci (mestu) však zókon neumožnil delegovnt' prúvomoc stanoviť llvc,knú výšku 
príspevku príslušnému riaditeľovi školsk~ho klubu deti akbo riaditel'ovi školy, ktorej je 
školsk)' klub s([časľou. Zakotvením právomoci riadite!'" smernicou určiť konkrétnu výšku 
príspevku \,clestu Prešov prekročilo povolen) rozsah svoj\:j normotvornej právomOCI 
vyplývajúet:j illU z ust. § 114 ods. G zákona č, 245/2008 Z. z. a z liSt. § 6 od". 24 l,úkona Č. 
5%<:003 '!. z.. 

Vyššic uvedené konštatovanie o pOfUŠClCl zákona sa vz.ľahujc tiá na čl. 5 VZN ~. 

10/2013. v ktorom Mesto Prešov upravilo príspevok na čiastočnú llhradll núkbdov na i'illlll1sti 
ccntra \'oľn0ho času, podľa odseku i, ktorého " N" <'ios/vôní úhnulll nákladov SjJojen)''C!l s 
{'innn<.;t'ol, (.'eHt;y; ... ·aľného f{HU prispieva: 
a) zákonn.}' ZáS!Uf!i;O !1cp/nolL!tJlw žinka me.w.1c!;U SUHlOll 3,()O OŽ i lJ,Oa ('tl,' 

h) 1'Inil/d)" ž/ak - ,i'/ildent od Ili do 25 roko\' me,\(!,'ne sumou J(),()O až 20,00 eur, 

,'j ji/I/o/dá osoha do veku 30 roko)' mesoc'l1c .\'lImou l(),OO {lŽ 25,00 eur. ' 
Zúrovcií podl'a odseku 2 citovaného článku 5 "Riaditei' celi/ra voľného '\JSII w'1'í II zverejní 
srnernic(){f konkrt;lnu výšku prÍ.~pevku nu čias/utnú úhrodu núkluL!ol' pre jednolIin? zÓl~imr)\'é 
ófliwSlí v l'o:pUlí SfWlOl'CJWIJI l' !)f'e,1chádzajúcoľľl odsekli. '. V zmysle ust si 116 ods. 6 
zákona Č. 245/2008 7,. z. a ust. § 6 ods. 24dlkona Č. 59612003 Z. 7.. výšku rnc,ačn~ho 
prisp~vku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, ktorého 
zrinlfovateľOll1 jc obec, Ufe! zriaďovaleľ všeobecne záväzným nariadením. !.iadnc 
z ustanovení chovaných zákonov však neoprávňuje obcc: (mesto) preniesť právomoc 
l'tlzhodcwať" k'1I1krétnc.i vÝ'škc príspevku na riaditeľa centra voľného času, aby ten smemicou 
určii konkrc'tllll v:;íšku príspevku na čiastocn" úhradu núkladov pre jednotlivé z:ÍLljmO\é 
činností. Ust. ~ 116 ods. 6 zúkona Č. 245/2008 ;~, l. a ust. § 6 ods. 24 zákona Č. 596/2003 Z. / .. 
l1eUl11ožľíujú obci (m.:stll) vo všeobecne l.áväznolll nariadení poskytnl1ť ri:rditel'ovi centra 
voľného času priestor aby v rámci rozpätia sLmoveného VO všcohccnc závliznom nnriadcní 
';ÚI11 smernicou určoval konkrétnu výšku príspevku odvUajúcll sa od druhu 7:úujl1lovej 
tlnnosti. 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je p'ldanie protestu prokurátora :(.:íkol1nl' a 
dt,\'()d né. 

<~/// , 
,Jl::í.J}f.'P~ieŕ'6zíldík, PhD, 

námestník okresného prolmnítora 
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Informácia o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Prešov č. 1012013 o v5'ške príspevkov na 

Vydanie:
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školsk5'ch zariadeniach 

Mesto Prešov \' zriad'ovatcl'skcj pôsobnosti mesta Prešov. 

Mestu Prešov - Mestskému zastupiteľstvu bol dňa 9. 1. 2014 doručený protest 

prokurátora č. Pd 236/13 - 5 zo dňa 27.12.2013 podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a 

§ 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v zneni neskorších predpisov proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 10/2013 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prešov, ktorým prokurátor navrhuje prerokovať tento protest na 

najbližšom zasadnutí mestského zastupitel'stva a zrušiť VZN č. 10/2013 v napadnutej 

časti (čl. 2 ods. 1 písm. a, čl. 4, čl. 5), resp. napadnuté ustanovenia nahradiť novými, 

ktoré budú v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

V zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov je orgán verejnej správy povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia 

protestu. 

Protest prokurátora je súčasťou tejto informácie. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom XLV. riadnom zasadnutí dňa 

19.12.2013 uznesením č. 478/2013 protestom prokurátora napadnuté všeobecne 

záväzné nariadenie zrušilD a nahradilo ho Všeobecne záväzným nariadením mesta 

Prešov č. 12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov, ktoré zodpovedá 

požiadavkám uvádzaným v proteste prokurátora. 

Keďže Mestské zastupitel'stvo v Prešove odstránilo nezákonný stav prv než sa 

o proteste prokurátora dozvedelo, nie je dôvodný prokurátorom navrhovaný postup. 

o tejto skutočnosti bude Okresná prokuratúra Prešov informovaná. 
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