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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
Alternatíva I. . 

 
A. berie na vedomie  
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III Pd 42/18/1103-4 zo dňa 16. apríla 
2018 proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 
329/2017 z 13.12.2017   
B. vyhovuje 
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III Pd 42/18/1103-4 zo dňa 16. 
apríla 2018 proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 
329/2017 z 13.12.2017   
C. mení  
uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 329/2017 
z 13.12.2017 schválenú zmenu a doplnenie č. 3 Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Vajnory – Sadzobník mestskej časti, tak že sa znenie vety 
k poznámke č. 2 sa nahrádza nasledovným  znením:  „Povolenia na tzv. Svätojurskúcestu 

sa budú vydávať iba vlastníkom nehnuteľnosti, ktorý preukázateľne nemajú zabezpečený 

iný prístup k svojej nehnuteľnosti.“ 

Alternatíva II 

 
A. berie na vedomie  
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III Pd 42/18/1103-4 zo dňa 16. apríla 
2018 proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 
329/2017 z 13.12.2017   
B. nevyhovuje 
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III Pd 42/18/1103-4 zo dňa 16. 
apríla 2018 proti uzneseniu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 
329/2017 z 13.12.2017   
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Dôvodová správa 
 

Dňa 19. apríla 2018 bolo mestskej časti Bratislava-Vajnory  doručený   Protest 
prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III Pd 42/18/1103-4 zo dňa 16. apríla 2018 proti 
uzneseniu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 329/2017 
z 13.12.2017  podľa § 22 ods. 1 písm. a), § 23 a § 26 ods. 1, ods. 3 a ods. 6 zákona č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov podávam 

 
Napadnuté uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory 

požaduje ako nezákonné zrušiť alebo podľa povahy veci zmeniť, upozorňuje, že ak sa na 
základe protestu prokurátora nezruší alebo nezmení uznesenie miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Vajnory, môže podať proti uzneseniu žalobu na správny súd podľa 
osobitného predpisu. 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory na svojom zasadnutí z 

13.12.2017 prijalo uznesenie č. 329/2017 v tomto znení : „miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní schvaľuje zmeny a doplnenie č. 3 Prílohy č. 1 k 
Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Vajnory a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Vajnory - Sadzobník mestskej časti podľa 
predloženého materiálu s účinnosťou od 1.1.2018.“  

 
Podľa názoru prokuratúry bol Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Vajnory z 13.12.2017, č. 329/2017 porušený zákon, pričom prokurátor to tento 
názor odôvodňuje tak, že navonok neutrálne uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Vajnory z 13.12.2017, č. 329/2017, ktorým boli schválené zmeny č. 3, 
obsahuje aj rozhodnutie tohto miestneho zastupiteľstva, znevýhodňujúce vlastníkov 
nehnuteľností v katastrálnom území Svätý Jur v porovnaní s vlastníkmi nehnuteľností v 
katastrálnom území Vajnory v prístupe k ich majetku, pretože ním bola odňatá 
možnosť získať povolenie na vjazd na Svätojurskú cestu. Toto znevýhodňujúce 
rozhodnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory vyplýva z poznámky 
č. 2 zmien č. 3, v ktorej je uvedené, že povolenie na vjazd na Svätojurskú cestu sa vydáva iba 
pre vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Vajnory, nie pre vlastníkov nehnuteľností 
v katastrálnom území Svätý Jur. V liste mesta Svätý Jur z 12.5.2016 pod č. 9284/534/2016 je 
uvedené, že mesto Svätý Jur aktuálne nedokáže zabezpečiť alternatívnu prístupovú cestu k 
chatovej oblasti „Panónsky háj“, okrem účelových komunikácií, ktoré nie sú v niektorých 
prípadoch zjazdné. Z listu mesta Svätý Jur je teda zrejmé, že všetci vlastníci nehnuteľností v 
chatovej oblasti „Panónsky háj“, bez ohľadu na to, či sa ich nehnuteľnosť nachádza v 
katastrálnom území Vajnory, alebo Svätý Jur, sú odkázaní na prístupovú Svätojurskú cestu. 
Uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory z 13.12.2017, č. 
329/2017 má také právne následky, že vlastníci nehnuteľností v katastrálnom území Vajnory 
majú z titulu umiestnenia ich nehnuteľností priaznivejšie postavenie v porovnaní s vlastníkmi 
nehnuteľností v katastrálnom území Svätý Jur pri získavaní povolení na vjazd na Svätojurskú 
cestu. Obmedzenie v prístupe na majetok vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území 
Svätý Jur, ktoré uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory z 
13.12.2017, č. 329/2017 ustanovilo len pre niektoré subjekty vlastníckeho práva v rozpore s 
princípom rovnosti, má však dosah aj na riadne užívanie týchto nehnuteľností zo strany ich 
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vlastníkov, 
S poukazom na uvedené prokurátor dospel k záveru, že uznesením miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory z 13.12.2017, č. 329/2017 bol porušený 
princíp rovnosti a zákaz diskriminácie, garantovaný v článku 12 ods. 1, ods. 2 Ústavy 
Slovenskej republiky, tým, že došlo k obmedzeniu a znevýhodňovaniu vlastníkov 
nehnuteľností v katastrálnom území Svätý Jur v porovnaní s vlastníkmi nehnuteľností v 
katastrálnom území Vajnory pri získaní povolenia na prístup a teda aj užívania ich 
majetku. 

S právnym názorom prokuratúry sa tunajší úrad nestotožňuje, prokurátor nesprávne 
posúdil ustanovenie článku 12 ods. 1, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, keď v ňom 
vyjadrený princíp rovnosti a zákaz diskriminácie absurdne absolutizoval do polohy, v ktorej 
by nebola možná žiadna regulácia, dokonca ani zákonná, keďže každá regulácia vyvoláva 
následne aj ten dôsledok, že isté oprávnenie nie je prístupné každému, hoci istý vymedzený 
okruh osôb ním môže disponovať. Napriek tomu navrhujeme protestu prokurátora vyhovieť 
a zmeniť podmienky pre vydávanie povolení tak, aby nedochádzalo k diferenciácii žiadateľov 
na základe katastrálneho územia, ale iba na základe toho, či majú aj iný prístup k svojej 
nehnuteľnosti. V k.ú. Vajnory sa s prístupom cez Jurskú cestu nachádza iba jediná stavba, 
ktorej vlastníci však sú nepochybne aj dopravnou obsluhou, ktorá je taktiež vyňatá z platnosti 
zákazovej značky.  

 
Používanie predmetnej dopravnej značky  na miestnej komunikácii bolo riadne 

odsúhlasené cestným správneho orgánu a obce aj so súhlasom dopravného inšpektorátu. 
Zdôrazňujeme, že je potrebné odlíšiť odsúhlasenie používania dopravnej značky, ktoré 
nepochybne predstavuje prenesený výkon štátnej správy ako cestného správneho orgánu, 
a vydávanie povolení na vjazd, resp. určovania podmienok pre ich vydanie. Výnimka zo 
zákazu stanovená dopravnou značkou by mohla  byť viazaná aj napr. na povolenie inej 
právnickej osoby (občianske združenie, spoločenstvo vlastníkov, obchodná spoločnosť), ktoré 
nie sú zároveň aj orgánom verejnej správy, v takom prípade by bolo úplne zrejmé, že 
vydávanie povolení a určovanie podmienok pre ich vydanie, je samotným dopravným 
značením vyhradené ako vlastná činnosť tejto právnickej osoby.  

 












