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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA  
 
 
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
 

Alternatíva A. 

  
1. vyhovuje 

 
Protestu prokurátora č. Okresnej prokuratúry Bratislava III č. Pd 183/18/1103 proti všeobecne 

záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory 4/2017 zo dňa 13.12.2017 o 

pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene na území mestskej 

časti Bratislava - Vajnory, 

2. ruší 
 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory 4/2017 zo dňa 13.12.2017 o 

pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene na území mestskej 

časti Bratislava - Vajnory, 

 

Alternatíva B.  

 
nevyhovuje  

 
Protestu prokurátora č. Okresnej prokuratúry Bratislava III č. Pd 183/18/1103 proti všeobecne 

záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory 4/2017 zo dňa 13.12.2017 o 

pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene na území mestskej 

časti Bratislava - Vajnory, 

 

 

 
 

 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory bol podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2. a § 25 ods. 1 
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre  prokurátorkou Okresnej prokuratúry Bratislava III 
podaný protest prokurátora Protest prokurátora III č. Pd 183/18/1103 proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory 4/2017 zo dňa 13.12.2017 o 
pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene na území mestskej 
časti Bratislava - Vajnory, ktorým navrhuje predmetné VZN ako nezákonné zrušiť. 
 
Prokurátorka v proteste namieta nazákonnosť predmetného VZN:  
 

Podľa prokuratúry z obsahu VZN vyplýva, že ide o reguláciu stavebnej činnosti a 
údržbu zelene na území mestskej časti Bratislava - Vajnory, vo vzťahu k ochrane zdravia ľudí 
pred hlukom. Všetky činnosti regulované ustanovením § 3 VZN č. 4/2017 sa tykajú oblasti, v 
ktorej obec plní úlohy štátnej správy. Ako už bolo spomenuté, obec pri výkone štátnej správy 
môže vydávať všeobecne záväzné nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho 
medziach. V právnej úprave stavebného zákona však zákonodarca nesplnomocnil obce resp. 
mestské časti k prijímaniu všeobecne záväzných nariadení. VZN má podzákonných 
charakter a z toho dôvodu nesmie obsahovať ustanovenia, ktoré by išli nad rámec 
právneho predpisu s vyššou právnou silou resp. proti takémuto predpisu. 

Obec pri formulovaní činností, ktoré sú na jej území zakázané, však musí dôsledne 
rešpektovať obmedzenia normotvorby stanovené v čl. 13 Ústavy SR. Mantinelom 
samosprávnej normotvornej činnosti obce je teda ústavnosť a zákonnosť. Takto nemožno 
napr. všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zásahy do súkromného a rodinného 
života fyzickej osoby, resp. je potrebné zohľadniť obmedzenia vo vzťahu k základným 
právam a slobodám upraveným v: 

1. ČI. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR "Povinnosti možno ukladať zákonom alebo 
na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd." 

2. ČI. 13 ods. 2 Ústavy SR "Medze základných práv a slobôd možno upraviť za 
podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom." 

 

Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. I ÚS 56/00 uviedol, že 
pokiaľ sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti fyzickým osobám a právnickým 
osobám, aj pôvodná (originálna) normotvorná pôsobnosť obce je limitovaná čl. 2 ods. 3 
Ústavy SR, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno 
nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Tieto limity Ústavy sa vzťahujú aj na normotvornú 
pôsobnosť obce vykonávanú podľa čl. 68 Ústavy SR, teda pri vydávaní VZN vo veciach 
územnej samosprávy a na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona. 
Podľa Nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 100/02 zo dňa 30.01.2003, pokiaľ ide o 
realizáciu ústavného príkazu ukladať povinnosti zákonom alebo na základe zákona, v jeho 
medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd vyplývajúcich z čl. 13 ods. 1 písm. a) 
Ústavy SR, nemôže byť vo VZN uložená nová povinnosť, ktorá neexistuje v zákone, resp. 
ktorú nemožno zo zákona odvodiť. Nerešpektovanie uvedeného príkazu Ústavy SR by 
znamenalo negáciu zvrchovanosti zákona, a tým popretie samotného princípu právneho štátu. 

Podľa prokuratúry v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení platnom v čase 
prijatia VZN č. 4/2017 je uvedené, že obec si môže nariadením upraviť činnosti, ktorých 



vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. Napriek 
tomu je potrebné uviesť, že zabezpečovanie ochrany zdravia pred hlukom ohraničením času a 
dní, v ktorých je možné vykonávať stavebné a rekonštrukčné činnosti nemôže obec 
subsumovať pod právny režim § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení, nakoľko ide o 
oblasť štátnej správy a nie je na danú úpravu splnomocnená ustanovením uvedeným v 
osobitnom zákone. 

 
 
 
 




















