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        Spišská Nová Ves,  3. 12. 2013 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Dňa: 12.12.2013  
 
PREDMET: Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 zo dňa 
7.6.2012 Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk 
 

Predkladá:  Ing. Jela Bednárová - prednostka Mestského úradu v   
                      Spišskej Novej Vsi, (ďalej v texte len „MsÚ“) 
Schválil:       Ing. RNDr. Lívia Brovková – vedúca organizačného   
                      oddelenia MsÚ                             
Spracoval:   Mgr. Miroslava Chroustová– samostatná odborná   
                      referentka právneho referátu MsÚ       

 

Prerokované: na gremiálnej porade 

 

Podpisy:  
 
 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

ruší VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk, 
ktoré bolo Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi schválené dňa 
7.6.2012 ako celok bez náhrady. 
 
                                                                  T: 12.12. 2013 
                                                                  Z: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
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• Dôvodová správa k návrhu: 
 

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 zo 
dňa 07.06.2012 Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk (ďalej len VZN č. 3/2012), ktoré 
bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Uznesením č. 207/2012 dňa 07.06.2012.  
 
 

Cieľom Mesta Spišská Nová Ves bolo vo VZN č. 3/2012 upraviť práva a povinnosti 
fyzických osôb a právnických osôb zdržujúcich sa na pieskoviskách, hracích, športových 
a rekreačných plochách pre deti a mládež, ako aj upraviť práva a povinnosti Mestského úradu, ktorý 
detské ihriská prevádzkuje. 
 
 
 Dňa 03.07.2013 bol doručený Mestu Spišská Nová Ves Okresnou prokuratúrou v Spišskej 
Novej Vsi, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves Protest prokurátora, vedený pod spisovou značkou 
Pd 56/13 - 8 podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2 a § 25 zák. č. 153/2001 o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“). 

 

 

V citovanom proteste prokurátora je vyslovené, že VZN č. 3/2012 je 

v rozpore so zákonom – konkrétne s § 6 ods. 1 a § 13 ods. 9 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 
2 a § 46. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 

 
 
Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení: 
 
„Obec môže 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.“ 
 
Podľa § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení: 

 
„ Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu 

do 6638 eur, ak 
a) poruší nariadenie, 
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a 
tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo 
odkladá veci mimo vyhradených miest, 

 
c)  nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom 
poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní 
následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.“ 
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Podľa § 2 ods. 2 zákona o priestupkoch: 

 
„Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia 
 

a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo 
 
b)  nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním 

nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto 
nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.“ 

 
 

Podľa § 46 zákona o priestupkoch: 

 
„Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 21 
až 45, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne 
záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej 
správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. Za tento 
priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.“ 

 

 

 

Podľa protestu prokurátora boli ustanovenia § -u 2 ods. 1 a ods. 2 VZN č. 
3/2012 v rozpore s citovanými ustanoveniami zákona, preto odporúčame, aby 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi VZN č. 2/2013 Prevádzkový 
poriadok verejných detských ihrísk, zrušilo ako celok bez náhrady. 
 

 
Mesto aj naďalej bude prevádzkovať verejné detské ihriska podľa:  

• zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva  

• Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 

• zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 


