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MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 28.6.2013 
 
PREDMET 
Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2003 zo dňa 
26.06.2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Spišská Nová 
Ves 
 
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 
 

1. ruší 
VZN č. 7/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Spišská Nová Ves, 
ktoré bolo Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi schválené Uznesením č. 
93/2003 ako celok bez náhrady. 

 
 T:  28.6. 2013 
 Z: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
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NÁVRH  NA  ZRUŠENIE  
VZN č. 7/2003 zo dňa 26.06.2003 o tvorbe, údržbe a ochrane 

zelene na území mesta Spišská Nová Ves 
 
 
 

• Dôvodová správa k návrhu: 
 

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 7/2003 zo dňa 26.06.2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta 
Spišská Nová Ves (ďalej len VZN č.7/2003), ktoré bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom Uznesením č. 93/2003 dňa 26.06.2003.  

 
 

Cieľom Mesta Spišská Nová Ves bolo uvedeným nariadením – jeho 
jednotlivými ustanoveniami, vymedziť základné pojmy v starostlivosti o zeleň, určiť 
vzťahy právnických a fyzických osôb k zeleni ako nenahraditeľnej súčasti životného 
prostredia a určiť predmet pôsobnosti mesta na úseku správy zelene. 

 
VZN č. 7/2003 malo vychádzať z legislatívy z oblasti životného prostredia, 

najmä zákona č. 543/2002 Z. . o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

 
 Dňa 31.05.2013 bol doručený Mestu Spišská Nová Ves Okresnou prokuratúrou 
v Spišskej Novej Vsi, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves Protest prokurátora, vedený pod 
spisovou značkou Pd 61/13 - 6 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. 7/2003 je 
v rozpore a Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. 

 
 
 
 

Rozpor citovaného VZN so zákonmi a s Ústavou SR podľa odôvodnenia protestu 
spočíva najmä v tom, že: 

 
• Nie je zrejmé, či Mesto vydalo VZN vo veciach územie samosprávy alebo vo veciach, 

v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, 
 
• Mesto nereagovalo na zmeny, resp. novelizácie niektorých zákonov, z ktorých 

pôvodnej úpravy VZN vychádzalo, 
 

• Mesto nad rámec zákona určilo práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb 
k údržbe a správe verejnej zelene, pričom vo vzťahu k verejnej zeleni mohlo a môže 
vydať VZN len vo vzťahu k jej správe a údržbe verejnej zelene, 
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• Definícia verejnej zelene vzťahujúca sa najmä na ustanovenia § 4, § 5, § 8, § 9, § 10, § 

11 a § 12 VZN je stanovená bez toho, aby bola daná podmienka verejnej prístupnosti 
a vlastníckeho vzťahu k nej a z týchto dôvodov sú ustanovenia VZN (najmä 
vymenované) v rozpore s § 4 ods. 3 písm. g) zákona o obecnom zriadení, 

 
• Mesto prijatím § 4, § 10, § 11, § 12, § 13 a § 14 VZN prekročilo svoju normotvornú 

právomoc, ktorá je mu daná ustanoveniami čl. 68 a 71 ods. 2 Ústavy SR, § 6 ods. 1 
zákona o obecnom zriadení, z čoho teda vyplýva, že je logicky v rozpore aj s ust. čl. 2 
ods. 3, čl. 13 ods. 1, ods. 2 Ústavy SR, § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, 

 
• Niektorými ustanoveniami predmetného VZN bolo bez opory v zákone zasiahnuté do 

vlastníckeho práva fyzických a právnických osôb a určené, ako majú tieto osoby 
disponovať so svojim majetkom, užívať ho a nakladať s ním, 

 
• § 6 ods. 1 písm. d) a § 7 ods. 3 VZN boli vydané nad rámec normatívnej pôsobnosti 

Mesta a súčasne sú v rozpore s § 71 - § 74 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

 
• Ďalej VZN v § 6 ods. 3 a 4 VZN upravil vznik zodpovednostného vzťahu, bez 

zákonného splnomocnenia, pričom tento vzťah rieši Občiansky zákonník, 
 
• Ustanovenie § 15 VZN vymedzilo, že vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto 

nariadenie rozhoduje primátor mesta v zmysle 14 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom 
zriadení, pričom v § 14 tohto zákona je upravená obecná (mestská) rada, teda je 
z tohto dôvodu nevykonateľné 

 
• V§ 16 VZN bolo priznané oprávnenie kontrolovať dodržiavanie VZN tam uvedeným 

osobám, avšak okruh orgánov oprávnených kontrolovať priestupky upravuje zákon č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii (§ 3 ods. 1 písm. f) ), zákon č. 372/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov (zákon o priestupkoch) a iné osobitné zákony, 

 
• Podľa § 17 ods. 1 VZN č. 7/2003 v úprave, v akej bolo prijaté, je v rozpore s ust. § 13 

zákona o priestupkoch a § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení a sú nadbytočné, 
 
 
• Za porušenie povinností podľa VZN ( § 17 ods. 2 VZN) môže primátor mesta uložiť 

právnickej osobe alebo osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200.000,- Sk 
s poukazom na § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, čo je v rozpore s § 13 ods. 9 
zákona o obecnom zriadení, pretože toto oprávnenie patrí podľa zákona obci (mestu), 
a nie starostovi (primátorovi) obce (mesta) a okrem toho sadzba pokuty je v zákone 
ohraničená hornou sumou 6638,- € , nie sumou 200.000,- Sk, ako je to uvedené vo 
VZN. 

 
• V § 17 ods. 3 VZN je nesprávne upravené premlčanie výkonu rozhodnutia, čo je 

v rozpore s § 71 ods. 3 správneho poriadku, čo je zároveň aj v rozpore s § 6 ods. 1 
zákona o obecnom zriadení. 
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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 § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 
 

„ Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len 
na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, 
so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy“. 
 
 
Podľa čl. 68 Ústavy SR 
 

„ môže obec a vyšší územný celok vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie 
úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona vydávať všeobecne záväzné nariadenia“ 

 
 
Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR 
 

„ možno povinnosti ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri 
zachovaní základných práv a slobôd“ 

 
Na základe vyššie uvedeného, je nevyhnutné VZN č. 7/2003 o tvorbe, 
údržbe a ochrane zelene na území mesta Spišská Nová Ves zrušiť 
„Uznesením Mestského zastupiteľstva“ ako celok bez náhrady. 

 
 
Schválila: 
 
 
 

Ing. RNDr. Lívia Brovková 
vedúca organizačného oddelenia MsÚ 

 
Spracovala: 
 
 
 

Mgr. Miroslava Chroustová 
právny referát MsÚ 


