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        Spišská Nová Ves 20.06. 2013 
 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 28.6.2013 
 
PREDMET 
Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1997 v znení 
doplnku č. 1/97 o polícii 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. 1/1997 v znení doplnku č. 1/97 o polícii mesta Spišská Nová Ves, ktoré bolo 
Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi schválené Uznesením č. 197/1997 ako 
celok bez náhrady. 

 
 T:  28.6. 2013 
 Z: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
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NÁVRH  NA  ZRUŠENIE  

VZN č. 1/97 v znení doplnku č. 1/97 zo dňa 27.02.1997 o polícii 
mesta Spišská Nová Ves 

 
 
 

• Dôvodová správa k návrhu: 
 

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/97 v znení doplnku č. 1 VZN č. 1/97 zo dňa 27.02.1997 o polícii mesta Spišská 
Nová Ves (ďalej len VZN č.1/1997), ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
Uznesením č. 197/2003 dňa 27.02.1997  

 
 

Cieľom Mesta Spišská Nová Ves bolo uvedeným nariadením – jeho 
jednotlivými ustanoveniami, vymedziť základné úlohy mestskej polície, jej 
organizáciu, práva a povinnosti pracovníkov mestskej polície, použitie donucovacích 
prostriedkov, atď. v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“). 

 
 
 Dňa 07.05.2012 bol doručený Mestu Spišská Nová Ves Okresnou prokuratúrou 
v Spišskej Novej Vsi, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves Protest prokurátora, vedený pod 
spisovou značkou Pd 55/13 - 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. 1/97 
v znení doplnku č. 1/97  je v rozpore a Ústavou a zákonmi Slovenskej 
republiky a navrhnuté predmetné VZN zrušiť, prípadne nahradiť 
novým všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 
 
 
 

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

 
 
 

Pokiaľ sa jedná o účinnosť VZN: 
 

• Napadnuté VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 27.02.1997 a v 
záverečnom ustanovení je uvedené, že tým istým dňom nadobúda účinnosť, z čoho je 
zrejmé, že VZN nemohlo nadobudnúť účinnosť týmto dňom. 
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• Podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení platnom v čase prijatia VZN, 

VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce , ak  v ňom 
nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti (výnimkou sú prípady živelnej pohromy, 
všeobecného ohrozenia, atď.) 

 
 
 

Pokiaľ sa jedná o obsah VZN: 
 
 

• Niektoré ustanovenia VZN sa tým, že nebolo reagované na prijatia zmien a doplnkov 
zákona o obecnej polícii, posledne zákonom č. 105/2011 Z. z. , sa dostali do nesúladu 
s právnou úpravou. 

 
• V čl. 3 VZN v znení doplnku - v ods.  6 je upravený iný rozsah práv a povinností 

mestskej polície, ako uvádza zákon. 
 

• Ustanovenie § 3 písm. h) zákona o obecnej polícii nebolo prenesené do textu VZN, 
čím došlo k zúženiu jeho obsahu. 

 
• Článok 4 ods. 3 písm. a), b) a písm. f) VZN nie je v súlade s ust. § 86 písm. b) zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, pretože oprávnenie obce (mesta) prejednávať 
priestupky obmedzujú alebo obci dovoľujú konať nad rámec dovolený zákonom a 
odkazujú aj na ustanovenie zákona o priestupkoch, ktoré bolo zrušené (písm. f) ). 

 
• Čl. 7 ods. 4 VZN v znení doplnku je uložená nová povinnosť, ktorá nevyplýva zo 

zákona (vzdelanie náčelníka mestskej polície), preto je so zákonom v rozpore, čo je aj 
v rozpore s čl. 13 Ústavy SR.  

 
• Povinnosť nad zákonný rámec je zakotvená, okrem iného, aj v čl. 10 ods. 1 písm. h) 

VZN, kde sa jedná o povinnosť príslušníka mestskej polície a v čl. 21 ods. 3 druhej 
vety (povinnosť predloženia úradného záznamu náčelníkom polície miestne 
príslušnému prokurátorovi a primátorovi mesta). 

 
• Články 14  ods. 2 a 3 VZN  a 16 ods. 2 VZN  neodzrkadľujú zákonné znenie zákona, 

ako aj ďalšie články – 20 a 23. 
 

• V siedmej časti VZN je rozpor so zákonom, pretože nekorešponduje s § 21 ods. 1 
zákona o obecnej polícii, ôsma časť VZN zasa obsahuje čl. 25, ktorý uvádza, že 
rovnošatu príslušníkov obecnej (mestskej) polície určuje mesto, čo nie je možné určiť 
v právomoci mesta, ale je presne vymedzené v zákone a takisto zároveň aj čl. 25 ods. 
2 doplnku VZN nezodpovedá označeniu predvídanému v § 22 ods. 4 zákona o obecnej 
polícii. 

 
• Deviata časť VZN je nezákonná kvôli tomu, že uvádza medzi orgánmi spolupráce také 

osoby, s ktorými zákon nepočíta (Okresná prokuratúra, organ štátnej veterinárnej 
správy). 
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• Celé ustanovenie § 10 by bolo potrebné zrušiť kvôli svojvôli pri aplikácii zákonných 
ustanovení. 

 
 
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. 1/1997 v znení 
doplnku č. 1/97 o polícii mesta Spišská Nová Ves zrušiť „Uznesením 
Mestského zastupiteľstva“ ako celok bez náhrady. 

 
 
Schválila: 
 
 
 
 

Ing. RNDr. Lívia Brovková 
vedúca organizačného oddelenia MsÚ 
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Spracovala: 
 
 
 
 

Mgr. Miroslava Chroustová 
právny referát MsÚ 


