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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
 

schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. xx/2017, ktorým sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 
08.09.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.09.1999 a 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo 
dňa 04.04.2017, ktorými sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves. 
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Dôvodová správa 

V rámci plánu revízie všeobecne záväzných nariadení, neaktuálnosti viacerých ustanovení a ich 
možnú právnu napadnuteľnosť navrhujeme zrušiť Všeobecne  záväzné nariadenie č. 50/1998 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 08.09.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní 
opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2017  (ďalej aj len „VZN“). 
 
Predmetné VZN bolo prijaté ešte v roku 1998. Vzhľadom na to, že príslušná právna úprava 
odvtedy prešla výraznými zmenami a vývojom, nie je účelné zaoberať sa posudzovaním 
zákonnosti všeobecne záväzných nariadení v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy. Nakoľko 
všeobecne záväzné nariadenia nesmú 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 zákonom1 obce 
sú povinné sledovať všetky zmeny právnych predpisov, ktoré sa ich týkajú a súčasne sú povinné 
prispôsobovať týmto zmenám aj ich skôr prijaté všeobecne záväzné nariadenia.  
 
Predmetné VZN bolo schválené 08. septembra 1998 a doposiaľ boli vykonané len dve jeho 
novelizácie, a to v rokoch 1999 a 2017. VZN vychádza z právnej úpravy v/vo: 

 zákone č. 193/1997 Z. z. úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 
zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. 
z. a zákonom č. 58/1997 Z. z.  
(v súčasnosti je aktuálny zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) účinný od 01.07.2016) 

 zákone č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov 
(zrušený predpisom 8/2009 Z. z.) 

 Vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o 
premávke na pozemných komunikáciách 
(zrušený predpisom 225/2004 Z. z.; 225/2004 bol zrušený predpisom 8/2009 Z. z.) 

 zákone č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
(zrušený predpisom 582/2004 Z. z.) 

 Všeobecne záväznom nariadení Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy   
č. 7/1997 o miestnych poplatkoch za užívanie verejného priestranstva celomestského 
významu vyhradeného ako parkovacie miesta vozidiel taxislužieb  
(zrušené Všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 14/2004 zo dňa 16. decembra 2004 o dani za užívanie verejného priestranstva) 

 Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 29/1995 
o tvorbe a ochrane verejnej zelene 

 (zrušené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Karlova Ves     
č. 7/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves č.29/1995 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997) 

 Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 27/1995 
o miestnych poplatkoch 
(zrušené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Karlova Ves     
č. 6/2004, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves o miestnych poplatkoch) 

 
                                                
1  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Predmetné VZN o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel sa celým svojím 
obsahom opiera o právnu úpravu, ktorá je v súčasnosti neaktuálna, a tým je v rozpore so 
zákonom. 
 
Nižšie uvedieme len niektoré nedostatky VZN a jeho rozpory so zákonom:  

 § 1 ods. 1, 3, 4 a 5 VZN odkazuje na zákony, ktoré sú v súčasnosti už zrušené. 
 § 1 ods. 2 VZN definuje pojem verejného priestranstva nad rámec zákona. Za verejné 

priestranstvo sa podľa tejto definície považujú aj verejnosti prípustné pozemky, ktoré sú vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb.  Tým, že vzhľadom na takúto definíciu verejného 
priestranstva, VZN reguluje viac právnych vzťahov ako obci (mestskej časti) prislúcha 
dochádza k rozporu s ustanoveniami právnych predpisov, napr. so zákonom č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).2 

 § 1 ods. 5 VZN obmedzuje nad rámec zákona a bez zákonného zmocnenia státie vymedzenej 
skupiny motorových vozidiel v čase od 21.00 do 6.00 hod. na pozemných komunikáciách. 
Preto je v rozpore s:  
- čl. 2 ods. 3 ústavy3. Zakazuje konať to, čo zákon nezakazuje;  
- čl. 71 ods. 2 ústavy. Zastavenie a státie na verejných komunikáciách je predmetom štátnej 

správy, a nie miestnej samosprávy. Preto ku jeho úprave formou všeobecne záväzného 
nariadenia potrebuje obec výslovné zákonné zmocnenie, ktoré však v tomto prípade 
neexistuje;  

- § 23 a § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“). Tieto ustanovenia zákona o cestnej 
premávke upravujú taxatívny výpočet podmienok zastavenia a státia na verejných 
komunikáciách pre všetky druhy motorových vozidiel. Pridanie akejkoľvek podmienky 
státia, čo i len pre časť motorových vozidiel, všeobecne záväzným nariadením, je s nimi v 
rozpore; 

 § 1 ods. 6 VZN je v rozpore s čl. 2 ods. 3 ústavy, lebo bez zákonného základu alebo 
zmocnenia ukladá držiteľom určitej skupiny motorových vozidiel povinnosť zabezpečiť státie 
vo vlastných priestoroch a objektoch, teda ich núti, aby konali niečo, čo im zákon naukladá. 
Zároveň je v rozpore aj s čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy, lebo ukladá povinnosť v podzákonnom 
normatívnom právnom akte, akým všeobecne záväzné nariadenie nesporne je, bez opory v 
zákone. 

 § 2 ods. 1, 3, 5, 6 a 7 VZN odkazuje na zákony, ktoré sú v súčasnosti už zrušené. 
 §  3 ods. 1 VZN okrem toho, že odkazuje na predpis, ktorý je v súčasnosti zrušený, zároveň 

opomenúva súhlas dopravného inšpektorátu na určovanie používania dopravných značiek. 
 § 4 ods. 1 VZN ustanovuje, že za státie na vyhradenom parkovacom mieste sa vyrubuje daň 

za užívanie verejného priestranstva (miestny poplatok), pričom v prípade postupu pri 
vyrubení a výšky poplatku odkazuje na už neaktuálne právne predpisy. V súčasnosti sa  daň 
za užívanie verejného priestranstva vyrubuje na základe aktuálneho Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariadení č. 9/2014 
a č. 4/2017. 

 § 7 VZN, ktorý pojednáva o odstraňovaní vozidiel odkazuje na neaktuálne právne predpisy 
a zároveň duplicitne upravuje povinnosti v súvislosti s odstraňovaním vozidiel, ktoré sú 
upravené v aktuálne platnom zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

                                                
2  V zmysle § 30 ods. 2 zákona o miestnych daniach: „Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti 

prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré 
obec prenajala podľa osobitného zákona.“ 

3  Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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 § 8 ods. 2 VZN definuje pojem „opustené vozidlo“ a § 9 ods. 3 VZN definuje pojem „vrak 
motorového vozidla“, pričom v týchto definíciách sa používa ako hodnotiace kritérium 
„technický stav zjavne nevyhovujúci pravidlám cestnej premávky“. Toto hodnotiace kritérium 
na základe ktorého sa má usúdiť, či predmetné vozidlo je opusteným vozidlom alebo vrakom 
nepoužíva už ani aktuálny zákon o odpadoch. Takáto úprava je v porovnaní so zákonom 
reštriktívna a pre mestskú časť nepraktická, vzhľadom na to, že pri prvom kontakte 
s vozidlom je len ťažko možné usúdiť či vozidlo nezodpovedá technickému stavu zjavne 
nevyhovujúcemu pravidlám cestnej premávky.  

 
Podmienky pre pridelenie vyhradeného parkovania upravené v § 5 VZN sú premietnuté do 
nových Zásad pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradených parkovacích miest v mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves, ktoré pripravilo Oddelenie dopravy a životného prostredia, obdobne 
ako to majú upravené iné mestské časti Bratislavy.4 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že VZN skutočne je v rozpore s ustanoveniami 
právnych predpisov, k čomu došlo vývojom právnej úpravy od doby jeho vydania. Z  uvedených 
dôvodov predkladáme miestnemu zastupiteľstvu návrh uzneseniam, ktorým sa napadnuté VZN 
ruší. 
 
Vývinom právnej úpravy boli prekonané, a tým sa dostali do rozporu so zákonom, aj ďalšie 
všeobecne záväzné nariadenia vydané v deväťdesiatych rokoch. Zatiaľ neboli preskúmané avšak 
v rámci revízie všeobecne záväzných nariadení sa budeme venovať aj ďalším všeobecne 
záväzným nariadeniam vydaným v deväťdesiatych rokoch.   
 
Bratislava, október 2017 

 

                                                
4  Napríklad: Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové mesto dňa 22.4.2009 uznesením č. 
16/15, 
 Zásady pre vydávanie povolenia na prideľovanie vyhradených parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-
Ružinov s účinnosťou od 10.10.2016 
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NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
číslo xx/2017 

zo dňa 07. novembra 2017 
 

o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 
o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa ustanovenia § 7a ods. 2 písm. 
c), § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a), čl. 29 ods. 1 písm. c) Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len „nariadenie“): 
 

§ 1 
 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 
08.09.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 28.09.1999 a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 3/2017 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 04.04.2017, ktorými 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel 

 
§ 2 

 
Toto nariadenie  nadobúda účinnosť 1. januára 2018. 
 
 
 
 
       
    
         Dana Čahojová 

      Starostka 
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Stanoviská komisií k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017. 

 

Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 16.10.2017: 
Komisia ŽP  OP a VP  berie návrh VZN na vedomie. 
Hlasovanie  Za:    6        proti :    0                   zdržal sa: 0 

 
 

Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 16.10.2017: 
Komisia odporúča zrušenie VZN č. 50/1998  o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní 
opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 a Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2017 

 
Hlasovanie:  Za: 6   zdržal sa: 0    proti: 1 

 

Stanovisko komisie bytovej sociálnej a zdravotnej (BSZ) zo dňa 17.10.2017: 
Uznesenie k bodu 3: Komisia berie na vedomie predložený návrh VZN. 
 
Hlasovanie k bodu 3: prít: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 


