
 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
číslo .../2017 

zo dňa 03. októbra 2017 
 

o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 29/1995 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o tvorbe a ochrane verejnej zelene v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 39/1997 
 

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. 29/1995 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 
30.08.1995 o tvorbe a ochrane verejnej zelene v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 28.01.1997, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. 29/1995 o tvorbe a ochrane verejnej zelene. 
 

§ 2 
 

Toto nariadenie  nadobúda účinnosť 1. novembra 2017. 
 
 
 
 
 
 
          
         Dana Čahojová 

      Starostka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 

V rámci plánu revízie všeobecne záväzných nariadení, neaktuálnosti viacerých ustanovení a ich 
možnú právnu napadnuteľnosť, ako aj z dôvodu duplicity s ustanoveniami všeobecne záväzných  
právnych predpisov vyššej právnej sily navrhujeme zrušiť všeobecne  záväzné nariadenie č. 
29/1995 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 30.08.1995 o tvorbe a ochrane verejnej zelene 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 39/1997 (ďalej len „VZN“). 
 
Predmetné VZN bolo prijaté ešte v roku 1995 a novelizované v roku 1997 pričom boli v súlade 
s vtedy platnou legislatívou. Vzhľadom na to, že príslušná právna úprava odvtedy prešla určitými 
zmenami a vývojom, nie je účelné zaoberať sa posudzovaním zákonnosti všeobecne záväzných 
nariadení v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy. Obce sú však povinné sledovať všetky zmeny 
právnych predpisov, ktoré sa ich týkajú a súčasne sú povinné prispôsobovať týmto zmenám aj ich 
skôr prijaté všeobecne záväzné nariadenia.  
 
VZN bolo v tom čase vypracované v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 
Bratislavy č. 8/93 z 9.9.1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta). Všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta bolo 15. novembra 2016 preskúmané prokurátorom v intenciách súladu 
s aktuálnou právnou úpravou. Prokurátor v ňom zistil viacero nedostatkov. Vzhľadom na to, že 
VZN mestskej časti bolo v tom čase vypracované v súlade so všeobecne záväzným nariadením 
hlavného mesta, možno tieto nedostatky nájsť aj v predmetnom všeobecne záväznom nariadení. 
Za najzásadnejšie nedostatky VZN: 
 

1. VZN v § 6 ods. 2 v nadväznosti na § 6 ods. 1 zakazuje zastavenie a státie cestných motorových 
vozidiel v zeleni s výnimkou držiteľov povolení Miestneho úradu Karlova Ves a vozidiel 
s právom prednostnej jazdy. Toto ustanovenia je v rozpore s § 25 ods. 1 písm. s) v spojení s § 
137 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) 1. Zákon o cestnej 
premávke určuje, že porušenie § 25 ods. 1 písm. s) zakladá skutkovú podstatu priestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávke podľa § 22 ods. 1 písm. l)2 zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“). V tomto 
prípade umožňuje zákon o priestupkoch uložiť pokutu do 100 € a v blokovom konaní do 50 €, 
pričom také priestupky prejednávajú orgány Policajného zboru.  Podľa § 6 ods. 2 v spojení s § 
7 ods. 1 platného VZN je za také konanie oprávnený ukladať pokuty orgán uvedený v § 7 ods. 
1 VZN, čo je v priamom rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi.  
Obdobne aj v § 6 ods. 3 písm. b) a § 6 ods. 3 písm. f) VZN stanovujú ďalšie zákazy, ktorých 
obdobné konanie tvorí skutkové podstaty priestupkov podľa zákona o priestupkoch, ktoré 
prejednávajú orgány Policajného zboru.  
Zahrnutie predmetných protiprávnych konaní do VZN predstavuje preto duplicitu vo vzťahu k 
zákonu o priestupkoch a tým možnosť vzniku súbežnej priestupkovej zodpovednosti, čo je 
neprípustné. 
 

                                                
1  § 25 ods. 1 zákona o cestnej premávke: „Vodič nesmie zastaviť a stáť:  

 s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené 
dopravnou značkou“.... 
 § 137 ods. 1 zákona o cestnej premávke: „Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“ 

2  § 22 ods. 1 písm. l) zákona o priestupkoch: „Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí 
ten, kto:  
 l) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až k), poruší všeobecne záväzný právny predpis o 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“ 
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2. Rozpor so zákonom č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej 
len „stavebný zákon“) v určovaní podmienok pri umiestňovaní reklamných, informačných 
a iných zariadení (§ 6 ods. 3 písm. f) VZN) a určovaní povinností v rámci stavebnej činnosti (§ 
6 ods. 5 písm. b) VZN), nakoľko stavebným úradom je obec a pôsobnosť stavebného úradu je 
preneseným výkonom štátnej správy. Na túto oblasť sa vzťahuje stavebný zákon, ktorý 
neobsahuje žiadne splnomocňujúce ustanovenie, ktoré by obciam umožňovalo vydanie 
všeobecne záväzného nariadenia na tomto úseku podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov3.  
Obec môže určovať činnosti, ktorých vykonávanie je na určitý čas alebo na určitom mieste 
obmedzené, či zakázané len v prípade, že ide o výkon samosprávy, čiže môže upravovať len 
právne vzťahy na ktorých úpravu má právomoc. Stavebná činnosť spadá do oblasti štátnej 
správy a podmienky realizácie stavieb posudzuje výlučne stavebný úrad. 
 

3. Rozpor VZN v § 6 ods. 3 písm. b) ktorý (okrem iného) zakazuje vodiť psov na detské 
pieskoviská, ihriská a cintoríny. Predmetná problematika presahuje rámec úpravy starostlivosti 
a údržby verejnej zelene a je predmetom samostatnej právnej úpravy v zákone č. 282/2002 Z. 
z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o držaní psov“). V § 5 ods. 1 a 2 tohto zákona4 je zákonné splnomocnenie pre obce 
na možnosť vydania VZN, avšak výlučne na určenie miest, kde je voľný pohyb alebo vstup 
psov zakázaný. Tieto miesta musia byť viditeľne označené. Vzhľadom na uvedené je potrebné 
konštatovanie, že ide o úpravu rozpornú s povinnosťou obce označiť miesta, na ktoré je vstup 
so psom zakázaný. Taktiež skutkovú podstatu a uloženie pokuty za porušenie zákazu vstupu so 
psom vymedzuje zákon o držaní psov. Rovnakú skutkovú podstatu a uloženie pokuty stanovuje 
aj VZN, teda jedná sa o duplicitu vo vzťahu k zákonu o držaní psov a tým vzniká súbežná 
priestupková zodpovednosť, čo je neprípustné.  
Právny predpis vyššej právnej sily jednoznačne určuje, že obec je povinná viditeľne označiť 
miesta, kde je voľný pohyb alebo vstup psov zakázaný. VZN hovorí len o určení miest, kde je 
voľný pohyb alebo vstup zakázaný, nehovorí o povinnosti označovať tieto miesta (všeobecná 
formulácia). 

 
VZN skutočne je v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov, k čomu došlo vývojom právnej 
úpravy od doby jeho vydania. Túto skutočnosť potvrdzuje aj protest prokurátora, ktorý napadol 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta z tých istých dôvodov, ktoré uvádzame aj my 
v tejto dôvodovej správe. Preto je len otázkou času, kedy bude napadnuté aj predmetné VZN Mč-
KV. 
 
Z vyššie 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, september 2017 

                                                
3 § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  „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.“ 

4  § 5 zákona o držaní psov: „(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je a) voľný pohyb 
psa zakázaný; b) vstup so psom zakázaný. (2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.“ 


