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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1. vyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 271/14/5511-6 zo dňa
05.12.2014 ako celku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Dňa 08.12.2014 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. k. Pd
271/14/5511 - 6 zo dňa 05.12.2014 (ďalej len „protest“) proti všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Žilina č. 26/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok mesta Žilina
(ďalej len „VZN“). Zároveň podľa §22 ods.2 písm. i/ zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
prokurátor navrhol toto VZN zrušiť, lebo ním bolo porušené ust. § 4 ods.3 psí. f/, g/, n/ §6
ods.1 zák .č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §18 zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Orgán verejnej správy, ktorý napadnutý právny predpis vydal je v zmysle §25 ods.3
zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre povinný o proteste rozhodnúť a v prípade, že mu
vyhovie, nezákonný predpis zrušiť alebo nahradiť novým, ktorý bude v súlade so zákonom.
Dôvody protestu prokurátora ako aj odôvodnenie navrhovaného postupu sú bližšie
uvedené v priloženej správe k protestu.
SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA
Prokurátor v podanom proteste konštatuje, že z hľadiska procesu prijímania VZN bol
tento v súlade so zákonom, avšak podľa jeho názoru obsah VZN je v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, pričom podaným protestom sa domáha zrušenia VZN
č. 26/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina.
Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina na svojom zasadnutí, konanom dňa 17.12.2012
prijalo VZN v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods.1 a § 4 ods.
4 písm. f) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení všeobecne záväzné nariadenie
a podľa §18 ods. 2 zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve VZN č. 26/2012, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina.
Ako uviedol prokurátor v proteste, mesto upravilo danú problematiku VZN v rámci
svojej pôsobnosti pri výkone samosprávy. Zároveň konštatuje, že z hľadiska procesu
prijímania VZN nezistil žiadne nedostatky, avšak samotný obsah VZN je v časti v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prokurátor poukazuje na aplikáciu ust §18 zákona
o pohrebníctve, ktoré mesto splnomocňuje len ku prijatiu nariadenia, ktorým sa schváli
prevádzkový poriadok. V súvislosti s aplikáciou ust. § 18 zákona o pohrebníctve má rozdielne
následky to, či sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska ako určitý osobitný právny akt
a jeho schválenie VZN má len charakter dodržiavania určitého procesu, alebo či je samotné

VZN z hľadiska obsahu prevádzkovým poriadkom pohrebiska. V našom prípade mesto Žilina
upravilo problematiku prevádzkového poriadku priamo do textu VZN, z čoho vyplýva, že
ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebísk sa priamo stali VZN.
Takýto postup sám o sebe nie je vylúčený (ani v rozpore so zákonom) ale aplikačný
problém by mohol nastať v súvislosti so stanovením a prípadným porušením povinností
upravenými v texte VZN a možnou duplicitou sankcii, ktoré vyplývajú jednak z textu VZN
ako aj samotného zákona o pohrebníctve, ktorý sám o sebe stanovuje jednotlivé skutkové
podstaty priestupkov proti verejnému poriadku. Duplicitný postih za spáchanie rôznych
priestupkov na rovnakom skutkovom základe by tak mohol spôsobiť možné nejasnosti pri
aplikácii jednotlivých ustanovení zákona o pohrebníctve ako aj VZN a tak spôsobiť možnú
disproporciu vo vzťahu k princípu právnej istoty.
Mesto Žilina sa teda v tomto smere stotožňuje so záverom prokurátora ohľadom
duplicity takto prevzatých povinností, kedy by mohlo dôjsť k tomu, že rovnaká povinnosť je
uložená zákonom a aj nariadením, a teda spôsobuje duplicitu možného postihu takejto osoby
nielen za porušenie zákona ale aj za porušenie VZN.
Vzhľadom na to, že v zásade samotná prokuratúra nemá k obsahu prevádzkového
poriadku výhrady pokiaľ by sa jednalo o samostatný právny akt nemajúci povahu VZN
a s ohľadom na spomínanú duplicitu možných postihov navrhujeme protestu prokurátora
vyhovieť v celom rozsahu a to spôsobom, ktorý navrhuje prokurátor, t.j. zrušiť VZN č.
26/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina a v obsahovo
nezmenenej podobe prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina schváliť ako samostatný
právny akt novým VZN, pričom samotný text prevádzkového poriadku pohrebísk mesta
Žilina už nebude priamo zakomponovaný v texte VZN ale len procesne schválený VZN.
Podľa ust. § 25 ods. 2 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre je orgán verejnej správy
povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia.
Podľa ust. 25 ods. 3 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre ak orgán verejnej správy
protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od
doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný predpis zrušiť, prípadne
nahradiť všeobecne záväzným predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Následne po rozhodnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline o proteste budú predložené
návrhy VZN o zrušení VZN č. 26/2012 a návrh VZN, ktorým sa schváli prevádzkový
poriadok pohrebísk v intenciách tohto rozhodnutia.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade s odporučením schváliť ho.

