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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  

 

1. nevyhovuje protestu prokurátora č. k. Pd 207/12-4 zo dňa 19.12.2012 

(ďalej len „protest“) v časti týkajúcej sa čl. 3 ods.1 veta posledná a ods. 2, 

2. vyhovuje protestu v časti týkajúcej sa čl. 4 ods. 1 a predmetné ustanovenie 

sa  

3. vypustí 

3. vyhovuje protestu v časti týkajúcej sa čl. 5 ods. 1 a  predmetné ustanovenie 

sa nahradí novým znením : 

„1. Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia (pri 

kontrole je príslušník mestskej polície oprávnený pouţiť prístroj na zisťovanie 

alkoholu v nápojoch).“   

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 27.12.2012 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Ţilina č. k. Pd 

207/12-4 zo dňa 19.12.2012 (ďalej len „protest“) proti všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Ţilina č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a poţívania alkoholických 

nápojov (ďalej len „VZN“).  

 

Orgán verejnej správy, ktorý napadnutý právny predpis vydal (t.j. v zmysle 

ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestské 

zastupiteľstvo), je povinný o proteste rozhodnúť a v prípade, ţe mu vyhovie, nezákonný 

predpis zrušiť alebo nahradiť novým, ktorý bude v súlade so zákonom. 

 

Dôvody protestu prokurátora, ako aj odôvodnenie navrhovaného postupu sú bliţšie 

uvedené v priloţenej správe k protestu. 

 

SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA 

 

 Prokurátor v podanom proteste konštatuje, ţe z hľadiska procesu prijímania VZN bol 

tento v súlade so zákonom, avšak podľa jeho názoru čl. 3 ods. 1, veta posledná, ods.2, čl. 4 

a čl. 5 veta posledná VZN bolo porušené ust. § 4 ods. 3, písm. n), §6 ods. 1 zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a ust. §2 ods. 4 zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuţívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 

a preto navrhuje predmetné ustanovenia VZN zrušiť.  

 

Namietaný rozpor čl. 3 ods. 1 veta posledná, čl. 3 ods. 2, s § 4 ods. 3 písm. n) ,  § 6 

ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. a § 2 ods. 4 zák. č. 219/1996 Z.z. – zákon č. 219/1996 Z.z. 

obsahuje v § 2 ods. 4 ustanovenie splnomocňujúce obec na obmedzenie alebo zákaz predaja, 

podávania alebo poţívania alkoholických nápojov v jej územných obvodoch. Rozsah 

predmetného obmedzenia a spôsob jeho definovania je prenechaný na voľné zváţenie kaţdej 

konkrétnej obce, tak aby odzrkadľovalo miestne potreby, prípadne morálne spoločenské 



štandardy a zvyklosti. Podmienkou je iba určitosť definície, ktorá je dôleţitá najmä z hľadiska 

právnej istoty pri sankcionovaní deliktov a taktieţ jej všeobecná aplikovateľnosť - 

normatívnosť. Mesto Ţilina prijalo koncepciu  paušálneho obmedzenia poţívania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, okrem  letných terás, pohostinských 

a reštauračných zariadení na to určených, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách. 

Takáto definícia bola pouţitá najmä kvôli právnej istote občanov ako aj kontrolných orgánov, 

teda aby nedošlo k výkladu, ţe v prevádzke je moţné alkoholické nápoje poţívať, ale na 

letnej terase uţ nie, pričom práve letná terasa je na konzumáciu nápojov určená rovnako ako 

„klasické“ zázemie prevádzky.  

 

Paušálne obmedzenie sa ďalej nemá netýkať podujatí, ktoré sú organizované výlučne 

alebo spoluorganizované mestom Ţilina. Tieto podujatia majú spravidla povahu tradičných 

festivalov, ktoré sú historicky a kultúrne spojené s moderovaným poţívaním typických 

alkoholických nápojov (t.j. pivo, víno) a verejnosť nemá záujem na ich absolútnom vytesnení. 

Mesto Ţilina teda zadefinovalo obmedzenie poţívania alkoholu najprv pozitívne (prvá veta čl. 

3 ods. 1) a nasledovne negatívne ( čl.3 ods. 1 koniec vety, ods. 2 a čl. 4) t.j. ktoré miesta a 

obdobia pod obmedzenie nespadajú. Iný zrozumiteľný spôsob ako zadefinovať konkrétny 

záujem mesta na vyššie uvedenom obmedzení verejného poţívania alkoholu je ťaţko 

predstaviteľný. Prípadný iný spôsob definície, by bol podľa nášho názoru komplikovaný, 

neprehľadený a teda v rozpore so základnou poţiadavkou na právnu istotu, t.j. aby právne 

normy obsahujúce zákazy pre verejnosť boli jasné, stručné, zrozumiteľné a určité. 

 

Prokuratúra sa preto podľa nášho názoru mylne domnieva, ţe mesto sa pouţitím 

kombinácie pozitívnej a negatívnej definície dopustilo porušenia resp. prekročenia svojej 

zákonnej delegácie slobodne si určiť rozsah obmedzenia inak dovoleného poţívania alkoholu 

na verejnosti. Splnomocňovacie ustanovenie nemusí v tomto prípade obsahovať výslovné 

explicitné splnomocnenie na ustanovenie výnimky, nakoľko táto je len súčasťou definície, 

ktorá spĺňa všetky poţiadavky na normatívnosť predmetného aktu. V minulosti prokuratúra 

najmä v proteste č. Pd 12/12-14 mestu vytýkala pouţívanie výnimiek, avšak len výnimiek vo 

forme individuálneho správneho aktu, o ktorých mal rozhodovať v rámci správneho konania 

primátor mesta. V tomto prípade ide však o úplne odlišnú situáciu, nakoľko „výnimka“ je 

všeobecná a normatívna t.j. jej uplatnenie je moţné ktorémukoľvek subjektu dovodiť uţ 

priamo zo samotného VZN.     

 

Prokuratúra ďalej namietala, ţe dotknutými ustanoveniami VZN dochádza ku  

protiprávnemu ustanoveniu výnimky zo všeobecných zákazov a obmedzení určených 

v zákone č. 219/1996 Z.z. napr. § 2 ods. 1 písm. a) a bod 4 bod 5. Z citovaného ustanovenia 

vyplýva, ţe nie je dovolené umoţňovať poţívanie iných alkoholických nápojov ako piva a 

vína na verejných kultúrnych podujatiach. Podľa nášho názoru však ustanovenia čl. 3 VZN 

nijako nekolidujú s týmto zákonným zákazom, nakoľko mesto nikde nedeklaruje, ţe povoľuje 

poţívanie akýchkoľvek alkoholických nápojov, ale jednoducho iba konštatuje, ţe zákaz či 

obmedzenie poţívania alkoholu, na nariadenie ktorého je zo zákona splnomocnené mesto, sa 

na tieto prípady nevzťahuje. Všetci ľudia sú však naďalej povinní rešpektovať zákonnú 

úpravu a na daných miestach poţívať nanajvýš pivo a víno.   

 

Napokon je potrebné poukázať aj na skutočnosť, ţe Okresná prokuratúra 

v proteste Pd 12/12-14 zo dňa 25.04.2012 proti predchádzajúcemu VZN č. 6/2011, ktoré 

upravovalo túto istú problematiku, explicitne skonštatovala, ţe v súčasnosti napádané čl. 

3 ods. 1, čl. 4 ods. 1 ako aj čl. 5 ods. 1 VZN boli prijaté (hmotnoprávne) v súlade so 

zákonom.   



 

V tejto časti teda povaţujeme protest prokurátora za nedôvodný.  

 

Namietaný rozpor čl. 4 ods. 1 VZN s § 4 ods. 3 písm. n) ,  § 6 ods. 1 zák. č. 

369/1990 Zb. a § 2 ods. 4 zák. č. 219/1996 Z.z. – opätovne dávame do pozornosti vyššie 

uvedenú právnu argumentáciu ako aj skutočnosť, ţe Okresná prokuratúra v proteste Pd 12/12-

14 zo dňa 25.04.2012 proti predchádzajúcemu VZN č. 6/2011, ktoré upravovalo túto istú 

problematiku, explicitne skonštatovala, ţe ustanovenie čl. 4 ods. 1 VZN bolo hmotnoprávne 

prijaté v súlade so zákonom.  Napriek tomu je potrebné skonštatovať, ţe predmetné 

ustanovenie je obsolétne, v praxi nedochádza k jeho vyuţívaniu. Z tohto dôvodu navrhujeme 

v tejto časti protestu prokurátora vyhovieť, a ustanovenie čl. 4 ods. 1 vypustiť.  

 

Namietaný rozpor čl. 5 VZN – koniec vety s § 4 ods. 3 písm. n) a §6 ods. 1 zák. 

o obecnom zriadení  - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v § 86 písm. b) ustanovuje, ţe  

priestupky porušenia VZN obce môţu v blokovom konaní prejednávať obce. S moţnosťou 

prejednania priestupku v blokovom t.j. skrátenom konaní, ktoré sa celé vybaví spravidla na 

mieste jeho spáchania, je nevyhnutne spojená nutnosť vykonávať, spravidla v teréne, aj 

kontrolnú činnosť, ktorá udeleniu blokovej pokuty logicky predchádza. Podľa nášho názoru, 

inštitút prejednania priestupku v sebe uţ vykonávanie kontroly dodrţiavania VZN pojmovo 

zahŕňa. Zákon o priestupkoch navyše neustanovuje, ţe na vykonávanie kontroly resp. 

realizáciu blokového konania je príslušná zúţene len obecná či mestská polícia ale obec. 

Z tohto dôvodu sme toho názoru, ţe vykonávanie kontrolnej činnosti a samotné prejednanie 

priestupku v blokovom konaní môţu vykonávať aj poverení zamestnanci mesta a nie len 

mestskí policajti. Z uvedeného vyplýva, ţe vzťahy deklarované v čl. 5 VZN sú zaloţené uţ 

samotným priestupkovým zákonom a vo VZN sú spomenuté najmä kvôli právnej istote 

občanov mesta. Nakoľko sa však v praxi daný inštitút kontroly VZN radovými 

zamestnancami mesta nevyuţíva a kontrolu a blokové prejednenie priestupkov realizuje 

prakticky len mestská polícia, navrhujeme v tejto časti protestu prokurátora vyhovieť, aj keď 

z odlišného právneho dôvodu.    

 

Navrhujeme čl. 5 ods. 1 VZN zrušiť a nahradiť novým znením :  

 

„1. Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia (pri kontrole je 

príslušník mestskej polície oprávnený pouţiť prístroj na zisťovanie alkoholu v nápojoch).“   

 

Vzhľadom na uvedené úpravy je potrebné prijať vyššie uvedené zmeny VZN a to 

novým VZN. Následne po rozhodnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline o proteste bude 

predloţený návrh zmeny VZN v intenciách tohto rozhodnutia. 

 

Materiál bol prerokovaný Komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, Komisiou 

kultúry, športu, CR a MR a Mestskou radou s odporučením schváliť ho. Komisia výstavby 

a ÚP materiál prerokovala bez pripomienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


