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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline  

 

I. nevyhovuje 

 

1.  protestu okresného prokurátora v Žiline č.k. Pd 224/22/5511-15 zo dňa 2.12.2022 ako 

celku    

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 5.12.2022 bol mestu Žilina doručený protest okresného prokurátora v Žiline  

č.k. Pd 224/22/5511-15 zo dňa 2.12.2022 (ďalej len „protest“) proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Žilina č. 11/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Žilina (ďalej len „VZN“).  Predmetom protestu je čl. 3 bod 4 písm. a) a čl. 3 bod 4, písm. e) VZN. 

 

Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre (ďalej len „ZoP“): „ Ak bol protest 

prokurátora podaný proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. 3 písm. f) 

treťom bode a orgán verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, všeobecne záväzný právny predpis zrušiť alebo 

ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so 

zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. O vyhovení protestu a 

zrušení alebo zmene všeobecne záväzného právneho predpisu alebo o nevyhovení protestu upovedomí 

orgán verejnej správy prokurátora v lehote podľa prvej vety.“ 

 

Dôvody protestu prokurátora ako aj odôvodnenie navrhovaného postupu sú bližšie uvedené 

v priloženej správe k protestu. 

 

Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/153/20221201#paragraf-21.odsek-3.pismeno-f.bod-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/153/20221201#paragraf-21.odsek-3.pismeno-f.bod-3
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SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina dňa 19.9.2022 prijalo všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2022 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. Predmetné 

VZN bolo prijaté na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 zákona č. 460/1992 Zb., Ústava 

Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“) a § 4 ods. 3, písm. i) a n), § 4 ods. 5, písm. a) bod 3 a § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení (ďalej len „ZoOZ“). 

 

V proteste prokurátor konštatuje, že z hľadiska procesu prijímania VZN nezistil žiadne nedostatky, 

avšak samotný obsah VZN v časti nie je v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 ZoOZ a § 4 ods. 5, písm. a) 

bod 3 ZoOZ. 

 

Predmetom protestu je tak prokurátorom konštatovaný nesúlad čl. 3 bod 4, písm. a) a čl. 3 bod 4, 

písm. e) predmetného VZN s § 6 ods. 1 ZoOZ a § 4 ods. 5, písm. a) bod 3 ZoOZ. 

 

i) znenie napadnutých ustanovení VZN 

 

Podľa čl. 3 bod 4, písm. a) VZN: „Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu 

a prevádzkarní služieb sa odchylne od odseku 1 tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch: 

a) v prevádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alebo predaja a podávania 

alkoholu a v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu, vo 

všetkých prípadoch len s akustickou alebo prísluchovou hudbou, v časovom rozmedzí od 06:00 hod do 

24.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06:00 do 04:00 hod. 

nasledujúceho dňa s výnimkou ulíc Dolný val a Na priekope, kde sa v týchto prevádzkarňach 

prevádzkový čas určuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 22.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy 

sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.“ 

 

Podľa čl. 3 bod 4, písm. e) VZN: „Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu 

a prevádzkarní služieb sa odchylne od odseku 1 tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch: 

e) v prevádzkarňach s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, diskotéky, tanečné 

zábavy a plesy sa stanovuje od 6.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas 

určuje od 6.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou ulíc Dolný val a Na priekope, kde sa 

v týchto prevádzkarňach prevádzkový čas určuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 22.00 hod., okrem 

piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.“ 

 

ii) porušenie zákona podľa názoru prokuratúry 

  
Vo vzťahu k napadnutým článkom VZN prokurátor v podanom proteste uvádza najmä: 

 

- zákonom ZoOZ priznané oprávnenie regulácie času predaja v obchode a poskytovania služieb 

v obchode je potrebné vykladať prísne doslovne. Podľa názoru prokurátora obec okrem 

samotného určenia času predaja v obchode a prevádzky služieb normatívnym spôsobom 

nemôže stanovovať žiadne ďalšie obmedzenia ani povinnosti podnikateľom, vrátane povinností 

ohlasovať otváracie hodiny, či zakladať oprávnenia starostu obce rozhodovať o individuálnych 

výnimkách, 

 

- obec je pri oprávnená v zmysle ZoOZ stanoviť prevádzkový čas v obchode a v službách v obci, 

musí tak urobiť ale spôsobom, ktorý nediskriminuje úzku skupinu osôb, a teda tak, aby tieto 

podmienky platili pre neurčitý počet osôb rovnako a za rovnakých pravidiel. Každá fyzická 

alebo právnická osoba, ktorá je prevádzkovateľom služby alebo obchodu v obci, má podľa 

názoru prokurátora právo na rovnaké podmienky určenia času prevádzkovania služby 

a obchodu v jej prevádzke ako akákoľvek určiteľná iná osoba (prevádzkovateľ), 

 
- samotnému oprávneniu obce určiť čas a podmienky prevádzkovania obchodu a služieb 

korešponduje zároveň povinnosť obce urobiť tak nediskriminačne, teda učiniť tak takým 

spôsobom, ktorý umožňuje stanoviť za rovnakých podmienok rovnaké obmedzenia času 
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a spôsobu prevádzkovania služieb a obchodu pre neurčitý počet osôb, 

 
- ustanovenie konkrétneho zákazu mestom v predmetnom VZN, určujúce rôzne podmienky 

stanovenia času prevádzkovania obchodu a služieb v obci pre rôzne, konkrétne špecifikované 

zóny v meste (identifikované prostredníctvom ulíc) odlišným spôsobom, je v rozpore 

s ustanovením § 6 ods. 1 ZoOZ, ako aj v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 4 Ústavy SR, 

 
- v čl. 3 bod 4, písm. a) a v čl. 3 bod 4, písm. e) VZN mesto Žilina určilo konkrétne obmedzenia 

pre úzku skupinu subjektov, umiestnených vo vybraných lokalitách mesta a „de facto“ mesto 

predmetným spôsobom ustanovilo povinnosti a obmedzenia úzkemu okruhu subjektov, ktoré 

však neupravujú všeobecne záväzné právne predpisy a na ich uloženie nie je mesto 

splnomocnené zákonom, resp. ich ustanovením mesto prekročilo zákonné splnomocnenie, 

 
- na základe úpravy v predmetnom VZN sa postavenie subjektov majúcich prevádzku vo 

vybraných lokalitách mesta Žilina dostalo do reálne všeobecným záujmom neodôvodnenej 

nerovnováhy s postavením ostatných subjektov v meste, 

 
- argumentácia v tom smere, že práve v daných lokalitách nie je možné v konkrétnych časových 

úsekoch uskutočňovať prevádzkovú činnosť v konkrétnych lokalitách, identifikovaných na 

základe ich umiestnenia v jednotlivých, vybraných uliciach mesta Žilina, nemožno vyhodnotiť 

ako oprávnený dôvod pre takto markantné znevýhodnenie jednej skupiny na úkor inej skupiny, 

 
- z vyššie uvedených dôvodov nie je možné výslovne určiť lokality v meste, na ktoré sa budú 

vzťahovať špecifické podmienky času predaja v prevádzkach. Podmienky vo vzťahu k času 

predaja v prevádzkach musia platiť pre všetky subjekty rovnako a hociktorý z neurčitého počtu 

subjektov. 

 
Na záver protestu prokurátor odkazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn.: 3 Szvn 1/2015 zo 

dňa 19.10.2016. 

 

iii) zdôvodnenie navrhovaného postupu - nevyhovenie protestu 

 

Podľa § 4 ods. 3 písm. i) ZoOZ: „Obec pri výkone samosprávy najmä plní úlohy na úseku ochrany 

spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská.“ 

 

Podľa § 4 ods. 5 písm. a), bod 3 ZoOZ: „Obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)].“ 

 

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch: „Najvyšší súd dbá o jednotný výklad a jednotné 

používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou 

a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a zverejňuje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk 

najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.“ 

 

Na strane č. 32 Zbierky stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 3/2021 

(ďalej len „Zbierka“) je uverejnené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zverejnené pod 

číslom 36/2021. V Zbierke sa uvádza: „Charakter územnej pôsobnosti všeobecne záväzného 

nariadenia obce (mesta, mestskej časti) celým územím obce (mesta, mestskej časti) ešte neznamená, 

že by obec nemohla všeobecne záväzným nariadením určiť pravidlá času predaja v obchode a času v 

prevádzke služieb aj v závislosti od vymedzenia určitej zóny (napr. špecifikáciou ulíc alebo iným 

opisným spôsobom) v danej obci (§ 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších prepisov).“ – rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn.: 8 Usam 

1/2017 zo dňa 12. decembra 2018 (ďalej aj ako „rozhodnutie NS SR“). 

 

Vyššie uvedené rozhodnutie NS SR bolo vydané v konaní, kde súd prvej inštancie (Krajský súd 
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v Trnave) dospel v rozhodnutí (ktoré bolo zrušené vyššie uvedeným rozhodnutím NS SR) k podobným 

záverom, ako sú uvedené v proteste prokurátora, napr.: „Vzhľadom na uvedené skutočnosti správny súd 

sa stotožnil s právnou argumentáciou žalobcu, že právny poriadok umožňuje obci v rámci originálnej 

samosprávnej kompetencie upraviť pravidlá času prevádzky služieb, avšak len vo forme všeobecne 

záväzného nariadenia prijatého mestským zastupiteľstvom takým spôsobom, že určí všeobecné pravidlá 

adresované neurčitému počtu subjektov, a teda predmetné VZN je v rozpore s ust. § 4 ods. 3 písm. i/ 

zákona č. 369/1990 Zb., nakoľko predmetné VZN územie mesta Dunajská Streda rozdelilo na tri zóny, 

pre ktoré určilo rozdielne časy predaja v obchode a časy prevádzky služieb pre druhovo rovnaké 

prevádzky, teda nejde o všeobecné pravidlá adresované neurčitému počtu subjektov, ale ide o pravidlá 

adresované prevádzkam v závislosti od ich umiestnenia v rámci mesta Dunajská Streda, čím sú niektoré 

prevádzky zvýhodnené oproti iným druhovo rovnakým prevádzkam v rozsahu času prevádzky a služieb. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti majú v zmysle predmetného VZN druhovo rovnaké prevádzky 

vytvorené rozdielne podmienky pre podnikanie, čím je obmedzené ústavou zaručené právo podnikať v 

závislosti od umiestnenia prevádzky v meste Dunajská Streda. Vzhľadom na uvedené správny súd podľa 

§ 357 ods. 1 SSP vyslovil nesúlad predmetného všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

so zákonom. O trovách konania rozhodol v zmysle ust. § 167 SSP.“ 

 

NS SR sa s vyššie uvedenými závermi (ktoré sú takmer totožné ako závery, uvedené v proteste 

prokurátora) nestotožnil, rozhodnutie súdu prvej inštancie zrušil, pričom v rozhodnutí uviedol: „Podľa 

názoru kasačného súdu (NS SR) charakter územnej pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia celým 

územím mesta, obce, ešte neznamená, že by obec, mesto, nemohlo všeobecne záväzným nariadením určiť 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (§ 4 ods. 3 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení) aj v závislosti od vymedzenia určitej zóny v danom meste, obci, tak ako to bolo 

vymedzené predmetným VZN. Kasačný súd sa nestotožňuje so záverom správneho súdu, že VZN Mesta 

Dunajská Streda, tým, že vytvorilo 3 zóny v rámci mesta v ust. § 3 ods. 3 predmetného VZN a v nich 

určilo tzv. pravidlá času predaja v obchodoch a prevádzkach služieb s rôznymi časmi predaja v obchode 

a časmi prevádzky služieb, pre druhovo rovnaké prevádzky, že týmto nejde o všeobecné pravidlá 

adresované neurčitému počtu subjektov. Podľa kasačného súdu v ust. § 3 ods. 3 predmetného VZN ide 

o všeobecné pravidlá adresované neurčitému počtu subjektov, ktorým žalovaný s poukazom na § 4 ods. 

3 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. určil pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb, aj keď 

je mesto rozdelené do 3 zón.“ 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa nemožno stotožniť so závermi prokurátora, ktoré sú 

uvedené v proteste. Mesto Žilina v predmetnom VZN stanovilo pravidlá času predaja v obchodoch 

a prevádzkach služieb s rôznymi časmi predaja v obchode a časmi prevádzky služieb pre druhovo 

rovnaké prevádzky, pričom z vyššie uvedeného rozhodnutia NS SR, ako aj zo Zbierky vyplýva, že 

územie mesta môže byť za týmto účelom rozdelené na zóny, prípadne ulice, kde sú časy stanovené 

rozdielne. Aj v takomto prípade ide v zmysle rozhodnutia NS SR o všeobecné pravidlá adresované 

neurčitému počtu subjektov, ktorým mesto určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky 

služieb, aj keď je mesto rozdelené na zóny.  

 

Navyše, NS SR v ods. 36 rozhodnutia poukazuje aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn.: 3 

Svzn 1/2015 z 19.10.2016, z ktorého vychádzal v proteste prokurátor. Najvyšší súd SR tak pri vydávaní 

rozhodnutia, zverejneného v Zbierke, prokurátorom citované rozhodnutie zohľadnil, pričom dospel 

k záveru, že rozdelenie mesta do zón pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb, je 

v súlade so zákonom. 

 

Podľa nášho názoru protestom napadnuté články neupravujú žiadne ďalšie obmedzenia ani 

povinnosti stanovené podnikateľom, vrátane povinností ohlasovať otváracie hodiny a nezakladajú 

oprávnenia starostu obce rozhodovať o individuálnych žiadostiach. Z rozhodnutia NS SR vyplýva, že 

úprava času predaja a prevádzky vo VZN nie je diskriminačná a je súladná so zákonom.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností preto navrhujeme protestu okresného prokurátora v  Žiline 

č.k. Pd 224/22/5511-15 zo dňa 2.12.2022 ako celku nevyhovieť.  

 

        
















