
M E S T S K Ý   Ú R A D    V    T R E N Č Í N E   

 ________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo         Trenčín, 02.11.2016 

V Trenčíne  

 

 

 

 

 

 

 

Prerokovanie  protestu prokurátora proti VZN č.4/2005 o verejných              

kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických                                

podujatiach a voľných pouličných aktivitách 

  

a  

 

návrh  VZN č. 15/2016, 

ktorým sa ruší VZN č.4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, 

turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  

 

Mgr. Richard Rybníček     na  osobitnej prílohe 

primátor mesta                     

 

Spracovali:        

        

JUDr. Katarína Mrázová       

vedúca útvaru právneho  

 

Mgr. Iveta Plešová                                                              

útvar právny   útvar právny  

 

 

Návrh VZN je v súlade s Návrh VZN je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja 2016 - 2022, s výhľadom do r. 2040. 
 

 

 

V Trenčíne, 24.10.2016 



 

D ô v o d o v á   s p r á v a   

 

     Mestu Trenčín bol dňa 13.10.2016  doručený protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 

písm. a) v spojení s ustanovením § 23 ods.1  zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov proti všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2005 

o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach 

a voľných pouličných aktivitách (ďalej len „VZN“). Prokurátor v proteste uvádza, že  

VZN je v rozpore s ustanovením  § 6 ods. 1  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanovením  § 3 ods.1,2,3 a 4 a § 6 ods.1 zákona 

č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov 

a navrhuje napadnuté VZN  zrušiť v celom rozsahu.   

 

     O proteste prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu rozhoduje 

mestské zastupiteľstvo (t.j. orgán, ktorý všeobecne záväzné nariadenie vydal), pričom 

postupuje podľa § 27 ods.3 zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov. Ak bol protest prokurátora podaný proti VZN a orgán verejnej správy zistí, 

že protest je dôvodný, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od 

doručenia protestu prokurátora, VZN zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť VZN, 

ktoré bude v súlade so zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene VZN alebo o 

nevyhovení protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v lehote najneskôr 

do 90 dní od doručenia protestu (t.j. v našom prípade najneskôr do 11.01.2017). 

V prípade, ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora proti VZN, je 

prokurátor oprávnený podať žalobu na správny súd (Krajský súd v Trenčíne) podľa 

osobitného predpisu, ktorým je Správny súdny poriadok. 

 

     Prokurátor v proteste  uvádza:  

„...toto VZN je v celom rozsahu nezákonné, pričom mestá nie sú oprávnené takýto druh 

činností v rámci svojej normatívnej právomoci akokoľvek regulovať.....Vychádzajúc 

z vyššie zmieňovaného ustanovenia § 6 odsek 1 Zákona o obecnom zriadení, mesto 

nebolo vôbec oprávnené, resp. zmocnené na konkrétnejšiu úpravu takýchto vzťahov 

spojených s realizáciou akýchkoľvek verejných podujatí, pretože túto problematiku 

dostatočne vymedzuje najmä Zákon o podujatiach, prípadne iné zákony, pričom tieto 

však nestanovujú mestám ďalšie možnosti na podrobnejšiu úpravu resp. na „bližšiu“ 

reguláciu takýchto vzťahov, ktorú by mohli mestá pretransformovať do svojich 

podzákonných noriem. ...Nad rámec uvedeného bolo takisto zistené, že súčasťou tohto 

VZN sú aj ustanovenia napr. v článku 10, ktoré sú odvodené z už neexistujúceho Zákona 

č.479/2008 Z.z....“ 

 

       Napadnuté VZN stanovuje postup pri organizovaní verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových a turistických podujatí a pri voľných pouličných aktivitách  

na území mesta Trenčín. VZN duplicitne upravuje niektoré ustanovenia zákona 

č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (pri kultúrnych podujatiach) a zákona 

č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových 

podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je už 

neúčinný a bol nahradený  zákonom č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových 

podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pri 

športových podujatiach), prípadne si prispôsobuje ustanovenia týchto zákonov na 

podmienky mesta, čo platnou právnou úpravou nie je umožnené. Citované zákony totiž 



naozaj nezmocňujú mesto, aby si oblasť upravenú VZN č.4/2005 regulovalo prijatím 

VZN.  Z dôvodu, že predmetná oblasť spoločenských vzťahov je upravená dostatočne 

v zákonnej úprave, navrhujeme vyhovieť protestu prokurátora a napadnuté VZN zrušiť 

v celom rozsahu (viď návrh VZN č.15/2016, ktorým sa ruší VZN č.4/2005 o verejných 

kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných 

aktivitách). 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

a) v y h o v u j e      

 

protestu prokurátora proti VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, 

športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách 

 

b) s c h v a ľ u j e  

 

VZN č.15/2016, ktorým sa ruší VZN č.4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, 

športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách v zmysle 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 15/2016, 

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín  č.4/2005  

o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach  

a voľných pouličných aktivitách 

 

Článok 1 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušujú sa nasledovné všeobecne záväzné nariadenia mesta Trenčín (ďalej len „VZN“):  

 

a) VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických 

podujatiach  a voľných pouličných aktivitách,  

b) VZN č. 10/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2005  o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových a  turistických podujatiach,  

c) článok 13 VZN č. 15/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné 

nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro,   

d) VZN č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2005  o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových a  turistických podujatiach,  

e) VZN č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2005  o verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových a  turistických podujatiach.  

 

Článok 2 

Účinnosť 

 

Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 02.11.2016 a 

nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Richard Rybníček   

                      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 


