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Prerokovanie  protestu prokurátora proti  

VZN č.7/1991 Štatút zelene 

a  

návrh  VZN č. 3/2017, 

ktorým sa ruší VZN č.7/1991 Štatút zelene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2016 - 

2022, s výhľadom do r. 2040 a nemá dopad na rozpočet mesta. 
 

 

 

V Trenčíne, 18.01.2017 

 

 

 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a   

 

     Mestu Trenčín bol dňa 13.12.2016  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 § 6,7,9,10 a 12 všeobecne záväzného nariadenia 

č.7/1991 Štatút zelene (ďalej len „VZN“). Prokurátor v proteste uvádza, že  citované 

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

v znení neskorších predpisov a   § 69 ods.2 zákona č.5436/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov a navrhuje napadnuté ustanovenia VZN  

zrušiť, resp. zvážiť zrušenie VZN v celom rozsahu, pretože od jeho prijatia pred 25 

rokmi sa výrazne zmenili predpoklady aj vo vzťahu k vymedzeniu určitých mestských 

pozemkov, ktoré môžu podliehať takejto regulácii.   

 

     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 14.03.2017). 

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:  

 

„...V § 6,7,9 a 10 VZN mesto Trenčín nad zákonný rámec usmerňuje činnosti týkajúce 

sa tak stavebných ako i územných a kolaudačných konaní (...), ktoré sú však súčasťou 

správneho konania vedeného podľa príslušných zákonných ustanovení najmä podľa 

Zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní a tiež Zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku. V tomto prípade teda mesto Trenčín porušilo vyššie 

citované ustanovenia § 4 odsek 1 a § 6 odsek 1 Zákona o obecnom zriadení nesprávne 

popritom tiež aplikujúc vyššie citované ustanovenie § 69 odsek 2 Zákona o ochrane 

prírody, pretože iba príslušný vo veci konajúci správny orgán resp. dotknutý orgán 

v stavebnom konaní je na základe zákonných ustanovení oprávnený v rámci správneho 

konania vyhodnocovať a posudzovať predmetné záležitosti. V žiadnom prípade však 

mestá nie sú zmocnené určovať všeobecne záväznými právnymi predpismi také 

skutočnosti, ktoré sú oprávnené v rámci správneho práva procesného vyhodnocovať iba 

príslušné správne orgány ...Pokiaľ ide o § 12 VZN uvádzam, že tento § je takisto 

nezákonný v celom rozsahu, pretože vychádza z neaktuálnych zákonných úprav, ktoré už 

boli medzičasom nahradené inými...., čím tak mesto nerešpektuje predovšetkým 

všeobecné zákonné zmocnenie na vydávanie VZN obsiahnuté vo vyššie označenom 

ustanovení § 6 odseku 1 Zákona o obecnom zriadení. Okrem uvedeného je ešte potrebné 

doplniť, že § 9 VZN porušuje vyššie uvedené ustanovenie Zákona o obecnom zriadení aj 

v tom smere, že takisto nedôvodne reguluje a ukladá záväzné povinnosti vo vzťahu aj 

k takým nehnuteľnostiam a pozemkom, ktoré nie sú v majetku alebo v správe mesta 

Trenčín ....mesto vo forme podzákonnej normy stanovilo takéto povinnosti pre všetky 



nehnuteľnosti resp. pozemky nachádzajúce sa na území mesta, za účelom jej plnenia pre 

konkrétnych vlastníkov resp. správcov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vyššie 

citované ustanovenie § 69 odsek 2 Zákona o ochrane prírody mesto osobitne 

nezmocňuje k tomu, aby voči všetkým subjektom práva sídliacim resp. nachádzajúcim  

sa  na území mesta, normatívnym spôsobom stanovilo záväzné povinnosti 

a obmedzenia.“         

 

       Napadnuté VZN upravuje postup pri budovaní, údržbe a ochrane zelene, vymedzuje  

povinnosti a nároky právnických a fyzických osôb. Z dôvodu, že toto VZN vychádza 

z neaktuálnych zákonných úprav, ktoré už boli medzičasom nahradené inými a že vo 

svojich ustanoveniach ukladá záväzné povinnosti vo vzťahu aj k takým 

nehnuteľnostiam a pozemkom, ktoré nie sú v majetku alebo v správe mesta Trenčín, 

navrhujeme vyhovieť protestu prokurátora a napadnuté VZN zrušiť v celom rozsahu 

(viď návrh VZN č.3/2017, ktorým sa ruší VZN č.7/1991 Štatút zelene). V prípade 

potreby regulácie vzťahov týkajúcich sa verejnej zelene môže mesto kedykoľvek 

v budúcnosti využiť možnosť, ktorú poskytuje § 69 ods. 2 zákona č.543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a teda môže vydať všeobecne 

záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

a) v y h o v u j e      

 

protestu prokurátora proti VZN č. 7/1991 Štatút zelene 

 

b) s c h v a ľ u j e  

 

VZN č.3/2017, ktorým sa ruší VZN č.7/1991 Štatút zelene 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. 3/2017, 

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín   

č.7/1991 Štatút zelene 

 

Článok 1 

Zrušovacie ustanovenie 

 

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

 

a) VZN č. 7/1991 Štatút zelene,  

b) novelizácia VZN č.7/1991, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne uznesením č.67 zo dňa 29.6.1995. 

 

Článok 2 

Účinnosť 

 

Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 08.02.2017 a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Richard Rybníček   

                      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 


