
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2015/6 

6. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban   

 

Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 o pravidlách 

určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda.    

Javaslat a Dunaszerdahely Város 2015. évi 7 sz. az  üzletek és szolgáltatási tevékenységet 

folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló általános érvényű 

rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megtárgyalására. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:    

Határozati javaslat:                Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

 

 A/ b e r i e   na  v e d o m i e 

protest prokurátora (č.sp. Pd 44/15/2201-5 zo dňa 28.05.2015, 

doručený dňa 29.05.2015) podaný proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 

o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Dunajská Streda.    

 

  B/ n e v y h o v u j e   
protestu prokurátora (č.sp. Pd 44/15/2201-5 zo dňa 28.05.2015) 

podanému proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská 

Streda č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 o pravidlách určenia času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Dunajská Streda.       

 

  Jún 2015 

2015. június 



Dôvodová správa 

 

Okresný prokurátor listom č.sp. Pd 44/15/2201-5 zo dňa 28.05.2015, doručený dňa 

29.05.2015) podal protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská 

Streda č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015, o pravidlách určenia času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda, v ktorom uviedol, že ustanovenie § 3 ods. 3 

(tzv. zonizácia) nariadenia je nezákonné z toho dôvodu, že ustanovuje rozdielne podmienky pre 

druhovo rovnaké prevádzky.  

Rozdelenie mesta do jednotlivých zón s konkrétnymi prevádzkovými hodinami pre 

prevádzky s pohostinskou činnosťou je určitým kompromisom medzi obyvateľmi a 

prevádzkovateľmi. Verejný záujem vyžaduje, aby v obytnej zóne bol inak upravený čas 

prevádzky prevádzkovým jednotkám poskytujúcim pohostinské služby z dôvodu zabezpečenia 

nočného kľudu pre obyvateľov bývajúcich v blízkosti týchto prevádzok. Na druhej strane 

mestská samospráva má záujem na tom, aby mladí ľudia mali možnosť zabávať sa v medziach 

spoločensky uznaných pravidiel správania sa, preto mieni  k tomu vytvoriť podmienky mimo 

obytných zón, aby neboli vyrušovaní ostatní obyvatelia.  

Podľa § 22 ods.1 písm. a) bod 2. zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v z.n.p., 

prokurátor je oprávnený podať protest proti všeobecne záväznému nariadeniu územnej 

samosprávy. Orgán verejnej správy, ktorý vybavuje protest prokurátora, je povinný umožniť 

prokurátorovi účasť na prejednaní protestu, ak o to prokurátor požiada (§ 23). 

 

§ 25 cit. zákona NR SR č. 153/2001 Z.z.: 

     „§ 25 

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu 

(1) Protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu podáva prokurátor orgánu verejnej 

správy, ktorý všeobecne záväzný právny predpis vydal. 

(2) Orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 

(3) Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny 

predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade 

so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

(4) Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, 

alebo v ustanovenej lehote vôbec o proteste nerozhodne, môže generálny prokurátor podať 

ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.15) 

(5) Návrh na začatie konania pred ústavným súdom o súlade právnych predpisov15) môže 

generálny prokurátor podať aj vtedy, ak proti všeobecne záväznému právnemu predpisu 

vydanému orgánom verejnej správy nebol podaný protest prokurátora.“ 

 

Podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

obec/mesto pri výkone samosprávy „plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára 

podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času 

prevádzky služieb a spravuje trhoviská.“ 

 

Návrh predkladaného nariadenia prerokovala komisia pre financie, rozpočet, správu 

a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. 

 

 Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 09.06.2015 s výsledkom hlasovania:  

návrh nebol prijatý. 

 

Vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny 


