
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2015/5 

5. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

5. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban   

 

 

Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 8/2012 z 15. mája 2012 o Mestskej polícii v Dunajskej 

Strede a návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. ..... /2015 z 28. 

apríla 2015 o Mestskej polícii v Dunajskej Strede. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2012. évi 8 sz. a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrségről szóló 

általános érvényű rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megtárgyalására valamint  

Dunaszerdahely Város ....../2015. évi (2015. április 28.) a Dunaszerdahelyi Városi 

Rendőrségről szóló általános érvényű rendeletére. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Vypracoval:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny 

Kidolgozta:       

 

 

Návrh na uznesenie:         Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  

          

         A/ vyhovuje 

protestu prokurátora (č.sp. Pd 14/15/2201-8 zo dňa 08.04.2015, 

doručený dňa 09.04.2015) podanému proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 8/2012 z 15. mája 2012 o 

Mestskej polícii v Dunajskej Strede 

 

B/ uznieslo sa  



na  Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda č. ..... 

/2015 z 28. apríla 2015 o Mestskej polícii v Dunajskej Strede 

v predloženom rozsahu 

 

 

 C/ schvaľuje 

 Organizačný poriadok Mestskej polície v Dunajskej Strede 

v predloženom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Apríl 2015 

                                                                2015 április 

 



 

Dôvodová správa 

 

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 § 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov „Obecnú 

políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením“ a podľa § 22 ods.3 príslušník 

obecnej polície môže používať okrem rovnošaty aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí obec 

všeobecne záväzným nariadením, v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením 

príslušnosti k obecnej polícii“. 

 

 

 

Návrh prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 14.4.2015 

a odporúča ho schváliť. 

 


