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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
sa u z n i e s l o
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
..../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku
na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. április 16.)
általános érvényű rendeletét a tisztaság és rend betartásáról
Dunaszerdahely Város területén az előterjesztett terjedelemben.
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Dôvodová správa

Obce vydávajú všeobecne záväzné nariadenia podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.:
„(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie
byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a
medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a
ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády,
so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy.“
Podľa § 3 odsek 1 písm. f), g) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obec/mesto pri vykonávaní samosprávy najmä: zabezpečuje správu
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu
verejnej zelene, zabezpečuje verejný poriadok v obci.
Súčasne platné a účinné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo
dňa 28. apríla 2015 o čistote a poriadku na území mesta Dunajská Streda v znení VZN č.
13/2015, bolo vydané jednak vo veci územnej samosprávy a súčasne aj vo veci preneseného
výkonu štátnej správy a to na základe splnomocnenia § 9 odsek 2 a 3 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, rozsah povinnosti
vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, odstraňovať závady v schodnosti chodníkov
priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou
alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom, upravujú s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všeobecne záväznými
nariadeniami. Podotýkame, že podľa § 3 ods. 2 cit. Cestného zákona „Miestnu štátnu správu
vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený
výkon štátnej správy.“
S účinnosťou od 20.5.2018 závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú bez
prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. Závady v schodnosti miestnych komunikácií
určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať
správcovia miestnych komunikácií. (§ 9 zákona č. 135/1961 Z.z.) Vzhľadom k tomu
v predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia už boli vynechané ustanovenia
týkajúce sa povinnosti vlastníkov nehnuteľností susediacich s chodníkmi, udržiavať tieto
v čistote, odpratávať z nich sneh a pod. Okrem toho oproti súčasne platnej úprave do
predkladaného VZN boli doplnené ustanovenia uvedené v § 2 odsek (4) písm. n) (zákaz
bývania, prespávania) a § 2 odsek (7) (povinnosť udržiavania terás a ich okolí)
Záverom podotýkame, že na základe poznatkov z kontrol dodržiavania zákonnosti VZN
obcí, upravujúcich čistotu a poriadok na území obce, vykonaných okresnými prokuratúrami je
potrebné uviesť, že ukladanie povinností fyzickým a právnickým osobám je potrebné
zvažovať veľmi opatrne.
Podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR: „Hranice rozhodovacej právomoci obcí,
ale aj právomoci vydávať všeobecne záväzné nariadenia sú dané tými ústavnými článkami,
ktoré pre úpravu určitých vzťahov výslovne ustanovuje právny predpis vyššieho stupňa

právnej sily – zákon. 2. Právnu povinnosť možno uložiť iba zákonom alebo na základe zákona
a v jeho medziach. Toto platí predovšetkým pri výkone moci, ale aj pre obce, pokiaľ
rozhodujú vo veciach samosprávy všeobecne záväzným nariadením. (Nález ÚS sp.zn. II. ÚS
60/97 zo dňa 6. máj 1998).“

Predkladaný návrh prerokovala:
Komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča ho schváliť.
Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť.
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