
 

 

 

M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

 

Vo Svätom Jure, 14.03.2023    číslo materiálu     

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Dňa 22.03.2023 

 

 

6. bod rokovania Rôzne 

Názov materiálu Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Svätý Jur č. 5/2018 o vykonávaní rozkopávkových prác na území 

mesta Svätý Jur 

Materiál obsahuje ➢ Správu 

➢ Protest prokurátora  

➢ Usmernenie ministerstva dopravy   

 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ protestu prokurátora nevyhovuje 

 

Celkový počet 

poslancov MsZ 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval 

PROTI 

Zdržal sa Nehlasoval 

11      

 

 

Stanoviská komisií:  

 

Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov: 

Nebolo predmetom rokovania 

 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok:  

Nebolo predmetom rokovania 

 

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie :   

Nebolo predmetom rokovania 

      

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku 

Nebolo predmetom rokovania 

 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie 

Nebolo predmetom rokovania 

 

Stanovisko Mestskej rady: 

MsR odporúča nevyhovieť prokuratúre      (3:0:0) 
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Správa spracovateľa: 

 

Dňa 06.02.2023 bol na Mestský úrad Svätý Jur doručený protest prokurátora, pod č. Kd 

482/22/1100-5, proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svätý Jur č. 5/2018 z 

20.03.2018 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur (ďalej len VZN), v 

rámci ktorého prokurátor navrhol VZN zrušiť ako celok. 

Dôvody na zrušenie prokurátor uviedol tie, že predmetné VZN je vydané v rozpore so 

zákonom, nakoľko cestný zákon neudeľuje mestu ako prenesenému výkonu štátnej správy 

právomoc vydávať takéto VZN a ani v oblasti zvláštneho užívania nič bližšie upravovať.  

Podľa protestu prokuratúra oblasť právnych vzťahov vo VZN v rozsahu týkajúcom sa 

miestnych a účelových ciest spadá do výlučnej pôsobnosti orgánov štátnej správy, ktorými sú 

v zmysle § 3 ods. 1 cestného zákona: a) ministerstvo, b) okresné úrady v sídlach krajov, c) 

okresné úrady, resp. obce pri prenesenom výkone štátnej správy. Obce v zmysle § 3 ods. 2 

plnia funkciu len preneseného výkonu štátnej správy  vo veciach miestnych a účelových ciest, 

pričom obce na miestnych a účelových cestách určujú použitie dopravných značiek, 

dopravných zariadení, povoľujú vyhradené parkoviská a prejedávajú priestupky podľa § 22c. 

Ďalej vo svojom proteste uvádza, že obec má plniť úlohy štátnej správy výslovne jej cestným 

zákonom zverené. 

  

Na základe uvedeného mesto Svätý Jur dňa 09.02.2023 zaslalo Ministerstvu dopravy 

Slovenskej republiky, ktoré je oprávnené na podávanie právne záväzného výkladu cestného 

zákona, žiadosť o usmernenie k právomociam cestného správneho orgánu ako preneseného 

výkonu štátnej správy vo veciach miestnych a účelových ciest, v zmysle § 3 ods. 2 cestného 

zákona, v ktorom sa prioritne dopytovalo na právomoci ohľadom zvláštneho užívania, ktoré 

prokurátor vo svojom proteste napadol.  

 

Dňa 08.03.2023 bolo na Mestský úrad doručené usmernenie Ministerstva dopravy Slovenskej 

republiky, v ktorom obce ako prenesený výkon štátnej správy, aj napriek tomu, že nemá zo 

zákona postavenie cestného správneho orgánu splnomocňuje na výkon prenesenej štátnej 

správy vo všetkých veciach týkajúcich sa správy miestnych ciest a účelových ciest 

predpokladaných zákonom a teda aj povoľovanie zvláštneho užívania miestnych a verejných 

účelových ciest podľa § 8 cestného zákona, s ktorým tiež súvisí určovanie podmienok spätnej 

úpravy, čo je obsahom práve napadnutého VZN. 

 

V zmysle uvedeného odporúčame protestu prokurátora nevyhovieť. 

 

Vyjadrenie predkladateľa: 

Predkladateľ odporúča nevyhovieť protestu prokurátora. 

 

 

predkladá: Ing. Šimon Gabura, primátor mesta 

spracoval: Radana Majerníková, referent cestného hospodárstva, služby podnikateľom.  

   

 



 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava, P.O.BOX č. 100 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

 

 
tel: +421 2 594 94 347                                                                                         e-mail: peter.povazan@mindop.sk 

Miesto Svätý Jur 

Prostredná ul. č. 29 

900 21 Svätý Jur 

 
Váš list č.                       Naša značka                      Vybavuje   Bratislava   

1543/394/2023/Maj                   06553/2023/SCDPK/24297                   Mgr. Považan                 6.3.2023 

                        Stupeň dôvernosti: VJ 

 

Vec 

Kompetencie obce na úseku správy pozemných komunikácií - usmernenie 

 

Na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nám bola 

doručená Vaša žiadosť o poskytnutie usmernenia v súvislosti s kompetenciami obce v rámci 

preneseného výkonu štátnej správy vo veciach miestnych ciest a účelových ciest podľa 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. K danej problematike Vám zasielame nasledovné usmernenie.  

 

Podľa § 3 ods. 1 cestného zákona sú orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie 

(„cestné správne orgány") ministerstvo okresné úrady v sídlach krajov a okresné úrady. 

 

Podľa § 3 ods. 2 cestného zákona miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a 

účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych 

cestách a na účelových cestách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a 

povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy 

prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych ciest a účelových ciest. Z uvedeného 

vyplýva, že aj keď obec nemá zo zákona postavenie cestného správneho orgánu, je 

splnomocnená na výkon prenesenej štátnej správy vo všetkých veciach týkajúcich sa správy 

miestnych ciest a účelových ciest predpokladaných zákonom.  

 

Cestný zákon vyslovene upravuje že, obec na miestnych cestách a na účelových 

cestách určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení, povoľuje vyhradené 

parkoviská a prejednáva priestupky podľa § 22c spáchaných na úseku miestnych ciest a 

účelových ciest. S prihliadnutím na § 3 ods. 2 cestného zákona však možno jednoznačne 

uviesť, že obec popri spomínaných činnostiach vykonáva svoje kompetencie pri správe 

miestnych ciest a účelových ciest aj v rámci: 

1. povoľovania zvláštneho užívania miestnych ciest a verejných účelových ciest 

podľa § 8 cestného zákona, 

2. povoľovania uzávierky, obchádzky a odklonu na miestnych cestách a verejných 

účelových cestách podľa § 7 cestného zákona, 

3. povoľovania výnimky z cestného ochranného pásma podľa § 11 ods. 2 cestného 

zákona,  

4. povoľovania pripojenia miestnej cesty alebo účelovej cesty na inú pozemnú 

komunikáciu a zriaďovania vjazdov z miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti 

podľa § 3b ods. 1 cestného zákona, 

5. udeľovania sankcií podľa § 22a cestného zákona v spomínaných kompetenčných 

rámcoch. 

 



 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava, P.O.BOX č. 100 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

 

 
tel: +421 2 594 94 347                                                                                         e-mail: peter.povazan@mindop.sk 

Pokiaľ ide o výklad zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, jeho gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a preto ho ministerstvu 

neprináleží vykladať. Podľa nás však ustanovenie § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. 

je z hľadiska jeho obsahového rámca potrebné vykladať v kontexte spomínaných kompetencií 

obce na úseku výkonu správy miestnych ciest, ako aj vo svetle ustanovenia § 3d ods. 6 

cestného zákona, podľa ktorého sú vlastníci a správcovia pozemných komunikácií povinní 

pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.              

 

Na záver dodávame, že ministerstvo nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad 

právnych predpisov. Na zabezpečenie jednotného výkladu a jednotného používania zákonov a 

iných všeobecne záväzných právnych predpisov je podľa ustanovenia § 22 zákona  

č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov oprávnený Najvyšší súd Slovenskej republiky. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

   Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.      

poverený vykonávaním funkcie       

generálneho riaditeľa sekcie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRAJSKÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA
Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1

Mesto Svätý Jur
Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur
Prostredná ul. č. 29
900 21 Svätý Jur

Vec: Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svätý
Jur č. 5/2018 z 20.03.2018 o vykonávaní rozkopávkových prác na území
mesta Svätý Jur

Krajská prokuratúra Bratislava podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 zákona č.
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o prokuratúre“) podáva mestu Svätý Jur

p r o t e s t p r o k u r á t o r a

proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svätý Jur č. 5/2018
z 20.03.2018 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur (ďalej aj
„VZN“), pretože toto je v rozpore s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a § 8 ods. 1, ods. 3 a § 24 písm. e) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 23 odsek 2 písmeno f), § 27 odsek 3 zákona o prokuratúre
navrhujem, aby Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur protestu prokurátora
vyhovelo a protestom napadnuté VZN ako celok zrušilo.

Podľa § 27 odsek 1 zákona o prokuratúre protest proti všeobecne záväznému
právnemu predpisu podáva prokurátor orgánu verejnej správy, ktorý všeobecne
záväzný právny predpis vydal.

Podľa § 27 odsek 3 zákona o prokuratúre, ak bol protest prokurátora podaný
proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. 3 písm. f)
treťom bode a orgán verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, je povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora,
všeobecne záväzný právny predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom,
prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. O vyhovení
protestu a zrušení všeobecne záväzného právneho predpisu alebo o nevyhovení
protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v lehote podľa prvej vety.

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava
Kd 482/22/1100-5 JUDr. Surkošová 06.02.2023
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Podľa § 45 odsek 4 Správneho súdneho poriadku je prokurátor oprávnený
podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu, proti ktorému podal protest,
ktorému nebolo vyhovené (§ 357, § 359 odsek 1 Správneho súdneho poriadku, § 27
odsek 5 zákona o prokuratúre).

O d ô v o d n e n i e

Krajská prokuratúra Bratislava na základe opakovaného podnetu preskúmala
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 5/2018 o vykonávaní
rozkopávkových prác na území mesta Svätý Jur.

VZN bolo prijaté uznášaniaschopným zastupiteľstvom, a to jednomyseľne.
VZN bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli dňa 22.03.2018 a účinnosť
nadobudlo 15. dňom od jeho vyvesenia.

Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur vydalo predmetné VZN odvolávajúc
sa na zákon o obecnom zriadení a § 3 ods. 2 v nadväznosti na § 8 cestného zákona
a vyhlášku Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

V úvodných ustanoveniach v § 1 ods. 1 je uvedené, že toto VZN upravuje
spôsob povoľovania a vykonávania rozkopávkových prác na verejných
priestranstvách na území mesta.

V zmysle § 1 ods. 2 VZN sa verejným priestranstvom na účely VZN rozumejú
všetky verejnosti prístupné pozemky na území mesta, ktoré sú v jeho vlastníctve,
v správe alebo užívaní, najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, zeleň
a i. Rozkopávkovými prácami sa rozumejú stavby, práce a úpravy, ktorými sa narúša
povrch verejných priestranstiev, ako aj stavby, práce a úpravy pod ich povrchom (§ 1
ods. 3 VZN).

V zmysle § 1 ods. 4 VZN sa rozkopávky verejných priestranstiev, ak nie je
uvedené inak, môžu vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu primátora mesta, pričom vydanie súhlasu možno viazať na plnenie
podmienok a pre ich neplnenie môže byť vydaný súhlas zrušený.

Podľa § 1 ods. 5 VZN v prípade vykonávania rozkopávok miestnych
komunikácií a ich súčastí, má vydanie súhlasu (§ 1 ods. 4 VZN) formu povolenia
primátora ako príslušného cestného správneho orgánu na užívanie miestnych
komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú
určené („zvláštne užívanie“).

Ďalej v § 2 VZN je určený povoľujúci orgán – primátor mesta, v § 3 až 5 VZN
je upravená koordinácia rozkopávok, koordinačný plán a výnimky z neho, v § 6 je
upravené vydávanie súhlasu a povoľovanie rozkopávok, § 7 VZN upravuje havárie, §
8 až 10 VZN upravujú začatie, ukončenie a vykonávanie rozkopávok, v § 11 je
upravená zodpovednosť za chyby a nedostatky, § 12 VZN upravuje kontrolnú činnosť
a v § 13 VZN sú upravené sankcie.
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Normotvorná právomoc obcí a miest je v Ústave Slovenskej republiky
upravená v článkoch 68 a 71 a následne je premietnutá do ustanovenia § 6 odsek 1
a 2 zákona o obecnom zriadení.

Z ustanovenia § 6 odsek 1 zákona o obecnom zriadení vyplýva, že obec môže
vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy a na
zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona, a to za podmienky, že
všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore s príslušnými právnymi
predpismi vyššej právnej sily.

Z ustanovenia § 6 odsek 2 zákona o obecnom zriadení vyplýva, že orgán
územnej samosprávy je pri výkone prenesenej štátnej správy oprávnený vydávať
v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecne záväzné nariadenia len a výlučne na
základe výslovného zákonného splnomocnenia a v medziach zákona, pričom tiež
platí, že takéto všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore
s príslušnými právnymi predpismi vyššej právnej sily. Teda okrem (následnej)
požiadavky na súlad všeobecne záväzného nariadenia s právnymi predpismi vyššej
právnej sily (ktorá požiadavka sa vzťahuje na všeobecne záväzné nariadenia
prijímané na úseku samosprávy aj prenesenej štátnej správy), je v prípade
preneseného výkonu štátnej správy (primárnou) podmienkou existencia výslovného
zákonného splnomocnenia uvedeného priamo v zákone na vydanie všeobecne
záväzného nariadenia.

Pokiaľ zákon neobsahuje takéto výslovné zmocnenie na reguláciu určitej
oblasti spoločenských vzťahov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy formou
všeobecne záväzného nariadenia, obce nie sú oprávnené tieto otázky spadajúce
pod prenesený výkon štátnej správy vôbec regulovať prostredníctvom všeobecne
záväzných nariadení.

V súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy sa žiada poukázať aj na
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 1/00 z 25.05.2000,
z ktorého vyplýva, že „zverenie určitej časti štátnej správy zákonom obci ešte samo
osebe nezakladá právomoc obce vydávať v tejto oblasti štátnej správy všeobecne
záväzné nariadenie. K tomu je potrebné výslovné zákonné zmocnenie na vydávanie
všeobecne záväzných nariadení v danej oblasti štátnej správy“.

Podľa § 6 odsek 1 zákona o obecnom zriadení 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.

Podľa čl. 71 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky pri výkone štátnej správy
môže obec a vyšší územný celok vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na
základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia.

Podľa § 6 odsek 2 zákona o obecnom zriadení 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
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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.

Odlíšenie, či sa v konkrétnej oblasti jedná o originálnu samosprávnu
kompetenciu obce alebo o prenesený výkon štátnej správy býva v niektorých
prípadoch v praxi pomerne zložité. Vo všeobecnosti však možno aplikovať zásadu
zakotvenú v § 4 odsek 4 zákona o obecnom zriadení, z ktorej vyplýva, že ak osobitný
zákon pri úprave kompetencií obce explicitne neustanovuje, že sa jedná o prenesený
výkon štátnej správy, ide o samosprávnu kompetenciu. Totožne je táto zásada
obsiahnutá aj v § 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia je preto potrebné dôsledne
sledovať, či upravovaná oblasť sa týka výkonu samosprávy alebo preneseného
výkonu štátnej správy, kde na normotvornú právomoc obce sa vyžaduje zákonné
splnomocnenie. Pod pojmom samospráva treba rozumieť súhrn miestnych
záležitostí, ktorých bezprostredné zabezpečovanie je predpokladom chodu obcí
a miest. Samosprávne funkcie obce sú príkladom vymenované v ustanovení § 4 ods.
3 zákona o obecnom zriadení.

Podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o obecnom zriadení obec pri výkone
samosprávy najmä zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych
komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a
ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a
pamätihodností obce.

Podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení verejné priestranstvo je ulica,
námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý
bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.

Aj k takto vymedzeným samosprávnym kompetenciám je však potrebné
pristupovať reštriktívne s prihliadnutím na to, či niektorá z parciálnych úloh nebola
vyčlenená inému orgánu štátnej správy alebo obci pri prenesenom výkone štátnej
správy, v rámci ktorého už obec nevystupuje ako orgán samosprávy.

Pokiaľ ide o miestne a účelové cesty, je potrebné zdôrazniť, že vo vzťahu
k nim sa stretáva samosprávna pôsobnosť obce i prenesená pôsobnosť štátnej
správy na obec. Prenesený výkon štátnej správy na obce je vždy uvedený
v konkrétnom osobitnom zákone.

Podľa § 1 ods. 1 cestného zákona tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a
ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov
pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy (§
3) a orgánov štátneho odborného dozoru ( § 3c) vo veciach pozemných komunikácií.

Podľa § 3 ods. 1 cestného zákona orgány štátnej správy pre pozemné
komunikácie (ďalej len "cestný správny orgán") sú:



5

a) ministerstvo,
b) okresné úrady v sídlach krajov,
c) okresné úrady.

Podľa § 3 ods. 2 cestného zákona miestnu štátnu správu vo veciach
miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej
správy. Obce na miestnych cestách a na účelových cestách určujú použitie
dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v
rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na
úseku miestnych komunikácií a účelových ciest.

Prakticky to znamená, že ako prenesený výkon štátnej správy obce plnia aj
úlohu cestného správneho orgánu (aj keď ich cestný zákon nezaraďuje formálne
medzi cestné správne orgány).

Podľa § 4b ods. 1 cestného zákona miestnymi cestami sú všeobecne
prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá,
ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych ciest.

Podľa § 22 ods. 1 cestného zákona účelové cesty slúžia spojeniu jednotlivých
výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými
pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch
alebo objektoch.

Podľa § 22 ods. 3 cestného zákona účelové cesty sa členia na verejné a
neverejné. Účelové cesty v uzavretých priestoroch alebo objektoch sú neverejné.
Verejnú účelovú cestu môže príslušná obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom
jej vlastníka.

Podľa § 8 ods. 1 cestného zákona na užívanie diaľnic, ciest, miestnych ciest a
verejných účelových ciest iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na
ktoré sú určené (ďalej len "zvláštne užívanie"), je potrebné povolenie cestného
správneho orgánu okrem prípadov uvedených v § 8b ods. 9 a 10 vydané na základe
stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu
vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Cestný správny
orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie
môže udelené povolenie zrušiť. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú, ak u
užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené. Pri zmene užívateľa,
podmienok užívania alebo pri inej zmene je potrebné požiadať o nové povolenie
alebo o zmenu povolenia. Povolenie cestného správneho orgánu na účely konania
automobilových pretekov je možné vydať len po predložení kladného stanoviska od
príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie automobilov (FIA) alebo
príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie motocyklov (FIM).

Podľa § 8 ods. 3 písm. a) cestného zákona na rozhodovanie o povoľovaní
zvláštneho užívania sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito
odchýlkami, § 1, 7, 8, 14 a 18 ods. 3 správneho poriadku sa nepoužijú.

Vzhľadom na citovanú právnu úpravu je nepochybné, že cestným zákonom
bol na obec prenesený výkon úloh miestnej štátnej správy vo veciach pozemných
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komunikácií – miestnych a účelových ciest. To znamená, že v danej oblasti obec plní
úlohy štátnej správy výslovne jej cestným zákonom zverené, pričom v týchto veciach
je oprávnená vydávať všeobecne záväzné nariadenia výlučne iba na základe
zákonného splnomocnenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené, oblasť právnych vzťahov upravená vo VZN v
rozsahu týkajúcom sa miestnych a účelových ciest spadá do výlučnej pôsobnosti
orgánov štátnej správy, resp. obce pri prenesenom výkone štátnej správy. Do tejto
pôsobnosti nepochybne patrí aj rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania
miestnych a verejných účelových ciest v zmysle § 8 cestného zákona, vo vzťahu ku
ktorému bolo napadnuté VZN vydané. Podzákonným normatívnym právnym aktom
však bez splnomocnenia v zákone nie je možné pridávať ďalšie podmienky,
obmedzenia a povinnosti v oblasti delegovanej štátnej správy. Bez zákonného
zmocnenia, ktoré v prípade daného VZN neexistuje, nie je dovolené podzákonnou
normou vo vzťahu k prenesenému výkonu štátnej správy obci v oblasti povoľovania
zvláštneho užívania nič bližšie upravovať.

Povoľovanie zvláštneho užívania miestnych a verejných účelových ciest, ktoré
obec vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy, nie je možné subsumovať pod
samosprávnu kompetenciu vymedzenú v § 4 ods. 3 písm. f) zákona o obecnom
zriadení.

Cestný zákon a ani žiaden iný zákon nesplnomocňuje obec na vydanie
všeobecne záväzného nariadenia v oblasti povoľovania zvláštneho užívania
pozemných komunikácií na úseku preneseného výkonu štátnej správy. Cestný zákon
splnomocňuje obec na vydanie všeobecne záväzného nariadenia výlučne v § 6a,
ktorým obec na účely organizovania dopravy na jej území môže ustanoviť úseky
miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel a na stanovištia vozidiel
taxislužby.

Práve naopak cestný zákon v § 24 písm. e) splnomocňuje výlučne
ministerstvo na vydanie všeobecne záväzného predpisu na vykonanie tohto zákona,
ktorý ustanoví podmienky na povoľovanie uzávierok a obchádzok diaľnic, ciest
a miestnych ciest, zvláštneho užívania týchto komunikácií a ich ochrany.

Podľa § 24 písm. e) cestného zákona ministerstvo vydá na vykonanie tohto
zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovia podmienky na
povoľovanie uzávierok a obchádzok diaľnic, ciest a miestnych ciest, zvláštneho
užívania týchto komunikácií a ich ochrany.

S poukazom na vyššie uvedené, mesto Svätý Jur ako orgán vykonávajúci
miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest nemá zákonné
splnomocnenie na vydanie VZN, v dôsledku čoho nemalo byť v tejto oblasti
preneseného výkonu štátnej správy preskúmané VZN vôbec vydané, t. z. toto VZN
bolo vydané v priamom rozpore so zákonom.

Osobitne je na mieste dať do pozornosti tiež ustanovenie § 8 ods. 3 cestného
zákona, v zmysle ktorého sa na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. To znamená, že konanie
príslušného orgánu ako aj samotné rozhodovanie o povolení zvláštneho užívania
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podľa cestného zákona sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) a nie podzákonným právnym predpisom – všeobecne záväzným
nariadením, na ktorého vydanie nie je obec splnomocnená.

V tejto súvislosti je tiež namieste uviesť, že obec vykonáva miestnu štátnu
správu pre pozemné komunikácie podľa cestného zákona výlučne vo veciach
miestnych a účelových ciest, a nie vo veciach ciest všeobecne (§ 1 ods. 2, § 3 ods. 4
a ods. 5 cestného zákona), ako sa príkladom uvádza v § 1 ods. 2 VZN.

V nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) zákona o obecnom zriadení je potrebné
dodať, že obec pri výkone samosprávy okrem iného zabezpečuje údržbu a vykonáva
správu aj miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V zmysle uvedeného
s poukazom na § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obec môže v danej oblasti
vydať všeobecne záväzné nariadenie v rozsahu zabezpečovania úloh vyplývajúcich
pre samosprávy. Pokiaľ je však určitá hoci aj čiastková činnosť v tejto oblasti zverená
obci na úseku preneseného výkonu štátnej správy, nie je obec oprávnená na prijatie
všeobecne záväzného nariadenie bez osobitného zákonného splnomocnenia. Takéto
zákonné splnomocnenie na vydanie všeobecne záväzného nariadenia vo vzťahu
k miestnym a účelovým cestám však nie je v cestnom zákone upravené. Inými
slovami znenie § 4 ods. 3 písm. f) zákona o obecnom zriadení predstavuje v danom
prípade lex generalis, ktorého aplikácia je vylúčená v dôsledku uplatnenia zákonnej
úpravy danej cestným zákonom majúcej povahu lex specialis.

Len vo vzťahu k ostatným verejným priestorom nespadajúcim pod prenesený
výkon štátnej správy v zmysle cestného zákona je preto obec oprávnená
v samosprávnej oblasti správy verejných priestranstiev vydať všeobecne záväzné
nariadenie. Preskúmané VZN pritom upravuje iné ako zvyčajné užívanie aj verejných
priestranstiev nad rámec miestnych a účelových ciest. Aj v tomto prípade však
ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia nesmú byť v rozpore
s príslušnými právnymi predpismi vyššej právnej sily.

Podľa legálnej definície verejného priestranstva je verejným priestranstvom
ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia,
ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.

Obec teda môže všeobecne záväzným nariadením určiť podmienky iného ako
bežného užívania verejných priestorov s poukazom na výkon samosprávy
vymedzený v § 4 ods. 3 písm. f) zákona o obecnom zriadení. Obec ako
verejnoprávny subjekt je v oblasti výkonu samosprávy „správcom“ verejných
priestranstiev, čo ju oprávňuje na právnu reguláciu spoločenských vzťahov, na
ktorých má ako správca s poukazom na § 4 ods. 3 písm. f) verejný záujem. Zvláštne
užívanie miestnych a verejných účelových ciest v zmysle § 8 cestného zákona však
spadá výlučne do oblasti štátnej správy.

Protestom napadnuté VZN upravuje „zvláštne užívanie“ - rozkopávky
verejných priestranstiev ako celku bez rozlíšenia priestorového vymedzenia v rámci
samosprávnych kompetencií ako i pôsobnosti pri prenesenom výkone štátnej správy.

Vzhľadom na legislatívnu techniku premietnutú do textu VZN nebolo možné
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oddeliť v rámci neho jednoznačne tie časti, ktoré by sa týkali preneseného výkonu
štátnej správy (cesty a verejné účelové cesty) a výkonu samosprávy (ostatné verejné
priestranstvo).

Keďže teda nie je možné v rámci VZN jednoznačne identifikovať tie jeho časti,
ktoré sa vzťahujú len na prenesený výkon štátnej správy (cesty a verejné účelové
cesty), za súčasného zachovania tej časti VZN, ktorá sa týka samosprávnej
pôsobnosti v aplikovateľnej podobe, je potrebné podať protest prokurátora proti VZN
ako celku.

Z dôvodov vyššie uvedených preto navrhujem predmetné VZN zrušiť ako
celok.

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov je podanie protestu prokurátora proti
danému VZN dôvodné.

JUDr. Andrea Surkošová
prokurátorka
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