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1. Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
Mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

 
odporúča 

 
 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Rača, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 
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3. Dôvodová správa 
  
 Mestská časť Bratislava-Rača má v súčasnosti platné a účinné všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 zo dňa 18.11.2008 o dodržiavaní čistoty a 
poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré bolo schválené uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 288/18/11/P zo dňa 18.11.2008 (ďalej 
len „VZN“). Toto VZN dosiaľ ešte nebolo novelizované.  

  
Dňa 22.02.2016 bol mestskej časti Bratislava-Rača doručený protest prokurátora 

Okresnej prokuratúry Bratislava III, sp. zn. Pd 286/15/1103-8 zo dňa 15.02.2016 proti VZN  
(ďalej len „protest proti VZN“), v ktorom prokurátor napadol mnohé ustanovenia VZN, ktoré 
nie sú v súlade so zákonom, poukázal na skutočnosť, že mestská časť upravila určitú oblasť 
spoločenských vzťahov bez zákonného zmocnenia, resp. uložila povinnosti nad rámec zákona 
(podľa Ústavy SR nemôže byť vo VZN uložená nová povinnosť, ktorá neexistuje v zákone), 
resp. ktorú nemožno zo zákona odvodiť alebo zasiahla do súkromnoprávnych vzťahov, čím 
prekročila kompetencie mestskej časti. V proteste proti VZN sa priamo uvádza, že „Je možné 
konštatovať, že mestská časť pri prijímaní predmetného VZN dôsledne nerešpektovala Ústavu 
SR, príslušné zákony a súvisiace všeobecne záväzné predpisy, čim došlo k prekročeniu 
rozsahu jej normotvornej pôsobnosti.“. Protest prokurátora je verejne prístupný na 
http://www.raca.sk/mestska-cast/zasadnutia-mz/ v časti „Materiály MZ 19.04.2016“. 

  
 Prokurátor zároveň žiada dať VZN do súladu so zákonom.  

 
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre je orgán verejnej správy 

povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu.  
V zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov miestnemu zastupiteľstvu 
je vyhradené uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť, 
a preto Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača je orgánom verejnej správy, 
ktorý napadnutý právny predpis vydal, a teda je povinný rozhodnúť o proteste a v prípade, že 
mu vyhovie, nezákonný predpis zrušiť alebo ho nahradiť novým, ktorý bude v súlade so 
zákonom. 
 Protest prokurátora bol prerokovaný na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Rača dňa 19.04.2016, na ktorom bolo prijaté uznesenie č. UZN 
164/19/04/16/P v nasledovnom znení:  

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

vyhovuje 
 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, sp. zn. Pd 286/15/1103-8 zo dňa 
15.02.2016 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 
zo dňa 18.11.2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača“. 

 
Podľa § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre, 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. 

Podľa § 250zfa ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ak obec alebo vyšší územný 
celok nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné 
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nariadenie, môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na 
vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh 
štátnej správy môže prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne 
záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Účastníkmi súdneho konania sú 
obec a prokurátor. Príslušným na rozhodnutie je krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza 
mestská časť, t.j. Krajský súd v Bratislave 

Podľa § 250zfa ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku ak súd svojím rozhodnutím 
vysloví, že medzi všeobecne záväzným nariadením a právnymi predpismi uvedenými v 
odseku 1 je nesúlad, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho 
ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Obec, vyšší 
územný celok, ktoré vydali všeobecne záväzné nariadenie, sú povinné do šiestich mesiacov 
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy 
do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy. Ak tak obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj neurobí, všeobecne 
záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich 
mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. 

Navrhuje sa schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, 
ktorým sa zrušuje VZN, keďže jeho nápravu, t.j. zosúladenie so zákonom, nie je možné 
dosiahnuť jeho novelou a do toho času nie je možné ani pripraviť návrh nového všeobecne 
záväzného nariadenia, ktoré by rešpektovalo Ústavu SR, príslušné zákony a súvisiace 
všeobecne záväzné predpisy. Ak by prax neskôr ukázala, že určitú oblasť spoločenských 
vzťahov na úseku dodržiavania čistoty a poriadku je potrebné upraviť všeobecne záväzným 
nariadením a príslušný zákon by to umožňoval, mestská časť by vtedy uplatnila svoju 
normotvornú pôsobnosť za dodržania základných práv a slobôd garantovanými Ústavou SR. 

V súlade s § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov bol dňa 29.04.2016 návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Rača, ktorým sa zrušuje VZN zverejnený na úradnej tabuli a aj na webovom 
sídle mestskej časti (link http://www.raca.sk/assets/Uploads/zverejnenie-nvrhu-VZN-
124423.pdf). V stanovenej desaťdňovej lehote nebola k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia uplatnená zo strany fyzických osôb a právnických osôb žiadna pripomienka. 

Účinnosť návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa 
zrušuje VZN, sa navrhuje od 06. júna 2016. 
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4. Materiál 

 
 

N á v r h  

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  

mestskej časti Bratislava-Rača 

č.  ...../2016 

zo 17. mája 2016, 

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

Článok 1 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača. 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Rača č. .................................... zo dňa 17. mája 2016. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 06. júna 2016. 
 
 
 
 Mgr. Peter Pilinský 
 starosta 



5. Stanoviská stálych komisií  
materiál: Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa zrušuje VZN MČ Bratislava-Rača č. 8/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava-Rača 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková 
 

  
  

Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania                         a 
vinohradníctva       

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu                       
a dopravy 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2016, ktorým sa zrušuje všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 

A 

  

Komisia sociálna a bytová       

  
 
 


