
 

                                       Mesto Nemšová                                                10. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
dňa 25. februára 2021 

 

K bodu:       Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 226/20/3309-2 proti VZN mesta  

              Nemšová č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky  

                    služieb na území mesta Nemšová  

 

Spracoval:   Mgr. Beáta Belková, vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania,  

                                                                      život. prostredia a kultúry 

Predkladá:  Ing. Rudolf Kúkel, PhD., prednosta MsÚ 

Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu  

                              Návrh VZN  

   Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín č. Pd 226/20/3309-2  

                                   zo dňa 08.12.2020, doručeného dňa 21.12.2020 

Počet výtlačkov:  20 

Rozdeľovník:     členovia MsZ – 13 x  

                      primátor mesta 

                          prednosta 

          MsÚ – hlavná kontrolórka  

  MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

         MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 

           MsÚ – oddelenie výstavby    
 

Prerokované:   
a) na zasadnutí komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania dňa 

......02.2021 stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní MsZ  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke mesta. V prípade doručenia pripomienok budú poslanci MsZ o týchto informovaní 

v zmysle platnej legislatívy.   
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

A/ v y h o v u j e 

Protestu Okresného prokurátora v Trenčíne Pd 226/20/3309-2 zo dňa 08.12.2020 proti článku 

VI. VZN mesta Nemšová č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Nemšová  

 

B/ s c h v a ľ u j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. .../2021, ktorým sa mení VZN č. 9/2011 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová  

 

 

 



Dôvodová správa  

 
K materiálu: Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 226/20/3309-2 proti VZN mesta  

                        Nemšová č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky  

                         služieb na území mesta Nemšová  

 

Dňa 21.12.2020 bol mestu Nemšová doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry 

Trenčín č. Pd 226/20/3309-2 zo dňa 08.12.2020 proti článku VI. VZN mesta Nemšová č. 9/2011 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová, 

schváleného dňa 29.09.2011, účinného od 13.10.2011.  

 

Ustanovením článku VI. Sankcie predmetného nariadenia bol porušený zákon, konkrétne 

ustanovenia § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 4 odsek 5 písmeno  

a) bod 3 Zákona o obecnom zriadení, § 66a písmeno a), písmeno b) Zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní, § 6 odsek 3 písmeno l), § 27 odsek 1 a § 57 odsek 19 zákona 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Uvedené ustanovenia mesto Nemšová pri spracovaní článku VI. VZN nevzalo do úvahy, 

pretože na reguláciu sankčných opatrení nie je mesto v rámci žiadneho zákonného ustanovenia 

zmocnené. Mesto tiež nie je zmocnené na úseku stanovených sankčných opatrení akokoľvek 

vyhodnocovať. Delikty na tomto úseku prejednáva a rozhoduje príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, ďalej len „RUVZ“.  T. z., že ak má mesto dôvodné podozrenie, že 

VZN je zo strany prevádzkovateľov alebo ich výkonom činnosti porušované /napr.  

nedodržiavanie hygienických pravidiel zo strany prevádzkovateľa v nočných hodinách - 

diskotéky/, má možnosť obrátiť sa s podnetom na príslušný RUVZ, prípadne podľa charakteru 

pochybenia aj na iný orgán verejnej správy.  Mesto nie je zmocnené vytvárať nové skutkové 

podstaty určitých priestupkov v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

 

V zmysle protestu prokurátora žiadna zákonná úprava nepovoľuje obciam a mestám upravovať 

konkrétne podmienky živnostenského podnikania a v takýchto kontúrach následne 

podnikateľom ukladať nové povinnosti, resp. obmedzenia. Výkon štátnej správy 

v živnostenskom podnikaní zveril zákon živnostenským úradom, ktorými sú okresné úrady 

a Ministerstvu vnútra SR.  

 

Znenie článku VI. Sankcie 

 

1. Mesto Nemšová môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 

uložiť pokutu za porušenie tohto VZN od 100 € do 6 638 € v zmysle § 13 ods. 9 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Na základe protestu prokurátora mesto pripravilo návrh VZN č. .../2021, ktorým sa mení 

VZN č. 9/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Nemšová tak, že článok VI. Sankcie bol vypustený.   

 

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Nemšová zostávajú nezmenené. 

 

V Nemšovej, 08.02.2021 

Spracovala: Mgr. Belková 


