
Dôvodová správa 
 
 

Dňa 12.03.2013 bol mestu Sereď doručený protest prokurátora proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 1/2002 zo dňa 07.05.2002 Štatút Mestskej polície Mesta Sereď 
a proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2012 zo dňa 11.09.2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 1/2002 Štatút Mestskej polície Mesta Sereď ( ďalej len VZN ). Protest proti 
VZN podáva prokurátor Mestskému zastupiteľstvu v Seredi a toto je povinné o proteste 
rozhodnúť. 
V zmysle ustanovenia § 25 ods. 3 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v prípade, že mestské 
zastupiteľstvo protestu prokurátora vyhovie, je povinné bez zbytočného odkladu najneskôr do 
90-tich dní od doručenia protestu prokurátora nezákonné VZN  zrušiť, prípadne nahradiť 
novým VZN, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. V prípade, že mestské zastupiteľstvo protestu prokurátora nevyhovie, alebo mu 
vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej 90 dňovej lehote vôbec o proteste nerozhodne, 
môže generálny prokurátor podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade 
právnych predpisov, alebo prokurátor podať návrh na začatie konania pred súdom podľa 
Občianskeho súdneho poriadku.  
Prokurátor navrhol vyššie uvedené VZN zrušiť z dôvodu, že: 
- problematika upravená vo VZN nepatrí medzi veci územnej samosprávy ,ani veci patriace 
do preneseného výkonu štátnej správy 
- podstatnú časť obsahu VZN tvorí úprava pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú súčasťou 
súkromnoprávnych vzťahov a tieto nie je možné v zmysle platného právneho poriadku 
regulovať formou VZN 
- predmetné VZN zaväzuje mesto Sereď ako zamestnávateľa a príslušníkov mestskej polície 
ako zamestnancov mesta, nezaväzuje fyzické osoby a právnické osoby trvale alebo prechodne 
sa zdržiavajúce na území mesta. 
Podľa §6 ods. 1  a 2 zákona 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
mesto môže vydávať VZN vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy 
štátnej správy na základe splnomocnenia zákona. VZN zaväzujú všetky fyzické osoby 
a právnické osoby trvalo alebo prechodne sa zdržiavajúce na území mesta.  
 
Stanovisko mestskej polície – navrhovateľa, predkladateľa VZN  
Mestská polícia súhlasí s návrhom zrušiť uvedené všeobecné záväzné nariadenie s tým ,že  
časť zrušeného VZN bude spracovaná ako „Interná smernica“ a následne bude podľa zákona  
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predložený návrh   VZN  v  
zmysle § 22 ods. 3 citovaného zákona. 
 
Stanovisko legislatívno právnej komisie: 
Komisia po prerokovaní odporúča protestu prokurátora vyhovieť. 
 


