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l Číslo: ?JP.Y /A,-O!J I ľríl.· 
l Vybavuje: 2P Uk L znak: 

Vec: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sered' č. 112002 Štatút Mestskej 
polície Mesta Sered~ v znení VZN č. 812012- protest prokurátora 

Okresná prokurátorka v Galante v zmysle § 22 ods. 1 písm. a/ bod 2. a § 25 
ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, v znení neskorších predpisov, podáva 
Mestskému zastupitel'stvu mesta Sereď 

protest prokurátora 

proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2002 zo dňa 7.5.2002 Štatút 

Mestskej polície Mesta Sereď, a proti' Všeobecne záväznému nariadeniu 

č. 8/2012 zo dňa 11.9.2012, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 1/2002 štatút 

Mestskej polície Mesta Sereď, a n a v r h u j e uvedené všeobecne záväzné 

nariadenia z r u š i ť. 

Lehota na vybavenie protestu prokurátora je v zmysle § 25 ods. 2 zákona 
č. 153/2001 Z.z. 30 dní od doručenia protestu. 

Podl'a § 25 ods. 3 zákona č. 15312001 Z.z., 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 zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Podl'a § 25 ods. 4 zákona č. 15312001 Z.z., ak orgán verejnej správy protestu 
prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej lehote 
vôbec o proteste nerozhodne, môže generálny prokurátor podať ústavnému súdu 
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. 
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Pod/'a § 250zfa ods. 1 O.s.p., ak obec alebo vyšší územný celok nezruší 

alebo m~zmer, l na základe protestu prokurálora svoje všeobecne záväzné 

nariadenie môie· prokurátor vo veciach územnej s$mosprávy podať na súd návrh na 

vyslovene nesúfoclú v§eobecne zev~.zneJw. '.an·adenia so zákonom. Vo veciach pri 

plnen ú oh státnej správy tl ož pro~wrátor podať na súd návrh na vyslovenie 

nesúloou všeobecne záv:·zného nariad~mia aj s nariadením vlády a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy. 

Odôvodnenie: 

Na základe podnetu Pavla Pachníka preskúmala tunajšia prokuratúra zákonnosť 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2002 štatút Mestskej polície 

Mesta Sereď zo dňa 7.5.2002, a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď 

č. 8/2012 zo dňa 11 .9.2012, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 1/2002 štatút Mestskej 

polície Mesta Sereď (ďalej tiež VZN č. 1/2002 v znení VZN č. 8/2012). 

Z podkladov, ktoré si prokuratúra zabezpečila z mesta Sereď za účelom 

vybavenia podnetu, bol zistený nasledujúci skutkový stav: 

Mestské zastupitel'stvo mesta Sereď prijalo uznesením č. 17/2002 bod 2. na 

zasadnutí konanom dňa 7.5.2002 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002, a na 

zasadnutí konanom dňa 11 .9.2012 prijalo uznesením č. 149/2012 Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 8/2012. 

Plíed·Qw.eto.m úpravy VZN č. 112002:, v znem VZN .e,. 812012, súL 

Čl. 1 
Čl.2 
Čl. 3 
Čl.4 
Čl. 5 
Čl.6 
Čl.? 
Čl. 8 
Čl. 9 
Čl. 10 
Čl. 11 
Čl. 12 
Čl.13 
Čl.14 
Čl. 15 
Čl. 16 
Čl. 17 
Čl.18 
Čl.19 
Čl. 20 
Čl. 21 
Čl. 22 

- Základné ustanovema 
' - Postavenie a pôsobnosť mestskej polície 
-Vzťahy orgánov mesta k mestskej polícii 
-Vznik pracovného pomeru 
- Zmena pracovného pomeru 
- Skončenie pracovného pomeru 
-Organizácia a štruktúra mestskej polície 
- Náčelník mestskej polície 
-Zástupca náčelníka pre výkon služby 
- Velitel' zmeny 
- Velitel' hliadky 
-Policajt 
-Kadet 
- Oddelenie prevencie 
- Administratívny referát 
- Povinnosti vodičov mestskej polície 
- Policajný výcvik 
-Výstroj, výzbroj a technické prostriedky Mestskej polície 

- Zbrane a vybavenie 
-Označenie funkcionárov MsP, služobné odznaky a preukazy 

- Dokumentácia Mestskej polície 
- Pult centrálnej ochrany objektov 



Čl. 23 
Čl. 24 
Čl. 25 
Čl. 26 
Čl. 27 
Čl. 28 
Čl. 29 
Čl. 30 
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- Pracovná doba 
-Odmeňovanie Mestskej polície 
- Disciplinárny poriadok 
- Komisia mestskej polície 
- Ochrana práce 
- Náhrada škody a zodpovednosť za škodu 
- Kolektívne a pracovnoprávne vzťahy 
- Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

Ako vyplýva z Čl. 1 VZN č. 1/2002, v znení VZN č. 8/2012: 

1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 - Štatút mestskej polície Mesta Sereď (ďalej len 
Štatút mestskej polície) je základným pracovno-právnym (pracovný poriadok) a organizačným 
predpisom (organizačný poriadok), ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
bližšie upravuje a rozvádza: 
a) vzájomné vzťahy medzi orgánmi mesta a mestskou políciou, 
b) práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície Mesta Sereď vznikajúce z pracovno

právnych vzťahov a iných platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na prácu 
zamestnancov mestskej polície, 

c) organizáciu a štruktúru mestskej polície, 
d) vzájomné vzťahy medzi náčelníkom, zástupcom a príslušníkmi mestskej polície (riešenie 

nadriadenosti a podriadenosti pri plnení úloh), 
e) postup pri vymenovávaní .a odvolávaní príslušníkov mestskej polície do funkcií a ďalšie 

otázky, 
f) vzťahy mestskej polície k orgánom činným v trestnom konaní a k iným orgánom a inštitúciám, 
g) ustanovenie a kompetencie kontrolného orgánu- komisie mestskej polície. 

2) Statút MsP je záväzný pre zamestnávateľa - Mesto Sereď ako i všetkých zamestnancov 
pracujúcich v Mestskej polícii Mesta Sereď (ďalej len mestská polícia), ktorých pracovný pomer 
vzniká na základe pracovnej zmluvy s Mestom Sereď, resp. menovaním. 

Podl'a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.), obec môže vo veciach 
územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore 
s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými 
vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. 

Podl'a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., 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. 

Rámec, ktorý umoznuJe mestám a obciam, resp. mestským a obecným 
zastupitel'stvám vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ustanovuje Ústava SR 
v čl. 68 a čl. 71 (§ 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.). 
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Normotvornú právomoc podľa § 6 ods. 1 zákona č . 369/1990 Zb. (čl. 68 Ústavy 

SR) nemôže mesto uplatňovať v neobmedzenej miere na úpravu všetkých 

spoločenských vzťahov existujúcich v územnom obvode orgánu územnej 

samosprávy, nakoľko normotvorná právomoc podľa uvedeného ustanovenia zákona 

č . 369/1990 Zb. (a tiež článku Ústavy SR) sa vzťahuje len na úpravu vecí územnej 

samosprávy podľa čl. 67 ods. 1 Ústavy SR, ako aj podľa § 4 ods. 3 zákona 

č. 369/1990 Zb. 

Na druhej strane normotvorná právomoc mesta podľa § 6 ods. 2 zákona 

č . 369/1990 Zb. (čl. 71 ústavy SR), t.j . vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej 

správy, je limitovaná zákonným splnomocnením, čo znamená, že mesto môže vydať 

všeobecne záväzné nariadenie v konkrétnej oblasti len na základe splnomocnenia 

zákona a v jeho medziach. 

S poukazom na uvedené skutočnosti je dôvodné konštatovať, že VZN č. 1/2002, 

v znení VZN č . 8/2012, je v rozpore s § 6 ods. 1 zákona č . 369/1990 Zb., pretože 

problematika ním upravená nepatrí podľa platnej právnej úpravy do sféry 

samosprávy mesta - a to s poukazom na znenie § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

Rovnako musím konštatovať , že VZN č. 1/2002, v znení VZN č. 8/2012, je 

v rozpore aj s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., pretože žiadny platný a účinný 

zákon, ani iný všeobecne záväzný právny predpis , nesplnomocňuje mesto na 

vydanie VZN upravujúceho štatút mestskej polície. 

Navyše podstatnú časť obsahu preskt)mavaných všeobecne záväzných nariadení 

tvorí úprava pracovnoprávnych vzťahov, ktoré nespadajú do sféry prenesenej štátnej 

správy ani územnej samosprávy, nakoľko tvoria súčasť súkromnoprávnych vzťahov , 

ktoré v zmysle platného právneho poriadku SR nie je možné regulovať formou 

všeobecne záväzných nariadení. 

V preskúmavanej veci považujem ďalej za potrebné poukázať na tú podstatnú 

skutočnosť, že všeobecne záväzné nariadenie mesta je normatívny právny akt 

vydaný mestským zastupiteľstvom , ktorý zaväzuje všetky fyzické osoby a právnické 

osoby trvalo alebo prechodne sa zdržiavajúce na území mesta. 

Avšak zo samotného obsahu VZN č. 1/2002, v znení VZN č. 8/2012, najmä však 

z Čl. 1 bod 2) vyplýva, že štatút MsP je záväzný pre zamestnávate/'a- mesto Sereď 

ako i všetkých zamestnancov pracujúcich v Mestskej polícii Mesta Sered; ktorých 

pracovný pomer vzniká na základe pracovnej zmluvy s Mestom Sered; resp. 

menovaním. 

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že Štatút Mestskej polície Mesta 

Sereď, ktorý je obsahom úpravy VZN č. 1/2002, v znení VZN č. 8/2012, vykazuje 

typické znaky interných normatívnych aktov samosprávy mesta, medzi ktoré patria 

najmä: 

1/ sú určené podriadeným subjektom, príp. orgánom vo vnútorných vzťahoch 

orgánov a inštitúcií, pretože zaväzujú k určitému konaniu, k určitým právam 

a povinnostiam len podriadené subjekty, resp . orgány vo vnútorných vzťahoch 
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orgánov a inštitúcií (v preskúmavanom prípade štatút mestskej polície zaväzuje 
mesto Sereď, ako zamestnávatel'a, a príslušníkov mestskej polície, ako 
zamestnancov mesta) - na rozdiel od všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú 
adresované komukol'vek; 

2/ majú normatívnu povahu - obsahujú normy, t.j . všeobecné pravidlá, ktoré sú 
záväzné pre podriadených, príp. pre orgány vo vnútorných vzťahoch orgánov a 
inštitúcií a im sú aj určené, nejde preto o všeobecne záväzné normy; 

3/ vykladajú a konkretizujú platné právne normy- zákony; 

4/ sú právne záväzné - záväznosť vyplýva zo vzťahu podriadenosti 
a nadriadenosti vo vzťahu k tomu, kto takýto interný akt vydal, príp. aj organizačné 
útvary medzi sebou navzájom; 

5/ na ich vydanie nie je potrebné zákonné zmocnenie , pretože mestské 
zastupitel'stvo je na vydávanie takýchto interných normatívnych aktov generálne 
splnomocnené z titulu svojho postavenia vo vnútri daného organizačného systému. 

Z uvedenej charakteristiky vyplýva, že prostredníctvom interných normatívnych 
aktov sa realizuje oprávnenie riadiť činnosť podriadených subjektov vo vnútri 
organizačného celku - mes.ta, resp. sa nimi zabezpečuje jednotná realizácia 
právnych noriem v oblasti zákonom danej pôsobnosti. 

Keďže problematika upravená vo VZI'J Š· 1/2002, v znení VZN č. 8/2012, nepatrí 
medzi veci územnej sa:ríiosprávy, a nejae ani o vec patriacu do preneseného výkonu 
štátnej správy, pričom zároveň nezaväzuje fyzické a právnické osoby trvale alebo 
prechodne sa zdržiavajúce na území mesta (t.j . kohokol'vek), ale iba mesto Sereď, 
ako zamestnávatel'a, a príslušníkov mestskej polície, ako zamestnancov mesta, 
potom štatút mestskej polície nemôže mať formu všeobecne záväzného nariadenia, 
ale mestské zastupitel'stvo ho môže prijať ako interný normatívny akt (ako napr. 
štatút mesta, organizačný poriadok, zásady hospodárenia, pracovný poriadok 
zamestnancov mesta, poriadok odmeňovania zamestnancov mesta a pod.). 

Z uvedených dôvodov navrhujem Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č . 1/2002 Štatút Mestskej polície Mesta Sereď zo dňa 7.5.2002, a Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2012 ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 1/2002 
štatút Mestskej polície Mesta Sereď zo dňa 11.9.2012, zruš iť. 

O pôsobe vybav>Dnia protestu prnkur-étoifli=rna v stanov,enel l ·hota 30 dni' 
od doru-cenia protestu v zmysle § 25 o~s. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. 
informujte. 

V Wil . - 'J. ,ULU l !Cl 'LJ I II;JLI 'I l~ 'g 'rQ 

okresná p. okun1tor a 


