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1) 

Dôvodová správa 

 

Dňa 13.04.2021 bol doručený na Mestský úrad mesta Stará Turá protest prokurátora Okresnej 

prokuratúry Nové Mesto nad Váhom  proti Všeobecne záväznému nariadeniu  mesta Stará 

Turá č. 4/2017 – Nar. o pravidlách určovania času predaja v obchode s prevádzkového času 

služieb, v ktorom prokurátor konštatoval, že týmto nariadením bol porušený zákon, konkrétne 

v ustanoveniach § 2 ods. 4 bod 4.1 až 4.5, § 3, § 4 ods. 1,2, § 5 ods. 1,3,4,5,6, § 6 ods. 1, § 7, 

§ 8 ods. 1,2,3. 

Protestu prokurátora predchádzala previerka stavu zákonnosti pri postupoch mesta Stará Turá   

o určovaní pravidiel času predaja v obchode s prevádzkového času služieb na území mesta, 

ktorá sa vykonala dňa 13.03.2021. 

Výsledky z tejto kontroly boli prerokované dňa 31.03. 2021 s povereným zástupcom mesta 

Stará Turá – vedúcim oddelenia vnútornej správy Mestského  úradu mesta Stará Turá,  v rámci 

tohto rokovania uznalo  mesto Stará Turá  vyjadrený  právny názor prokurátora o nezákonnosti 

vyššie uvádzaných ustanovení  predmetného nariadenia ako dôvodný. 

Hlavným dôvodom uvádzanej nezákonnosti dotknutých  ustanovení nariadenia je skutočnosť, 

že  predmetom jeho úpravy  môže byť  podľa súčasného právneho názoru všetkých  orgánov 

prokuratúry Slovenskej republiky (Generálna prokuratúra, krajské a okresné prokuratúry)  

striktne len určenie pravidiel času predaja v obchode s prevádzkového času služieb na území 

mesta v jednotlivých – v nariadení  vymedzených územiach mesta Stará Turá.    

Ďalšia úprava povinností  podnikateľov  v doterajšom nariadení, napr.  uložená povinnosť 

predkladať oznámenia  a súvisiace dokumenty  mestu Stará Turá o určenom konkrétnom  čase 

predaja  v obchode, resp. o prevádzkovom čase služieb nemá oporu v žiadnom  zákone alebo  

inom všeobecne záväznom predpise  a je  preto neoprávnená, resp.  právomoc ukladať  

povinnosti   podnikateľom  v oblasti znižovania hluku prináleží už  inému kompetentnému 

orgánu  (orgánom ochrany verejného zdravia) . Viaceré ustanovenia    nariadenia   boli  

protestom prokurátorom napadnuté ako nezákonné    pre  nepresné  prevzatie dikcie  ustanovení 

dotknutých  právnych predpisov do textu nariadenia, čím sa nariadenie dostalo do rozporu 

s týmito  predpismi. 

Prokurátor v tomto kontexte uložil  najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia protestu napadnuté  

nariadenie  zrušiť alebo ho nahradiť  novým nariadením , ktoré bude v súlade so zákonom  

a ďalšími právnymi predpismi.  

Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách určovania času predaja v obchode 

s prevádzkového času služieb na území  mesta Stará Turá, ktorého znenie  bude pripravené  

v súlade  s požiadavkami prokurátora z protestu  sa predloží na  schválenie na  júnové 

rokovanie  Mestského zastupiteľstva dňa 24.06.2021, o čom bude  okresná prokuratúra aj 

upovedomená .  

2) 

Stanovisko komisie 

 

Komisia  pre ekonomiku, majetok a  podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej informáciu 

o uplatnení protestu prokurátora proti VZN č. 4/2017 – Nar. o pravidlách určovania času 

predaja v obchode s prevádzkového času služieb    zobrať na vedomie 

 



3) 

Návrh  uznesenia 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 28.04.2021 prerokovalo a berie na 

vedomie informáciu o uplatnení protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu  

mesta Stará Turá č. 4/2017 – Nar. o pravidlách určovania času predaja v obchode 

s prevádzkového času služieb. 


