Výsledok vybavenia petície
Predmet petície: „ Petícia občanov mesta Hlohovec“
Dátum odoslania odpovede: 17.09.2018
Výsledok vybavenia petície vrátane prijatých záverov a termínov ich splnenia
Na základe „Petícia občanov mesta Hlohovec“ zo dňa 11.07.2018, podanej na Mestský úrad
v Hlohovci dňa 11.07.2018 obyvateľmi mestskej časti Šulekovo, zastúpenými určenou
osobou MUDr. Šimanský Rynaldo , uvádzame nasledovnú odpoveď:

Vec:
Petícia – Oznámenie výsledku vybavenia petície
Na základe Vášho podania petície, ktorú ste podali dňa 11.07.2018 (petícia
neobsahovala všetky náležitosti stanovené zákonom, z toho dôvodu ste boli vyzvaný výzvou
č. 34584/20018/2875/PIO zo dňa 23.07.2018, aby ste v stanovenej lehote odstránili
nedostatky, a toto odstránenie nedostatkov nám bolo doručené z Vašej strany dňa
09.08.2018) týkajúcej sa „občania mesta Hlohovec žiadame, aby vedenie mesta Hlohovec
prijalo účinné opatrenia na bezpodmienečné dodržiavanie VZN mesta Hlohovec č. 194/2017
čl. 6 posledná veta: po 22.00 hod. nie je v takýchto priestoroch /pozn. exteriérové priestory/
povolená hudobná produkcia. Žiadame, aby mestská polícia v prípade porušenia tohto
ustanovenia okamžite hudobnú produkciu zastavila, a aby voči organizátorovi boli vyvodené
sankcie“, Vám posielame podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov nasledovné

Oznámenie výsledku vybavenia petície.
Mesto Hlohovec prijalo v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb,
o obecnom zriadení (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“) reguláciu prevádzkových dôb /
určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Hlohovec vo forme VZN Mesta Hlohovec č. 194/2017 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec, ktoré obsahuje čl. 6
poslednú vetu – „po 22.00 hod. nie je v takýchto priestoroch /pozn. exteriérové priestory/
povolená hudobná produkcia.“
V zmysle ust. 27b ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení Správneho deliktu sa
dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak poruší nariadenie. Toto
ustanovenie zákona o obecnom zriadení dáva priamo obciam kompetenciu sankcionovať
právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa pri akomkoľvek porušení ich všeobecne
záväzných nariadení. Vaša požiadavka, aby voči organizátorovi boli vyvodené sankcie
v prípade porušenia čl. 6 poslednej vety VZN Mesta Hlohovec č. 194/2017, je riešená opäť
v zákone o obecnom zriadení, pričom v zmysle jeho ust. 27b ods. 2 „Obec uloží pokutu za
správne delikty podľa odseku 1 do 6 638 eur.“ Toto ustanovenie zákona ukladá obci
povinnosť uložiť pokutu, pričom z dikcie tohto ustanovenia vyplýva, že nemôže od uloženia
pokuty upustiť (nakoľko je uvedené, že obec uloží pokutu a nie, že obec môže uložiť pokutu).

To znamená, že v prípade porušenia VZN hudobnou produkciou po 22,00 h zisteného
Mestskou políciou, táto odstúpi vec Mestu Hlohovec – Mestskému úradu v Hlohovci, odboru
právnemu a klientskych služieb na začatie konania o správnom delikte, v ktorom obec uloží
pokutu až do sumy 6 638 eur.
Čo sa týka Vašej druhej požiadavky, podľa ktorej v prípade porušenia čl. 6 poslednej
vety VZN Mesta Hlohovec č. 194/2017, mestská polícia okamžite zastaví hudobnú produkciu
uvádzame nasledovné. V čl. 9 VZN č. 194/2017 je uvedené, že kontrolnú činnosť nad
dodržiavaním tohto ustanovenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Hlohovci a hlavný
kontrolór mesta Hlohovec rámci svojich právomocí. Posledná časť tohto ustanovenia
napovedá, že Mesto Hlohovec nemá priamo kompetenciu určovať povinnosti Mestskej
polície, nakoľko tieto sú priamo normatívne určené v zákone č. 564/1991 Zb, o obecnej
polícii (ďalej ako „zákon o obecnej polícii“).
V zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona o obecnej polícii s názvom Základné úlohy Obecná
polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a
iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce,
majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo
pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom
konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz
odbočovania, zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer
obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s
dopravným obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a
vjazd vozidiel,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových
látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
j) doručuje písomnosti, ak tak určí súd.
V zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona o obecnej polícii Obec môže vymedziť obecnej polícii
aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony. VZN Mesta Hlohovec č. 194/2017 bolo
prijaté v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, pričom tento zákon
nedáva obciam žiadnu ďalšiu kompetenciu na rozširovanie úloh obecných polícií. Taktiež ani
zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových

miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by
priznávalo obciam kompetenciu na rozširovanie úloh obecných polícií.
V zmysle uvedeného Mestská polícia môže v prípade hudobnej produkcie po 22.00 h
vyzvať zodpovednú osobu na jej ukončenie s upozornením na porušenie VZN, avšak nie je
v zmysle zákona kompetentná použiť donucovacie prostriedky na ukončenie hudobnej
produkcie. V takomto prípade Mestská polícia postúpi vec Mestskému úradu na začatie
správneho konania o správnom delikte, v ktorom obec uloží pokutu za spáchaný delikt až
do sumy 6 638 eur.
Na základe vyššie uvedeného znenie predmetného VZN Mesta Hlohovec č. 194/2017
Mesto Hlohovec pokladá za v súlade s naším právnym poriadkom a v rámci zákonných
obmedzení obsahuje aj Vami formulované požiadavky. Zmena VZN Mesta Hlohovec č.
194/2017 teda na základe tohto nie je potrebná.
V rámci šetrenia Vášho podania sme dňa 05.09.2018 písomne požiadali Mgr.
Vladimíra Kollára – náčelníka Mestskej polície v Hlohovci o dôsledné zabezpečenie kontrol
a výkonu plnenia znenia VZN 194/2017 a zrealizovanie interného školenia pre
zamestnancov vykonávajúcich zásahy hliadky a pomenovanie povinností a kompetencií
v procese zabezpečenia znenia tohto VZN 194/2017 čl. 6 Prevádzkový čas exteriérových
priestorov a to v prevádzkarniach, ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory na
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (tzv. terasy), je prevádzkový čas pre externú
časť takto využívanej prevádzkarne určený nasledovne:
a) v prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú v lokalite stanovenej v čl. 5 ods. 2 bode
2.1. v období od 01. júna do 30. septembra denne v rozpätí od 06,00 hod. do
24,00 hod. a v období od 1. októbra do 31. mája denne v rozpätí od 06,00 hod. do
22,00 hod.,
b) v prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú v lokalite stanovenej v čl. 5 v ods. 2 bode
2.2. v období od 01. júna do 30. septembra denne v rozpätí od 06,00 hod. do
23,00 hod. a v období od 1. októbra do 31. mája denne v rozpätí od 06,00 hod. do
22,00 hod.;
pričom po 22,00 h nie je v takýchto priestoroch povolená hudobná produkcia;
a to práve s dôrazom na kontrolu dodržiavania zákazu hudobnej produkcie po 22.00 h.

Na základe vyššie uvedeného má Mesto Hlohovec za to, že vybavilo Vami zaslanú
petíciu spôsobom ustanoveným zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a zároveň
výsledok vybavenia petície Mesto Hlohovec zverejní na svojom webovom sídle.

