
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

k bodu č. 12 na XVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

 

Návrh na zrušenie VZN  Mestskej časti Košice - Sever č.  17 / 1993 o povinnostiach pri 

výkopových prácach za účelom odstránenia havárií na podzemných inžinierskych sieťach 

v komunikáciách a verejnej zeleni 

 

 

Tento bod je zaradený do programu XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sever na základe dožiadania Okresnej prokuratúry Košice I  č. Pd 14/17/8802 - 5, 

ktoré bolo mestskej časti doručené dňa 13.02.2017. Okresná prokuratúra Košice I dožiadaním 

reagovala na podnet JUDr. Mgr. Pavla Pachníka, Bysterecká 8, 026 01 Dolný Kubín, ktorý sa 

domáha preskúmania zákonnosti VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 17/1993 

o povinnostiach pri výkopových prácach za účelom odstránenia havárií na podzemných 

inžinierskych sieťach v komunikáciách a verejnej zeleni. V prípade, ak príslušný orgán zistí 

nesúlad VZN s príslušnými zákonmi SR, zistí nevykonateľnosť jednotlivých ustanovení 

podzákonnej normy, podáva návrh na vydanie protestu prokurátora s návrhom na vykonanie 

opatrení pre miestne zastupiteľstvo proti uvedenému VZN. 

 

 VZN č. 17 bolo Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Sever schválené 

dňa 2.9.1993 a účinnosť nadobudlo dňa 18.9.1993, pôvodné VZN nebolo menené ani 

dopĺňané, teda nebolo aktualizované podľa platných právnych predpisov. 

 

 Mestská časť na dožiadanie odpovedala listom zo dňa 20.02.2017, v ktorom uviedla, 

že návrh na zrušenie VZN MČ Košice – Sever č. 17 o povinnostiach pri výkopových prácach 

za účelom odstránenia havárií na podzemných inžinierskych sieťach v komunikáciách 

a verejnej zeleni bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa podľa Harmonogramu plánovaných 

zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 1. polrok 2017 

bude konať dňa 19.04.2017. S výsledkom rokovania bude Okresná prokuratúra Košice I 

obratom oboznámená a uznesenie o zrušení predmetného VZN jej bude zaslané po jeho 

vyhotovení a podpísaní starostom MČ v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever. Zároveň požiadala o predĺženie stanovenej 

lehoty do 31.04.2017. 

 

Dňa 3.4.2017 bol Mestskej časti Košice – Sever doručený protest prokurátora proti 

VZN č. 17 zo dňa 02.09.1993, pretože ním boli porušené ustanovenia: 



- § 2 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

- § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

   predpisov. 

 

 Prokurátor navrhuje protestom napadnuté VZN Mestskej časti Košice – Sever č. 

17 zo dňa 02.09.1993 ako nezákonné zrušiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 

90 dní od doručenia tohto protestu prokurátora. 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 11.04.2017 

Spracovala: JUDr. Iveta Pankovičová 
 


