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/ Mesto Michalovce

Cestný správny orgán
Nám. osloboditeľov 30,071 01 Michalovce

Č. V-38705/2016-Be V Michalovciach dňa 09.12.2016

Vec: Zaslanie protestu prokurátora a výzva na vyjadrenie

Krajský prokurátor v Košiciach podal pod Č. Kd 193/16/8800-10 zo dňa 14.11.2016
protest proti opatreniu obce, ktorým je určenie trvalého dopravného značenia obce vydané
pod číslom V-38707/2016-Be zo dňa 10.3.2016 vo veci určenia trvalého dopravného
značenia na Ul. Továrenskej a Pekárenskej v katastrálnom území Michalovce, vydaného pre
TaZS Mesta Michalovce, Partizánska 55,071 01 Michalovce, ktorým obec v zmysle § 2 ods. 2
cestného zákona určila osadenie trvalého dopravného značenia na Ul. Továrenskej
a Pekárenskej . Protest prokurátora bol na tunajšiu obec doručený dňa 21.11.2016.

V súlade s ustanovením § 24 ods. 4 zákona Č. 153/2001 z.i. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov, Vám ako účastníkovi konania uvedený protest zasielame a zároveň Vás

vyzývame,

aby ste sa v lehote 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy k obsahu protestu prokurátora
vyjadrili.

Zároveň Vás poučujeme o tom, že na neskoršie podané vyjadrenia sa nebude
prihliadať.

Zaslanie protestu sa vykoná formou verejnej vyhlášky v zmysle § 18 ods.3 zákona Č.
71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny zákon). Dňom doručenia sa považuje deň
zvesenia na úradnej tabuli mesta Michalovce. Výzva bude na úradnej tabuli zverejnená po dobu
15 dní.

Vaše vyjadrenie nám v uvedenej lehote zašlite písomne alebo ho v tejto lehote môžete
uviesť osobne do zápisnice na tunajšom obecnom úrade, a to v úradných hodinách.

1{-tWrt~
Viliam Zahorčák
primátor mesta

Príloha: kópia protestu prokurátora Č. Kd 193/16/8800-10 zo dňa 14.11.2016.

Výzva sa doručí do vlastných rúk účastníkov konania:
1. TaZS Mesta Michalove, Partizánska 55,071 01 Michalovce
2. ORPZ, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce
3. MsP mesta Michalovce, Nám. osloboditeľov 83, 071 01 Michalovce
4. Ostatní účastníci formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli Mesta

Michalovce, a informácie na internetovej stránke mesta Michalovce a dvojtýždenníka
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-. KRAJSKÁ PROKURATÚRA KOŠICE

Mojmírova 5, 041 62 Košice'r
I

Mesto Michalovce
Odbor výstavby, životného prostredia
a miestneho rozvoja
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

Vaša značka
V-38705/2016-Be

Naša značka
Kd 193/16/8800-10

Vybavuje/linka ,/
JUDr. Matúš Hendrichovský

Košice
14.11.2016

Vec
Protest prokurátora podl'a § 23 ods. 1, § 24 ods. 3 zákona Č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Prokurátor Krajskej prokuratúry Košice podľa § 23 ods. 1 a § 24 ods. 3 zákona
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o prokuratúre") podáva

protest prokurátora

proti opatreniu Mesta Michalovce, odboru výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja sp. zn. V-38705/2016-Be zo dňa 10. 03. 2016, ktorým bolo určené trvalé
dopravné značenie na mieste ul. Továrenská - Pekárenská,

lebo

týmto rozhodnutím bolo porušené toto zákonné ustanovenie:

- § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov.

S poukazom na uvedené navrhujem protestom napadnuté rozhodnutie ako
nezákonné v lehote 30 dní od doručenia protestu zrušiť a nahradiť ho novým
rozhodnutím, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.



Podl'a § 24 ods. 2 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre (ďalej len "zákon Č.

153/2001 Z. z".), účastníkmi konania o proteste prokurátora sú tí, ktorí boli alebo mali'
byť podl'a osobitného predpisu účastníkmi konania pred orgánom verejnej správy,
v ktorom bolo vydané protestom napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Ak
protestom napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie bolo vydané v administratívnom
konaní, v ktorom nebol osobitným predpisom výslovne ustanovený okruh účastníkov
konania, účastníkmi konania o proteste prokurátora sú tí, ktorých práva, právom
chránené záujmy alebo povinnosti by mohli byť rozhodnutím o proteste priamo
dotknuté.

Podl'a § 24 ods. 4 zákona Č. 153/2001 Z. z., orgán verejnej správy zašle
protest účastníkom konania s výzvou, aby sa v určenej lehote k jeho obsahu vyjadrili,
a s poučením, že inak sa na ich vyjadrenie nebude prihliadať.

Z ustanovení § 24 ods. 5, ods. 6 zákona Č. 153/2001 Z. z. vyplýva, že ak
orgán verejnej správy zistí, že protest prokurátora je dôvodný, do 30 dní od jeho
doručenia rozhodnutím vyhovie protestu a zruší napadnuté rozhodnutie alebo
opatrenie, ak však orgán verejnej správy nemieni protestu vyhovieť alebo mu mieni
vyhovieť iba čiastočne, predloží ho do 30 dní od jeho doručenia spolu so spisovým
materiálom a vyjadreniami účastnikov konania na rozhodnutie svojmu bezprostredne
nadriadenému orgánu, dozerajúcemu orgánu alebo orgánu oprávnenému
na rozhodovanie o opravnom prostriedku (ďalej len "nadriadený orgán") a o tomto
postupe upovedomí v rovnakej lehote prokurátora. Nadriadený orgán o proteste
rozhodne do 30 dní od jeho predloženia. Ústredný orgán štátnej správy predloží
v takom prípade protest na rozhodnutie svojmu vedúcemu a upovedomí o tom
prokurátora; vedúci ústredného orgánu štátnej správy rozhodne o proteste do 30 dní
od predloženia na základe návrhu ním ustanovenej komisie.

Podl'a § 24 ods. 10 zákona Č. 153/2001 Z. z., rozhodnutie o proteste
prokurátora doručí orgán verejnej správy prokurátorovi a účastníkom konania. Ak
o proteste rozhodoval nadriadený orgán, doručí rozhodnutie o. proteste aj orgánu
verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo protest vydal.

Proti rozhodnutiu o proteste sa môžu prokurátor a účastníci konania odvolať
alebo podať rozklad, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak. Podanie odvolania
alebo rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu o proteste vydanom orgánom
verejnej správy podľa odseku 9 alebo vedúcim ústredného orgánu verejnej správy
(§ 24 ods. 11, 12 zákona č . 153/2001 Z. z.)

Podľa § 24 ods. 13 zákona Č. 153/2001 Z. z., na konanie o proteste
prokurátora proti rozhodnutiu alebo opatreniu a na konanie o odvolaní a rozklade sa
vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Dňa 13. 09. 2016 bol tunajšej prokuratúre doručený opakovaný podnet
spoločnosti DOBREX, s. r. o., Michalovce, obsahujúci žiadosť o preskúmanie
zákonnosti opatrenia Mesta Michalovce, odboru výstavby, životného prostredia
a miestneho rozvoja sp. zn. V-38705/2016-Be zo dňa 10. 03. 2016, ktorým bolo
určené trvalé dopravné značenie na mieste ul. Továrenská - Pekárenská.
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Z uvedeného dôvodu bol preskúmaný na vec sa vzťahujúci spisový materiál,
pričom bolo zistené, "že dňa 10. 03. 2016 Mesto Michalovce, odbor výstavby,
životného prostredia J a miestneho rozvoja pod sp. zn. V-38705/2016-Be vydal
predmetné opatrenie. Z jeho obsahu bolo zistené, že dôvodom jeho vydania mali byť
podnety občanov žiadajúcich o takéto určenie trvalého dopravného značenia. Dňa
10. 03. 2016 sa za účasti zástupcov Okresného riaditel'stva PZ, Okresného
dopravného inšpektorátu Michalovce a Mesta Michalovce malo uskutočniť pracovné
stretnutie na prerokovanie zmeny trvalého dopravného značenia. V spise sa
nachádza o tejto skutočnosti zápisnica, z ktorej obsahu však nevyplýva súhlasné
stanovisko zástupcov Okresného riaditeľstva PZ, Okresného dopravného
inšpektorátu Michalovce.

Preskúmaním obsahu spisového materiálu ako aj napádaného opatrenia mám
za to, že týmto rozhodnutím bol porušený zákon.

Podl'a § 3 ods. 7 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej
len "cestný zákon"), cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie
dopravných značiek, dopravných zariadení a povol'ovať vyhradené 'parkoviská podl'a
odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) len so súhlasom dopravného
inšpektorátu.

Podl'a § 3 ods. 2 cestného zákona prvá s druhá veta, miestnu štátnu správu
vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako
prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových
komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povol'ujú
vyhradené parkoviská.

Mesto Michalovce pri určovaní použitia dopravných značiek nepostupuje
podľa zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (§ 3 ods. 6 cestného zákona), ale
vo všeobecnosti sa naňho vzťahujú základné zásady správneho konania podl'a
v § 3 uvedeného zákona.

Podl'a § 3 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne orgány
postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné
chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických
osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Podľa § 3 ods. 5 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, rozhodnutie
správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne
orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Je potrebné uviesť, že aj keď § 3 ods. 7 zákona Č. 135/1961 Zb. cestného
zákona neuvádza bližšie formu tohto súhlasu, musí byť z podkladov, ktoré
správny orgán k veci zabezpečí, tento súhlas jasný a zrejmý. V danom prípade
z obsahu zápisnice, kde sa mala zmena tohto značenia prerokovávať, tento súhlas
v žiadnom prípade nevyplýva. Nesporná je skutočnosť, že sa ho zástupcovia
Okresného riaditeľstva PZ, Okresného dopravného inšpektorátu Michalovce len
zúčastnili. To, aké stanovisko k tomu zaujali, však zrejmé nie je. Poukazujem na
skutočnosť, že zápisnica je nejasná, nie sú z nej zrejmé prednesy strán a dôvody,
ktoré sú podkladom navrhovanej zmeny.
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Je potrebné tiež konštatovať, že z celého spisu nevyplýva, z akého dôvodu
vlastne k navrhovanej zmene došlo. V predmetnom opatrení je len stroho uvedené,
že dôvodom boli podnety občanov, ktoré sa však v spisovom materiály vôbec·
nenachádzajú. :

Skutočnosť, že predmetná problematika ide mimo rámca správneho konania
podľa zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ako aj absencia bližšej právnej
úpravy, však nezbavuje Mesto Michalovce povinnosti, spoľahlivo zistiť skutkový stav
potrebný na rozhodnutie, zvlášť keď týmto opatrením sa zasahuje do práv, právom
chránených záujmov alebo povinností fyzických a právnických osôb. Preskúmaním
tohto opatrenia to však nemožno konštatovať.

Taktiež poukazujem aj na skutočnosť, že samotné opatrenie nemá formu aktu
rozhodovania orgánu verejnej správy tak ako to vyžaduje cestný zákon, ktorý v tomto
prípade vzhľadom na charakter veci má pôsobiť všeobecne, nakoľko týmto
opatrením sa určuje "správcovi miestnych komunikácií TaZS Mesta Michalovce
použitie a osadenie trvalého dopravného značenia".

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno vyslqviť záver, že opatrenie
Mesta Michalovce, odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
sp. zn. V-38705/2016-Be zo dňa 10. 03. 2016, bolo vydané v rozpore so zákonom,
a preto je podanie protestu dôvodné.

Prílohy
Spisový materiál Č. V-38705/2016-Be

JUDr. Matúš Hendrichovský
prokurátor )
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Internet
www.genpro.gov.sk

E-mail
kpkosice@genpro.gov.sk
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