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UZNESENIE

Krajský súd v Žiline - správný súd, v senáte z[oženom z predsedníčky senátu Mgr.

Nory Tomkovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Pavla Polku, v právnej

veci žalohcu: Okresná prokuratúra Žilina, so sídlorn Moyzesova 20, 011 56 Žilina, proti

žalovanénw: Mesto Bytča, so sídlom Námestie Slovenskej republiky 1/1, 014 01 Bytča,

o vysiovenie nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 7/2017 o závžtznej

časti Znieny a Dopinku č. 5 Územného plánu sídelného útvaru Mesta Bytča s ust. * 12 ods. 7

zákona č. 369/l 990 Zb. o obecnom zriadení, takto

ľ O z h o d o I:

Správný súd vy s I o vnj e n e s ú I a d Všeobecne záflznébo nariadenia Mesta

Bytča č. 7/2012 o závaznej časti Znieny a Dopinku č. 5 Úzernněho plánu sídelného útvaru

Mesta Bytča prijatélio na zasadnutí Mestského zastupitel‘stva Mesta Bytča dňa 21.09.2017

s ustanovením ~ 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obeenorn zriadení.

Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.

O d 6 v o dii e fl i e

I. Mestské zastupitel‘stvo Mesta Bytča na svojom zasadnutí, konanom dňa 21.09.2017,
prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/20 17 o závüznej časti Zmeny a Dopinku č. 5
Uzemného plánu sídeiného útvaru Mesta Bytča (d‘alej len „VZN‘D. Okresná prokuratúra
Žilina na základe podnetu preskúmala prednietné VZN, pričorn konštatovala, že pri procese
jeho prijíniania bol porušený zákon a to v ustanovení ~ 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dávodu proti Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Bytča č. 7/2017 poda[a dňa 21.12.2017 protest prokurátora pod
Č. Pd 229/17/5511. Mesto Bytča na zasadnutí mestského zastupitel‘stva dňa 30.01.2018
uzneseníni Č. 4/2018 protestu prokurátora nevyhovelo, o čom upovedoniilo Okresnú
prokuratúru Zilina iistom č. 1884/201 8-VaZP zo dňa 05.02.2018.
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2. V zákonom stanovenej lehote podal žalobca správnu žalobu, ktorou žiadai, aby
správny súd zrušil Všeobecne závšzné nariadenie Č. 7/2017 zo dila 2 .09.20 17 o záväznej
časti Zmeny a Dopinku č. 5 lizemného plánu sídelného útvaru Mesta Bytča.

V podanej žalobe žalohca uviedol, že mestské zastupitel‘stvo Mesta Bytča na zasadnutí
konanom dila 2 I .09.2017 schválilo Zmenu a Dopinok Č. 5 UPN, ako aj VZN Č. 7/2017
o záväznej časti Zmeny a Dopinku Č. 5 Uzemného plánu sídelného útvaru Mesta Bytča. Na
zasadnutí bob prítomných podl‘a prezenČnej listiny 6 poslancov zo 17 zvolených poslancov
Mesta Bytča. Z výpisov o hlasovaní poslancov k uzneseniam mestského zastupitel‘stva Mesta
Bytča jednoznačne vyplýva, že na hlasovaní o schválení VZN č. 7/2017 o záväznej časti
Zmeny a Dopinku Č. 5 Uzemného plánu sídelného útvaru Mesta Bytča bob pritomných IS
poslancov, z toho 8 poslancov hlasovalo za, S poslancov hlasovalo proti a nehlasovali dvaja
poslanci, hoci boli prítomní na hlasovaní. Z uvedeného je zrejmé, že VZN nebolo schválené
zákonom požadovanou 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Ustanovenie ~ 12 ods. 7 zákona
o obecnoin zriadení upravuje jednak kvórum pre rokovanie obecného zastupiteľstva a jednak
väčšinu potrebnú pre vytvorenie vále obecného zastupitel‘stva, t. j. pre prijatie rozhodnutia
obecného zastupiterstva. Práve v časti upravujúcej podmienky pre prijatic nariadenia zákon
používa termín prítomní poslanci, pričom neľozlišuje, či niektorí z týchto pos[ancov sa
hlasovania zdržal atebo nehlasoval, čo v zásade má ten istý dásledok. Rozhodné sú dye
skutočnosti, a to počet prítomných poslancov na zasadnutí a počet poslancov. ktorí hlasovali
za prijatie nariadenia. Rozhodné pre posúdenie, či nariadenie niestského zastupitel‘stva bob
prijaté zákonom predpísaným spósobom je po ustálení, že na rokovanie je prítomná
nadpolovičná vščšina všetkých poslancov (v predmetnej veci bob prítomných 16 poslancov
zo všetlcých 37 poslancov) skutočnost‘, či za prijatie nariadenia sa vyslovila trojpätinová
väčšina prítomných poslancov (v predmetnej veci za prijatie nariadenia hlasovalo 8 poslancov
z IS prítomných poslancov). Z takto ustáleného skutkového stavu potom možno vyvodiť
právny záver, že VZN Č. 7/2017 o závšznej časti Zmeny a DopInku č. 5 Uzemného plánu
sídelného útvaru Mesta Bytča nebobo prijaté zákonom predpísaným spósobom, nakoľko
v danej situácii bob potrebné, aby za prijatie VZN hlasovalo 9 poslancov, čím by bob
nariadenie schválené zákonom požadovanou trojpätinovou váčšinou prítomných poslancov.

3. Žalovaný vo svojotn vyjadrení k správncj žabobe uviedob, že v zrnysle ustanoveiiia
~ 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení účinnom do 31. marca
2018, teda v znení účinnom v čase schval‘ovania napadnutého VZN jednou z úloh obcí pri
výkone samosprávy je obstarávanie a schval‘ovanie úzeninoplánovacej dokumentácie
sídelných útvarov a zón. Podl‘a ~ II ods, 4 písm. g) zákona o obecnom zriadeníje obecnému
zastupiteľstvu, akojednému z dvoch obligatórnych orgánov obce (* IQ ods. I písm. a) zákona
o obecnom zriadení) vyhradené uznášať sa na nariadeniach. Citované ustanovenia zákona
o obecnom zriadení korešpondujú s ustanovením * 27 ods. 3 zákona Č. 50/l 976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
v zmysle ktoľého obec schval‘uje územnoplánovaciu dokumentáciu ajej záväzné časti
vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Podl‘a ~ 13 ods. I stavebného zákona sa
územnoplánovacia dokurnentácia člení na záviiznú a smernú časť. Z dikcie ustanovenia ~ 27
ods. 3 stavebného zákona vyplýva, že obecné zastupiteľstvo nariadením vyhlasuje len
záväznú Časť územnoplánovacej dokumentácie. Napadnutým Všeobecne záväznýrn
nariadením Č. 7/20 17 Mestské zastupitel‘stvo v Bytči (d‘alej len „MZ v BytČi“) vyhlásilo
závšznú časť Zmeny a Dopinku Č. 5 Ĺlzemného plánu sídelného útvaru Bytča. Návrh VZN Č.
7/20]? bol riadne ozrejmený na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča
dňa 04. septembra 2017. Rokovanie MZ v Bytči zvolal primátor mesta Bytča svojim
rozhodnutím zo dila 14. septembra 2017 na deň 21. septembra 2017 o 14:00 hod.. V zmysle
ustanovenia * 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiterstvo rokuje vždy
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v zbore. Spósobilé rokovat‘ a uznášať sa je vtedy, ak Je prítornná nadpo!ovičná väčšina
všetkých poslancov, Na prijatie uznesenia obecného zastupitel‘stva je potrebný súhlas
nadpolovičneJ väČšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas 3/5
vĚ{čšiny prítomných poslancův. Podľa * 2 ods. 12 zákona o obecnorn zriadení podrobné
pravidlá rokovaní obecného zastupitel‘stva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Zákon o obecnom zriadení neobsahuje žiadne procesně ustanovenia upravujúce konanie,
priebeb rokovania, priebeh hiasovania obecného zastupitel‘stva. Túto úpravu s prihliadnutírn
na kogentné ustanovenia o kvárach potrebných na prijatie jednotlivých druhův návrliov
ponecháva na rokovací poriadok schválený Jednotlivými obecnými zastupitel‘stvarni
s ohl‘adom na miestne podmienky.

V čase predmetného zasadnutia MZ v Bytči dňa 2 I. septembra 2017 sa rokovanie MZ
v Bytči nadilo platným a účinným okovacím poriadkom schváleným MZ v Bytči dňa 23.
ťebruára 2012 s účinnosťou od 01. marca 2012 v znení Dodatku č. I schváleného MZ v Bytči
dila 29. júna 2017 s účinnosťou od 01. júla 2017. Postup prijímania uznesení MZ v Bytči je
upravený v ustanovení článku VIII. rokovacieho poriadku. Táto úprava je však strohá
a v zásadc len kopíruje ustanovenie ~ 12 ods, 7 zákona o obecnom zriadení. Posudzovanie
prítomnosti a účasti poslancov na hlasovaní je vždy potrebné vykonať jednotlivo vo vzťahu
ku každému hlasovaniu s ohl‘adom na použitá techniku hlasovania a pochopitel‘ne všeobecne
platné zásady výkonu zastupitel‘skej demokracie podl‘a právneho poriadku Slovenskej
republiky. V prípade hlasovania o návrhu VZN č. 7/20 17 na zasadnutí MZ v Bytči dňa 21.
septembra 2017 sa hlasovanie uskutočnilo elektronickou formou s použitím elektronického
hlasovacicho zariadenia (8HZ). Takéto hlasovanie sa vykonáva tak, že Jednotliví poslanci na
výzvu pFedsedajúceho sa najskór prezentujú. Znamená to, že EHZ zaznamená počet
poslancov prítomných na hlasovaní. Nutnou podniienkou pre hlasovanie pomocou 8HZ je
zasunutie osobnej elektronickej hlasovacej karty do snímača kaniet na stolíku každého
jednotlivého poslanca. Nezasunutie elektronickej hlasovacej karty alebo jej vytiahnutie
znamená, že 8HZ daného poslanca neregistruje ako zúčastneného na hlasovaní, čiže
prítomného. Nasleduje výzva na hlasovanie. Každý poslanec má možnosť s použitím
príslušného tlačidla hlasovať „ZA“ predložený návrh, hlasovať „PROTI“ predloženému
návrhu alebo sa hlasovania „ZDRZAT“. 8HZ vždy zaznamená počet poslancov, ktorí zvolili
jednotlivé možnosti a zaznamená aj spásob hlasovania konkrétneho poslanca. Každý poslanec
sa tak/lež móže prezentovat‘ a nás/cc/ne neurobíť žiadnu ‚ta/š/u voľbu. V takom prípade ho
EHZ zaznamená ako nehlasujúceho poslanca. V prípade predmetného hiasovania o návrhu
VZN č. 7/2017 boli na rokovaní MZ v Bytči 8HZ ako prítomní zaznamenaní 13 poslanci.
Dvaja poslanci na rokovan ic vóbec neprišli a dvaja poslanci prejavili svou‘ vól~‘ nehlasoval‘
nezasunutím e/ektronickej hlasovacej karty do EJEJZ, Z 13 prítomných poslancov, 8 hlasovalo
za predložený návrh VZN a 5 poslancov hlasovalo proti tomuto návrhu. Návrh VZN bol teda
schválený kvárom v rozsahu 6 1,54% prítomných poslancov, čiže 3/S väčšinou v súlade
s ustanovením ~ 12 ods. 7 veta druhá zákona o obecnom zriadení.

Zalobca podal dňa 21. decembra 2017 v zmysle ~ 22 ods. I písni. a) a ~ 27 zákona č.
153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov protest č. k. Pd 229/17/5511 proti VZN č.
7/2017. Zalobca podal protest na základe podnetu Ing. Ondreja Skotnického, poslanca MZ
v Bytči, pričom žalobca si osvojil len jeden dóvod, a to, že VZN č. 7/2017 nebolo prijaté
v súlade s ustanovením ~ 12 ods. 7 zákona o obecnoni zniadení potrebnýni kvórom poslancov.
Mestské zastupitel‘stvo v Bytči prerokovalo citovaný protest prokurátora na svojom
mirnoniadnoni zasadnutí dán 30. januára 2018 a uznesením č. 4/2018 tomuto protestu
nevyhovelo. Rozhodnutie o proteste prokurátora bob žalobcovi oznámené listům zo dila 05.
februára 2018 č. 1884/201 8-VaZ?.

Práva a povinnosti poslancov obecného zastupitel‘srva upravuje ustanovenie * 25
zákona o obecnoni zriadení. Povinnosť poslanca hlasovať na zasadnuti obecného
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zastupitel‘stva neustanovuje ani ustanovenie * 25 zákona o obecnoni zriadení. Hiasovanie
poslanca na okovaní zastupitel‘stva je iste viditel‘ným prejavom jeho vále pri rozhodovaní
o konkrétnych záležitostiach života obce. Nic je však zákonom vylúčené, aby poslanec
prejavil svoj názor vo vzt‘ahu ku konkrétneniu návrhu aj „konkludentne“, to znamená
inak než explicitným hlasovanírn, uapr. neúčast‘ou na konkrétuom hlasovaní. Učasťou, či
neúčasťou na hlasovaní poslanec nepriamo ovplyvikije potrebné kvórum a tým aj výsledok
hlasovanja. Keďže ani platný a účinný rokovací poriaclok MZ v Bytči nedáva priarno
odpoveď na otázku — ako posudzovať prítomnosť poslancov a cli účasť na jednotlivých
hlasovaniach, záver v tejto otázke je potrebné prijať vo vzt‘ahu ku každému jednotlivému
hlasovaniu s ohľadom na použitú techniku hiasovania a pochopiteľne všeobecne platné
zásady výkonu zastupitel‘skcj demokracie podl‘a právneho poriadku Slovenskej republiky.
V praxi MZ v Bytči sa už v minulosti vyskytli prípady, kedy poslanec prejavil svoju vól‘u pri
hlasovaní o konkrétnom návrhu talc, žesa rozhodol nehlasovať, čo aj deklaroval vytiahnutíni
elektronickej hlasovacej karty z EHZ. Zalovaný má za to, že výsledky hlasovaniaje po/re bné
vyhodnocovat‘ vždy v súlade splatným rokovací,?? por/ac/kom, a ak rokovací poriadok
neobsahuje /akú‘o úpravu, vždy s ustálenou praxou príslušného zast upileľstva. a to bez
ohl2zdu a to, a akom návrhu sa hlasuje, či k/o je jeho pred/c/ada/eľo,n. Takýto postup je
dóležitý a zásadný aj preto, aby sa každý poslanec mohol o svojom postupe pri hlasovaní
rozhodnút‘ s legitímnym očakávaním, že jeho postoj pri hlasovaní bude posúdený v súlade
s platným rokovacím poriadkom, esp. ustálenou praxou. Ak teda v minulosti bob
posudzované vytiahnutie elektronickej hlasovacej karty ako neprítomnosť poslanca na
hlasovaní (napriek jeho fyzickej prítomnosti v mieste rokovania zastupitel‘stva), potom
s ohľadom na vyššie uvedené a princíp právnej istoty je potrebné postup poslancov pri
hlasovaní o návrhu VZN č. 7/2017 dila 21.09.2017 posudzovať ľovnako.

Z diskusie o proteste prokurátora na rokovaní MZ v Bytči dňa 30. januára 2018
vyplynula potreba novelizovať rokovací poriadok mestského zastupitel‘stva tak, aby sa
doterajšia prax pri posudzovaní neúčasti poslanca na hlasovaní vytiahnutíni elektronickej
hlasovacej karty premietla a~ do rokovacieho poriadku mestského zastupitel‘stva. Mestské
zastupitel‘stvo na svojoni rokovaní dila 2t. februára 2018 schválilo Dodatok č. 2
k rokovaciemu poriadku mestského zastupitel‘stva v Bytči. Týmto dodatkom sa novelizovalo
ustanovenie článku VIII., ktoré upravuje spósob hiasovania pomoc BHZ talc, aby právna
úprava zodpovedala zaužívanej praxi.

V neposiednom rade žalovaný poukázal na skutočnosť, že petit žaloby zo dňa 02.
marca 2018 nic je v súlade s ustanovením * 367 SSP. Podanou žalobou sa žalobca domáhal,
aby súd vydal uznesenie, ktorým zrušuje Všeobecne závázné nariadenie Č. 7/20 17 zo dňa
21.09.2017 o záväznej časti Zmeny a Dopinku č. 5 Uzemného plánu sídeiného útvaru Mesta
Bytča. Z uvedeného je zrejmé, že žalobca sa podanou žalobou domáha rozhodnutia, ktoré by
bob v rozpore so SSP. Vzhi‘adom na uvedené má žalovaný za to, že podaná žaloba je zjavne
nedávodná a samotný žalobný petit nic je v súlade so zákononi, preto navrhuje, aby súd
žalobu v cebom rozsahu zamietol,

4. Správny súd preskúmal súlad Všeobecne závžzného nariadenia žalovaného podľa
ustanovenia * 357 a nasledovné zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (d‘alej len
„SSP“) v medziach žalobných bodov (* 134 ods. I a ~ 183 SSP), pričom dospel k záveru, že
podaná žaloba je dóvodná.

Podľa * 357 ods. I SSP, žalobca sa móže žalobou domáhať vyslovenia nesúladu
všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja
vydaného vo veciaeh

a) územnej samosprávy so zákonom alebo
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b) plnenia úloh štátnej správy so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznýnii
právnymi pľedpismi rninisterstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Podl‘a * 357 ods. 2 SSR nesúlad podl‘a odseku I móže spočívat‘ v obsahu všeobecne
záväzného nariadenia, jeho časti, niektorého jeho ustanovenia alebo v porušení postupu pri
jeho prij/uzanĹ

Podl‘a * 367 SSP, ak správny súd po preskúmaní zistí dčvodnosť žaloby, uznesením
vysJoví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho
ustanovenia. Vo výroku uvedie označenie žalovaného, označenie a deň prijatia všeobecne
záväzného nariadenia, skutočnosť, či vyslovuje nesúlad c&ého všeobecne zá‘iizného
nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia a ustanovenie zákona atebo mého
všeobecného právneho predpisu, s ktorým nic je všeobecne záväzné nariadenie, jeho čast‘
alebo niektoré jeho ustanovenie v súlade. Ak správny súd rozhodne podl‘a odseku I, dňom
nadobudnutia právoplatnosti jeho rozhodnutia stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť
alebo niektoré jeho ustanovenie účinnosť, Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj,
ktoré vydali všeobecne záväzné nariadenie, sú povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podra odseku I uviesť všeobecne záväzné
nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach
pinenia úloh štátnej správy do súladu so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými
právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy; inak
všeobecne závdzné nariadenie. jeho časť alebo niektoré jeho ustanovenie Po šiestich
mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa odseku I
strácajú platnost‘.

Podl‘a * 4 ods. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec samostatne
rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky
záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pósobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony
podl‘a zákona nevykonáva štát alebo má právnická osoba alebo fyzická osoba.

Podl‘a ~ 4 ods. 3 písm. j) citovaného zákona, obec pri výkone samosprávy najmš
obstaľáva a schval‘uje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja
jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schval‘uje programy rozvoja bývania a
spolupósobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.

Podl‘a * II ods. 4 písni. g) citovaného zákona, obecné zastupitel‘stvo rozhoduje o
základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené uznášať sa na nariadeniach.

Podl‘a * 12 ods. 7 citovaného zákona, obecné zastupitel‘stvo rokuje vždy v zbore.
Spósobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná vdčšina všctkých
poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupitel‘stva je potrebný súhlas nadpolovičnej
váčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5, * 13 ods. 8, * I Ba ods.
3 a ~~~ * 20a ods. 4 a * 20b ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie
nariadenia je potrebný súhías trojpätinovej vhčšiny prítomných poslancov.

Podl‘a * 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, obec schval‘uje
územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným
nariadenírn,
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5. Zo sť‘dneho spis« správny súcl zistil, že mestské zastupiteľstvo Mesta Bytča na
svojom zasadnutí konanom dňa 21.09.2017 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie Č. 7/2017
o záväznej časti Zmeny a DopInku č. S Územného piánu sídeiného útvaru Mesta Bytča. Na
výzvu správneho súdu, aby žalovaný súdu doručil vyjaclťenie k podanej žaiobe spolu
s ac/ni inistratívnym spisom lýkajúcini Sa zasac/nutia mestské/io zastupi‘eľstva konanoni a‘ňa
21.09.2017, na kioroni bo/o pr/jaté sporné VZN Č. 7/2017, tento súdu doručil aiw
admiuistratívny spis — zápisnicu zo zasadnutia Č. 2/20 7 mestského zastupitei‘stva v Bytči,
konaného dňa 23.02.20170 14:00 hod. v Dome kuitúry Bytča, výsledky hiasovania označené
ako strana 22 z 25 — číslo hiasovania 39 a 40, zápisnicu zo zasadnutia Č. 2/2018 v Bytči,
konaného dila 30.01.2018 o 16:00 hod, na MsU v Bytči a Rokovací poriadok (v zneni
Dodatku Č. I s účinnosťou od 01.07.2017 a Dodatku Č. 2 s účinnosťou od 01.03.2018) — teda
dokumenty ktoré absolú‘ne nesúvisia s prejeclnávanou VeGou, Jediné reievantné doklady, ktoré
boji súčasťou predloženého administratívneho spisu žalovaného súvisiace s prejednávanou
vecou sú listiny a to hiasovanie poslancov — hlasovanie z mestské (pravdepodobne
rnestského) zastupitei‘stvo (-a) 2 .09.2017, konaného od 21.09.2017 do 21.01.2017 ??? — na
predmetnej hstineje uvedené čísi? hiasovania 1, uznesenie Č. i26/20i7 — konštatuje sa, že Po
a) návrh Zmeny a Dopinku č, S Uzemného plánu sídeiného útvaru Bytča bol po dobu 30 dní
zverejnený spósobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy,
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súiade a ustanovením * 22 stavebného
zákona. Súhlasí: a) s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a právnických osób k návrhu Zmeny a Dopinku č. 5 Uzemného piánu sídelnélio
útvaru Bytča. Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasiedovne:
počet prítomných: 13
počet neprítomných: 4
počet poslancov: I?
ZA: 8
PROTI: 5
ZDRŽALO SA: O
NEHLASOVALO: O

Listina zároveň obsahuje kto hlasoval ZA a kto PROTI (uvedením mien poslancov).
Súčasťou administratívneho spisu žalovaného, ktorý bol predložený správnemu súdu bol aj
Rokovací poriadok mestského zastupitei‘stva v Bytči, ktorý nadobudoi účinnosť 01 .júia 2017.

Vzniysle článku VIII. bod 5 ;‘okovacieho po;‘iadku ~platného cMu 21.09.2017, teda
v čase, kecly na svojotn zasadn u/í mesžské zastupitel‘stvo Mesta Bytča pr/jalo Všeobecné
zdvüzné nar/aden/e č. 7/200 7), které upravuje postup prijímania uznesení ~nestského
zctstupitel‘stva ncu‘iaclen (in mesta sa “vádza — hlasuje sa elektronickým zariadením, v prípade
jeho poruchy zdvihnutím ruky. lJznesenie je piatné, ak zaň hiasuje nadpoiovičná väČšina
pr/lomných poslancov, na pr/jude nar/aden/a ‚nesla ‚je potrebný sáhlas 3,15 v/ičšiny

pr/lomných poslati co v.

6. Zo žalovaným predioženého neúplného administratívneho spisu a listín, ktoré sú
súčasťou súdneho spisu správny súd vyvodil tento záver:

Na zasadnutí konanom dňa 21.09.2017 prijalo mestské zastupitei‘stvo Mesta Bytča
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 7/2017 o záviiznej časti Zmeny a Dopinku č. S Uzemného
plánu sídeiného útvaru Mesta Bytča.

Podi‘a žalobcu - na zasadnutí bob pr/lomných podi‘a prezenčnej listiny Iópos/ancov
(zo I? zvolených posiancov Mesta Bytča). Z výpisov o hlasovaní posiancov podia žabobcu
vyplýva, že na hlasovaní o schválení VZN Č. 7/2017 bo/o prítomných 15 poslancov, z toho 8
poslancov hlasovalo ZA, S posiancov hlasovalo PROTI a nehlasovali 2 poslanci, hod bo/i
pr/lomní na hlasovaní.
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Podl‘a žalovaného - dňa 2 I. septenibra 2017 boll na rokovaní MZ v Bytči EliZ ako
prítoinní zaznamenaní 13 poslanci. Dvaja poslanci na rokovanie vóbec neprišli a dvaja
poslanci prejav iii svoj it vótu nehlasovat‘ nezasunutím elektron ickej hiasovacej karty do EHZ.
Z 13 prítomných poslancov, 8 hlasovalo ZA predložený návrh VZN a 5 poslancov hlasovalo
PROTI tomuto návrhu,

Z listiny založenej v atlrninistratívnorn spise žalovaného pod názvom hiasovanie
poslancov (hiasovanie z mestského zastupiteľstva 21.09.2017, konaného od 2] .09.2017 do
21.01.2017 ???) vyplýva, že poslanci mestského zastupitel‘siva hlasovali nasledovne:
Počet prítomných: 13
Počet neprítomných: 4
Počet poslancov: I?
Za: 8
Proti: 5
Zdržalo sa: O
Nehlasovalo: O.

Pokial‘ žalovaný vo svojom vyjadreni k žalobe uviedol, že výsledky hlasovania je
potrebné vyhodnocovať vždy v súlade s platným rokovacím poriadkom, a ak rokovací
poriadok neobsahuje takúto úpravu, vždy s ustálenou praxou príslušného zastupUel~tva, aby
každý poslanec mohol o svojoni postupe pri hlasovaní rozhodnúť s legitíninym očakávaním,
že jeho postoj pri hlasovaní bude posúdený v súlade splatným rokovacím poriadkom, resp.
ustálenou praxou, pričoni uviedol, že v minulosti halo posudzované vytiahnutie elektronickej
hlasovacc/ karty ako neprítomnost‘posianca na hlasovaní (napriek jeho fyzickej prítomnosti
v mieste rokovania zastupitel‘stva), potom s ohl‘adom na vyššie uvedené a princíp právnej
istoty je zarážajúce, že žalovaný v listine hlasovanie poslaucov konaného dňa 21 .09.2017
uviedol počet prítomných poslancov 13 a v kolónke nehlasovalo uviedol 0. Vo svoje;;;
vyjacIrent však žalovaný nvádza, že z 13 prítomných poslancov 8 hlasovalo ZA predložený
návrh VZN, S poslancov hlasovalo PROTI tomuto návrhu, 2 poslanci na rokovanie vóbec
neprišli a 2 poslanci prejavili svoju vól‘u nehlasovat‘ nezasunutím elektronickej
hlasovacej karty do ElIZ. Súd nerozumie zápisu žalovaného, v ktorom o hlasovaní
poslancov uvádza počet prítomných: 13 a nehlasovalo: 0, keď zjeho vyjadrenia vyplýva, že
dvaja poslanci prejavili svoju vól‘u nehlasovať nezasunutím elektronickcj hlasovacej karty do
EHZ, ťyzicky prítomní však na mieste kde vol‘ba prebiehala boll. Pre súd z uvedeného
vyplýva, že kolónka „nehlasovalo 0“ nemá byt‘ vlis/lne a hlasovaní poslancov vóbec
uvádzaná, nakoľko v kolónke ‚počet neprítoniných: 4“ sít s vysokou pravdepodobnosťou
započítaní aj dva/a poslanci2 k/ori prejavilisvo/u vótu nehlasovat‘ nezasunutím elek/ronicke/
hlasovacei karn‘ clo EJ-JZ naprick tornu, že na hlasovaní prUonzní boll. Medzi základné
povinnosti poslanca obecného zastupitel‘stva podl‘a zákona o obecnom zastupitel‘stve okrem
mých aj zúčastňovat‘ sa zasadnutí obecného zastupitel‘stva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený. ide O jednu z najdčležitejšich povinností poslanca obecného zastupitcľstva. Obecné
zastupiteľstvo je kolektívny orgán a na to, aby sa vóbec mohol uznášať na uznescniach
a schval‘ovať všeobecne záväzné nariadenia, vyžaduje sa jeho uznášania schopnosť, ktorá je
samozrejni e deterni I novaná osohnou prí/o;nnosthu poslanca na zasadnutí obecného
zastupitel~itva. Rovnako osobnou účasťou na zasadnutí orgánov obecného zastupitel‘stva
prispieva k ich fungovaniu. Z tohto pohl‘adu je hod aj pasívna účast‘ posianca na zasadnuti
obecného zas/upitel~tva často ovel‘a významnejšia ako plnenie jeho mých povinností.
VzhI‘adom na závažnost‘ tejto povinnosti zákon sjej nepinenim spája závažnú právnu sankciu
vyniedzenú v * 25 ods. 2 písm. g) zákona o obecnom zriadení, ktorou je zánik mandátu
poslanca. Rovnako mcdzi základné povinností poslanca obecného zastupitcl‘stva patrí aj
dodrž/ovař rokovací poriadok obecného zastupi/eľs‘va. Poslanec obecného zastupitel‘stva je
povinný dodržiavať všeobecné závĚizné právne predpisy, k čomu sa zaviazal zložením
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poslaneckého sPubu. Okrem dodržiavania právnych predpisov, medzi ktoré patria aj všetky
účinné všeobecne záväzné nariadenia jeho obce, zákon osob/tne zdárazňuje jeho povinnost3
dodržiavať aj interné norma/lyne akty obecného zastupiteľs/vc‘, ‚nedzi ktoré patří rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva. Ustálená prax Pri hlasovaní (uvádzaná žalovaným) bola do
nebo premietnutá až di~a 2L02.2018 Dodatkom č,2 (novelizovaný článok VIII., bod 5,), teda
nic v čase kanon/a zasut/nu//a MZv Bytči (21.09.20] 7,), na ktorom bo/o prfjaté VZAT Č. 7/2017.

Na základe uvedeného súd jednoznačne konštatuje, že číselné údaje uvádzané
o hlasovaní poslancov niestského zastupitel‘stva na predloženej listine — hlasovanie poslancov
zo dňa 21.09.2017 považuje za zni ii ( o Č ti Č. Podľa správneho súdu bob na hlasovaní
mestského zastupitel‘stva dňa 21.09.2017 yrítoinn‘ýeh 15 poslancov zo 17 zvolených
poslancov, z toho (z 15) dvaja pos/anci prejavi/i svoji‘ váľu neh/asovať nezasunutím
e/ekeronickej hlasovacej karty do El-fZ, 8 poslaucov hlasovalo ZA predložený návrh VZN a 5
poslancov hlasovalo PROTI tomuto návrhu. Z uvedeného vyplýva, že podl‘a článku VIII.
bodu S rokovacieho poriadku žalovaného (platného 21.09.2017) a * 12 ods. 7 zákona č.
369/l 990 Zb. je na pr(ja/ie nariadeniapotrebný sáhlas 3/5 vdčšiny prítomných poslancov, t. j.
9 poslancov. Ustanovenie ~ 12 ods. 2 zákona o obecnorn zriadení upravuje jednak kvórum
pre rokovanie obecného zastupitel‘stva a jednak väčšinu potrebnú pre vytvorenie vále
obecné/zo zastupitel‘stva, I. j. pre prijat/e rozhodnut/a obecného zastupitel‘stva. Pokial‘ de
o kvórum pre rokovanie obecného zastupitel‘stva, je stanovené jednotne pie všetky prípady,
a tak platí, že obecné zastupitel‘stvo je vždy spósobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetlcých poslancov. Ide o jednoduchú matematickú väčšinu.
Zákonodarca rámcovo ješi aj situáciu, ak sa zasadnutia obecného zastupiterstva nezúčastní
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V taktoni prípade nic je obecné zastupitel‘stvo
spósobilé rokovať a nic je uznášania schopné. Kvórum pre uznášania schopnosť musí byť
dodržané n/e/cit v okamihu začatia zasadnutia obecného zastupitel‘stva, ale aj počas celej
doby rokova;iia obecného zastup /tel‘s/va. Osoba, ktorá ved ie zasad nutie obecného
zastupitel‘stva, preto musí dósledne sledovat‘, či počet poslancov počas rokovania neklesol
pod hranicu kvóra. Pri prijímaní rozhodnutí obecného zastupitel‘stva je vždy potrebné dať
osobitný pozor ria to, či zákon pre prijatie rozhodnutia predpisuje potrebnú väčšinu
zprítomných poslancov alebo zo všel/rýc/i poslancov. Všeobecne záväzné nariadenie
a uzncsenic obecného zastupitel‘stva predstavujú dye rózne finálnc formy činnosti obecného
zastupitel‘stva. VZN, teda nic je uznesením obecného zastupitcl‘stva. Pokiaľ de o vačšinu pie
vytvorenie vólc obecného zastupitel‘stva, tak ide o členenic rozhodnutí obecného
zastupitcl‘stva z t‘ormálno—procesného hl‘adiska do troch skupín;
I. Rozhodovacia činnost‘ obecného zastupitel‘stva vo ‘ornic uznescní prijínianých
nadpolovičnou väčšinou pritomných poslancov.
2. Rozhodovacia činnost‘ obecného zastupitel‘stva vo forme všeobecne závazných nariadení
pnj[nzaných 3/5 väčšinou Vrt/outu ých poslan coy.
3. Rozhodovacia činnosť obecného zastupitelstva s osobitne stanoveným kvórorn —

potvrdcnie starostom pozastaveného uznesenia 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov,
schválenie prevodu majetku obce z dóvodu hodného zretel‘a 3/5 väčšinou všetkých poslancov,
schválenie koncesncj zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo konccsncj zmluvy na
poskytnutic služby 3/5 väčšinou všetkých poslancov, rozhodnutie obecného zastupitel‘stva
v konaní o rozpore záujmov pri výkone funkcií obecných funkcionárov podIa zákona
o ochranc verejného záujmu prijaté najmenej nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
obecného zastupitel‘stva, vol‘bou hlavného kontrolóra obce, kde je v prvom kole potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všctkých poslancov obecného zastupitel‘stva, odvolanic
hlavného kontrolóra obce nadpolovičnou viíčšinou všetkých poslancov obecného
zastupitel‘stva.
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7. Pekla!‘ žalovaný poukazuje na skutočnosť, že petit žaloby nic je v súladc
s ustanovením * 367 SSP, nakol‘ko podanou žalobou sa žalobca domáha, aby súd vydal
uzncsenie, ktorýni zrušuje všeobecne závžzné nariadenie Č. 7/2017 ze dňa 2J.092017
o záväznej časti Zrneny a DopInku č. 5 IJzemného plánu sídelného útvaru Mesta Bytča
správny súd konštatuje, že žalobný návrh ža/obcu L/vedený vjeho žalobe zo dňa 02. marca
2018 je v sálade s ustanovením ~ 361 SSP. Medzi osobitne podstatné náležitostí žaloby patrí
žalobný návrh. Žalobným návrhom sa rozuniie tzv. „petit~‘ alebo „žalobný petit“, který
predstavuje výrok rozhodnutia správneho súdu, kterého vydania sa ža!obca dornáha. Jde
o spresnenie všeobecnej náležitosti podania (čo sa podaním sleduje). Predmet konania je
formulovaný na domáhanie sa vyslovenia nesú!adu všeobecne záväzného nariadenia s týnu
právnynui predpismi, s ktorýnui musí byť všeobecne záväzné nariadenie v sů!ade. V * 357 ods.
2 SSP zákon vymedzuje, v čem mĎže spočívať nesú!ad medzi všeobecne záväzným
nariadením a právnym predpisom. Tento nesúlad móže byt‘ jednak obsahový a týkať sa celého
znenia všeobecne záväzného nariadenia alebo jeho časti, prípadne en niektorého jeho
ustanovenia a súčasne móže nesála‘! nu‘!‘ aj procesná povahu a spočívat vporušení
nonnatívne ustanoveného postupu pri pr/jímaní daného nar/aden/a. Procesný nesú!acl móže
pritom spočívať iba v absencii právomoci prijať v nejakej veci všeobecne záväzné nariadenie
alebo vporušeníprocesných us/anoven! pri jeho prfjímaní a publikácií.

8. Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ako aj skutočnosti, že žalovaný súdu nedoručil
administratívny spis týkajúci sa zasadnutia MZ ze dňa 21.09.2017, nesprávne ustálcnej praxe
MZ pri hlasovaní, kedy vytiahnutie elektronickej hlasovacej karty bole posudzované ako
neprítomnosť poslanca na hlasovaní (napriek jeho fyzickej prítomnosti) a následný ncsprávny
zápis v zápisnici o hlasovaní, že takýto poslanec je neprítomný, vyhodnotil správny súd tak,
že žaloba bela podaná dóvodne, preto uznesením vyslovil nesála‘! všeobecne záväzného
nariadenia žalovaného a ustanovenia * 12 ods. 7 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnorn
zriadení, ktorý spočíva v porušení postupu Mestského zastupitel‘stva Mesta Bytča pri
prij íman í VZN č. 7/201 7 na zasadnutí konanom dňa 21 .09.201 7. Správny súd ve veci
postupoval podl‘a * 367 a * 357 ods. 2 SSP.

9. 0 náhrade trov konania správny súd rozhodol pedl‘a * 170 písni. c) SSP, podl‘a
kterého žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov kenania, ak kenanie bole
začaté na základe žaloby prokurátora.

10. Rezhednutie súdu bole prijaté v senáte h!asovaním v pomere hlasov 3 : 0.

P o ii Č e a i C :

Proti tomuto rozsudku je prípustná kasačná sťažnosť, ak to zákon pripúšťa (* 439, ~
440 SSP) v lehote jedného mesiaca od deručenia rozhodnutia krajského súdu,
prostredníctvoni krajského súdu, který napadnuté rozhodnutie vydal. V kasačnej sťažnosti sa
musí okrem všeobecných náležitostí podania podí‘a * 57 SSP uviesť

a) označenie napadnutého rozhodnutia,
b) údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bole sťažovatel‘ovi doručené,
c) opísanie rozhodujúcich skutečností, aby bole zrejrné, v akom rozsahu a z akých

dóvodev podl‘a * 440 SSP sa podáva (d‘alej len “sťažnostné body“),
d) návrh výroku rozhednutia (sťažnestný návrh).



10 31S/2112018

St‘ažovatel‘ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná
sťažnosť a ~né podania sťažovatel‘a musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosi:i neplatia,
ak

a) má sťažovatel‘ alebo opomenutý sťažovatel‘, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za
nebo na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupi~ a,

b) de o konania o správnej žalobe podl‘a ~ 6 ods. 2 písm. c) a d),
c) je žalovaným Centrum právnej pomoci.

IKasačnú sťažnosť možno urobit‘ písomne, a ~o v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa
osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
autorizované podl‘a osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí správnemu súdu do
desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Správny súcl na dodatočné doručenie podania
nevyzýva. 1K podaniu kolektívneho orgánu musí byť pripojené rozhodnutie, ktorýrn prísrušný
kolektívny orgán vyslovil s podaním súhlas.

Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s
prílohanU tak, aby sajeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý
d‘alší účastník konania dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, správny súcl vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V Žiline, dňa 05, marca 2019

Mgr. Nora Tomková
predseclníčka senátu

JUDr. Veronika Poláčková
členka senátu

JUDr. Pavol Polka
člen senátu


