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Vec
Petícia – upovedomenie o vybavení
Dňa 10. 11. 2016 bolo Ing. Jozefom Danižom, Jesenského 255/2, Považská Bystrica doručené
Okresnému úradu Považská Bystrica podanie označené ako PETÍCIA, adresované 1.
Okresnému úradu Považská Bystrica, odboru živnostenského podnikania; 2. Mestu Považská
Bystrica. Odboru živnostenského podnikania bola petícia pridelená na vybavenie 22. 11. 2016.
Predmetom petície bolo vyjadrenie nesúhlasu s vybudovaním (zriadením) prevádzky spoločnosti
REMP s. r. o., so sídlom Podmanín 185, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 45 716 781, alebo
iných spoločností a ich obchodných alebo prevádzkových priestorov v obytnej zóne na ulici
Jesenského č. 256/3, 017 01 Považská Bystrica z dôvodov v petícii taxatívne vymenovaných.
Podľa dikcie petície v tejto vyjadrili spoločný záujem podpísaní obyvatelia mesta Považská
Bystrica, obyvatelia s pobytom na uliciach Jesenského a Družstevná v Považskej Bystrici.
Účastníci petície žiadajú okresný úrad – odbor živnostenského podnikania, aby nepovolil
prevádzku v obytnej zóne na uliciach Jesenského a Družstevná.
Ďalej žiadajú „príslušné orgány verejnej správy“, aby v rámci svojich kompetencií vykonali také
úkony, aby nedošlo k povoleniu vybudovania prevádzky, skladových či odstavných priestorov
a plôch v uvedenej lokalite a na príslušných uliciach.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor živnostenského podnikania (ďalej len živnostenský úrad)
petíciu prešetril – preskúmal jej vecnú stránku vo vzťahu k platnej právnej úprave. Pri tomto zistil
nasledovné:
1/ V živnostenskom registri č. 330-18420 spoločnosť REMP s. r. o., so sídlom Podmanín 185,
017 01 Považská Bystrica, IČO: 45 716 781 nemá k žiadnemu predmetu podnikania zapísanú
prevádzkareň na ulici Jesenského alebo ul. Družstevnej v Považskej Bystrici.
2/ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky stanovuje v článku 2 ods. 2 a ods. 3:
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Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom,
ktorý ustanoví zákon.

-

Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal
niečo, čo zákon neukladá.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov upravuje v § 17 ods. 5 oznamovanie zriadenia prevádzkarne príslušnému
živnostenskému úradu. Podľa tohto ustanovenia na základe živnostenského oprávnenia možno
prevádzkovať živnosť aj v neskôr zriadených prevádzkarňach (zriadených neskôr ako pri
ohlásení živnosti). Podnikateľ oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému
živnostenskému úradu.
3/ Živnostenský zákon neukladá povinnosť podnikateľovi pri oznámení zriadenia prevádzky
dokladať k oznámeniu akékoľvek listiny preukazujúce napr. vlastnícke alebo užívacie právo
k nehnuteľnosti, súhlas určitých osôb alebo orgánov so zriadením.
Živnostenský úrad vo vzťahu ku zriadeniu prevádzkarne plní iba registračnú povinnosť, t. j.
zapíše prevádzkareň do príslušnej časti živnostenského registra.
ZHRNUTIE
Na základe zistení prešetrenia petície je možno kvalifikovať nesúhlas vyjadrený v jej úvode ako

názor na očakávaný vznik určitej právnej skutočnosti, s ktorou by mal byť spojený (podľa
subjektívneho názoru účastníkov petície) vznik viacerých negatívnych javov.
Účastníci petície iba na základe subjektívnej domnienky, bez poznania skutočného charakteru
a váhy javov, ku ktorým by zriadením prevádzky hypoteticky malo dôjsť, žiadajú Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor živnostenského podnikania o „nepovolenie zriadenia prevádzky“ na
uliciach Jesenského a Družstevná v Považskej Bystrici a žiadajú vykonať opatrenia („úkony“)
aby k „povoleniu vybudovania prevádzky“ a iných priestorov slúžiacich na podnikanie nedošlo.
Takúto hypotézu o vzniku negatívnych javov zapríčinených určitou právnou skutočnosťou, ktorá
ešte nenastala, nemožno kvalifikovať ako právne relevantný dôvod na konanie štátneho orgánu
vo veci ochrany verejného alebo iného spoločného záujmu.
Živnostenský úrad, ako štátny orgán, môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Akékoľvek konanie živnostenského úradu vopred cielene smerujúce ku zmareniu zriadenia
prevádzkarne alebo k znemožneniu podnikateľskej činnosti v priestoroch (prevádzkarni) v určitej
lokalite, by bolo konaním v rozpore so zákonom s predpokladom vyvodenia trestnoprávnej
zodpovednosti.
ZÁVER
Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve Vás upovedomujeme, že Okresný
úrad Považská Bystrica, odbor živnostenského podnikania predmetnej petícii nemôže
vyhovieť keďže účastníci petície žiadajú štátny orgán o konanie, ktoré by bolo v rozpore
s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb.
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o živnostenskom podnikaní upravujúcimi povinnosti podnikateľa
živnostenského úradu vo vzťahu k zriadeniu prevádzkarne.

a kompetencie

POZNÁMKA
Právnym záverom živnostenského úradu nie sú dotknuté kompetencie mesta Považská Bystrica,
ako druhého adresáta petície, ak takéto vo vzťahu k veci vyplývajú, napr. z „územného plánu
mesta“, platných VZN a pod..

S pozdravom

...................................................
Ing. Vladimír Lefko
vedúci odboru živnostenského podnikania
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