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Vážený pán 

Viliam Záhorčák 

primátor mesta 

Michalovce 

 

 

Vážený pán primátor, 

 

 

 dovoľujem si Vás týmto upozorniť na protizákonný postup zo strany Mestského úradu 

Michalovce (ďalej len „mestský úrad“) a jeho pracovníkov. Vec sa týka verejného 

zhromaždenia, ktoré na štvrtok  1. augusta 2013 zvolal Marek Tatarko, predseda Slovenskej 

asociácie Falun Gongu. Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia bolo mestskému úradu 

doručené dňa 10.7.2013. V oznámení bolo ako miesto konania zhromaždenia uvedené 

Námestie Osloboditeľov v Michalovciach, pričom zhromaždenie sa malo uskutočniť v čase 

od 10:00 do 18:00 hod.  

 Mesto Michalovce svojvoľne posúdilo oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia 

v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o zhromažďovacom práve“) ako žiadosť o iné užívanie verejného 

priestranstva a „povolilo“ užívanie verejného priestranstva v Michalovciach, pričom určilo, že 

sa má uskutočniť v Parku študentov, teda na inom mieste, než bolo uvedené v oznámení. 

 Podľa čl. 28 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) „Právo pokojne 

sa zhromažďovať sa zaručuje.“ Podľa čl. 28 ods. 2 ústavy „Zhromaždenie sa nesmie 

podmieňovať povolením orgánu verejnej správy.“ Mesto nemá právomoc riadne ohlásené 

zhromaždenie povoľovať. Mesto má podľa zákona o zhromažďovacom práve právomoc 

ohlásené zhromaždenie zakázať, ale iba zo zákonom stanovených dôvodov, zákonom 

stanoveným postupom a v zákonom stanovenej lehote. Mesto nemá právo „prekvalifikovať“ 

verejné zhromaždenie oznámené podľa zákona o zhromažďovacom práve na iný typ aktivity 

a takúto aktivitu následne „povoľovať“ a určovať jej ďalšie podmienky, napr. zmeniť miesto 

jej konania.  

 „Povolenie na užívanie verejného priestranstva“ na základe svojvoľného 

a protizákonného prekvalifikovania ohláseného verejného zhromaždenia vydala Ing. Anna 

Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja mestského 

úradu. S Marekom Tatarkom v tejto veci z pracovníkov miestneho úradu ďalej komunikovali 

prednosta mestského úradu Ing. Zdenko Vasiľ, jeho zástupca JUDr. Gabriel Dorič a odborný 

referent miestneho rozvoja Ing. Peter Kolbenhayer.  

 Žiadam Vás týmto, aby ste prešetrili protizákonný postup pracovníkom mestského 

úradu, ktorým bránili v uskutočnení riadne a v súlade so zákonom ohláseného verejného 

zhromaždenia a tým aj výkonu ústavou garantovaného zhromažďovacieho práva. 



 Zároveň Vás vyzývam, aby ste v tejto veci bezodkladne zabezpečili obnovenie 

zákonného stavu a zabezpečili, aby zhromaždenie nebolo rušené a mohlo sa riadne 

uskutočniť.  

 Podľa § 11 ods. 1 zákona o zhromažďovacom práve „O zákaze zhromaždenia (§ 10) 

alebo čase jeho ukončenia (§ 9) rozhodne obec bezodkladne, najneskôr však do troch dní od 

okamihu, keď dostala platné oznámenie.“ Ak obec v tejto lehote zhromaždenie nezakáže 

a nevyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli, môže zvolávateľ 

zhromaždenie uskutočniť (§ 11 ods. 2). Keďže mesto Michalovce zhromaždenie zákonom 

stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote nezakázalo, nič nebráni jeho 

uskutočneniu. 

 Na základe dohovoru so zvolávateľom zhromaždenia Marekom Tatarkom Vás týmto 

informujem, že zhromaždenie sa uskutoční tak, ako bolo ohlásené, teda dňa 1.8.2013 v čase 

od 10:00 do 18:00 na Námestí Osloboditeľov v Michalovciach.  

 Dovoľujem si Vás informovať, že sa na zhromaždení zúčastním a v prípade, že príde 

k pokusu o jeho narušenie zo strany pracovníkov mestského úradu, príslušníkov mestskej 

polície alebo iných osôb, požiadame o poskytnutie ochrany príslušný útvar Policajného zboru 

Slovenskej republiky. 

 Chcel by som Vás zároveň upozorniť, že podľa zákona o zhromažďovacom práve sa  

priestupku voči zhromažďovaciemu právu dopustí ten, kto neoprávnene sťažuje účastníkom 

zhromaždenia prístup na zhromaždenie alebo im v tom bráni  (§ 14 ods. 2 písm. b)), 

neprístojným správaním bráni účastníkom v splnení účelu zhromaždenia (§ 14 ods. 2 písm. e)) 

alebo neoprávnene a úmyselne zabráni inému vo výkone zhromažďovacieho práva (§ 14 ods. 

2 písm. h)). Za takýto priestupok môže byť uložená pokuta do 165 eur. Porušovanie slobody 

združovania a zhromažďovania je trestným činom podľa § 195 Trestného zákona, za 

spáchanie ktorého možno uložiť trest odňatia slobody až na dva roky. 

 Verím, že ako primátor mesta Michalovce nepripustíte, aby na jeho území dochádzalo 

k porušovaniu zákonov zo strany pracovníkov mestského úradu a aby sa nerešpektovali 

ústavou garantované práva občanov. 

 

S pozdravom 

 

Ondrej Dostál 

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 

 

V Bratislave dňa 31. júla 2013. 

 

 

 

 

 


