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Vec
Rozhodnutie o zákaze zhromaždenia č. 01/2018/ZH/Pr
Mesto Snina týmto rozhodnutím v zmysle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 84/1990 Zb.
o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov a ustanovením § 46 a 47 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zakazuje
usporiadanie verejného zhromaždenia oznámeného 10. 08. 2018 mestu Snina zvolávateľom:
Milan Mazurek, Kúpeľná 70, 059 01 Spišská Belá, zvolané na deň 17.08.2018 v čase od 17.30hod.
do 19.30hod., miesto konania:Námestie na Ul. strojárskej.
Odôvodnenie:
Zvolávateľ: ,,Milan Mazurek, Kúpeľná 70, Spišská Belá, doručil na Mestský úrad v Snine v zmysle
§ 6 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve mestu Snina dňa 10. 08. 2018 Oznámenie
o usporiadaní verejného zhromaždenia s miestom konania Snina – námestie na Strojárskej ulici
a dátumom konania 17. 08. 2018. Cieľom zhromaždenia je cit.: ,,Poukázať na vysoký nárast
kriminality neprispôsobivých občanov a žiadať zvýšenú intenzitu práce Policajného zboru
v rizikových a problémových lokalitách a obcí v okrese Snina“.
Mesto Snina ako správny orgán preskúmal uvedené oznámenie a zistil, že síce vyššie citovaný cieľ,
resp. účel zhromaždenia nie je v priamom resp. doslovnom rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 písm.
a) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len:
„zákona“), ale vo vzťahu k iným skutočnostiam ako:
-

Podanie Generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára Najvyššiemu súdu SR (dňa 24. mája
2017),ktoré vychádza z vyhodnotenia rozsiahlych zadovážených podkladov, ktoré ukázalo,
že politická strana ĽSNS (ktorej poslancom NR SR je aj zvolávateľ), ako extrémistická
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politická strana s fašistickými tendenciami, svojím
porušuje Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy.

programom

a

činnosťou

-

Čo sa týka osoby zvolávateľa – pána Mazureka, poslanca NR SR - momentálne voči nemu
prebieha trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchanie trestného činu podnecovania,
hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase..., a tiež konanie
Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici,
kde sudca rozhodol trestným
rozkazom, ktorým uznal poslanca za vinného z prečinu hanobenia národa, rasy a
presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich
príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti a etnickej skupine. Rozhodnutie
ešte nie je právoplatné.

-

Treťou skutočnosťou je definovanie samotného cieľa zhromaždenia, mesto Snina aj na
základe informácie poskytnutej OO PZ Snina, nemá vedomosť o tom, aby v meste a okrese
Snina bola v súčasnosti výrazne zaznamenaná zvýšená kriminalita.

Záver: správny orgán má za to, že skutočný účel zhromaždenia je iba zastieraním iného účelu
a takéto zhromaždenie vzhľadom na skutočnosť, že v meste Snina ako aj okrese žije početnejšia
skupina, vočiktorej zhromaždenie smeruje, považuje mesto Snina za vysoko rizikové aj vzhľadom
na skutočnosti vyššie uvedené (podanie GP SR na NS a trestné stíhanie zvolávateľa).
Z týchto dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Toto Rozhodnutie
jepreskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.
Toto Rozhodnutie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Snina dňa 13. 08. 2018.Rozhodnutie
je zvolávateľovi doručené dňom vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli mesta, t. j. 13. 08.
2018.

..................................................
Ing. Štefan Milovčík

Na vedomie: Peter Demjan, Starinská 2237/80, 066 01 Humenné,
Milan Mazurek, Kúpeľná 70, 059 01 Spišská Belá,
OO PZ Snina, Študentská 1450/13, 069 01 Snina,
Mestská polícia Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina,
Mesto Snina, spis.
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