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Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného 
podl'a § 28 ods. 1 zákona Č. 153/2001 Z. z. Vydanie: 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 


dňa: 21.9. 2015 číslo: .../2015 

k prerokovaniu upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. 1 zákona Č. 153/2001 
Z. 1:. o prokuratúre v znení neskoršich predpisov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

prerokovalo 
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov sp. zn, Pd 201/1517707-3 zo dňa 
26.8.2015 podaného podľa § 28 ods. 1 zákona Č. 153/2001 z. o prokuratúre v zneni 
neskorších predpisov, 

žiada 
primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú, 
zabezpečiť predloženie takého návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v mesiaci november 2015, ktorý bude v súlade so 
zákonom Č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisov. 
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Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného,:;1 podl'a § 28 ods. 1 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokura.túre Vydanie: 
v zneuí neskorších predpisov

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Dňa 31.8. 2015 bolo Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove doručené upozornenie 
Okresnej prokuratúry v Prešove sp. zn. Pd 20111517707-3 zo dňa 26.8.2015 podaného podľa § 2S 
ods. 1 zákona Č. 153/200 l Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci porušenia § 6 
ods. l zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon o obecnom zriadení") v spojení s ust. § 83 ods. I zákona Č. 582/2004 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov (ďalej "zákon č. 582/2004 Z.z."), ku ktorému došlo nečinnosťou Mesta 
Prešov. 

Nečinnosť Mesta Prešov spočíva v tom, že vo V šeobecne záväznom nariadení mesta 
Prešov č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 

len "VZN") neupravilo pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku v súlade 
s ust. § 83 ods. l zákona Č. 582/2004 Z. z. 

Podľa § 81 ods. l prvá veta zákona Č. 582/2004 Z.z.: "Poplatok obec vyrubuje 
každoročne rozhodnutím na celé zdaJlovacíe obdohíe. " 

Podľa § 81 ods. 4 zákona Č. 582/2004 Z.z.: "Obec moze určíť platenie poplatku 
v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa 
vyrubuje poplatok " 

Podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.: "Obec us/anov! v.feobecne závazným nariadením k }. 
januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu. pri 
množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo 
jeho pomernej časti podla § ods.}, podmienky, ktorých sp/nenie má poplatník preukázať 
a podklady, ktoré má poplatník predložil' pri znížení alebo odpusteni poplatku podla § 82 od,' 
2. " 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubuje Mesto 
Prešov v zmysle § 81 ods. l prvá veta zákona č. 58212004 Z.z. každoročne rozhodnutím na celé 
zdaňovacie obdobie. Splatnosť poplatku je určená podľa ods. 4 zákona č. 582/2004 
v lehotách určených v rozhodnutí. Spôsob a lehota je určená v rozhodnutí podľa § Sl zákona a § 

zákona Č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok). 

Mesto Prešov nepoužilo vo VZN ustanovenie § 83 zákona Č. 582/2004 Z.z. v plnom 
rozsahu, t.j _ neustanovilo pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku. Spôsob 
a lehotu zaplatenia poplatku ustanovilo v rozhodnutí. 

Stotožňujeme sa so stanoviskom prokurátora. že Mesto Prešov opomenulo vo VZN 
zakotviť pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku a teda nerešpektovalo 
povinnosť stanovenú v ust § 83 ods.! zákona č. 582/2004 Z.z. 
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Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného:;;1 
podľa § 28 ods. 1 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre Vydanie: 

v znení neskorších predpisov 
Mesto Prešov 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
upozornenie prokurátora prerokovať, 

Oddelenie daní, poplatkov a podnikania MsÚ v Prešove začalo legislatívny proces 
prípravy novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrh nariadenia predloží Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Prešov na schválenie v mesiaci november 2015, 
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OKRESNÁ PROKURATÚRA PREŠOV 
Ul. Masary'.ova Č . 16,08001 PREŠOV 

MES TO pusov Me51 sky úrad v PreioY81 1 
t./'lto Icliw: JA.crd,. "Ilh: 

Mesto Pre§ov lJlltk . Ilhota 
Ooi lo: 3 1 -08- 201:5 IIIoli ni"Mestské zastuplterstvo 

Hlavná ul. Č. 73 PrlI,hr. I\'ylIm ;r 
080 01 Prešov 

frldlntd tlllO ecitll ~c.t..., 1111 ZIt:s (015' 

VM iisl člslo/zo dňa NaSe čislo : Vybavuje/ 'lf: Prešov 

Pd 201 /15/7707 - 3 JUDr. Ing. Birčáková 26.082015 


051 /77 311 59 


Vec: Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona Č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

Okresný prokurátor v Prešove pre porušen ie ust. § 6 ods 1 zákona SNR č . 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "za kon o 
obecnom zriadení") v spoj ení s ust § 83 ods. 1 zakona č . 582/2004 Zz. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskor~ich predpisov (O'alej len ;,zákon C. 5'82/2004 Z z ." ) , ku ktolému došio 

neč i nnosťou MesIa Prešov spočívaJúcou v tom, že vo Všeobecne záváznom nariadeni 
mesta Prešov Č . 11/2012 o miestnom popJatku za komunalne odpady a drobné 
stavebné odpady neupravilo pri množslvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia 
poplatku v súlade s ust . § 83 ods. 1 zákona Č. 582/2004 Zz , podáva podl'a § 28 ods. 1 
zakona č . 153/2001 Z z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon 
o prokuratúre") 

upozornenie prokurátora. 

Odôvodnenie: 

Tunajšia okresná prokuratúra v súvislosti s vybavovaním podnetu preskúmala 
zákonnosť Všeobecne zavázného nariadflnia mesta Prešov Č. 11 /2012 o miestnom 
poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "VZN č. 

11 /2012"). 

Podra § 6 ods. 1 zakona o obecnom zriadení obec môže vo veciach územnej 
samospravy vydavať nariadenia: nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky , ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s 
ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a 
vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 



Podľa § 83 ods, 1 nikona Č , 582/2004 Z,z v znení účinnom ku dňu prijatia VZN 
obec ustanoví všeobecne závazným nariadením sadzby poplatku , hodnotu koeficientu, 
pri množstvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku , podm ienky na 
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukazal' 
pri vrateni poplatku alebo Jeho pomernej časti podl'a § 82 ods, 1 alebo pri znižení 
alebo odpustení poplatku podl'a § 82 ods, 2, 

Podl'a § 83 ods . 1 zákona č . 582/2004 Zz v uClnnom znení obec ustanovi 
všeobecne závazným nanadenim k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku 
v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a 
lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 
časti podra § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázal' a 
podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 
ods, 2. 

Mesto Prešov vo VZN Č. 11/2012 uložilo miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady , Mesto má zavedený aj množstvový zber. 

Po vykonanom preskúmaní bolo zistené, že Mesto Prešov už pri prijati VZN č 
11/2012 opomenulo vo všeobecne záväznom nariadení zakotviť pri množstvovom 
zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku tak, ako to ustanovoval § 83 ods, 
1 vtedy účinného zákona Č. 582/2004 Zz. Uvedené ustanovenie § 83 ods . 1 zákona 
Č. 582/2004 Z ,z, bolo neskôr zákonom č, 268/2014 Z,z. s účinnosťou od 15.10 2014 
novelizované tak. že obec ustanoví okrem iného vo všeobecne zavaznom nariadení pri 
m~lOžstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, Mesto Prešov vo VZN č, 
11/2012 neupravilo pri množstvovom zbsre spôsob a lehotu zaplatenia poplatku. a 
teda nerešpektovalo povinnosť stanovenú v ust. § 83 ods . 1 zákona Č . 582/2004 Z.z.. 

Na porušenie vyššie citovaného § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriaden i 
v spojení s ust. § 83 ods. 1 zákona Č . 582/2004 Zz Vás týmto upozorňujem 

a n a vrh uje m prijať nasledovné opatrenia : 

1) Prerokovať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva , 

2) Doplniť do VZN č, 11/2012 pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia 
poplatku v súlade s ust. § 83 ods, I zákona Č . 582/2004 Z,z . 

o prerokovani tohto upozornenia prokurátora a o prijatých opatreniach 
ma informujte v lehote do 30 dni odo dňa doručenia tohto upozornenia (§ 29 ods. 
2 zákona o prokuratúre). 

JUDr, M~al ule~ák 
povereny)'ýkonom funkcie 

okresného prokurátora 


