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Důvodová správa

K Či. 1:
Úprava VZN Č. 9/200BNZN o miestnych daníach a míestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady sa týka jednoznačného zadefinovania záberu verejného priestranstva formou vystavenia
tovaru pred prevádzkarňami. Doteraz VZN nešilo len daň za vystavenie drobných umeleckých predmetov,
drobných remeselných výrobkov, kvetin a výrobkov z kvetin na okrasné účely, priesad kvetin a priesad
2eleniny na verejnom priestranstve, ktoré je pniľahlé k stánku s trvalým stanovištom alebo pnirahlé
k prevádzkarni a nedefinovalo možnost vystavenia aj mého druhu tovarov, který súvisi s činnosťcu
prevádzkarne.

Navrhovaná zmena sadzby dane za vystavenie tovaru pred prevádzkou v zmysle 529, ods. (9), písm.
b) z 0,1 00 €Jm2/deň na 0,01O €/m2/deň teda rieši a znižuje výšku dane za vystavenie drobných umeleckých
predmetov, drobných remeselných výrobkov, kvetin a výrobkov z kvetín na okrasné účely, priesad kvetin
a priesad zeleniny na verejnom priestranstve. ktoré je prirahlé k stánku s trvalým stanovištom alebo prirahlé
k prevádzkarni a doplnenim 5 20 ods. 9), rieši aj sadzbu dane za mé druhy tovaru, ktoré súvisia
s prevádzkarňou.

Týmto opatrenim chceme zabezpečif jednak zvýhodnenie podmienok pre majiterov prevádzok pri
vystavovani tovarov na verejnom priestranstve a zlepšenie podnikaterského prostredia v našom meste
a taktiež opatrenie vznáša do systému poriadok, nako[ko problematiku bližšie definuje austanovuje
maximálnu rozlohu záberu verejného priestranstva na G m2 pne tento účel, za ktorý sa bude vyberat táto
minimálna daň vo výške 0010 €1m2/deň. Pri prekročeni tejto plochy bude vyberaný zvýšený poplatok vo výške
5 €Im2ldeň, ktorý má vďaka svojej výške zabrániť prilišnému zábew verejného priestranstva na úkor jeho
ostatných funkcií.

Predmetná úprava daňových sadzieb bude mať vplyv na prijmovú stránku rozpočtu mesta, položka č.
100— Daňové prĺjmy, podpoložka č. 133012— Ostatné — zvláštne užlvanie v predpokladanej výške 150 €Irok,
čo predstavuje pokles o približne 50 €Jrok pred týmto návrhom. Vplyv na prijmovú časť rozpočtu je minimálny
a to z dóvodu, že je predpoklad, že aj napriek znĺženiu sadzby dane döjde k zvýšenému záujmu podnikaterov
o takýto záber verejného priestranstva.

Doteraz bob vystavenie mého tovaru ako drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných
výrobkov, kvetín a výrobkov z kvetin na okrasné účely, priesad kvetin a priesad zeleniny. hodnotený podra 5
29, ods. 9) písm. a) ako záber verejného priestranstva na účely propagačné a prezentačné, za čo bola
vyberaná daň vo výške 2950 €1m2/deň. Vďaka tejto vysekej výške dane a aj vďaka tomu, že VZN podrobne
neriešilo možnost vystavenia něho druhu tovarov, dochádzalo k vystavovaniu tovarov na verejných
priestranstvách bez povolenia mesta a tým k neregulácii záberu verejných priestranstiev.

K Či. 2:
Dňa 03. 07. 2017 z Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši mesto Liptovský Mikuláš pnijabo

„Upozornenie prokurátora na nečinnost Mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s postupom podra 5 81 ods. 3
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vzhľadom na toto upozornenie bol pripravený návrh dodatku VZN č. 9/200BNZN.

Všetky dokumenty týkajúce sa novelizácie Čl. 2 sú súčastou prilohy.
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NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Č zodňa

ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
Č. 912008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením 5 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni
v zneni neskorších predpisov a ustanoveniami 57 ods. 4, 5 B ods, 2, 512 ods. 2 a 3, 516 ods. 2, 517 ods.
23,4,5 99g ods. 2,529, 536,543,551, 559. 577 ods. 5,561 ods. 4, 583,5103 ods.1 a 2 zákona
Č. 562/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zneni neskoršich predpisov (ďalej len »zákon‘ č.58212004 Z. z.) vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš
toto všeobecne závšzné nariadenie:

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni VZN Č. 5/2009 Zo dňa 14. 05. 2009, v zneni
Č. 7/2011 zo dňa 28. 11. 2011, vzneni VZN Č. 6/2012 zo dňa 8. 11, 2012, vznen[ VZN Č. 8/2012 zo dňa
13.12.2012, v zneni VZN Č. 11/2013 zo dňa 12. 12. 2013, v Zneni VZN Č. 7/201620 dna 12.5. 2016. v znení
VZN Č. 11/2016 zo dňa 8. 8.2016 a v zneni VZN Č. 14/2016 zo dňa 18. 11. 2016 sa meni a dopíňa takto:

1. V 5 26 ods. (3) sa za slovami »stráženého parkoviska“, vkladajú slová „vystavenie tovaru pred
prevádzkarňou“

2. V 5 26 sa doplňa ods. (9) nasledovného Znenia:

„Vystavenĺm tovaru pred prevádzkou na dočasne vymedZenom phestore sa rozumie vystavenie len
takého tovaru, ktorý patri R priíahlej prevádzkarni a súvisi s jej činnosťou. DoČasne vymedzený
priestor na vystavenie tovaru nesmie byť ohraničený žiadnym prenosným alebo trvalým zariadenim
a objektom.“

3. V5 29, ods. (9), písm. b) sa meni výška sadzby dane z „0,100 C/mVdeň“ na „0,010 €/m2/deň“

4. V5 29, ods. (9) sa dopíňa písm. c) nasledovného znenia:

»na účely vystavenia tovaru, ktorý patri k priľahlej prevádzkarni a súvisi s jej činnosťou v celkovej
ploche doG m2 0,010 €Jm2/deň

5. V5 29, ods. (9) sa dopíňa písm. d) nasledovného znenia:

„na účely vystavenia tovaru, ktorý patrí k priľahlej prevádZkarni a súvisi s jej činnosťou za každý aj
začatý m2 nad 6 m2 celkovej plochy 5 €1m2/deň“
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Či. 2

1 V 5 56 ods. (1) sa pávodné znenie nahrádza nasledovným znenim:

(1) Poplatok sa platĺ za Činnosti nakladania so zmesovými komunálnymi odpadmi, Činnosti nakladania
s biologicky rozložiterným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
nevzťahuje rozšĺrená zodpovednosť výrobcov, náklady spósobené nedůsledným triedenim oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozširená zodpovednosť výrobcov a náklady
presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

Poplatok nezahřňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a náklady na
zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje
rozširená zodpovednosť.

Čl. 2

1. Mestské zastupiterstvo V Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadenĺ
dňa

2. VZN Č. I2O17NZN nadobůda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

3. Všeobecne záväzné nariadenie Č. /2O17NZN, ktorým sa meni a dopíňa VZN Č. 9/200BNZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nadobúda úČinnosť

Ing. Ján BIcháČ, PhD.
primátor mesta
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OKRESNÁ PROKURATÚRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš 27. júna 2017

Mesto Liptovský Mikuláš
Mestský úrad
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Vec
Upozornenie prokurátora na
s postupem podľa 81 ods.
a doplneni niektorých zákonov.

MIS[KV (kÁl) -

LIPTO\SKV MIKULM ‘

— 3 -07- 2017
Č. IJsnJu I -

- -

nečinnosť Mesta Liptovský Mikuláš
3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odDadoch
v zneni neskoršich oredoisov

Podra 5 28 ods. 1 zákona Č. 15312001 Z. z. o prokuratúre, v zneni neskoršichpredpisov (ďalej len „zákon o prokuratůre“), v spojeni so znenim 5 29 ods. 1 zákonao prokuratúre podávam týmto Mestu Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524, Štůrova1989/41, Liptovský Mikuláš, ako subjektu povinnému postupovať v intenciách 5 81ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnen niektorých zákonovv zneni neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadech“),

upozornenie prokurátora

na porušenie ustanovenia 5 81 ods. 3, v spojeni se znenlm 5 135 ods. 15 zákonao odpadoch, per analogiam, spbsobené nečinnosťou Mesta Liptovský Mikuláš, akosubjektu povinného prostrednicwom všeobecne záväzného nariadenia us[anoviťvýšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a ich zahrnutie domiestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aleboustanoviť iný spósDb ich úhrady a povinného zosúladiť všeobecne záväzné
nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi cdpadmi a drobnými stavebnýmiodpadmi vydané podľa doterajšich právnych predpisov se zákonem o odpadech do30. júna 2016, per analogiam, ve vzťahu R obsahu úpravy 56 ods. 1 všeobecnezáväzného nariadenia Mesta Liptovský Mikuláš č. 9/200BNZN o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v spojeni seznenim 5 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáineodpady a drobné stavebné odpady, v zneni neskoršich predpisev (ďalej len zákono miestnych daniach“).

v súvislosti
a o zmene
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Od óvo d ne n je

Dňa 23. 03. 2017 bola prokurátorom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš
v Meste Liptovský Mikuláš vykonaná previerka zachovávania zákonnosti, ktorej
predmetom okrem mého bola kontrola existencie všeobecne závázného nariadenia
prijatého mestom v zmysle 5 81 ods. 3 a 8 zákona o odpadoch a súladnosti jeho
obsahu s právnymi predpismi vyššej právnej sily. V tejto súvislosti boll mestom
prokurátorovi predložené všeobecne záväzné nariadenia Mesta Liptovský Mikuláš č.
9i2008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a 6. 812016NZN o nakladani s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „VZW),
pričom preštudovanim ich textu bola zistená absencia úpravy v intenciách 5 81 ods.
3 zákona o odpadoch, ako aj nesúlad obsahu ustanovenia 5 56 VZN Č. 9i2DOBNZN
s aktuálnym znenim 5 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach.

Podía 5 6 ods. 1 zákona č. 35911990 Zb. o obecnom zriadeni, v zneni
neskoršich predpisov (ďalej len zákon c obecnom zriadeni‘) obec mčže vo veciach
ůzemnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s
Ustavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré bdi
ratifikovaně a vyhlásené spésobom ustanoveným zákonom.

Podra 5 81 ods. 3 zákona o odpadoch náklady na zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad znáša póvodný póvodca odpadu. Obec ustanovi vo všeobecne
záväznom nariadeni výšku týchto nákladov a loh zahrnutie do miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spčsob ich úhrady.

Podľa 5135 ods. 15 zákona o odpadoch obec je povinná všeobecne záväzné
nariadenie obce o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vydané podľa doterajšich právnych predpisov uviest do súladu s týmto
zákonom do 30. jůna 2016.

Podía 5 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach poplatok sa platí za

a) činnosti nakladania So zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje
rozširená zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spásobené nedésledným triedenim oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozširená zodpovednosf výrobcov
a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podía osobitného predpisu.

Preštudcvanim obsahu obidvoch VZN som zistil, že mesto s odkazom na
znenie 5 135 ods. 15 zákona o odpadoch nevyužilo zákonnú možnosť a so
zákonodarcom v 81 ods. 3 zákona o odpadoch uloženou povinnosťou sa
nevysporiadaLo v rámci aktualizácie prislušných ustanoveni VZN Č. 9/200BNZN.
Reflektovať na znenie 5 81 ods. 3 druhá veta zákona o odpadoch v plnom jeho
rozsahu však opomenulo aj vo VZN Č. 8/2O16NZN. V5 5 písm. a) VZN Č.
812016NZN sice konštatuje právo pčvodcu a držiteFa odpadu na zabezpečenie
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zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad a poskytnutie zbernej nádoby na
triedený odpad, na odpady z papiera, plastov, skla v množstve a druhu
zodpovedajúcom systému zberu v meste a čiastočne odkazuje na obsah úpravy 81
ods. 3 prvá veta zákona o odpadoch tým, že uvádza, že náklady na zbemú nádobu
na zmesový komunálny odpad znáša póvodný póvodca odpadu, avšak súčasne
nedostatočne reflektuje na znenie 5 81 ods. 3 druhá veta zákona o odpadoch.
Ustanovenie 5 81 ods. 3 druhá veta zákona o odpadoch má pritom pre jednotku
územnej samosprávy povahu povinnosti, ktorá prostrednicwom mestom prijatého
VZN umožni pčvodnému pövodcovi odpadu zĺstiť výšku platby za zbemú nádobu,
skutočnosť, či táto je alebo nie je súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podFa 5 77 a nasledujúcich zákona o miestnych daniach alebo
zistiť pripadný iný spósob úhrady nákladov bezprostredne spojených s obstaranim
zbernej nádoby. S odkazom na obsah a charakter zákonnej úpravy vyjadrenej
znenim 5 81 ods. 3 druhá veta zákona o odpadoch je potom možné na strane Mesta
Liptovský Mikuláš konštatovať opomenutie a nečinnosť v súvislosti s prijatim
podzákonnej právnej úpravy.

Totožný nedostatok bol potom zistený aj vo vzťahu k novelizácii, ktorou bob
dotknuté znenie 5 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach, čo však dosiaľ nenašlo
svoje vyjadrenie v ustanoveni 5 56 ods. 1 VZN Č. 912008NZN. V tejto súvislosti
považujem za potrebné dať do pozornosti mesta, že rozsah platenia poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebně odpady tak, ako je mestem deklarovaný
v ustanoveni 5 56 ods. 1 VZN Č. 9/2008NZN bol súladným s právnym predpisom
vyššej právnej sily, v danom pripade znenim 5 77 ods. 1 zákona o miestnych
daniach, do 30. 06. 2016. Aktuálne znenie predmetného zákonného ustanovenia
reflektuje na zmenu vyvolanú v právnom poriadku Sbovenskej republiky prijatim novej
právnej úpravy v oblasti odpadového hospodársWa v podobe zákona o odpadoch.
S odkazom na požiadavku vyjadrenú znenim 5 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadeni
a s prihliadnutim na zistenie, že text VZN Č. GI2008NZN bol novelizovaný naposledy
dňa 18. 11. 2016, ato VZN Č. 1412016NZN, teda už po platnosti aůčinnosti zmeny
dotýkajúcej sa ustanoven(a 5 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach a tým aj 5 56
ods. 1 VZN Č. 9/200BNZN, je preto nevyhnutné ďalšou novelizáciou podzákonnej
právnej úpravy dodatočne dosiahnuť jej súlad so znenim príslušného zákonného
ustanovenia.

Na základe všetkých vyššie uvádzaných skutočností som preto dospel k
záveru, že Mesto Liptovský Mikuláš zostabo vo veci prijatia všeobecne záväzného
naňadenia aj v zmysle 5 81 ods. 3 druhá veta zákona o odpadoch a v novelizácii 5
56 ods. 1 VZN Č. 9I200BNZN, nečinným. Preto podanie upozornenia prokurátora v
predmetnej veci považujem za dövodné a navrhujem, aby:

primátor Mesta Liptovský Mikuláš, po oboznámeni sa s dóvodmi prokurátorom
prijimaného opatrenia, zabezpečil spracovanie návrhu všeobecne záväzného
nariadenia v intenciách 5 81 ods. 3 druhá veta zákona o odpadoch
a novelizácie znenia 5 56 ods. 1 VZN Č. 912008NZN a ich predloženie
mestskému zastupiteřstvu mesta za účebom ich prerokovania a pripadného
schválenia.

Podľa 5 29 ods. 3, 4 zákona o prokuratúre orgán verejnej správy je povinný
vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskčr však do 30 dni od jeho



doruČenia. Ak orgán verejnej správy zisti, že upozornenie prokurátora je dövcdné, jepovinný v Iehote podľa odseku 3 cdstrániť protiprávny stav a o prijatých opatreniach
upovedomiť prokurátora.

IQ, —

I. Hfl \
to cr -

- t‘ —-

Mgr. Peter Volkovics
4 prokurátor
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Váš list Číslo/zo dňa Naše Číslo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
Pd 69117/5505 MsU/DaP/2017/5259-2lAMak Ing. A. Makovcká/264 07. 07. 2017

Vec
Žiadosľ O predlženie lehoty

Dňa 03. 07. 2017 bol na MsÚ doručený list. Upozomenie prokurátora na nečinnosť mesta
LIptovský Mikuláš v sůvislosti s postupom podFa 5 61 ods. 3 zákona Č. 79/2015 Z. z. O odpadoch
a o zmene a doplnenl niektorých zákonov, v zneni neskoršich predpisov, v ktorom ukladáte
povinnosf odstrániť protřprávny stav naJneskČr do 30 dni od doručenia upozornenia

Vzhradom na skutočnosť, že povinnosťou mesta je vyvesiť návrh VZN v lehote 15 dni pred
rokovanlm mestskho zastupiterstva a najbIižšie neplánované MsZ v súvislosti a s touto úpravou je
naplánované na 2. dekádu augusta 2017, Vás týmto žiadame o pred[ženie lehoty na odstránenie.
Q prijatých opatreniach Vás budeme informovať.

Ďakujem.
MESTO UPTOfť<y MiKULA

M ESTS KV U RAD
031 42 UPTO$Ky MIKULÁŠ

Spozdravom 6-14Ď*jIng. J Blc PhD
primátor m sta

Tclcfdn Fax E-mail lntcmI ičo
+421‘34556 Sl 11-12 —2214456213 Yb l.n€kubwSmikulas.sk www.mikuIsk 00315523
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Upozornenie prokurátora — Dredlženie lehoty

Vzmysle Vašej požiadavky uvádzanej v prípise Zo dňa 07. 07. 2017, Č.

MsU/DaF/2017/5259-2/AMak, Vám oznamujem, že tůto som vzal na vedomie.

SúČasná právna úprava vychádzajúca Zo znenia 29 ods. 3, 4 zákona č. 153/2001

Z. z. o prokuratúre, v zneni neskoršich predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre“),

csobitne nepozná možnosť predlženia lehoty na vybavenie opatrenia prijatého

prokurátorom. V tejto súvislosti preto nie je v možnostiach prokurátora Vašej

požiadavke oficiálne vyhovieť. S prihliadnutlm na skutočnosť, že vybavenie

upozornenia prokurátora zo dňa 27. 06. 2017, Č. k. Pd 69/17/5505-2, okrem mého

vyžaduje aj spracovanie a prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia

mestským zastupiteľstvom, však splnenie povinnosti vyplývajůcej zo znenia 29

ods. 3, 4 zákona o prokuratúre v zékonnej Iehote nebudem urgovať. Záverom Vás

však žiadam, aby mi bol oznámený termín zasadnutia mestského zastupiterswa, na

ktorom bude o návrhu všeobecne závázného nariadenia konané a rozhodované

a v pripade jeho prijatia dodatcčne predložený aj samotný text všeobecne

záväzného nariadenia spolu s prezenčnou listinou a zápisnicou zo zasadnutia

mestského zastupiteľstva. Za kladné, včasné a úplně vybavenie mojej požiadavky

zároveň vopred ďakujem.

‘ n-CC‘ ..-ttC—

Mgr. Peter Volkovics
prokurátor

Te le ÍÓ n
+421 44 5524237

E-mail
podatelnaop(fli®genpro.gov.sk

Mgr Peter Volkovics

Fax:
÷421 44 5522935
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Vec
Oznámenie termInu zasadnutia mestského zastupiterstva v súvslosti s Upozornenim prokurátora —

predlženie lehoty.

Najbližšie neplánované Ms? sa bude konat dňa 17. 08. 2017. O prijatých opatreníach Vás
budeme informovaf

Ďakujem ‚.

. .4 I

MESTO UPT‘ .
K....-- -

MST5KY URAD

S pozdravom 031 4Zj.IPTC,SKY MIKULÁŠ

Ing. n Boh . PhD
primátor r7sta
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