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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVQ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 13. 09. 2018 číslo /2018

K bodu: Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN Č. 1312017NZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorým sa mení a doplňa VZN Č. 9Í2008NZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskoršich zmien a doplnkov

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1. M5Z v Liptovskom Mikuláši dňa 14. 12. 2017 schválilo VZN Č. 1 3/2O17NZN.

2. Poslanec MaZ v Liptovskom Mikuláši Mgr. Vincent Kultan podal na Okresnú prokuratúru podnet

proti VZN Č. 13/2O17NZN. Prokurátor podal proti tomuto VZN protest.

3. ÚČelom ustanovenia VZN Č. 1312017NZN, proti ktorému prokurátor podal protest, bob zníženie

ťažko vymožiterných pohľadávok mesta u marginalizovanej komunity, ktorých suma bola viac ako

30tis. eur, ktoré sa od druhej % roku 2012 eXekučne nevymáhali. Vzhradom k zmene legislatĺvy

a zavedeniu osobných bankrotov tento spčsob riešenia pohradávok mesta už obČania od marca

2018 nevyužívajů.

4. Z analýzy externých eXekuČných konaní je celkovo vymožená 1/3 pohíadávok, ktoré boli

postúpené na vymáhanie v rokoch 2011 —2013.
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II. vyhovuje

protestu podanému prokurátorom Ckresnej prokuratůry Liptovský Mikuláš č. Pd 31/18/5505-4 zo dňa

09. 05. 2018 proti všeobecne závaznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2O17NZN

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým

sa meni a dopÍňa VZN Č. 9I200BNZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskoršich zmien a doplnkov

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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Dóvodová správa

Na základe podnetu Mgr. Vincenta Kultana zo dňa 08. 03. 2016 prokurátor Okresnej prokuratúry

Liptovský Mikuláš preskúmal zákonnosť VZN Č. 13/2O17NZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa meni a doplňa VZN Č. 9/2008NZN o miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskoršich zmien

a doplnkov, pričom zistil, že jeho prijatim bob porušené ustanovenie 5 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadeni, v zneni neskorších predpisov, v spojení so znením 5 29, 5 36, 5 43, 5 51, 5 59, 5 66,

576 a 583 ods. 1, 2 zákona č. 582/2004 Z. z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady a ustanoveniami 5103 ods. 5 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

a 5 2 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z, o dobrovorníctve a o zmene a doplneni niektorých zákonov, v zneni

neskoršich predpisov. Z uvedených dóvodov prokurátor Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš podal protest

prokurátora, ktorý bol doručený cez elD schránku 11. 05. 2018 a poštou 14. 05. 2018.

V zmysle protestu prokurátor uvádza, že obec v prijatom VZN čiastočne využila možnost danú jej

zákonodarcom a nespojilaju s tzv. splnomocňovacimi ustanoveniami vybraných druhov miestnych dani. Obec

může všeobecne záväzným nariadením ustanovit pripadné oslobodenia od dane abebo zniženia dane. Z textu

VZN pritom nie je možné zistif, za akých podmienok mesto daňový, či poplatkový dlh dlžnikovi odpustí a za

akých podmienok dájde výlučne k jeho pomernému zniženiu. Dlh na daňovej, či poplatkovej povinnosti nerobí

z daňovnika, či poplatníka dobrovornika v intenciách 5 2 ods. 1 zákona o dobrovoľnictve. Z návrhu vyplýva,

aby mesto, prostrednictvom mestského zastupiteľstva nahradilo VZN Č. 13/2O17NZN všeobecne záväzným

nariadenim mesta sůladným so zákonom.

V pr[pade, že mestské zastupiterstvo protestu vyhovie, je potrebné napadnuté VZN zrušit. pripadne

nahradit novým, ktoré bude v súlade 50 zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ato

bez zbytočného odkladu, najneskór do 90 dni od doručenia protestu prokurátora. Dila 21. 06. 2018 bola

podaná žiadost o pred[ženie lehoty. Odpoveďou bob vyjadrenie, ak postup pre objektivnu prekážku nie je

možný, je potrebné túto skutočnosť, spolu s predpokladaným terminom, do uplynutia ktorého bude o opatreni

rozhodnuté, oznámiť prokurátorovi p[somne, a to najneskár do uplynutia zákonnej lehoty. Oznámenie

o termine predkladania návrhu VZN súladného so zákonom a znenie návrhu VZN bob podané dňa

27. 07. 2018 prostrednictvom elD schránky na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši.

Mesto Liptovský Mikuláš hradá spósoby, aby znížilo Svoje nedoplatky najmä na komunálnom odpade.

Motívom pre zavedenie daného riešenia boba rastúca tendencia zvyšovania sa nedoplatkov za

miestne poplatky zo strany dlhodobých neplatičov, u ktorých nie je možné vymáhat daňový nedoplatok mým

spůsobom (v súbade so zákonom Č. 563/2009 Z. z.), a to najmá z radov obyvateľov marginabizovanej rámskej

komunity nášho mesta. Hľadal sa spósob vymáhania nedoplatkov na miestnom poplatku vzhíadom na to, že

doteraz sa nedoplatky u dlhodobých neplatičov vymáhali len externým exekútorom, a to s minimálnym

efektom. Na základe vykonanej lustrácie exekučných konaní vedených na všetkých okresných súdoch na

území Slovenskej republiky (ďalej len OS SR‘) bob zistené, že z 53 OS SR sú na 30 vedené exekučně

konania v celkovom počte 594, v ktorých vystupuje ako oprávnený mesto Liptovský Mikuláš, zast. JUDr.

Marián Alušic (súdny exekútor JUDr. Pavel Halás, JUDr. Dagmar Kováčová). Tieto eXekučné konania bobi

začaté z podnetu mesta Liptovský Mikuláš, ktoré v rokoch 2011 -2013 odstúpibo pohľadávky na vymáhanie
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JUDr. Mariánovi Alušicovi na základe Mandátnej zmluvy Č. 48/2011/Práv. zo dňa 03.03.2011. Mnohé exekúcie

bolí zastavené súdom z dóvodu nezákonného exekučného titulu. Takto zastavené exekučně konanie bob

vedené aj voči spoločnosti Korema, a. s., ktorej z dbvodu nesprávneho úradného postupu mesta vznikol nárok

na náhradu škody vo výške 922,32 eur s príslušenstvom, ktorý si uplatnila voči mestu v tomto roku (exekučne

vymáhaná poh[adávka za komunálny odpad za roky 2009—2011 vo výške 906,66 eur).

Vzhradom na to, že dlhodobí neplatiči neplatili svoje nedoplatky z dóvodu nedostatku vlastných

finančných prostriedkov a v dósledku vlastnej finančnej negramotnosti, tak sme predpokladali, že možnosť ich

odpracovania bude pre nás verkým prinosom s vysokou pridanou hodnotou pre uživateľa.

Keďže jednotlivĺ dlhodobí neplatiči vykonávali práce v prospech obce (t. j. práce verejnoprospešného

charakteru), bob daně riešenie prinosom pre všetkých obyvaterov nášho mesta.

Mesto Liptovský Mikuláš hodnotí sociálno-ekonomický dopad realizovaného riešenia tiež veľmi

vysoko, z nasledujúcich dóvodov:

• Z primárneho hradiska bola realizácia daného riešenia efektivnejšia. Exekučne vymáhané pohľadávky

(prostredníctvom externého exekútora) nedoplatkov za miestne dane a poplatky u cieíovej skupiny

dlhodobých neplatičov neboli totiž za obdobie od roku 2012 doteraz vymožené. Zniženie nedoplatkov

za miestne poplatky prostrednictvom realizovaného riešenia za obdobie od 01. 06. 2017

do 31, 12.2017 bob vo výške 10 269,57 €‚ odpracované hodiny v prospech mesta bali v rozsahu

4 111,5 hodín. Pracovalo 51 dobrovoľnikov.

• Zo sekundárneho hľadiska výkon dobrovofnickej činnosti formou prác verejnoprospešného charakteru

(údržba cintorinov, verejných priestranstiev a miestnych komunikácii; vykonávanie činností

súvisiacich s údržbou, čistením a dezinfekciou prostredia komunitného centra; vykonávanie činnosti

spojených s triedením odpadu z papiera a odpadu z plastov spolu s viac kombinovanými materiálmi

a obalmi kovov;...) prinieslo prospech celému mestu a všetkým obyvateíom. Zároveň tiež prinieslo

cierovej skupme „dlhodobých neplatičův‘ možnosť ziskať alebo obnoviť si svoje pracovně zručnosti

a návyky. Mnohl pracovali 1. krát vo svojom živote!

Záverom možno skonštatovať, že uvedený systém sa od marca 2018 nevyuživa. Neprihlásil sa

žiaden neplatič, ktorý by využil danú možnost‘. Od začiatku roku 2018 nám rapidne stúpa počet

osobných bankrotov, hlavne u dlhodobých neplatičov marginalizovanej komunity. K 07. 09. 2018 je to

72 osób s celkovým nedoplatkom 33894,27 eur hlavne za komunálny odpad. Bankrot dlžnika oddlžuje

tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktorě móžu byť uspokojené iba v konkurze na majetok dlžnika a to

v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené. Doterajšie exekučně konania voči neplatičom sú

zastavené. Všetky doterajšie konkurzy skončili pre nedostatok majetku, čo predstavuje nedoplatky vo

výške 12 206,55 eur. Všetky nedoplatky sa prihlasujú prihláškou u správcov pridelených pre

jednotlivých úpadcov. Doteraz evidujeme 41 správcov.

5



Pd‘Ĺ/ Ď
Mgr. Vincent Kultaii, Pod Stráňami 4525135, 031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 0907 395 969 e-mail: kulIan.vincent(ägmaiI.com

7/ř

OKfESW. ?RO J 9Í‘L

LlPTOVSKÝjy]PhJ‘ 49j Okresná prokuratúra

13ý.C ‘ -DJ- 2B18 Tomášikova 5
oj 031 80 Liptovský Mikuláš 1
/‘ ‚

V Uptovskom MikuIáš 8. marca 2018

Vec:
Podnet na prešetrenie zákonnosti WN č.13j2017 o mlestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na ktorom sa Mestskě zastuplteYstvo ti Liptovskom
Mikuláši uznieslo dňa 14.12.2017.

Obraclam sa na Vás S podnetom na prešetrenie zákonnosti VZN č.13/2017, konkrétne bodu 3 tohto
VZN, ktorým Sav čl.7 dopíňa 567.

Vychádzam z ustanovenia zákona č.582/2004 Z.z., 5 103 ods.5, ktoré splnomocňuje MsZ, aby mohlo:
ustanoviť všeobecne závčzným nariadenim, že fedným z kritérií pre oslaboden!e alebo znhženie

miestnej done, miestneho poplatku za komunó lne odpady a drobné stavebné odpady bude vykonóvonie
dobrovoľnkkej činnosti podľo osobitného predpisufl v prospech obce no podporu plnenio jej úloh°

Znenie VlN Č. 13/2017 iba cituje uvedené ustanovenle zákona, neprijalo však žiadne kritérium, pre
oslobodenie alebo zníženie miestnej dane, alebo poplatku v nadväznosti na vykonávanie
dobrovornickej činnosti. Navyše, mesto Liptovský Mikuláš na základe takto prijatébo VlN, až ná5ledne
„odpúšťa pohradávky vzniknuté daňovnlkom na základe riadne vyrubenej mlestnej dane alebo
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zápočtom za vykonanie dobrovornickej
činnosti (podrobnosti vykonávania dobrovornlckej činnosti nie sú nikde V miestnych podmienkach
mestským zastuplterstvom upravené). Tento postup je podra nášho názoru porušením aj 5 55
zák.č.563/2009 Z.z. (Daňový poríadok), ktorý určuje spbsob platenia daní.

Domnievam Sa, že VlN by malo jednoznačným spĎsobcm ustanoviť kritérlá na znlženie, resp.
oslobodenie od miestnej dane (poplatku) v prípade, ak sa daňovník preukéže wkonanim
dobrovoíníckej činnosti v prospech mesta. Napriklad:

„Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s 103 ods.5 zákona o miestnych donioch poplatok za komunálne
odpady o drobné stavebné odpady zn(ži o v pr!pade poplatnéko, ktorý t‘ prislušnom zdaňovacom

1146637171



II

období vykoná dobrovofnkku činnosť padrti zákona Č. 406/20J1 Z L o dobrovoľnktve ti ti zmene ti

doplnen( niektorých zákonov v platnom ment v prospech obce no podporu pnenia jej ú‘oh v rozsahu

minimóine hodin za prísiušné zdaňovacie obdobie.“

Za vybavenie podnetu ďakujem.
‚K. 7

1kj l1‘nci-1 tu/h-1
Prilohy: VZN č.1312017

Materiál z rokovania MsZ Zo 14.17.2017 k tomuto bodu vrátane dávodovej správy
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OKRESNÁ PROKURATÚRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš I

Liptovský Mikuláš 9. mája 2018

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

Vec
Protest prokurátora proti všeobecne záváznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš
Č. 1312017NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktorým sa meni a dooIňa všeobecne záväzně nariadenie
mesta Liptovský Mikuláš Č. 9/2008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobně stavebně odpady v znenl neskoršlch zmien
a doplnkov

Prokurátor Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš podáva s poukazom na
ustanovenie 523 ods. 1 zákona Č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, vzneni neskoršlch
predpisov (ďaiej lem ‚zákon o prokuratúre“), v spojeni So znenlm 5 27 zákona
o prokuratúre mestu Liptovský Mikuláš, Ičo: 00315524, Štúrova 1989/41, Liptovský
Mikuláš,

protest prokurátora

proti všeobecne záväznému nariadenlu mesta Liptovský Mikuláš Č. 1312017NZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský
Mikuláš Č. 9/2008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáine
odpady a drobné stavebné odpady v znenl neskoršlch zmien a doplnkov «fale] len
VZN), pretože Jeho priJatlm bob porušené ustanovenie 5 6 ods. 1 zákona Č.

369/1 990 Zb. o obecnom zriadenl, v znení neskoršlch predpisov (ďaiej len ‚zákon o
obecnom zriadeni‘), v spojeni so znenlm 5 29, 5 36, 5 43, 5 51, 5 59, 5 66, 5 76 a 5
83 ods. 1, 2 zákona Č. 562/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobně stavebné odpady, v znenl neskoršlch predplsov (ďalej
Jen ‚zákon o miestnych daniacřf) a ustanoveniami 103 ods. 5 zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku a 5 2 ods. 1 zákona Č. 406/2011 Z. z. o dobrovofnicwe
a o zmene a doplnenl niektorých zákonov, v zneni neskoršlch predpisov (ďalej len
‚zákon o dobrovornicwť).

Pd 31/18/55054

Odóvodnenie



Dňa 13. 03. 2018 holo na Okresnú prokuratúru Liptovský Mikuláš osobne
doručené písomné podanie Mgr. Vincenta Kultana, trvalo bytom Pod Stráňami
4525/35, Liptovský Mikuláš, vyhodnotené v zmysle 5 31 ods, 2 zákona o prokuratúre
ako podnet, ktorého prostrednlctvom sa domáhal preskúmania súladnosti
ustanovenia 5 67 všeobecne závazného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš Č.
13/2O17NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a doplňa všeobecne závázné nariadenie
mesta Liptovský Mikuláš Č. 912008NZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znenl neskoršlch zmien
a doplnkov, so zákonom.

Podia 5 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadenl ak zákon pri úprave pĎsobnosti
obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pčsobnosti štátnej správy, platí, že
ide o výkon samosprávnej pósobnosti obce.

Podia 5 G ods. I zákona o obecnom zriadeni obec mČže vo veciach územnej
samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ustavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonml a medzinárodnými zmluvami, s
ktorýml vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré holi ratifikované a
vyhlásené spŮsobom ustanoveným zákonom.

Podia 5 29 zákona o miestnych danlach obec ustanoví všeobecne záväzným
nariadenim najmä sadzbu dane, pripadne rözne sadzby dane podia určených kritérii
spojených s predmetom dane, pripadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

Podia 5 36 zákona o miestnych daniach obec ustanoví všeobecne záväzným
nariadenim najmä miesta, ktoré sú verejnými priestransWami, osobitné spůsoby ich
užívania, sadzbu dane, prlpadne rózne sadzby dane podia určených kritérii alebo
počas podujatl konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti,
pripadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.

Podra 5 43 zákona o miestnych daniach obec ustanoví všeobecne závázným
nariadením podrobnosti najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteia
dane, sadzbu dane, rozsah a spósob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,
spósob vyberanla dane, náležitosti powrdenia o zaplatenl dane, lehoty a spĎsoby jej
odvodu obci, pripadné oslobodenia ori tejto dane alebo zniženia dane.

Podia 5 51 zákona o miestnych daniach obec ustanoví všeobecne záväzným
nariadenim najmä sadzbu dane, prlpadne rĎzne sadzby dane podia určených
kritérii, rozsah a spĎsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spósob
identifikácie predajných automatov, pripadně oslobodenia od tejto dane alebo
zniženia dane.

Podra 5 59 zákona o miestnych daniach obec ustanoví všeobecne zéväzným
nariadenim najmä sadzbu dane, pripadne rózne sadzby dane podra určených
kritérií, rozsah a spůsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spósob
identifikácie nevýherných hraclch prístrojov, pripadné oslobodenia od dane alebo
zníženia dane.
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Podra 5 66 zákona o miestnych daniach obec ustanoví všeobecne záväzným
nariadenlm najmä vymedzenie historickej časti, sadzbu dane, pripadne rózne
sadzby dane podra určených kritérií alebo určí paušálnu sumu dano a podmieriky
vyberania paušálnej sumy dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné
oslobodenia od dano alebo znlženia dane.

Podľa 5 76 zákona o mlestnych daniach obec ustanoví všeobecne záväzným
naňaden!m najmá sadzbu dane, začlenenie obce do pásma rozhodujúceho na
určenle sadzby dane podra 5 70, náležitosti oznamovacej povinnosti a prlpadné
oslobodenla od dano.

PodFa 5 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach obec ustanoví všeobecne
záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade
s 5 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množsNovom zbore spůsob a lehotu
zaplatenla poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
podra 5 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady,
ktoré má poplatník predložW pri znlžení alebo odpustení poplatku podra 5 82 ods. 2.

Podra 5 83 ods. 2 zákona o miestnych danlach obec mĎže ustanoviť
všeobecne záväzným nariadenim k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby
poplatku aj podra objemu zbernej nádoby a frekvencle odvozu v súlade s 5 78 ods.
4, znlženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická
osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiter preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiter preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom abbo prevažne abbo úplne bezvládna
fyzická osoba.

Podra 5 103 ods. 5 zákona o miestnych daniach obec může ustanoviť
všeobecne závazným nariadenim, že jedným z kritérii pre oslobodenie alebo
zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bude vykonávanie dobrovornlckej činnosti podfa osobitného
predpisu v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.

Podra 5 2 ods. 1 zákona o dobrovorníctve dobrovornlkom je fyzická osoba,
ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva
pre lnů osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech
dobrovotnlcku člnnosť zaboženú na svoje) schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a
splňa podmlenky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovornlcku člnnosť

a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných
povinnosti vyplývajůcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo
študijného poriadku abbo z mého obdobného pro noho záväzného dokumentu,
b) nevykonáva pre orgán abbo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom,
zamestnancom, žiakom abebo študentom,
c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo hej samostatnej zárobkovej činnosti.

Obec v prijatom VZN, čo sa novelizácie predchádzajůcej podzákonnej právnej
úpravy v podobe všeobecne závázné nariadenle mesta Liptovský Mikuláš Č.
912008NZN o miestnycfl daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobně stavebné odpady v zneni neskoršlch zmlen a doplnkov týka, ČiastoČne
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využila možnost danú jej zákonodarcom v aktuálnom zneni ustanovenia 5 103 ods.
5 zákona o miestnych daniach. Predmetnú právnu úpravu však len prevzala bez
toho, aby ju spojila $ tzv. splnomocňovaclmi ustanoveniami vybraných druhov
miestnych dani tak, ako sú tieto upraveně v podobe 5 29 (daň za psa), 5 36 (daň za
užlvanie verejněho prlestranswa), 5 43 (daň za ubytovanie), 5 51 (daň za predajné
automaty), 5 59 (daň za nevýherné hrade prlstroje), 5 66 (daň za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v histohckej časti mesta), 5 76 (daň za jadrové zariadenie) a 5
83 ods. 1, 2 (poplatok) zákona o miestnych daniach. V ich zmysle, zvlášť potom pri
jednotlivých druhoch miestnych daní tak, ako sú tieto uvádzaně vyššie, obec móže
všeobecne záväzným nahadenim ustanovit prípadné oslobodenia od dane alebo
znlženia dane, pri poplatku zasa móže všeobecne závazným nariadenim ustanovit
podmienky na vrátenle poplatku alebo jeho pomernej časti podra 5 82 ods. 1
podmienky, ktorých splnenle má poplatník preukázat a podklady, ktoré má poplatník
predložiť pri znížení alebo odpustenl poplatku podfa 5 82 ods. 2 zákona o miestnych
daniach, respektive ustanovit znlženle poplatku alebo oslobodenie od poplatku
poplatníkovi, ktorým je fyzIcká osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršla ako 62
rokov, držiteT preukazu fyzickej osoby s tažkým zdravotným postihnutím, držitel
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím se sprlevodcom alebo
prevažne alebo úplne bezviádna fyzická osoba. Vo všetkých týchto pripadoch
jedným, nie však výlučným kritéiiom pre rozhodnutie obce o priznanl znlženia alebo
oslobodenia od daňovej, či poplatkovej povinnosti möže byť v intenciách 5 103 ods.
5 zákona o mlestnych daniach vykonávanie dobrovolníckej činnosti podIa
osobitného predpisu v prospech obce na podporu plnenla jej úloh. Použitefnost
predmetného ustanovenia vo vztahu k zneniu 5 17 ods, 2, 3 zákona o miestnych
daniach Jayi sa byť otáznou, nakotko zákonodarca taxativne uvádza výpočet
možností, z ktorých si je obec oprávnená vybrat pre ňu použitelné situácie, kedy
rozhodne o zníženl alebo odpustení daňovej povinnosti. Nepomerne vofnejši režim
v tomto smere zákonodarca zavádza pri miestnych daniach za psa (5 29 zákona
o miestnych daniach), za užlvanie verejného prlestranswa (5 36 zákona o miestnych
danlach), za ubytovanie (5 43 zákona o miestnych danlach), za predajné automaty
(5 51 zákona o miestnych daniach), za nevýherné hracie prlstroje (5 59 zákona
o miestnych danlach), za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta (5 66 zákona o miestnych daniach), za jadrové zariadenie (5 76 zákona
o miestnych daniach) a v menšej miere aj pri poplatku (5 83 zákona o miestnych
daniach). Z ustanovenia 5 67 VZN preto nevyplýva, na ktoré konkrétne dane sa
možnost obmedzenia, Či úplného vylúčenla daňovej povinnosti vztahuje, rovnako
ako nie je možné zisUt, čije toto ustanovenie použitelné v prípade poplatku.

I Sodkazom na obsah úpravy 5 2 ods. 1 zákona o dobrovolnlcwe je ďalej potrebné
konštatovat, že mesto Liptovský Mikuláš si nesprávne vykladá pojem dobrovolnlkM
a ním zvoleným postupom, keďže osobám s daňovými nedoplatkami a nedoplatkami
na poplatkovej povinnosti umožňuje si tieto, skryjúc ich pod výkon dobrovolníckej
činnosti, odpracovat, fakticky obchádza zákon. Samo totiž v plsomnom vyjadreni sa
k podnetu pripustilo, že uzatvoreniu zmluvy o výkone dobrovolnlckej činnosti
predchádza dohoda s daňovým, či poplatkovým dlžnlkom o uznaní ‘JIhu. Je teda
zrejmé, že mesto sa cestou použitia prislušných ustanoveni zákona o dobrovoľnlcwe
pokúša neštandardným spĎsobom nešit svoj vztah ako veritera ku
konkrétnemu obyvateťovi mesta, ako dlžnlkovi. Z textu VZN pnitom nie je možné
zistiť, za akých podmienok mesto daňový, Či poplatkový dlh dlžnikovi odpustí a za
akých podmienok dójde výlučne k jeho pomernému znlženiu. Uvahy mesta atom, že
tento vzťah v podobe pomeru rozsahu dobrovo!nej činnosti a výšky dlhu nie je
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oprávnené rlešif, nle sú správne, keďže ako verlterovl, tak dlžnikovi musí byť zrejmé,
aký výkon a v akom rozsahu musí dlžnik poskytnúť nato, aby sa svojho dlhu zbavil.
V tejto súvislosti odkazujem na znenle 5 6 ods. 2 písm. c) zákona o dobrcvorníctve.
Táto úvaha je však právne ireievantná, keďže vychádza z nesprávneho predpokladu,
že dobrovorníctvo s definiciou dobrovorníka vyjadrenou v ustanoveni 9 2 ods. 1
zákona o dobrovornícwe je použiterné pre sanáciu dlhov daňovnika miestnej dane,
či poplatníka poplatku za komunálne odpady a drobně stavebné odpady. Nesporným
zostáva, že prevzatím znenla ustanovenla 5103 ods. 5 zákona o miestnych daniach
do 5 67 VZN bez jeho priameho previazania s podzákonnou právnou úpravou
týkajúcou sa oslobodenia od daňovej, Čl poplatkovej povinnosti, respektive úpravou
lej znIženia, prlčom v tomto smere odkazujem na znenle 5 25 (daň za psa), 5 31
(daň za užívanle verejného prlestranstva), 5 39 (daň za ubytovanle), 5 63 (poplatok)
VZN, je znenie 5 67 VZN obsolentně a prakticky nevykonaterně.

zmysle * 2 ods. 1 zákona o dobrovotnícwe, v spojeni so znenim 9103 ods.
5 zákona o míestnych daniach má kritérium pre oslobodenie alebo zniženie miestnej
dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
spoČívajúce vo výkone dobrovoľnickej Činnosti podľa osobitného predpisu v
prospech obce na podporu plnenia jej úloh mať povahu beneficia, ktorým je
odmeňovaný daňovník alebo poplatník jednotkou územnej samosprávy v územnom
obvode ktorej býva a súČasne koná dobrovoínicku Člnnčsť, prlČom túto1,grnu ak
sa ju obec, Či mesto rozhodne na svojom území uplatňovat nie ie možně vineť na
exlstenciu predchádzajúceho dlhu na daňovej, Či poplatkovej povinnosti. Dlh na
daňovej, Či poplatkovej povinnosti nerobí z daňovnika, či poplatníka dobrovornika
v intenclách 5 2 ods. 1 zákona o dobrovofnlctve. VýluČne daňovnlkovi, Či
poplatníkovi poskytuje možnosť, akc sa svoje] už splatnej daňovej alebo poplatkovej
povinnosti dodatočne zbaviť, respektive jej rozsah pomerne obmedzlť, nejde však
o slobodné rozhodnutie takejto osoby, pretože v pripade, že si nevyberie tento
spŮsob dodatočného splnenia daňovej alebo poplatkovej povinnosti, vo ved nastúpi
externý exekútor, ktorý bude jej splnenie vymáhať. Riešenie tohto problému je preto
nevyhnutné hfadať v mých ustanoveniach právneho poriadku Slovenskej republiky.
Rovnako nie je možné prlhliadať na konštatáciu mesta, že návrh VZN Č.
1312017NZN nikto v procese jeho prerokůvania a prijímania nenamietal, ani
neprlpomienkoval. Neexistencia sťažnostného subjektu v tej ktorej veci, Čo sa
normoWornej Činnosti týka, jednotku územnej samosprávy nezbavuje povinnosti
konať a rozhodovať v súlade s právnyml predpisml vyššej právnej sily, Čo sa však
v pripade VZN Č. 13/2O17NZN s odkazom na znenie 5 6 ods. 1 zákona o obecnom
zriadení nestalo.

Na základe vyššie uvádzaných skutečností som preto dospel k záveru, že
mestským zastupiterswom mesta Liptovský Mikuláš prijaté všeobecne záväzné
nariadenie Č. 1312017NZN o miestnych danlach a mlestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopiňa všeobecne záväzně
nariadenle mesta Liptovský Mikuláš Č. 91200BNZN o miestnych danlach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znenl neskoršich zmien
a doplnkov, trpí právnymi vadami, ktorými boll porušené ustanovenia 5 6 ods. 1
zákona o obecnom zriadeni a 5 29, 5 36, 5 43, 5 51, 5 59, 5 66, 5 76 a 5 83 ods. 1,
2 zákona o miestnych daniach, ktoré je nevyhnutne potrebné dodatoČne odstrániť.
Podanie protestu prokurátora preto v predmetnej veci považujem za dóvodné a
navrhujem, aby:
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- mesto Liptovský Mikuláš, prostrednlcWom mestského zastupiterswa, ako
prlslušného orgánu verejnej správy, nahradilo všeobecne záväzné nariadenie
mesta Liptovský Mikuláš Č. 13/2O17NZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebně odpady, ktoiým sa meni a
doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č.
9I200BNZN o miestnych daníach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znenf neskoršich zmien a doplnkov, všeobecne
záväzným nariadenlm mesta súladným SD zákonom.

Podra 5 27 ods. 3 zákona o prokuratúre ak bol protest prokurátora podaný
proti všeobecne záväznému právnemu predplsu uvedenému v 5 21 ods. 3 plsm. Ü
treťom bode (všeobecne záväzně narladenie orgánu územnej samosprávy) a orgán
verejnej správy zistl, že protest je dövodný, je povinný bez zbytoČného odkladu,
najneskór do 90 dni od doručenia protestu prokurátora, všeobecne záväzný právny
predpis zrušif alebo ho podľa povahy ved nahradiť všeobecne záväzným právnym
predpisom, ktorý bude v sůlade so zákonom, prlpadne aj s ostatnýml všeobecne
záváznými právnymi predpismi. O vyhoveni protestu a zrušení alebo zmene
všeobecne záväzněho právneho predpisu alebo o nevyhoveni protestu upovedoml
orgán verejnej správy prokurátora v lehote podra prvej vety.

Mgr. Peter Volkovics
prokurátor
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Prehľad exekučných konanívedených na Okresných súdoch SR odr. 2012
oprávnený mesto Liptovský Mikuláš, zast. JUDr. Marián Alušk (súdny exekútar JUDr. Povel HaJós)

Názov OS SR Počet konaní Predmet konania
OS Bánovce nad Bebravou o
OS Bardejov O
OS Bratislava I 1 poverenie na EX O 1189,13 €5 prisl.

OS Bratislava II 7 poverenie na EX o 780,07 €5 prisl.

OS Bratislava lil U doteraz neposkytnuté

OS Bratislava IV 1 poverenie na EX o 37,83 €s prisl.

OS Bratislava V 3 poverenie na EX o 981,78 €s prisl.

OS Brezno 3 poverenie na EX O 605,05 €s prisl.

OSčadca O
OS Dolný Kubin 1 poverenie na EX o 52,70 €s prisl.

OS Dunajská Streda 1 vymoženie 12.09 €s prisl.

OS Galanta D
OS Humenné 1 poverenie na EX o 167,90 €s prísl.

OS Kežmarok 7 poverenie na EX o 660,30 €s prísl.

OS Komárno 1 vymoženie 40,03 €s prisl.

OS Košice I O
OS Košice II S poverenie na EX O 170,77 €s prisl.

OS Košice okolie 0
OS Levice 2 poverenie na EX o 60,66 €s prlsl.

poverenie na E)< bez uvedenia vymáhanej

OS Liptovský Mikuláš 495 poh(adávky

OS Lučenec 4 vymoženie 898,69 € 5 prisl.

OS Malacky O
05 Martin 2 poverenie na EX o 99,49 €s prísl.

05 Michalovce O
05 Námestovo 1 paverenie na EX O 51,24 €s prisl.

05 Nitra 4 poverenie na E)< O 482,67 €s prísl.

OS Nové Mesto nad Váhom 1 vymoženie 33,58 €s prisl.

05 Nové Zámky 0
05 Partizánske O
OS Pezinok O

poverenie na EX bez uvedenia vymáhanej

05 Piešťany 1 pohíadávky

OS Poprad 2 poverenie na EX O 305,87 €s prisl.

OS Považská Bystrica 8 vymoženie 3827,31 €s prisl.
poverenie na E)< bez uvedenia vymáhanej

OS Prešov 1 pohíadávky

OS Prievidza 3 vymoženie 290,26 €s prisl.

OS Revúca 0
OS Rimavská Sobota O
OS Rožňava 0
OS Ružomberok 23 poverenie na EX o 9450,07 €s prĺsl.

OSsenica O
OS Skalka O
OS Spišská Nová Ves 2 poverenie na EX o 144,21 €5 prĺsl.

OS Stará Ľubovňa 1 vymoženie 16,79 €5 prsl.

OSSvidnik O
OSTopoíčany Q
OS Trebišov O
OS Trenčín 5 vymoženie 2776,91 Cs prisl.

OS Trnava O
OSVerkýkrtiš O
OS Vranov nad Toprou 1
OS Zvolen 2 poverenie na E)< O 246,71 Cs prisl.

OS Žiar nad Hronom O
poverenie na EX bez uvedenia vymáhanej

OS Žilina S pahľadávky

SPOLU: 594

Pozn.: Prehľad eekučných konaní je výsledkem lustrácie všetkých Okresných súdov na územi SR

Podra našich údajov z Informačného systému mesta nevymoženě nedoplatky za daň z nehnuterností a poplatok

za komunálny odpad uvedeným exekútornm, sův sume 150 570,65 € (z pbvodnej sumy nedoplatkov 224 716,36 C),

vymožená suma 74145,71 €.


