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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 20.12.2018  číslo     /2018 
 

 

K bodu: Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
             nariadeniu  
 
 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I .  berie na vedomie  

 

protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2009//VZN o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011/VZN,   

  

I I .  konštatuje, že  

 

dňa 19.09.2018 bola vykonaná prokurátorom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš v meste 

Liptovský Mikuláš previerka zachovania zákonitosti, ktorej predmetom okrem iného bola kontrola 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2009//VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011/VZN prijatého mestom v zmysle § 6 ods. 5 

zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

Podľa výsledkov kontroly dané nariadenie trpelo viacerými nedostatkami, preto prokurátor prijal 

opatrenie v podobe protestu prokurátora.   

Keďže protest je dôvodný, mesto je povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní 

od doručenia protestu prokurátora, Všeobecne záväzný právny predpis zrušiť alebo ho nahradiť 

všeobecne záväzným právnym  predpisom v súlade so zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch  

za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a aj ostatnými právnymi predpismi. 

O vyhovení  protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného nariadenia alebo 

o nevyhovení protestu prokurátora  mesto Liptovský Mikuláš má upovedomiť vo vyššie uvedenom 

termíne.  



Prr 

 
3 

 

  

I I I .  vyhovuje 

 

protestu  prokurátora  podaného pod č. Pd  126/18/5505-2  z  26. októbra  2018 proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 11/2009//VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011/VZN  podaný Okresnou prokuratúrou Liptovský 

Mikuláš v súlade s ustanovením § 23 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“),  v spojení so znením § 27 zákona 

o prokuratúre,  

 

IV.  odporúča 

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš: 

- pripraviť  návrh  všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zruší  Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 11/2009//VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2011/VZN,  

- návrh všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia predložiť 

na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš. 
 

           

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

                            primátor mesta 

                                                                      

                                                                                    Dátum podpisu uznesenia:               2018 
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Dôvodová správa 

 
Prokurátorom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš bola dňa 19.09.2018 vykonaná previerka, ktorej 

predmetom okrem iného bola kontrola Všeobecne záväzného nariadenia  č.  11/2009/VZN v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2011/VZN, (ďalej len „VZN“) prijatého mestom v zmysle § 6 ods. 5 zákona 

č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení (ďalej len „zákon o poplatkoch“) 

a súlad jeho obsahu s právnymi predpismi  vyššej právnej sily.  

Mesto podľa § 2 ods. 2 zákona o poplatkoch  v prenesenom výkone štátnej správy rozhoduje o poplatku 

za znečisťovanie ovzdušia pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý 

zdroj znečistenia ovzdušia. Z tohto dôvodu mesto môže vydávať podľa § 6 ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) len nariadenia 

na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach (v danom prípade na základe zákona o poplatkoch) 

a nesmie byť v rozpore s vyššími  právnymi predpismi.  

 

Kontrolou bolo zistené, že prijatím  VZN došlo k porušeniu ustanovenia: 

1. § 6 ods. 5, § 1 ods. 1, § 3 ods. 2  zákona o poplatkoch tým, že: 

- nebola zo zákona o poplatkoch doslova prevzatá definícia  pojmu poplatkov,  

- vo VZN bola nesprávne uvedená paušálna suma pre malý zdroj znečistenia na kalendárny rok 

663,50 €, správne má byť 663,87 €, 

- mesto čiastočne prevzalo model výpočtu výšky poplatku pre stredné a veľké zdroje znečisťovania 

ovzdušia s tým, že tento v niektorých prípadoch prekračoval výšku paušalizovaného poplatku 

určeného pre malé zdroje  znečisťovania ovzdušia,  

2. § 2 písm. b) a § 16 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ovzduší“) tým, že: 

- v čase schvaľovania VZN  platný a účinný zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa 

dopĺňa zákon o poplatkoch, bol nahradený novým zákonom o ovzduší,  ale  do  VZN boli  prevzaté 

zákonné ustanovenia  z pôvodnej právnej úpravy,  

- neprebralo definície uvedené v právnom predpise vyššej právnej sily v ich doslovnom znení  

(vymedzenie pojmov - definícia znečisťujúcej látky,  povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov). 

Prokurátor navrhol mestu Liptovský Mikuláš VZN  zrušiť alebo  nahradiť všeobecne záväzným nariadením 

mesta, ktoré bude v súlade so zákonom o poplatkoch aj s ostatnými všeobecne záväznými predpismi a to 

najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, ktorý bol mestu elektronicky doručený dňa 02.11.2018.   

O vyhovení  protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného nariadenia alebo o nevyhovení 

protestu prokurátora  mesto Liptovský Mikuláš má upovedomiť vo vyššie uvedenom termíne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prr 

 
5 

 
 

OKRESNÁ PROKURATÚRA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš 1                           

Liptovský Mikuláš 26. októbra 2018 

Mesto Liptovský Mikuláš 
Mestský úrad 
Štúrova 1989/41  
031 42 Liptovský Mikuláš 
 
 
Vec 
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovsky Mikuláš 

č. 11/2009/VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov 

 

 

Prokurátor Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš podáva s poukazom na ustanovenie § 23 

ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

prokuratúre“), v spojení so znením § 27 zákona o prokuratúre Mestu Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 

524, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 

p r o t e s t  p r o k u r á t o r a  

proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2009/VZN o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov, pretože jeho prijatím bolo porušené 

ustanovenie § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia“), v spojení so 

znením § 2 písm. b), § 16 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ovzduší“) a § 1 ods. 1, § 3 ods. 2 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o obecnom zriadení“). 

O d ô v o d n e n i e  

Dňa 19. 09. 2018 bola prokurátorom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš v meste 

Liptovský Mikuláš vykonaná previerka zachovávania zákonnosti, ktorej predmetom okrem iného 

bola kontrola existencie všeobecne záväzného nariadenia prijatého mestom v zmysle § 6 ods. 5 

zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. V tejto súvislosti bolo mestom prokurátorovi 

predložené všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2009/VZN o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“), ktoré trpelo viacerými 

nedostatkami spôsobilými viesť k prijatiu opatrenia v podobe protestu prokurátora. 

Pd 126/18/5505-2 
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Podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej 

správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také 

nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 

medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, 

so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy. 

Podľa § 1 ods. 1 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia poplatok za znečisťovanie 

ovzdušia (ďalej len "poplatok") platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, 

ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a 

malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za podmienok ustanovených v zákone. 

Podľa § 2 ods. 2 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia o poplatku právnickej osoby 

a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia, 

rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec. 

Podľa § 3 ods. 2 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia poplatok prevádzkovateľa 

malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura 

na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených 

znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

Podľa § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia obec môže upraviť 

všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo 

veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4. 

Podľa § 2 písm. b) zákona o ovzduší na účely tohto zákona sa rozumie znečisťujúcou látkou 

akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé 

účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do 

životného prostredia je upravené osobitným predpisom. 

Podľa § 16 ods. 1 zákona o ovzduší prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní 

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s 

podmienkami určenými obcou podľa § 17, 

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku 

stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho 

zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady, 

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou, 

d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu 

ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu 

ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám, 

e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu, 

f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych 

zdrojov, 

g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja 

podľa § 31 ods. 2 a predkladať obci potrebné podklady. 

Mesto v prijatom VZN jednak nedostatočne reflektovalo na požiadavky zákonodarcu 

vyjadrené ním v znení § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, jednak na 

skutočnosť, že v čase prijímania podzákonnej právnej úpravy platný a účinný zákon č. 478/2002 Z. 
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z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov, bol nahradený novou právnou úpravou v podobe zákona o 

ovzduší. Nad rámec zákonného zmocnenia tak do podzákonného právneho predpisu prevzalo a 

nedovoleným spôsobom modifikovalo vybrané zákonné ustanovenia s tým, že ich pomerná časť 

bola prevzatá ešte z pôvodnej právnej úpravy, ktorá bola medzičasom nahradená súčasným 

zákonom o ovzduší. Týmto nedostatkom trpí znenie čl. 2 ods. 

1 VZN, ktoré nekorešponduje s obsahom úpravy § 2 písm. b) zákona o ovzduší, či čl. 

2 ods. 2 VZN, ktorý nie je súladným so znením § 1 ods. 1 zákona o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia. Rovnako čl. 4 VZN je prevzatým a bez príslušného zákonného zmocnenia modifikovaným 

ustanovením § 16 ods. 1 zákona o ovzduší. V prípade, že jednotka územnej samosprávy sa do textu 

podzákonnej právnej úpravy rozhodne pojať vybrané ustanovenia právneho predpisu vyššej právnej 

sily, je tak oprávnená urobiť výlučne v ich doslovnom znení. Osobitne je potrebné túto požiadavku 

zvýrazniť pri úprave majúcej kogentnú povahu, či povahu legálnej definície a v prípadoch, kedy na 

jednotkou územnej samosprávy zvolený postup táto nebola zákonodarcom zmocnená v tzv. 

splnomocňujúcich ustanoveniach. Pre potreby zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je 

takýmto splnomocňujúcim ustanovením práve § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia, ktorého obsahom je mesto povinné sa pri prijímaní podzákonnej právnej úpravy v tejto 

oblasti spravovať. 

Čl. 5 ods. 4 VZN nie je súladným so znením § 3 ods. 2 zákona o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia. Zatiaľ čo podzákonná právna úprava hornú hranicu výšky poplatku stanovuje na sumu 

663,50 eur, zákonná úprava uvádza sumu 663,87 eur. Zaokrúhľovanie konečnej výšky poplatku 

zákonodarca pritom pozná a upravuje výlučne vo vzťahu k poplatkom vyrubovaným za prevádzku 

veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia tak, ako to vyplýva zo znenia § 3 ods. 1 zákona 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Napriek tomu, že poplatok pre prevádzkovateľa malého 

zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, 

bol zákonodarcom určený v podobe paušalizovanej úhrady s hornou hranicou tak, ako to vyplýva zo 

znenia § 3 ods. 2 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, mesto do čl. 6 VZN čiastočne 

prevzalo model výpočtu výšky poplatku pre stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia s tým, že 

tento vo vybraných častiach prekračuje výšku paušalizovaného poplatku, keď napríklad stanovuje 

pre ostatné znečisťujúce látky v1. triede sumu 1.328,- eur a v 2. triede sumu 664,- eur. V obidvoch 

prípadoch je pritom prekročená najvyššia možná výška poplatku pre právnické osoby a fyzické 

osoby - podnikateľov prevádzkujúce malý zdroj znečisťovania ovzdušia. S odkazom na znenie § 6 

ods. 5 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v spojení s ustanovením § 3 ods. 2 zákona 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, sa vhodným pri výpočte výšky poplatku javí byť úprava 

vychádzajúca z obvyklých množstiev znečisťujúcich látok produkovaných malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia, napríklad v podobe tabuľky. Aj v tomto prípade je však nevyhnutné mať na 

zreteli, že poplatok, na stanovenie konečnej výšky a výber ktorého je podľa § 2 ods. 2 zákona o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v rámci preneseného výkonu štátnej správy oprávnená 

jednotka územnej samosprávy, má povahu paušalizovanej platby so zákonodarcom stanovenou 

hornou hranicou. Slovné pomenovanie čl. 7 VZN nekorešponduje s jeho obsahom. S odkazom na 

znenie § 6 ods. 6 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, per analogiam, splatnosť poplatku 

je viazaná na konkrétny termín, ktorý určí mesto vo svojom rozhodnutí. 

Na základe vyššie uvádzaných skutočností som preto dospel k záveru, že mestským 

zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009A/ZN o 

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov trpí právnymi vadami, ktorými 

boli porušené ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 6 ods. 5 zákona o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia, ktoré je nevyhnutne potrebné dodatočne odstrániť. Podanie protestu 

prokurátora preto v predmetnej veci považujem za dôvodné a navrhujem, aby: 
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- mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom mestského zastupiteľstva, ako príslušného orgánu 

verejnej správy, nahradilo všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 11/2009A/ZN o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzným nariadením 

obce súladným so zákonom. 

Podľa § 27 ods. 3 zákona o prokuratúre ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne 

záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. 3 písm. f) treťom bode (všeobecne záväzné 

nariadenie orgánu územnej samosprávy) a orgán verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, je 

povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, všeobecne 

záväzný právny predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným právnym 

predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného právneho 

predpisu alebo o nevyhovení protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v lehote podľa 

prvej vety. 

Mgr. Peter Volkovics 

prokurátor 

 


