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PREDMET 
PREROKOVANIE PROTESTU PROKURÁTORA PROTI VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES Č. 4/2012 
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLN E 
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 
Predkladá:       Ing. Jela Bednárová  
                          prednostka MsÚ 
Spracoval:       Ing. Pavol Košalko 
                          vedúci oddelenia správy daní a poplatkov 
                       
Podpisy:           

                          
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová 
Ves č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  
 
a      n e v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora Pd 104/13-5 zo dňa 23. 08. 2013 



 
Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves 

č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

Dôvodová správa 

Dňa 27. 08. 2013 bol mestu Spišská Nová Ves doručený protest prokurátora zn. Pd 104/13-5 

zo dňa 23. 08. 2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 4/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 

len „VZN“), podaný podľa § 22 ods. 1 písm.  a) bod 2 a § 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o prokuratúre“ ). 

VZN nadobudlo účinnosť 01. 01. 2013. 

V proteste prokurátora sa navrhuje zrušiť § 3 ods. 1 písm. f) VZN, pretože ním bolo porušené 

ust.  § 12 ods. 2 a § 104f ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o miestnych daniach“) a nahradiť ustanoveniami zodpovedajúcimi zákonu.  

Podľa § 25 ods. 2 zákona o prokuratúre orgán verejnej správy je povinný o proteste 

rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 

Podľa § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu prokurátora 

vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu 

prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne 

záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

Podľa § 25 ods. 4 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu prokurátora 

nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej lehote vôbec o proteste nerozhodne, 

môže generálny prokurátor podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych 

predpisov. 

Prokurátorkou napadnutá časť VZN sa viaže k § 3 ods. 1 písm. f) VZN. § 3 pojednáva o sadzbe 

dane zo stavieb. V tomto ustanovení si mesto Spišská Nová Ves stanovilo sadzbu dane takto, cit.: 

„1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m
2 

zastavanej plochy 

nasledovne: 

a) 0,210 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu, 

b) 0,210 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej predukcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu, 

c) 0,560 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,870 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby 

určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 



e) 2,052 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

f) 2,808 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

g) 0,960 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,07 € 

za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.“ 

 Podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za 

každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 

 Podľa § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 

môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej 

jednotlivej časti  alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 

1.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 

podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom 

území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1. Takto určená ročná 

sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej 

ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení pre stavby 

uvedené v § 10 ods. 1, ak § 104f ods. 3 neustanovuje inak. 

 Podľa § 104f ods. 3 zákona o miestnych daniach, ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb 

väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov 

účinných do 30. novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich 

zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok; ak správca tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba 

dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1. 

 Prokurátorka namieta, že mesto Spišská Nová Ves v § 3 ods. 1 písm. f) VZN stanovilo ročnú 

sadzbu dane zo stavieb nad rámec zákona o miestnych daniach, pretože mohlo upraviť daň zo 

stavieb len v súlade s § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach, teda pre jednotlivé druhy stavieb 

použiť maximálne 10-násobok najnižšej sadzby zo stavieb uvedenej v nariadení – t. j. 2,10 €, čo 

predstavuje 10-násobok najnižšej sumy dane zo stavieb, keď najnižšia sadzba dane zo stavieb je 

0,210 €. Mesto Spišská Nová Ves vo VZN má upravenú najvyššiu sadzbu dane vo výške 2,808 €. Ďalej 

sa uvádza, že nemožno akceptovať ani skutočnosť, že by mesto Spišská Nová Ves aplikovalo pri 

stanovení ročnej sadzby dane zo stavieb ust. § 104f ods. 3 zákona o miestnych daniach v zmysle 

ktorého ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo 

stavieb ustanovenej správcom dane, pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich 

zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok. Prokurátorka uvádza, že citované prechodné 

ustanovenie je možné aplikovať len v prípade zmeny sadzby dane – teda v prípadoch, ak bola sadzba 

dane stanovená VZN účinným pred novelou,  t. j. pred 01. 12. 2012 a dochádza len k novelizácií VZN 

napr. prijatím dodatku. V prípade ak mesto príjme VZN od 01. 12. 2012, jedná sa o novú miestnu 

právnu normu, ktorou orgán samosprávy novo upravuje sadzbu dane, teda nedochádza k zmene už 

stanovenej sadzby dane, ale k novej úprave, preto pri jej prijatí je potrebné aplikovať právnu úpravu 



účinnú po 01. 12. 2012, podľa ktorej je možné maximálnu sadzbu dane zvýšiť na 10-násobok 

najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo VZN. 

 Podanie protestu prokurátora považujeme za nedôvodné. 

 Mesto Spišská Nová Ves vydalo VZN z dôvodu novelizácie zákona o miestnych daniach. Daň 

z nehnuteľností, ktorej súčasťou je aj daň zo stavieb, je na území mesta Spišská Nová Ves zavedená 

niekoľko rokov. Sadzby dane zo stavieb na rok 2013 v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím 

obdobím mesto Spišská Nová Ves nemenilo, aj keď vydalo novú právnu normu. V 104f ods. 3 zákona 

o miestnych daniach je uvedené, že „ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok 

najnižšej sadzby dane zo stavieb ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 30. 

novembra 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích 

obdobiach  zníži tento násobok“. Zákon o miestnych daniach teda pojednáva o zmene sadzby dane 

a nie o zmene právnej normy. 

Ustanovenie § 104f ods. 3 jednoznačne hovorí o zmene násobku medzi najnižšou a najvyššou 

sadzbou,  teda sadzbami, ktoré si správca dani ustanovuje vo VZN k 01. 01. zdaňovacieho obdobia. 

O tom, či mesto prijíma na príslušné zdaňovacie obdobie nové VZN alebo dodatok je z hľadiska 

ustanovenia sadzieb dane z nehnuteľností irelevantná skutočnosť, nakoľko zákon č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nerozlišuje medzi prijatím VZN alebo jeho dodatku.  

 Pre úplnosť dodávame, že pri tvorbe VZN, ako aj po obdŕžaní protestu prokurátora sme 

uvedenú problematiku konzultovali s tvorcom citovaného zákona, t. j. Ministerstvom financií SR. 

Správnosť nášho výkladu nám bola potvrdená. Zároveň sme požiadali Ministerstvo financií SR o 

zaslanie oficiálneho stanoviska k tejto problematike, ktoré tvorí súčasť tohto materiálu. 

 Zastávame preto názor, že mesto Spišská Nová Ves v § 3 ods. 1 písm. f) Všeobecne 

záväzného nariadenia  mesta Spišská Nová Ves  č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neporušilo ani jeden z právnych predpisov a 

dodržalo všetky zákonné ustanovenia. 

 

Spracoval: Ing. Pavol Košalko 

      vedúci oddelenia správy daní a poplatkov      

   

                  

      



 

 

 



 



 



 



       


