
MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

 

 

 

Materiál na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

         

 

Číslo materiálu: _____/2013 

                                                                                              

 

K bodu programu 

SPRÁVA 

 

K PROTESTU PROKURÁTORA PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU 

NARIADENIU MESTA ŽILINA Č. 21/2012 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, 

DANI ZA PSA, DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A DANI ZA 

NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE      
 

Materiál obsahuje:             Materiál prerokovaný: 

 

1. Návrh na uznesenie     Mestská rada  

2. Dôvodová správa      KF, KSCRMR 

3. Správa k protestu prokurátora 

4. Fotokópia protestu prokurátora       

 

 

 

Predkladá:  

 

Ing. Igor Choma 

primátor 

 

 

Zodpovedný za vypracovanie: 

 

JUDr. Jakub Ulaher 

vedúci odboru právneho a majetkového 

 

 

 

 

Žilina, október 2013



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.  

1. nevyhovuje protestu prokurátora č. k. Pd 132/13-8 zo dňa 13.09.2013 

(ďalej len „protest“) ako celku 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 18.09.2013 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. k. Pd 

132/13-8 zo dňa 13.09.2013 (ďalej len „protest“) proti všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Žilina č. 21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani 

za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „VZN“).  

 

Orgán verejnej správy, ktorý napadnutý právny predpis vydal (t.j. v zmysle 

ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestské 

zastupiteľstvo), je povinný o proteste rozhodnúť a v prípade, že mu vyhovie, nezákonný 

predpis zrušiť alebo nahradiť novým, ktorý bude v súlade so zákonom. 

 

Dôvody protestu prokurátora, ako aj odôvodnenie navrhovaného postupu sú bližšie 

uvedené v priloženej správe k protestu. 

 

SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA 

 

 Prokurátor v podanom proteste konštatuje, že z hľadiska procesu prijímania VZN 

nezistil žiadne nedostatky, avšak podľa jeho názoru čl. 7 ods. 1, písm. e), f), g) bolo porušené 

ust. § 4 ods. 3, písm. c), §6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 12 ods. zák. č. 

582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a preto navrhuje predmetné ustanovenia VZN zrušiť a nahradiť namietané 

ustanovenia VZN novými ustanoveniami, ktoré budú v súlade so zákonom.  

 

 Prokurátorom napadnuté ustanovenie čl. 7 ods. 1, písm. e), f), g) VZN pojednáva 

o sadzbe dane zo stavieb nasledovne:  

 

1. Správca dane v súlade s § 12 zákona určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj 

začatý m2 zastavanej plochy takto:  

Druh stavby  Ročná sadzba dane  

v eurách/m2  
 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré 

majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  

 

 

0,200  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane 

 

0,200  



stavieb na vlastnú administratívu  

 

c) stavby rekreačných a záhradkárskych 

chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  

 

 

1,000  

d) samostatne stojace garáže a samostatné 

stavby hromadných garáží a stavby určené 

alebo používané na tieto účely, postavené 

mimo bytových domov  

 

 

1,000  

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace 

energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu  

 

 

4,000  

f) stavby na ostatné podnikanie a na 

zárobkovú činnosť, skladovanie a 

administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou  

 

 

4,000  

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách 

a) až f)  

 

 

4,000  

 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) 

ročná sadzba dane zo stavieb je 0, 033 eura 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 dane 

tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1. 

 

  Namietaný rozpor čl. 7 ods. 1 písm. e), f), g) VZN so zákonom : Prokurátor 

namieta, že mesto Žilina pri schvaľovaní ročnej sadzby dane zo stavieb zakotvenej 

v napadnutom čl. 7 ods. 1 VZN bolo povinné rešpektovať ustanovenie § 12 ods. 2 zákona 

o miestnych daniach, podľa ktorého ročná sadzba dane zo stavieb určená správcom dane vo 

všeobecne záväznom nariadení pre stavby uvedené v § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach 



nesmie presiahnuť 10 násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb. Predmetné 

ustanovenie § 12 ods. 2 pripúšťa použitie výnimky zakotvenej v § 104f ods. 3 toho istého 

zákona. Prokuratúra vo svojom právnom názore však jej použitie na VZN 21/2012 

nepripúšťa, nakoľko na úplne nové VZN prijaté po 01.12.2012 sa výnimka nevzťahuje.  

 

Podanie protestu prokurátora považujeme za nedôvodné.  

 

 Daň z nehnuteľností, ktorej súčasťou je aj daň zo stavieb, je na území mesta Žilina 

zavedená niekoľko rokov. Z dôvodu novelizácie zákona o miestnych daniach Mesto Žilina 

prijalo dňa 10.12.2012 nové VZN 21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za 

predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Aj keď mesto prijalo novú právnu 

normu, sadzby dane zo stavieb v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nemenilo. 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.“ Jedinou hypotézou tejto normy 

je existencia sadzby dane zo stavieb ktorá je väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo 

stavieb ustanovenej správcom dane, ktorá bola stanovená podľa predpisov účinných do 30. 

novembra 2012. Mesto Žilina v období do 30. Novembra 2012 malo určenú sadzbu dane zo 

stavieb väčšiu ako 10 násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb a preto je zrejmé, že sa naň 

výnimka ustanovenia § 104f ods. 3 vzťahuje.  Dispozíciou rozoberanej normy je ďalej iba 

povinnosť mesta Žilina ako správcu dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v 

nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento násobok. K zmene sadzbe dane oproti 

predchádzajúcemu obdobiu mesto nepristúpilo, preto mesto Žilina nebolo povinné násobok 

rozdielu v sadzbách dane za stavby znížiť. Mesto Žilina tak prijatým VZN dodržalo 

ustanovenie § 104f ods. 3 zákona o miestnych daniach, ktoré sa na tento prípad vzťahovalo.   

 

 Pre objasnenie kontextu analyzovaných ustanovení je potrebné uviesť, že zámerom 

zakotvenia ustanovenia § 104f ods. 3 do zákona o miestnych daniach bolo, vytvoriť pre mestá  

a obce určitý časový priestor  na postupné znižovanie násobku medzi najnižšou  a najvyššou 

sadzbou dane zo stavieb, čo malo zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na vlastné príjmy 

obcí a ich fungovanie. Spôsoby, ktorými správcovia dane pristúpia k úpravám príslušných 

sadzieb dane, t.j. prijatie nového všeobecne záväzného nariadenia alebo dodatku 

k existujúcemu všeobecne záväznému nariadeniu citovaná novela zákona nerieši. Uvedené 

vyplýva aj zo stanovísk Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré uvedenú novelu 

zákona o miestnych daniach vypracovalo a prekladalo. Mesto Žilina teda postupovalo 

v súlade s gramatickým znením zákona ako aj jeho účelom.  

 

S poukazom na vyššie uvedenú argumentáciu, teda považujeme protest 

prokurátora za nedôvodný a navrhujeme mu ako celku nevyhovieť.   

 

Materiál bol prerokovaný Komisiou kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja ktorá s materiálom súhlasí, ako aj Komisiou finančnou a Mestskou radou ktoré 

odporučili materiál schváliť.  

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 


