Uznesenie č. .........
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej
a) zobralo na vedomie
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno, podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o
prokuratúre v znení neskorších predpisov, Pd 81/17/6603 zo dňa 12.10.2017 a zo dňa 23.10.2017.
b) vyhovuje
upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno, podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o
prokuratúre v znení neskorších predpisov Pd 81/17/6603 zo dňa 12.10.2017 a zo dňa 23.10.2017.

Hlasovanie:

Dôvodová správa k uzneseniu
Obci Valaská bolo doručené upozornenie Okresnej prokuratúry Brezno , podľa § 28 ods. 1 zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Pd 81/17/6603 zo dňa 12.10.2017 a zo dňa
23.10.2017.
Upozornenie prokurátora smerovalo k VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“), a to voči ustanoveniu § 2 a § 7 VZN č. 3/2013.
Podľa § 2 VZN obec Valaská nereagovala na zmenu 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 a miestnom poplatku“) účinného od 1.júla 2016. Z dôvodu, že sa jedná o nepresnú citáciu
zákonných ustanovení, navrhuje sa vypustenie §2 pôvodného VZN.
Podľa § 7 VZN obec Valaská nereagovala na platnú právnu úpravu zákona o miestnych daniach a
miestnom poplatku pri fyzických osobách s trvalým pobytom, prechodným pobytom, alebo fyzických
osobách, ktoré vlastnia a nepravidelne užívajú nehnuteľnosť na území obce, a to s § 77 ods.2 písm. a)
zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku; „poplatok platí poplatník, ktorým je ktorým je
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“)“.
Upozornenie prokurátora sa nevzťahuje na určenie sadzby poplatku za drobné stavebné odpady bez
obsahu škodlivín, ktoré bolo zosúladené doplnkom vo VZN č.1/2015.
Obecné zastupiteľstvo je ako príslušný orgán povinné o tomto upozornení rozhodnúť.
Vzhľadom k uvedenému pochybeniu je potrebné vyhovieť upozorneniu prokurátora proti
ustanoveniam VZN č. 3/2013, uvedených v tejto dôvodovej správe.
Základným opatrením, ktoré je ako nevyhnutné v tomto smere navrhované, je prijatie zmien
dotknutých ustanovení pôvodného VZN č. 3/2013 v platnom znení, prijatím úplného znenia nového
všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Navrhované nové VZN bude vlastne sumarizáciou a úplným znením pôvodného a doteraz platného
VZN, vrátane všetkých jeho následných úprav, ktoré boli obecným zastupiteľstvom schvaľované či už
ako novely pôvodného VZN č. 3/2013.
Okrem sumarizácie doterajšej platnej úpravy budú v texte nového VZN navrhované aj zmeny v
ustanovení §§ 2 a 7, ktoré boli napadnuté upozornením prokurátora proti VZN, ako aj zmeny, ktoré
vystanú z pripomienkovania nového VZN.
Nové VZN je teda navrhované ako opatrenie na odstránenie nedostatkov vytýkaných prokurátorom, v
znení, ktoré je v súlade so zákonom.

