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Návrh uznesenia 

 

 

 

 

odporúča 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A.  vyhovuje 

 

návrhu na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26.06.2013 o poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 z 03.02.2016 

 

B. žiada  

 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

predložiť na .......  zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  č. XX/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26.06.2013 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Dňa 5. októbra  2017 bol hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave v zmysle  

§ 23 ods. 1 v spojení s § 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“), doručený protest prokurátora proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 

z 26.06.2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. 1/2016 z 03.02.2016 (ďalej len „VZN“). 

Za najzásadnejšie nedostatky VZN označil prokurátor tieto ustanovenia: 

- Absenciu uvedenia § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v záhlaví VZN. Predmetné 

ustanovenie odráža skutočnosť, že ide o všeobecne záväzné nariadenie vydané  

na úseku preneseného výkonu štátnej správy. Obec  v zmysle § 27 ods. 1 zákona  

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na úseku ochrany ovzdušia vykonáva prenesenú štátnu 

správu, podľa § 2 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z. z. v prenesenom výkone štátnej správy 

rozhoduje o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a podľa § 8 ods. 3 zákona  

č. 401/1998 Z. z. v prenesenom výkone štátnej správy ukladá pokuty.  

Záver: Zastávame názor, že absencia ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení v záhlaví  VZN nemôže spôsobiť rozpor VZN so žiadnym právnym 

predpisom. Zákonným splnomocnením na vydanie protestovaného VZN je § 6 

ods. 5 zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý je 

uvádzaný aj v záhlaví VZN. Preto odporúčame predmetnému nevyhovieť. 

 

- V zmysle § 27 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší môže obec stanoviť všeobecne 

záväzným nariadením  zóny  s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov a na území 

obce alebo časti obce nízkoemisné zóny. Uvedené ustanovenie vyčerpávajúco určuje  

kompetencie, ktoré obec pri prijímaní VZN podľa zákona o ovzduší má. Akékoľvek 

určovanie pojmov a právnej úpravy,  ktorá nie je stanovená zákonom o ovzduší,  

ani vo VZN vydanom podľa splnomocňujúceho ustanovenia § 6 ods. 5 zák. 401/1998 

Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nie je v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. a) a b) VZN varíruje zákonnú 

úpravu najmä § 3 ods. 1,2 a iných ustanovení zákona o ovzduší, prípadne vykonávacej 

vyhlášky.  Pokiaľ je z dôvodu určitosti a zrozumiteľnosti prijímaného nariadenia 

obtiažne sa preberaniu zákonného znenia plne vyhnúť, je potrebné obmedziť ho na 

minimum a zotrvať pritom na presnej citácií zákona bez jeho zmeny. V tejto súvislosti 

je potom nevyhnutné považovať prípadné porušenie do nariadenia takto prevzatých 

zákonných ustanovení za porušenie zákona nie za porušenie VZN. V § 3 ods. 1 VZN 

je nesprávne uvedené, že údaje, na základe ktorých sa určuje poplatok, sú oznamované 

podľa § 2 ods.1 písm. a) VZN, ktorého znenie predstavuje len užší výber zo znenia 

ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. Oznamovacia povinnosť vzniká 

poplatníkom na základe § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. a nie jej prevzatím  

do VZN.   

Záver: Plne sa stotožňujeme s názorom, že preberanie znenia jednotlivých 

zákonných ustanovení do nariadení územnej samosprávy je vo všeobecnosti 

nežiadúce, ako aj s tým, že pokiaľ je z dôvodu určitosti a zrozumiteľnosti 

prijímaného nariadenia obtiažne sa preberaniu zákonného znenia úplne vyhnúť, 

je potrebné zotrvať na presnej citácií zákona bez jeho zmeny, či prispôsobenia. 

Taktiež je nesporné, že vo všeobecnosti má zákon vždy vyššiu právnu silu než 

VZN. Zároveň je však nesporné tiež, že VZN obce vo svojich ustanoveniach 



obsahuje aj bližšiu úpravu o povinnostiach vo vzťahu k fyzickým a právnickým 

osobám, ako samotný zákon. Odporúčame predmetnému vyhovieť. 

 

- Z § 3 ods. 3 VZN nevyplýva, že by sa podľa tohto ustanovenia mala vypočítať aj 

základná spotreba spáleného surového dreva, a z preskúmaných rozhodnutí vydaných 

podľa tohto VZN priamo nevyplýva spôsob ako hlavné mesto poplatok za takéto 

znečistenie vypočítava. Zároveň drevo nie je možné automaticky subsumovať  

pod biomasu, len ak by poplatníci uvádzali v oznámení, že spaľovali drevenú 

biomasu. Z právneho hľadiska by bolo vhodné do ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) 

VZN doplniť ako surovinu aj (nespracované) drevo, minimálne z dôvodu právnej 

jednoznačnosti a určitosti právnej úpravy a jej použitia adresátmi VZN. 

Záver: V zmysle § 8 ods. 2, písm. i) vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je možné drevo subsumovať 

pod biomasu. Preto odporúčame predmetnému nevyhovieť. 

 

- Ustanovenie  § 5 ods. 1 VZN (SANKCIE) je v rozpore s § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 

Z. z.. Sankcie za porušenie povinností prevádzkovateľom malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia ukladá podľa § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. obec. Nejde 

pri tom o porušenie povinností podľa VZN ale o porušenie podľa zákona, prípadne 

porušenie povinnosti uloženej rozhodnutím obce. Hlavné mesto v § 5 ods. 1 VZN 

nevhodným prebratím zákona v časti ukladania sankcií za porušenie zákona prijalo 

právnu úpravu sankcií odporujúcu zákonu č. 401/1998 Z. z. a tiež § 6 ods. 2 zákona 

o obecnom zriadení. 

Záver: Prokurátor odporúča pri úprave sankcií zotrvať pri odkaze na zákonnú 

úpravu. Stotožňujeme sa s názorom prokurátora a § 5 VZN bude prispôsobený 

potrebe odvolania sa priamo na zákon a nie na VZN. Preto odporúčame 

predmetnému vyhovieť. 

 

- Pri novelizácií ustanovenia § 4 ods. 1 VZN hlavné mesto opomenulo zmeniť slová       

„primátor hlavného mesta“ za „ hlavné mesto“. Rovnako taj aj v § 5 ods. 1,2 VZN. Vo 

VZN sa teda na niektorých miestach nesprávne uvádza v texte hlavné mesto, nakoľko 

sa nahrádza pojmom primátor hlavného mesta. 

Záver: Nesprávne uvedené „primátor hlavného mesta“ bude nahradené za            

„hlavné mesto“. Preto odporúčame predmetnému vyhovieť. 

 

- Ustanovenie § 6 ods. 1 VZN určuje, že pri zániku malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť poplatok v pomernej výške 

zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za obdobie kalendárneho roka, v ktorom 

k zániku došlo. Uvedené oslobodenie sa vzťahuje len na poplatníkov, ktorí platia 

poplatok podľa § 3 ods. 3,4 VZN, vypočítaný prepočtom podľa skutočnej spotreby 

palív. Je potrebné, aby právna úprava nebola diskriminačná,  teda aby sa priznané 

práva vzťahovali na všetkých poplatníkov, ktorí sa nachádzajú v totožných právnych 

situáciách. Nakoľko na ostatných prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia, ktorým je poplatok určený podľa § 3 ods. 5,6 VZN, § 3 ods. 7 VZN a § 3 

ods. 8 VZN sa uvedené pomerné oslobodenie expressis verbis nevzťahuje. 

Záver: Stotožňujeme sa s názorom, že ustanovenie § 6 ods. 1 spomínaného 

nariadenia upravuje pri zániku malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinnosť 

zaplatiť poplatok v pomernej výške zodpovedajúcej skutočnej spotrebe palív za 



obdobie kalendárneho roka, v ktorom k zániku došlo a opomína niektorých 

poplatníkov. Preto v texte nastane úprava pri zániku malého zdroja 

znečisťovania povinnosť zaplatiť poplatok pre všetkých prevádzkovateľov - 

úmerne k skutočnému  množstvu a škodlivosti  znečisťujúcich látok, vypustených 

do ovzdušia, alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky 

vznikajú za obdobie kalendárneho roka, v ktorom k zániku došlo. Predmetným 

ustanovením sa vyhneme situácií, aby bol ktorýkoľvek poplatník opomenutý. 

Preto odporúčame predmetnému vyhovieť. 

 

 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 

08. 02. 2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 

Návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

4/2013 z 26.06.2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 z 03.02.2016 

 














