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OKRESNÁ PROKURATÚRA GALANTA 

Obrancov mieru číslo 2, 924 29 Galanta 

Telefón: 031/780 23-48, 30-53; e-mail: podatelna.opga@genpro.gov.sk 

Pd 100/17 /2202-2 

Mesto Sereď 
Mestské zastupiteľstvo 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Galanta 26. septembra 2017 

Vec: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane 
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď (ďalej aj len VZN č. 

12/2012 alebo nariadenie) - protest prokurátora 

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Galanta podľa § 23 ods. 1 a § 27 ods. 1 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov p o d á v a 
mestu Sereď 

protest prokurátora 

proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 12/2012 ochrane 
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď a navrhuje predmetné 
všeobecne záväzné nariadenie ako nezákonné zrušiť. 

Protestom prokurátora napádaným VZN mesta Sereď č. 12/2012 je porušený 
zákon, konkrétne§ 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov, ustanovenie § 27 ods. 1 písm. g) a h) zákona 
č. 137/201 O Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenie § 6 
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 27 ods. 3 alinea prvá zákona č. 15312001 Z. z. o prokuratúre v 
znení neskorších predpisov, ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne 
záVäznému nariadeniu a orgán verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, Íf1. 
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. 



V zmysle § 27 ods. 3 alinea druhá zákona č. 15312001 Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov, j e orgán verejnej správy zároveň povinný informovať 
prokuratúru tak o vyhovení protestu a zrušení alebo zmene nariadenia, ako aj o 
nevyhovení protestu, a to do 90 dní od doručenia protestu. 

V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 16212015 Z. z. Správny súdny poriadok v 
znení neskorších predpisov, je prokurátor oprávnený podať žalobu proti všeobecne 
záväznému nariadeniu, proti ktorému podal protest, ktorému nebolo vyhovené. 

Odôvodnenie: 

Okresná prokuratúra Galanta na základe Plánu hlavných úloh Prokuratúry SR 
na rok 2017 vykonala v meste Sereď previerku zameranú na zistenie stavu 
zákonnosti v postupe a rozhodovaní mesta ako orgánu ochrany ovzdušia pri výkone 
štátnej správy podľa zákona č. 137 /201 O Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č . 137/2010 Z .z."), ako aj zákona č. 401/1998 Z. z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon č. 401/1998 Z. z."). 

V rámci previerky bolo preskúmané aj VZN mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane 
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
ovzdušia na území mesta Sereď, po ktorého preskúmaní bolo nutné konštatovať , že 
predmetné nariadenie nie je v súlade so zákonom. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 12/2012 bolo podľa úvodnej 
časti nariadenia vydané podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov „na základe ustanovenia§ 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov". 

Podľa článku 1 VZN je účel nariadenia definovaný nasledovne: 
a) určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO"), 
b) určuje náležitosti oznámenia vo veciach určenia poplatku prevádzkovateľom 

MZZO, 
c) upravuje pôsobnosť mesta Sereď vo veci rozhodovania pri výkone štátnej 

správy na úseku ochrany ovzdušia. 

Zo samotného vymedzenia účelu nariadenia je zrejmé, že mesto Sereď pri 
prijatí nariadenia nerešpektovalo zákonné zmocnenie obsiahnuté v § 6 ods. 5 zákona 
č. 401/1998 Z. z. a v§ 27 ods. 1 písm. g) ah) zákona č. 137/2010 Z. z., keď o. i. ako 
jeden z účelov nariadenia definovalo úpravu pôsobnosti mesta vo veci rozhodovania 
pri výkone štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, keďže táto pôsobnosť je 



upravená priamo zákonom (§ 27 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.) a túto zákonnú 
úpravu musí mesto plne rešpektovať. 

Podľa ustanovenia§ 6 ods. 5 zákona č. 40111998 Z. z., 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 ustanovenia§ 27 ods.1 písm. g) ah) zákona č. 13712010 Z. z., obec 
môže pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia ustanoviť 
všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov; 
môže vymedziť všeobecne záväzným nariadením na území obce alebo časti obce 
nízkoemisné zóny. 

Rešpektujúc vyššie citované ustanovenia je zrejmé, že zákon v súčasnosti dáva 
obciam a mestám v oblasti ochrany ovzdušia zákonné zmocnenie len na vydanie 
všeobecne záväzných nariadení, ktorými určia na území obce (mesta) zóny s 
obmedzením prevádzky mobilných zdrojov, prípadne vymedzia na území obce 
(mesta) nízkoemisné zóny. Zároveň sú vyššie citovaným § 6 ods. 5 zákona č. 

401/1998 Zb. zmocnené na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým 
upravia náležitosti oznamovacej povinnosti, podrobnosti týkajúce sa poplatkovej 
povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, prípadne určia, 
na ktoré malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa nebude vzťahovať poplatková 
povinnosť, resp. oznamovacia povinnosť v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 
Z. z .. 

Úpravu žiadnych iných náležitostí všeobecne záväzným nariadením v uvedenej 
oblasti zákon v súčasnosti obciam nezveruje. 

Pri preskúmaní VZN mesta Sereď č. 12/2012 bolo zistené, že predmetné VZN 
vymedzuje aj základné pojmy(§ 2), a to spôsobom nerešpektujúcim zákonnú úpravu 
v danej oblasti. Zároveň tiež upravuje tzv. všeobecné povinnosti na úseku ochrany 
ovzdušia (§ 3 VZN), povinnosti prevádzkovatelbv malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia (§ 4 VZN), pôsobnosť mesta pri prenesenom výkone štátnej správy(§ 5), 
výpočet a platenie poplatkov(§ 6 VZN) a pokuty(§ 7). 

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

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že normotvorná právomoc mesta vo 
veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy (kam prináleží aj pôsobnosť 
mesta na úseku ochrany ovzdušia), je vyslovene limitovaná zákonným 
zmocnením, čo znamená, že mesto môže vydať všeobecne záväzné nariadenie 
v danej oblasti len na základe splnomocnenia obsiahnutom v zákone a v jeho 
medziach. 

Rešpektujúc rozsah normotvornej právomoci mesta v uvedenej oblasti, ktorá 
vyplýva tak z vyššie citovaného ustanovenia § 27 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 

137/2010 Z. z., ako aj ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z., bolo pri 
preskúmaní VZN mesta Sereď č. 12/2012 zistené, že mesto konalo nad rámec 
zákonného zmocnenia obsiahnutého v oboch vyššie označených zákonoch. keď 
nariadením upravilo svoju pôsobnosť pri výkone štátnej správy na úseku ochrany 
ovzdušia(§ 1 písm. c) v spojení s§ 5 VZN) a zároveň v nariadení zadefinovalo. resp. 
upravilo tzv. základné pojmy (§ 2 VZN). všeobecné povinnosti (§ 3 VZN). povinnosti 
prevádzkovateľov malého zdroja <§ 4 VZN) a pokuty (§ 7 VZN). 

Pri preskúmaní VZN bolo nutné konštatovať, že v rozsahu zákonného 
zmocnenia (obsiahnutého v § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z) je len úprava 
obsiahnutá v§ 6 VZN (označený ako „ Výpočet a platenie poplatkoV') a čiastočne aj v 
§ 4 ods. 3 VZN, keďže aj v predmetnom ustanovení (konkrétne pod písm. a)§ 4 ods. 
3 VZN) mesto nad rámec zákona určilo. že povinnosť platiť poplatok a podávať 
oznámenie „sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie 
a prevádzkujú MZZO len pre vlastné potreby domácnosti so sídlom na území mesta 
Sereď. " 

Vzhľadom na to, že ustanovenie§ 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. výslovne 
určuje, že poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, 
stredné znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovanie ovzdušia, nezávisí od 
vôle a rozhodnutia mesta. či poplatok za znečisťovanie ovzdušia bude vyrubovať 
fyzickým osobám - nepodnikateľom. keďže túto kategóriu osôb „oslobodil" od 
poplatkovej povinnosti priamo zákonodarca zákonom č. 401/1998 Z. z. Už tým. že 
mesto rozhodovalo o povinnosti fyzických osôb - nepodnikateľov platiť poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia. konalo v priamom rozpore so zákonom. nerešpektujúc vôl'u 
vyjadrenú zákonodarcom v ustanovení§ 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z .. 

Vo vzťahu k úprave „základných pojmoV' obsiahnutej v § 2 VZN je po 
preskúmaní VZN nutné uviesť, že pojmy definované mestom v tomto ustanovení sú 
zadefinované priamo zákonom č . 137/2010 Z. z., preto mesto v prípade ich prevzatia 
do VZN (ktorý postup je však úplne nadbytočný) musí rešpektovať. že nie je 



oprávnené meniť a vlastným spôsobom definovať zákonné a zákonom upravené 
pojmy. resp. tieto pojmy akýmkoľvek spôsobom v nariadení modifikovať. Túto 
skutočnosť však mesto pri úprave pojmov v § 2 VZN nerešpektovalo, resp . 
nerešpektovalo dôsledne. Kým v prípade pojmu „znečisťujúca látka", ktorý mesto 
definovalo v § 2 ods. 1 VZN, sa jedná „len" o duplicitnú úpravu, ktorá je obsiahnutá 
v súčasnosti priamo v § 2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. , pri ďalšom mestom 
zadefinovanom pojme „malý zdroj znečisťovania" bolo zistené, že definícia tohto 
pojmu obsiahnutá vo VZN je nielen v rozpore s § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. ale zároveň obsahuje odkaz 
na vyhlášku č . 356/2010 Z. z .. ktorá je od 01. januára 2013 úplne zrušená. 

Osobitne v spojitosti s úpravou obsiahnutou v § 3 VZN, v ktorej mesto 
vymedzilo tzv. „všeobecné povinnosti" a v§ 4 ods. 2 VZN, v ktorom určilo „povinnosti 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania", je nutné zdôrazniť, že mesto na 
úseku ochrany ovzdušia nie je zákonom splnomocnené na prijatie úpravy. ktorou by 
mohlo všeobecne záväzným nariadením ukladať povinnosti právnickým a fyzickým 
osobám. preto je úprava obsiahnutá v označených ustanoveniach nielen nezákonná 
a v rozpore s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb„ ale zároveň aj v rozpore s čl. 2 ods. 
3 Ústavy SR. Osobitne v spojitosti s povinnosťou obsiahnutou v § 4 ods. 2 VZN. 
ktorá je prevzatá z ustanovenia§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z„ považujem za 
potrebné uviesť. že akékoľvek preberanie zákonnej úpravy povinností podzákonnou 
normou (ktorou je aj VZN) je nielen neprípustným zásahom do právomoci orgánov 
štátu. ale zároveň sa takýmto spôsobom vytvára zákonodarcom nezamýšľaný 

priestor pre postih prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia nielen za 
porušenie zákona. ale aj za porušenie VZN. 

Vzhľadom na nezákonnosť úpravy obsiahnutej v § 3 a 4 VZN č. 12/2012 
nemožno ako zákonnú následne vyhodnotiť ani úpravu pokút obsiahnutú v§ 7 VZN, 
v ktorom mesto upravilo tak pokuty za porušenie povinností upravených vo VZN (na 
ktorých ukladanie, ako už bolo vyššie uvedené, mesto nemá zákonné zmocnenie) 
a zároveň určilo pokuty za prípadné porušenie zákonných povinností. Bude 
potrebné. aby mesto rešpektovalo. že sankcie za porušenie (zákonných) povinností 
na úseku ochrany ovzdušia sú upravené priamo zákonom (v súčasnosti v § 30 
zákona č. 137/2010 Z. z .. resp. § 8 zákona č. 401/1998 Z. z.). pričom nie je na 
zvážení mesta. či bude porušenie jednotlivých zákonných povinností sankcionovať. 
čo je zrejmé aj zo zákonodarcom použitej formulácie „.„obec uloží„.", t.j. nie „môže 
uložiť', kedy by bola obciam (mestám) prenechaná možnosť rozhodnúť, či budú 
konkrétne porušenie tej- ktorej zákonnej povinnosti sankcionovať. 

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti reagujem na zistenú 
nezákonnosť VZN mesta Sereď č. 12/2012 podaním protestu prokurátora proti 
predmetnému VZN a navrhujem jeho zrušenie v celom rozsahu. 



Pre úplnosť dodávam, že hoci ustanovenie § 6 preskúmavaného VZN, ktorý 
upravuje „ Výpočet a platenie poplatkov" a § 4 písm. b),c).d) svojím obsahom 
neodporujú zákonu, vzhľadom na nezákonné vymedzenie samotného účelu prijatého 
nariadenia a rozsah úpravy obsiahnutej vo VZN, ktorú je potrebné zrušiť pre rozpor 
so zákonom, navrhujem zrušen ie predmetného nariadenia v celom rozsahu. 
Následne bude na zvážení mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, či a v akom 
rozsahu využijú zákonné zmocnenie obsiahnuté v ustanovení § 6 ods. 5 zákona č. 
401/1998 Z. z., príp. v ustanovení§ 27 ods. 1 písm. g) ah) zákona č. 137/2010 Z. z., 
keďže z oboch označených ustanovení vyplýva mestu možnosť, nie povinnosť prijať 
všeobecne záväzné nariadenia. 

Zároveň si dovoľujem požiadať mestské zastupiteľstvo, aby pri prípadnom 
prijímaní novej úpravy rešpektovalo, že preberanie kogentných ustanovení zákona 
do „obsahu" všeobecne záväzných nariadení nie je prípustné, a to o. i. z dôvodu, že 
pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia, ktoré obsahuje duplicitnú úpravu už 
obsiahnutú priamo v zákone, mestské zastupiteľstvo fakticky hlasuje o tom, či prijme 
alebo neprijme konkrétnu časť všeobecne záväznej právnej normy už schválenej 
Národnou radou SR, resp. „schva ľuje" text zákona, čím dochádza k neprípustnému 
zásahu do zákonodarnej právomoci Národnej rady SR. 

O spôsobe vvbavenia protestu prokurátora ma v stanovenej lehote 90 dní 
od doručenia protestu prokurátora i n f o r m u j t e . 

Zároveň Vás žiadam oznámiť tunajšej prokuratúre termín zasadnutia 
mestského zastupiteľstva . na ktorom bude prerokovaný protest prokurátora. 
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Mgr. Zu ana Hozová 
prak rátorka 
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