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Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci 

zo dňa 09. októbra 2013 
 

 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Overovatelia:  Ing. Rudolf Bittner 
   Ing. Juraj Gubáni 
    
    
 Primátor mesta Ing. Karol Kvál otvoril VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v roku 2013 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Za overovateľov zápisnice  MsZ boli určení pp. 
Ing. Rudolf Bittner a Ing. Juraj Gubáni. Za zapisovateľku bola určená p. Silvia Némethová. 
 
 
Program: 
 

1. Prerokovanie protestu proti VZN Mesta Senec č. 4/2012 zo dňa 13.12.2012, účinného ku dňu 
1.1.2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  

2. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK- ISRMO za účelom realizácie projektu 
„Socioekonomická analýza mesta Senec“ 

 
 

Primátor mesta Ing. Karol Kvál privítal poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a navrhol 
hlasovať za program rokovania  
 
Hlasovanie:  
Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 6; 

 

1./  Prerokovanie protestu proti VZN Mesta Senec č. 4/2012 zo dňa 13.12.2012, účinného ku dňu 
1.1.2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady  
 

- Ing. Janette Matúšová- vedúca ekonomiky mesta informovala, že dňa 29. 09. 2013 bol mestu 

doručený protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 4/2012  

schválenému MsZ v Senci dňa 13.12.2012 a účinného od 1.1.2013 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“). V 

proteste prokurátora sa navrhuje zrušiť článok 5 ods. 1 písm. c), e), f), g) VZN, pretože ním 

bolo porušené ust. § 12 ods. 2 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. 

Prokurátorkou napadnutá časť VZN pojednáva o výške sadzby dane zo stavieb; 

- podľa § 25 ods. 2 zákona o prokuratúre orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť 

do 30 dní od doručenia protestu; 

- 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, 
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uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v § 12 ods. 1; 

- prokurátorka namieta, že Mesto Senec v článku 5 ods. 1 písm. c), e), f), g) VZN stanovilo 

ročnú sadzbu dane zo stavieb nad rámec zákona o miestnych daniach. 

Vo svojom proteste uvádza: Mesto Senec v predmetnom VZN schválilo na rok 2013 najnižšiu 

sadzbu dane zo stavieb z 0,152 € na 0,16 € a najvyššiu sadzbu dane na 3,153 €, čím sa znížil 

pomer medzi najvyššou a najnižšou sadzbou na 19,7 násobok oproti roku 2012, kde bol tento 

pomer v hodnote 20,7 násobku. Takto Mesto Senec síce znížilo pomer medzi najvyššou 

a najnižšou sadzbou oproti roku 2012 a dodržalo postup v súlade s § 104f ods. 3 zákona 

o miestnych daniach, avšak takýto postup nebol na mieste a bol v rozpore so zákonom. 

V prípade § 104f ods. 3 zákona o miestnych daniach sa jedná o prechodné ustanovenie, ktoré 

je možné aplikovať len v prípade zmeny sadzby dane t.j. v prípadoch, ak bola sadzba dane 

stanovená VZN účinným pred novelou zákona o miestnych daniach (pred 01.12.2012) 

a dochádza len k novelizácii VZN. V prípadoch VZN prijatých po 01.12.2012, čo je aj VZN 

Mesta Senec z 13.12.2012, sa jedná o novú miestnu právnu normu, ktorou orgán samosprávy 

na novo upravuje sadzbu dane, teda nedochádza k zmene už stanovenej sadzby dane, ale 

k novej úprave. Z toho dôvodu je nutné aplikovať právnu úpravu účinnú po 01.12.2012, čo 

znamená postupovať v súlade s § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach. V medziach tohto 

ustanovenia bolo teda možné zvýšiť sadzbu dane pre jednotlivé druhy stavieb maximálne o 10 

– násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, čo je v prípade Mesta Senec 0,16 € z čoho 

vyplýva, že najvyššia možná sadzba dane zo stavieb mohla predstavovať hodnotu 1,6 €;  

- podanie protestu prokurátora považujeme za nedôvodné; 

- 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  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. Pri tvorbe VZN, ako aj po obdržaní protestu prokurátora sme 

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

SR. Správnosť nášho výkladu nám bola telefonicky potvrdená. Mesto Senec v článku 5 ods. 1 

písm. c), e), f), g) VZN neporušilo ani jeden z právnych predpisov a dodržalo všetky zákonné 

ustanovenia  
- Mgr. Maroš Ožvald sa vyslovil, že s návrhom súhlasí, mesto Senec postupuje v súlade so 

zákonom 
 
Uznesenie MsZ č. 109/2013 
 
I.   MsZ prerokovalo protest prokurátora proti VZN mesta Senec č. 4/2012 zo dňa 13.12.2012, 

účinného ku dňu 1.1.2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 
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II. MsZ  rozhodlo, že protestu prokurátora proti VZN mesta Senec č. 4/2012 zo dňa 13.12.2012, 
účinného ku dňu 1.1.2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady  n e v y h o v u j e.  

 
Hlasovanie:  
Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 6; 

 

 
2./  Predloženie žiadosti o NFP  v rámci výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO  za účelom realizácie 
projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec“ 
 

- materiál predložila p. Helena Nemcová- zástupkyňa primátora: 
- informovala poslancov, že projekt ISRMO mesto Senec odovzdalo dňa 28.08.2013; 
- dňa 07.10.2013 sme prijali výzvu z Min. pôdohospodárstva na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí, jedná sa o doplnenie podmienky do uznesenia MsZ, že mesto zabezpečuje 
spolufinancovanie projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec“ z vlastných zdrojov, t.j. 
rozpočtu mesta Senec počas celej doby jeho realizácie vo výške minimálne 5 % - 324,- EUR 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t. j. vo výške 6 480,- 
EUR 

 
Uznesenie MsZ č. 110/2013 
 

I. MsZ prerokovalo: 
 

1. Predloženie žiadosti o NFP  v rámci výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO  za účelom realizácie 
projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec“,  ktorej ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Senec a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec“, mestom Senec 
počas celej doby jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec“ 
z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej doby jeho realizácie vo výške 
minimálne 5 % - 324,- EUR z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených 
žiadateľom, t. j. vo výške 6 480,- EUR 

4. Realizáciu žiadosti o NFP „Socioekonomická analýza mesta Senec“, v rámci ISRMO OPBK – 
Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a sociálnej 
starostlivosti“ 

5. Miesto realizácie projektu – Mestský úrad Senec 
 

II. MsZ schvaľuje: 
 

1. Predloženie žiadosti o NFP  v rámci výzvy OPBK/2013/1.1./12-ISRMO  za účelom realizácie 
projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec“,  ktorej ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Senec a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Senec 

2. Zabezpečenie realizácie projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec“, mestom Senec 
počas celej doby jeho realizácie 

3. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Socioekonomická analýza mesta Senec“ 
z vlastných zdrojov, t.j. rozpočtu mesta Senec počas celej doby jeho realizácie vo výške 
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minimálne 5 % - 324,- EUR z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených 
žiadateľom, t. j. vo výške 6 480,- EUR 

4. Realizáciu žiadosti o NFP „Socioekonomická analýza mesta Senec“, v rámci ISRMO OPBK – 
Senec, „Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a sociálnej 
starostlivosti“ 

5. Miesto realizácie projektu – Mestský úrad Senec 

Hlasovanie:  
Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomní: 6; 
 
 
 

Na záver rokovania MsZ v Senci primátor mesta Ing. Karol Kvál pozval prítomných poslancov do 
Labyrintu MsKS v Senci, kde dňa 10.10.2013 o 13.00 hod. budú slávnostne odovzdané ocenenia 
Čestný občan mesta Senec, Cena mesta za rok 2012 a Cena primátora mesta Senec za rok 2012. 
Následne poďakoval pp. poslankyniam a poslancom  za ich účasť na zasadnutí MsZ. 

 
 

 
   
 
....................................................   .................................................. 
    Ing. Jarmila Répássyová           Ing. Karol K v á l 
           prednostka MsÚ              primátor mesta  

 
 
 
 
Overovatelia zápisnice MsZ v Senci konaného dňa 09.10.2013: 
 
 
 
Ing. Rudolf Bittner  ............................................... 
 
Ing. Juraj Gubáni  ............................................... 
 
 
 
 
Zapísala: 
Silvia Némethová 
V Senci, dňa 10.10.2013 
 
 



M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 
09. októbra 2013 

 
Priezvisko 
meno, titl. 

 
Hlas.za 
program 

Protest 
prokuráto
ra proti 
VZN 
4/2012 

Predložen
ie žiadosti 
o NFP‐ 
ISRMO 

             

 109/2013 110/2013         

Jana Turanská Z Z Z         

Martina Valachová N N N         

Ladislav Nádaský Z Z Z         

MUDr. Marián Príbelský, CSc. N N N         

Mgr. František Podolský N N N         

Mgr. Pavol Škovránek N N N         

Ing. Rudolf Bittner Z Z Z         

Helena Nemcová Z Z Z         

Ing. Gašpar Józan Z Z Z         

MUDr. Emese Dobošová N N N         

Ing. Dušan Badinský Z Z Z         

Roman Voško Z Z Z         

Mgr. Maroš Ožvald Z Z Z         

Mgr. Zuzana Lovíšková Z Z Z         

Ing. Juraj Gubáni Z Z Z         

Ing. Gabriel Agárdy N N N         

PhDr. Gabriella Németh Z Z Z         

Mgr. Rudolf Galambos Z Z Z         

Zdenek Černay Z Z Z         

Z – hlasoval za 13 13 13         

P – hlasoval proti 0 0 0         

O – zdržal sa hlasovania 0 0 0         

N – neprítomní 6 6 6         
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