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Zápisnica 
 

z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,  
ktoré sa konalo 10. 12. 2013 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,  
ospravedlnení p. poslanec Ing. Alexander Sopko, p. poslanec Emil Barčiak ,   
p. poslanec Vladimír Brath 
Prezenčná listina – príloha zápisnice 
 
Program: Príprava zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia MsZ 

2. VZN mesta Rajecké Teplice č.5/2013 o miestnych daniach na kalendárny rok 2014 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Záver 

 
Add 1/ Otvorenie XX. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním poslancov a občanov. 
Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 
programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením zápisnice poveril  
p. Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  p. Mgr. Branislava 
Babinca a p. Petra Fajbíka.     Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: 
p. Ladislava Šáleka – predseda, p. profesorku Máriu Rostášovú – členka, p. Jozefa Knapca – 
člen. Spýtal sa poslancov či súhlasia alebo majú iný návrh. Nikto sa neprihlásil. Primátor dal 
hlasovať za schválenie členov 
 
ZA:  6                             PROTI: 0                                    ZDRŽAL SA:  0 
Neprítomní poslanci. Ing. Alexander Sopko, p. Emil Barčiak, p. Vladimír Brath 
primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
 
 
Add 2/ VZN mesta Rajecké Teplice č.5/2013 o miestnych daniach na kalendárny rok 2014 
primátor - predkladáme k prejednaniu návrhu uznesenia pre rokovanie Mestského 
zastupiteľstva  v Rajeckých Tepliciach Protest prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Rajecké Teplice č. 72/2012 v zmysle § 22 ods. 1 písm. a),bod 2 a § 25 Zák.č. 
153/2001 Z.z. o prokuratúre.  
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Prečítal poslancom celé znenie listu protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina, 
dôvodom ktorého bolo zvolané toto zastupiteľstvo, mimo schváleného plánu zasadnutí. 
Pretože zastupiteľstvo sa musí v stanovenej lehote vyjadriť.  
 
Odôvodnenie predloženia materiálu na rokovanie:  

- vyhovuje  protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina Pd 176/13 zo dňa 07. 11.  
2013 podanému  proti čl. 9 ods.6, písm. a/,c/,g/ všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Rajecké Teplice č. 72/2012 o miestnych daniach na kalendárny rok 2013. Ide o zapracovanie  
zmeny  v zmysle  zákona č. 582/2004 Z.z.  § 30, § 32 a § 33. 
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 . Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za 
každý aj začatý m2  osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.   
Preto navrhujeme doplniť m2 v ustanoveniach čl. 9 ods.6 písm. a/ veta posledná, 
 písm. c/ a g/.   
Táto zmena je zapracovaná vo VZN č. 5/2013 o miestnych daniach na kalendárny rok 2014 na 
území mesta  Rajecké Teplice   
- nevyhovuje   protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina Pd 176/13 zo dňa 07. 11. 
2013 podanému  proti čl. 3 ods.1, písm. f/ všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecké 
Teplice č. 72/2012 o miestnych daniach na kalendárny rok 2013. V ustanovení § 12 ods. 2 a § 
16 ods. 2 schválenej novely zákona o miestnych daniach uverejnenej pod. č. 460/2011 Z.z. 
(účinnej od 01. decembra 2012) sa 40-násobok najnižšej sadzby dane 
 zo stavieb a dane z bytov znížil na 10-násobok s tým, že sa súčasne v prechodných 
ustanoveniach § 104f ods. 3 a 4 zákona č. 460/2011 Z.z. bližšie toto ustanovenie spresnilo. 
Správca dane bol povinný, ak násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb alebo dane z bytov 
bol podľa platného VZN na rok 2012 väčší ako 10-násobok a správca dane na zdaňovacie 
obdobia po účinnosti tohto zákona pristúpil k úprave sadzieb dane zo stavieb a dane z bytov, 
postupne znižovať takto ustanovený násobok v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach pri 
každej ďalšej zmene sadzieb dane. 
Spôsoby, ktorými správcovia dane pristúpili k úpravám príslušných sadzieb dane, t.j. prijatie 
nového VZN alebo dodatku k existujúcemu VZN citovaná novela zákona v § 12 a 16 neriešila 
a explicitné riešenie nevylývalo ani zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
V prípade VZN prijatých po 1. decembri 2012 ide podľa názoru prokuratúry o novú miestnu 
právnu normu, ktorou mesto novo upravuje sadzbu dane, teda nedochádza k zmene už 
predtým určenej sadzby dane, ale k novej úprave, preto pri jej prijatí  treba aplikovať právnu 
normu účinnú po 1. decembri 2012, podľa ktorej je možné najvyššiu ročnú sadzbu zvýšiť na 
10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb či bytov určených obcou vo VZN. 
Na vzniknutú situáciu v súvislosti s podávanými protestmi prokurátorov voči postupu 
správcov dane pri uplatňovaní prechodného ustanovenia § 104f  ods. 3 a 4 zákona 
o miestnych daniach reagovalo Ministerstvo financií SR legislatívnou úpravou, ktorou 
zneplatnilo prechodné ustanovenia § 104f  ods. 3 a 4 zákona o miestnych daniach 
s účinnosťou od 1. decembra 2013. 
Podľa nových prechodných ustanovení § 104g  ods. 3 a 4 zákona o miestnych daniach 
(účinných od 1. decembra 2013) sa správcom dane ustanovuje povinnosť zosúladiť násobok 
medzi najnižšou a najvyššou sadzbou príslušnej dane, ustanovený VZN s § 12 ods. 2 a § 16 
ods. 2 citovaného zákona najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb alebo dane z bytov na 
zdaňovacie obdobie roku 2024. 
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Nové prechodné ustanovenia § 104g  ods. 3 a 4 zákona o miestnych daniach by sa mali 
vzťahovať na oba prípady prijímania VZN k miestnym daniam, t.j. ak obec prijíma nové VZN 
k miestnym daniam alebo len dodatok k doterajšiemu VZN.  
Ministerstvo financií SR má zato, že protest prokurátora nemá za následok stratu účinnosti 
ani zneplatnenie aktuálneho VZN k miestnym daniam na zdaňovacie obdobie roku 2013. 
Jeho nesúlad so zákonom môže konštatovať až súd svojím právoplatným rozhodnutím, 
pričom pri prípadnom posudzovaní súladu účinného  VZN k miestnym daniam by mal 
príslušný súd reflektovať na zmenu právnej úpravy účinnej od 1.decembra 2013. 
Na základe týchto vyjadrení je potrebné protestu  prokurátora  proti čl. 3 ods.1, písm. f/ 
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecké Teplice č. 72/2012 o miestnych daniach na 
kalendárny rok 2013  nevyhovieť. 
 
primátor - predkladáme k prejednaniu návrhu uznesenia pre rokovanie Mestského 

zastupiteľstva  v Rajeckých Tepliciach Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Mesta 

Rajecké Teplice  č. 5/2013 o miestnych daniach na kalendárny rok 2014. Na mestskej rade 

sme prešli podrobne tento bod.  

Návrh na Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 5/2013 o miestnych 
daniach na kalendárny rok 2014   v Mestskej rade Rajecké Teplice- samotný materiál 

V zmysle zákona č. 460/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov predkladáme MsZ návrh VZN č. 5/2013 o miestnych daniach na 
kalendárny rok 2014 s účinnosťou od 01. 01. 2014. 

Ide o zapracovanie  zmeny  v zmysle  zákona č. 582/2004 Z.z.  § 30, § 32 a § 33. 
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 . Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za 
každý aj začatý m2  osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.  Preto 
navrhujeme doplniť m2 v ustanoveniach čl. 9 ods.6 písm. a/ veta posledná, písm. c/ a g/. 
 
Pôvodné znenie    článok 9 

 
                           DAŇ  ZA  UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
  
                                     OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
a)  za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a propagačných akcií 
za umiestnenie stánku pre drobnú obchodnú, remeselnú, občerstvovaciu a pohostinskú 
činnosť je 0,70 EUR/ m2 /deň       
za umiestnenie stánku počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta: 
pre drobnú obchodnú, remeselnú činnosť je  3,40 EUR / m2 /deň    
pre občerstvovaciu a pohostinskú činnosť  je 6,70 EUR / m2 /deň    
za umiestnenie unimobunky s predajom tovaru 0,20 EUR / m2 /deň    
  za umiestnenie predzáhradky alebo záhradnej terasy  0,10 EUR /m2 /deň     
za jednorázové propagačné akcie  5 EUR/deň       
c)  za umiestnenie predajného zariadenia       
za trhový stôl vo vlastníctve mesta  
        - jednorázové užívanie  10,00 EUR / deň      
     - mesačné užívanie 166,00  EUR / mesiac   
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     - celoročné užívanie 996,00 EUR / rok     
g)  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  100 EUR / jedno parkovacie 
miesto /rok 
 - chatové oblasti –   17,00 EUR/ jedno parkovacie miesto / rok   
 - parkovanie auta počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta  pri predajnom stánku   
                                                                                              2,70 EUR/jedno parkovacie miesto/deň
  
Nové znenie     článok 9 

 
                      DAŇ  ZA  UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
  
                               OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 
a)  za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a propagačných akcií 
za umiestnenie stánku pre drobnú obchodnú, remeselnú, občerstvovaciu a pohostinskú 
činnosť je 0,70 EUR/ m2 /deň       
za umiestnenie stánku počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta: 
pre drobnú obchodnú, remeselnú činnosť je  3,40 EUR / m2 /deň    
pre občerstvovaciu a pohostinskú činnosť  je 6,70 EUR / m2 /deň    
za umiestnenie unimobunky s predajom tovaru 0,20 EUR / m2 /deň    
  za umiestnenie predzáhradky alebo záhradnej terasy  0,10 EUR /m2 /deň     
za jednorázové propagačné akcie  5 EUR/m2 /deň     
c)  za umiestnenie predajného zariadenia       
za trhový stôl vo vlastníctve mesta  
        - jednorázové užívanie  5,00 EUR / m2  /deň      
     - mesačné užívanie 3,00  EUR / m2 /deň   
     - celoročné užívanie 1,37 EUR / m2 / deň     
g)  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  0,05 EUR / m2 / deň 
 - chatové oblasti –   0,01 EUR/ m2 / deň   
 - parkovanie auta počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta  pri predajnom stánku   
                                                                                                                        0,50 EUR/ m2 /deň  
Add 3 / Rôzne 
Add 4/ Diskusia 
primátor – poprosil p. Smolkovú referentku miestnych daní 
p. Smolková- jedná sa o dva protesty m2 sme napravili, upravili ako to prokurátor požaduje 
A druhý protest nám aj ministerstvo odporúčilo aby sme nevyhoveli 
primátor – keby sa vyhovelo bol by to vysoký skok 
p. Grupáčová – máme čas , postupne môžeme znižovať rozdiel. Zatiaľ to nechávame na 
rovnakej úrovni, lebo máme čas 10 rokov. 
11. 11. 2013 prišiel protest, preto sme museli sa dnes stretnúť- do 30 dní v zákonnej lehote 
aby sme rozhodli 
primátor – tento bod nebude predmetom rokovania vo štvrtok, dne s sme ho vyriešili 
Mgr. Babinec- absolútne som nestíhal o čom to je, je mi ľúto prečo nemáme právnika, prijali 
sme VZN -že sme nemali metre štvorcové (m2) za deň a nemusel pán prokurátor vyskakovať. 
Sadzbám nerozumiem, myslel som si, že mesto pomôže občanom. Podporím to, ak je to tak. 
Aby mesto fungovalo a malo dostatok peňazí.  
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primátor – metre štvorcové chce prokurátor napríklad za jednorázové propagačné akcie, 
chodia po meste a predáva parfém, nedá sa určiť merná jednotka, a potom za trhový stôl na 
deň, prerátali sme to koľko zhruba má metrov ten stôl,  
p. Grupáčová – nie je dodržaný 10 násobok, je tam ten čas, právnici napadli zákon, zákon bol 
vysvetlený tak, že máme čas 
p. Smolková – ani prokurátor si neprečítal dobre VZN, vytkol iba  pri stavbách no vo VZN ani 
 byty nemajú 10 násobok a to prokurátor nevytkol. 
Prof. Rostášová- upozornila na opravy čiarok a bodok vo VZN 
Ďalej sú tu odkazy a nikde ich nevidím, nie je vysvetlené. Konkrétne navrhla čo treba opraviť.  
Raz je veľkým písmenom a potom inde malým písmenom. Štátna kultúra 
p. Smolková-  opravíme to 
primátor – sľúbil, že to opravíme. Ujednotíme typ písma, zvýraznenie, veľkosť písma, 
upravíme  
primátor – prečítal návrhy uznesení 99/ 2013 a 100/2013 

Uznesenie č. 99/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  protest 

prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina Pd 176/13 zo dňa 07. 11. 2013 podaný proti 

všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajecké Teplice č. 72/2012 v zmysle § 22 ods. 1 

písm.a),bod 2 a § 25 Zák.č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 

vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina Pd 176/13 zo dňa 07. 11. 2013 

podanému  proti čl. 9 ods.6, písm. a/,c/,g/ všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecké 
Teplice č. 72/2012 o miestnych daniach na kalendárny rok 2013. 
nevyhovuje- protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina Pd 176/13 zo dňa 07. 11.  
2013 podanému  proti čl. 3 ods.1, písm. f/ všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecké 
Teplice č. 72/2012 o miestnych daniach na kalendárny rok 2013. 

Spýtal sa poslancov, či nikto nemá iný ani doplňujúci návrh. Nikto nemal, tak dal hlasovať 

ZA:  6                             PROTI: 0                                    ZDRŽAL SA:  0 
Neprítomní poslanci. Ing. Alexander Sopko, p. Emil Barčiak, p. Vladimír Brath 
primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a prešli k hlasovaniu ďalšiemu návrhu na 
uznesenie 

Uznesenie č. 100/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  všeobecné 
záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 5/2013 o miestnych daniach na kalendárny rok 
2014  a schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 5/2013 
o miestnych daniach na kalendárny rok 2014 

Spýtal sa poslancov, či nikto nemá iný ani doplňujúci návrh. Nikto nemal, tak dal hlasovať 

ZA:  6                             PROTI: 0                                    ZDRŽAL SA:  0 
Neprítomní poslanci. Ing. Alexander Sopko, p. Emil Barčiak, p. Vladimír Brath 
primátor – poďakoval poslancom 

 

 
 
 
 
 
 



6 

 

Add 5/ Záver 
Návrh uznesení je prílohou zápisnice a je podpísaný originálnymi podpismi členov návrhovej 
komisie. Uznesenia zo zasadnutia MsZ budú zaslané poslancom MsZ. 
Primátor poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil XX. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 
V Rajeckých Tepliciach 10.  12.  2013 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------                                          ------------------------------------------ 
      Ing. Igor Masaryk                                                                RNDr. Peter Dobeš 
       prednosta MsÚ                                                                     primátor mesta      

 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
p. Emil Barčiak                                              .................................................................... 
                                                                                                        10. 12. 2013 
 
 
 
 
 
p. Peter Fajbík     .................................................................... 

10. 12. 2013 
 
 
 
 
 

 
 

 


