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Z Á P I S N I C A 
Zn.: 08 zápis. MsZ 16 12 2013/ UK1, A-10 

 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  
konaného dňa 16. decembra 2013 

 
Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 
 

 
R O K O V A N I E 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 12.12.2013. 
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián 
Michalec, ktorý v úvode privítal všetkých poslancov MsZ, zamestnancov mestského 
úradu a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných 
poslancov (12 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že svoju 
neúčasť ospravedlnili: Ing. Ján Riško, Cyril Crkoň, JUDr. Eva Kvocerová,  
MUDr. Pavol Šponiar, Peter Divinský, MUDr. Viliam Bršiak a Peter Prešnajder. 
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení: Rudolf Marman, Ivan Záhradový 
a Mgr. Radoslav Varga. Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
za                  11 
proti               0 
zdržal sa        1 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
Primátor určil overovateľov zápisnice v zložení: Irena Kováčiková a JUDr. Jarmila 
Andreánska. Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
 
PROGRAM: 
 

1. Informácia o novele zákona č. 145/95 Z.z. (Zákona o správnych poplatkoch zo 
dňa 17.10.2013), opatrenia. 

2. VZN č. 4/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov. 
 

 

Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
Nikto z poslancov nepodal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh k programu mestského 
zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie č. 2 o schválení programu: 
za                  12 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
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ad 1) Informácia o novele zákona č. 145/95 Z.z. (Zákona o správnych 
poplatkoch zo dňa 17.10.2013), opatrenia. 
 
Primátor predložil informáciu o tom, že Národná rada Slovenskej republiky dňa 
17.10.2013 schválila novelu Zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch a v Z.z. 
bola zverejnená 1.12.2013. V tejto zákonnej úprave o správnych poplatkoch sa 
v piatom článku skrývajú ustanovenia týkajúce sa úplne iného a - so Zákonom 
o správnych poplatkoch nijako nesúvisiaceho - Zákona o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto bolo 
dôvodom neštandardného zvolania MsZ.  
Zmena nastala na podnet ZMOSu, ktorý mal zasadnutie Rady ZMOSu v Žiline dňa 
11.10.2013.  ZMOS listom upozornil Vládu SR a poslancov NR SR na účelové 
protesty okresných prokuratúr k uplatňovaniu §104 ods.3a ods. 4 Zákona 
o miestnych daniach a miestnom poplatku vo VZN miest a obcí o daniach 
z nehnuteľností, ktoré môžu mať vážne dopady na ich konsolidačné úsilie v roku 
2013 a na vývoj ich financovania v nasledujúcich rokoch a zásadným spôsobom 
zmeniť podmienky správy miestnych daní. Všetky mestá sa cez ZMOS domáhali 
nápravy. Expresným tempom už o 6 dní parlament zmenil zákon, ktorý bol 
zverejnený 1.12.2013 v Z. z., čím sa zmenili podmienky k daniam miest a obcí na 
Slovensku. Došlo k spresneniu limitu na obdobie 10 rokov (do roku 2024) na 
postupné znižovanie rozpätia medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z 
nehnuteľnosti na 10-násobok.   
Po konzultácii s mestským právnikom JUDr. Pavlom Loduhom sa rozhodol zvolať 
MsZ, nakoľko 16.12.2013 je posledný termín, aby sa stihla zákonom stanovená doba 
zverejnenia schváleného VZN, čo je podmienkou jeho platnosti. Nedodržanie 
procesnej lehoty vyvesenia návrhu predmetného VZN nie je dôvodom brániacim jeho 
platnosti. Takýto stav je daný predovšetkým tým, že zákonodarný orgán schválil 
úpravu zákona o miestnych daniach cez úplne iný, s ním nesúvisiaci zákon, k jeho 
značne neskorému zverejneniu v Zbierke zákonov a tým minimálnej dobe, ktorá by 
umožňovala riadne zvolanie zasadnutia MsZ. Tieto neštandardné kroky nabúravajú 
princíp právnej istoty v štáte a primäli k neštandardnému postupu pri zvolávaní 
aktuálneho zasadnutia MsZ. Ako opatrenie navrhol zrušiť uznesenia MsZ č. 58/2013 
a č. 84/2013 z dôvodu nadobudnutia platnosti novely zákona o správnych 
poplatkoch, ktorá vytvorila úplne nový priestor pre postoj mesta.  
 
Rudolf Marman prečítal návrh uznesenia MsZ č. 121/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 121/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
informáciu o novele Zákona o správnych poplatkoch, ktorou bol novelizovaný Zákon 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 
Hlasovanie č. 3 za schválenie UZNESENIA č. 121/2013: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 121/2013. 
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Rudolf Marman prečítal návrh uznesenia MsZ č. 122/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 122/2013 
M s Z    
r u š í  

 uznesenie MsZ č. 58/2013 zo dňa 28.8.2013 

 uznesenie MsZ č. 84/2013 zo dňa 26.9.2013 
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 122/2013: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 122/2013. 
 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel Mgr. Peter Bílik. 
 
ad 2) VZN č. 4/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov. 
 
Rudolf Marman predložil návrh VZN č. 4/2013 o miestnych daniach pre mesto 
Púchov, ktoré nahrádza platné VZN č. 9/2012 o daniach. Pre mesto je výhodnejšie 
vrátiť sa k takejto konštrukcii VZN, pretože novela zákona stanovuje postupné 
zníženie dane na 10-násobok až v priebehu 10 rokov. Touto konštrukciou sa 
dosiahne zníženie sadzby dane pre priemyselné stavby pre podnikateľov o takmer 
0,50€. Týmto VZN sa znižuje daň pre všetkých obyvateľov o takmer 60%. Zároveň 
vyzval všetkých kolegov na zjednotenie postoja, aby sa zachovalo smerovanie 
podpory pre obyvateľov vo forme príspevkov na bývanie aj stimulov pre 
podnikateľov. Navrhol, aby tieto Zásady ostali zachované. 
Primátor konštatoval, že Mesto nemá úmysel rušiť predmetné Zásady. Zásady 
podpory na bývanie pre obyvateľov mesta aj stimuly pre podnikateľov ostanú 
zachované. Otvoril diskusiu. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Primátor následne prečítal 2 listy, ktoré navrhol vnímať a prejednávať ako podnety k 
predkladanému VZN: 1.) od Mariána Chovanca z 18.11.2013 o schválenie 
oslobodenie od platenia dane zo stavieb, pre stavbu ŠportCentra Púchov, lebo je 
určené na rehabilitačné účely. Primátor tak činil preto, aby nenamietali, že ich 
návrhmi sa MsZ nezaoberalo. Boli prerokované na MsR. Následne prečítal stavisko 
Stavebného úradu, kde sa uvádzalo, že stavba nebola skolaudovaná na 
rehabilitačné účely. Prečítal aj stanovisko Finančného riaditeľstva od JUDr. Lýdie 
Pagáčovej, že len v tom prípade môže byť poskytnutá zľava, ak bola schválená v 
platnom VZN. Citoval zo zákona, kedy môžu byť poskytnuté zľavy na takéto stavby. 
Mgr. Hedviga Šulcová ako jeho známa, by bola za zľavu. Ale za daných okolností je 
proti takémuto postupu.  
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že pred viac rokmi sa prejednávalo ešte staré 
ŠportCentrum. Nepozná žiadnu činnosť pre ľudí, ktorú by toto Centrum 
zabezpečovalo bezplatne. Pokiaľ služby poskytuje za peniaze, ide o biznis ako každý 
iný. 
 
Rudolf Marman prečítal návrh uznesenia MsZ č. 123/2013 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 123/2013 
M s Z    
n e s c h v a ľ u j e   
 
žiadosť Mariána Chovanca, Nábrežie slobody 1926/4, Púchov o schválenie 
oslobodenia od platenia dane zo stavieb podľa § 17 ods. 3 písm. b/ zákona  
č. 582/2004 Z. z. a jeho ustanovenie do VZN o miestnych daniach.  
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 123/2013: 
za                     9 
proti                 2 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 123/2013. 
Primátor konštatoval, že poslanci nevyhoveli požiadavke Mariána Chovanca. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Mgr. Peter Bílik. 
 
 
Primátor následne prečítal 2.) list od Mariána Vidomana zo dňa 20.11.2012 na 
zníženie sadzby dane za  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu na 3,10€/m2. Navrhol, aby aj táto písomnosť bola vnímaná ako 
pripomienka k návrhu VZN. 
Rudolf Marman prečítal návrh uznesenia MsZ č. 124/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 124/2013 
M s Z    
n e s c h v a ľ u j e   
 
zníženie sadzby dane za  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu na 3,10€/m2, na základe žiadosti Mariána Vidomana. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 124/2013: 
za                    11 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 124/2013. 
Poslanci nevyhoveli požiadavke Mariána Vidomana. 
 
 
 
Rudolf Marman prečítal návrh uznesenia MsZ č. 125/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 125/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov. 
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Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 125/2013: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 125/2013. 
 
 
 
Primátor konštatoval, že VZN č. 4/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov 
poslanci schválili. Tým bol naplnený program dnešného MsZ. Na záver rokovania 
primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Dodal, že ďalšie zasadnutie MsZ sa bude konať dňa 19.12.2013 
o 9.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Irena KOVÁČIKOVÁ    JUDr. Jarmila ANDREÁNSKA 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 
 

 


