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UZNESENIE 
 

Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu     

JUDr. Jany Vargovej a členov senátu JUDr. Martiny Mochnáčovej (sudkyňa spravodajkyňa) 

a JUDr. Jozefa Šuleka, v právnej veci žalobcu: Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry 

Čadca, so sídlom 17. novembra 1567, 022 01 Čadca, proti žalovanému: Mesto Čadca,  

so sídlom Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, o vyslovenie nesúladu Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za 

ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje zo dňa 

05.12.2019, takto  

r o z h o d o l: 

 

I. Krajský súd v Žiline v y s l o v u j e  nesúlad Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné 

automaty a dani za nevýherné hracie prístroje zo dňa 05. decembra 2019, účinného dňa 01. 

januára 2020 v celom rozsahu s ustanovením § 6 ods. 1, 3, 4, 6 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

II. Žiaden z účastníkov n e m á  p r á v o  na náhradu trov konania.  

 

O d ô v o d n e n i e   

 

1. Žalobou doručenou krajskému súdu dňa 15.02.2021 sa žalobca domáhal vyslovenia 

nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani 

za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje  

zo dňa 05.12.2019 účinného dňa 01. januára 2020 spočívajúceho v porušení ustanovenia § 6 

ods. 1, 3, 4, 6, 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení“) pri jeho prijímaní. Argumentoval tým, že Mestské zastupiteľstvo mesta Čadca na 

svojom zasadnutí konanom dňa 05.12.2019 prijalo spomínané všeobecne záväzné nariadenie. 

Okresná prokuratúra Čadca na základe podnetu preskúmala predmetné všeobecne záväzné 

nariadenie, pričom konštatovala, že jeho nesúlad spočíva v porušení postupu pri jeho 

prijímaní. Prijatím daného všeobecne záväzného nariadenia boli porušené ustanovenia § 6 

ods. 1, 3, 4, 6, 7 zákona o obecnom zriadení. Z uvedeného dôvodu prokuratúra dňa 
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24.03.2020 pod sp. zn. Pd 13/20/5502-7 podala Mestskému zastupiteľstvu mesta Čadca proti 

uvedenému všeobecne záväznému nariadeniu protest prokurátora. Mesto Čadca na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva dňa 05.06.2020 uznesením č. 29/2020 protestu prokurátora 

nevyhovelo, o čom upovedomilo Okresnú prokuratúru Čadca listom pod č. 1604/2020,  

č. 30673/2020 zo dňa 20.07.2020, doručeným dňa 21.07.2020. Ďalej žalobca argumentoval, 

že zákon o obecnom zriadení upravuje pravidlá pre vydanie všeobecne záväzného nariadenia 

ako normatívneho aktu. Proces jeho tvorby zahŕňa jednotlivé etapy vydania všeobecne 

záväzného nariadenia, a to prípravu, prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia, 

jeho schválenie, publikáciu, prípadné zrušenie. Pre vyhotovenie textu návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia je potrebná odborná príprava, v dôsledku čoho túto prípravu 

zabezpečuje spravidla obecný úrad. Preskúmaním mestom predloženého administratívneho 

spisu bolo zistené, že v danej veci bol vyhotovený návrh nariadenia, ktorý bol vyvesený na 

úradnej tabuli mesta dňa 21.10.2019 a v tento deň zverejnený aj na webovom sídle mesta 

Čadca www.mestocadca.sk. Z tohto návrhu VZN nie je preskúmateľné, kto a kedy ho 

vypracoval, vôbec nie je odôvodnený. Nedá sa zistiť, na základe akých skutočností, 

podkladov bol návrh všeobecne záväzného nariadenia vypracovaný. Podpísaný bol 

primátorom mesta. Už v úvodnej časti návrhu daného všeobecne záväzného nariadenia 

vyplýva, že návrh bol zverejnený dňa 21.10.2019 a zvesený z úradnej tabule mesta, ako aj 

z webového sídla mesta dňa 14.11.2019, teda v deň, keď sa Mestské zastupiteľstvo mesta 

Čadca neuznieslo na všeobecne záväznom nariadení, neschválilo ho, o čom svedčí uznesenie 

č. 113/2019 zo dňa 14.11.2019. Nie je teda pravdivé tvrdenie mesta Čadca zo dňa 18.02.2020 

pod č. 1264/2020, 1609/2020PO, že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený od 

21.10.2019 a po druhýkrát sa o ňom rokovalo dňa 05.12.2019, kedy sa už Mestské 

zastupiteľstvo mesta Čadca na danom všeobecne záväznom nariadení uznieslo uznesením č. 

129/2019. Teda odo dňa 14.11.2019 do opätovného zasadania Mestského zastupiteľstva mesta 

Čadca dňa 05.12.2019 nebol zverejnený žiaden návrh všeobecne záväzného nariadenia, a to 

ani napríklad nový zmenený návrh. Takáto skutočnosť nevyplýva ani z predloženého 

administratívneho spisu. Podľa bodu 9 programu 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

mesta Čadca dňa 14.11.2019 bol prejednávaný návrh všeobecne záväzného nariadenia, na 

ktorom sa poslanci neuzniesli, neschválili ho, o čom svedčí uznesenie č. 113/2019 zo dňa 

14.11.2019. Dokonca na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva mal byť predložený 

poslancom ďalší návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým malo dôjsť k úprave už 

zverejneného návrhu a o ktorom mali poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Čadca 

rozhodnúť. V podstate išlo o nový návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý nespĺňal 

zákonnú podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, teda nedošlo k jeho 

zverejneniu. Okrem toho nie je ani súčasťou príslušného administratívneho spisu. 

Normotvorný proces pre vydanie VZN na základe návrhu zverejneného dňa 21.10.2019 bol 

skončený neschválením všeobecne záväzného nariadenia, o čom svedčí uznesenie Mestského 

zastupiteľstva mesta Čadca č. 113/2019 zo dňa 14.11.2019, návrh všeobecne záväzného 

nariadenia bol tohto dňa zvesený z úradnej tabule mesta a z webového sídla. Aj napriek tomu, 

že nebol vypracovaný nový návrh daného VZN, ktorý by bol zverejnený, resp. že by došlo 

k zverejneniu pôvodného návrhu, dňa 29.11.2019 bola vydaná pozvánka na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva na 05.12.2019, na ktorom pod bodom 7 bolo opätovne prejednané 

VZN č. 3/2019, a to na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý nebol zverejnený v súlade § 6 

ods. 3 zákona o obecnom zriadení a nie je súčasťou administratívneho spisu. Ako vyplýva zo 

zápisnice z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 05.12.2019, pozmeňujúci návrh mal 

byť súčasťou materiálov predložených na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 

05.12.2019, zverejnený dňa 28.11.2019, čo však nespĺňa zákonný postup pre vydanie VZN, 

a to zverejnenie zákonným spôsobom, možnosť podania pripomienok (§ 6 ods. 3, 4 zákona 



 3 31S/43/2021 

 

o obecnom zriadení). Pozmeňujúci návrh VZN, ako súčasť podkladov na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva, bol na tomto zasadnutí dňa 05.12.2019 len prečítaný a následne 

schválený, o čom svedčí uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Čadca č. 129/2019 zo dňa 

05.12.2019. Na samotnom Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 je uvedené, že bolo 

zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle dňa 11.12.2019, účinnosť nadobudlo 

dňa 01.01.2020. Je nesporné, že mesto Čadca pri vydávaní VZN č. 3/2019 nedodržalo 

zákonné ustanovenia upravujúce normotvornú činnosť obce, mesta pri vydávaní všeobecne 

záväzných nariadení s poukazom na § 6 zákona o obecnom zriadení.  

 

2. Žalovaný vo vyjadrení k podanej žalobe navrhol túto ako nedôvodnú zamietnuť. 

Uviedol, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 3/2019 o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje bol zverejnený na webovom sídle mesta a súčasne na úradnej tabuli 

mesta dňa 21.10.2019 v súlade s § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. Počas celej doby 

zverejnenia návrhu VZN č. 3/2019 od 21.10.2019 elektronicky na webovom sídle mesta 

a v hmotnej podobe na úradnej tabuli mesta nebola vznesená žiadna pripomienka k návrhu 

VZN č. 3/2019 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade 

zo strany fyzických alebo právnických osôb. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol 

zverejnený a sprístupnený na úradnej tabuli mesta 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na verejne 

prístupnom mieste a súčasne na internetovej stránke nešpecifikovanému počtu osôb. Dňa 

14.11.2019 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom návrh VZN nebol 

schválený v mestskom zastupiteľstve. Z dôvodu, že nebola podaná v 10-dňovej lehote ani 

jedna pripomienka, nebola zriadená vyhodnocovacia komisia, a teda mesto neporušilo 

ustanovenie § 6 ods. 7 zákona o obecnom zriadení. Tvrdenie žalobcu, že z návrhu VZN nie je 

preskúmateľné, kto a kedy ho vypracoval a nie je možné zistiť, na základe akých skutočností, 

podkladov bol návrh VZN vypracovaný, je nedôvodné. Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia totiž schvaľuje a rokuje o ňom mestské zastupiteľstvo zložené z poslancov. Tento 

normotvorný akt tvorí teda mesto ako celok. Následne sa hlasuje o návrhu VZN trojpätinovou 

väčšinou prítomných poslancov. Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 14.11.2019 návrh 

VZN č. 3/2019 nebol schválený. Na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 

nariadenom na 05.12.2019 bol prerokovaný totožný zverejnený návrh VZN č. 3/2019. 

V tomto návrhu sa nič nemenilo, neboli predložené žiadne podnety na zmenu a pripomienky 

zo strany fyzických a právnických osôb. Dňa 28.11.2019 o 13:21 hod. bola zverejnená na 

internetovej stránke mesta pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 05.12.2019 

o 09:00 hod. V predmetnej pozvánke boli ako bod 3 programu zasadnutia uvedené: VZN 

mesta Čadca č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a pod bodom 4: VZN mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za 

ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.  V pozvánke bolo 

uvedené „materiály k bodu 2, 3, 4 – zo zasadnutia MZ 14.11.2019 prosím priniesť so sebou“. 

Ustanovenie § 6 zákona o obecnom zriadení upravuje proces tvorby všeobecne záväzného 

nariadenia pozostávajúci z prípravnej fázy/zverejnenie návrhu VZN od 21.10.2019 do 

14.11.2019; prerokovanie návrhu VZN/pripomienky (14.11.2019 a 05.12.2019, žiadne 

pripomienky, návrhy FO a PO); schválenie VZN (05.12.2019); vyhlásenie VZN (11.12.2019); 

účinnosť VZN od 01.01.2020. Zákon o obecnom zriadení nepočíta od dátumu zaslania 

pozvánky lehotu na zverejnenie návrhov VZN. Používanie slovného spojenia „ukončenie 

legislatívneho procesu“ a spájanie dátumov pozvánky na mestské zastupiteľstvo s návrhmi 

VZN je mätúce a v rozpore so skutočným postupom mesta pri prijímaní nariadení v zmysle 

zákona o obecnom zriadení. Ustanovením § 6 zákona o obecnom zriadení nie je zakázaná, 

resp. obmedzená možnosť rokovať o tom istom návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 
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Zákon o obecnom zriadení nepozná právny inštitút „ukončenie legislatívneho procesu pri 

prijímaní VZN“. Tento pojem osvojený žalobcom negatívne jeho extenzívnym výkladom 

rozširuje zákonné vymedzenie procesu prijímania všeobecne záväzných nariadení. Pri jeho 

aplikácii by mestské zastupiteľstvo už nikdy nemohlo schváliť návrh VZN, ktorý bol už 

reálne v minulosti zverejnený, avšak neprešiel hlasovaním zo strany poslancov. Žiaden 

z poslancov dňa 05.12.2019 nevyjadril nesúhlasné stanovisko s prerokovanými bodmi. Dňa 

14.11.2019 sa mestské zastupiteľstvo uznieslo na tom, že neschválilo návrh VZN č. 3/2019 

avšak o tom istom návrhu rokovalo mestské zastupiteľstvo dňa 05.12.2019. Materiály boli 

v nezmenenej forme zverejnené od 21.10.2019 na úradnej tabuli mesta a dátumom 14.11.2019 

neboli schválené prvýkrát. Materiál k návrhu VZN č. 3/2019 sa nemenil. Výslovne zákonne 

nie je ustanovená domnienka o nemožnosti rokovať o tom istom návrhu VZN 

a spochybňovanie zverejnenia návrhu VZN v zákonnej lehote, tak ako uvádza žalobca. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 bolo schválené dňa 05.12.2019, uznesenie 

mestského zastupiteľstva č. 129/2019 bolo vyvesené dňa 11.12.2019 na úradnej tabuli mesta 

a zvesené dňa 30.12.2019, zverejnené na webovom sídle mesta Čadca od 11.12.2019 do 

30.12.2019. Podľa žalovaného postupom pri prijímaní VZN č. 3/2019 nebol porušený 

zákonný postup formulovaný v § 6 zákona o obecnom zriadení. Zo zápisníc č. 7 a 8 

zasadnutia mestského zastupiteľstva k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 vyplýva, 

že jeden z poslancov uplatnil priamo na rokovaní svoje právo predložiť svoj pozmeňujúci 

návrh k návrhu VZN č. 3/2019 a tento predložil poslancom. Dňa 14.11.2019 nebol schválený 

pozmeňujúci návrh a následne dňa 05.12.2019 sa rokovalo o totožnom návrhu VZN č. 3/2019 

s tým, že poslanci hlasovali za pozmeňujúci návrh poslanca a tento pozmeňujúci návrh 

k návrhu VZN č. 3/2019 bol schválený. Žalovaný odkázal na § 10 ods. 3 Rokovacieho 

poriadku mesta zo dňa 01.12.2015, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 

č. 111/2015, z ktorého vyplýva, že „k predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci 

predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, 

jasne a zrozumiteľne“. Žalovaný zdôraznil, že každý poslanec môže predložiť úplne iný návrh 

a prokurátor nemôže namietať nedodržanie 15-dňovej lehoty na zverejnenie návrhu VZN na 

úradnej tabuli, keďže ide o výkon právomoci poslanca. Pozmeňujúci návrh poslanca sa 

nezverejňuje na úradnej tabuli mesta na 15 dní. Poslanec mohol svojimi pripomienkami 

priamo na rokovaní zastupiteľstva dňa 05.12.2019 navrhnúť zmenu ustanovení zverejneného 

VZN.  

 

3. Žalobca vo vyjadrení k vyjadreniu žalovaného sa pridŕžal skutočností uvedených 

v žalobe prokuratúry. 

 

4. Krajský súd v Žiline, ako správny súd, preskúmal podľa ustanovenia § 357 a nasl. SSP 

súlad všeobecne záväzného nariadenia žalovaného s namietanými ustanoveniami zákona 

o obecnom zriadení v rozsahu a na základe dôvodov žaloby (§ 134 ods. 1 SSP), pričom dospel 

k záveru, že žaloba je dôvodná. 

 

5. Podľa § 357 ods. 1 SSP, žalobca sa môže žalobou domáhať vyslovenia nesúladu 

všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja 

vydaného vo veciach 

a) územnej samosprávy so zákonom alebo 

  b) plnenia úloh štátnej správy so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 
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6. Podľa § 357 ods. 2 SSP, nesúlad podľa odseku 1 môže spočívať v obsahu všeobecne 

záväzného nariadenia, jeho časti, niektorého jeho ustanovenia alebo v porušení postupu pri 

jeho prijímaní. 

 

7. Podľa § 367 ods. 1 SSP, ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, 

uznesením vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho 

ustanovenia. Vo výroku uvedie označenie žalovaného, označenie a deň prijatia všeobecne 

záväzného nariadenia, skutočnosť, či vyslovuje nesúlad celého všeobecne záväzného 

nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia a ustanovenie zákona alebo iného 

všeobecného právneho predpisu, s ktorým nie je všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť 

alebo niektoré jeho ustanovenie v súlade. 

 

8. Z pripojeného administratívneho spisu mal správny súd preukázané nasledujúce 

skutočnosti. 

  

9. Pozvánkou zo dňa 07.11.2019 primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura zvolal na 

základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa malo uskutočniť 14.11.2019 o 08:30. V zmysle bodu 5 programu malo byť 

predmetom rokovania aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca č. 3/2019 o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje. Návrh tohto VZN bol vyvesený na Úradnej tabuli mesta Čadca 

dňa 21.10.2019 a v tej istej lehote zverejnený aj na webovom sídle mesta Čadca 

www.mestocadca.sk.  

 

10. Po prerokovaní daného návrhu všeobecne záväzného nariadenia prijalo mestské 

zastupiteľstvo dňa 14.11.2019 uznesenie č. 113/2019, ktorým neschválilo Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, 

dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Návrh VZN bol zvesený dňa 

14.11.2019. 

 

11. Z obsahu Pozvánky primátora mesta Čadca zo dňa 29.11.2019 vyplýva zvolanie 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca na 05.12.2019 o 09:00. V rámci programu malo 

byť prejednané Všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, 

dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie 

prístroje (bod 4 programu). Materiály k uvedenému bodu mali mať poslanci k dispozícii zo 

zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.11.2019, pričom sú zároveň zverejnené na 

stránke mesta.  

 

12. Zo Zápisnice z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca konaného dňa 

05.12.2019 o 09:00 hod. vyplýva, že predmetom zasadnutia bolo aj Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, 

dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (bod 7 programu). Zo 

zápisnice vyplýva, že v konaní bol predložený pozmeňujúci návrh, ktorý poslanci následne 

schválili s tým, že pri celkovom hlasovaní o Všeobecne záväznom nariadení mesta Čadca  

č. 3/2019 došlo rovnako k jeho schváleniu uznesením č. 129/2019.  

 

13. Na základe podnetu podal prokurátor Okresnej prokuratúry Čadca protest proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, 

dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje zo dňa 
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05.12.2019. Z protestu vyplýva, že všeobecne záväzné nariadenie je normatívny právny akt 

vydaný obecným, resp. mestským zastupiteľstvom, pričom pravidlá pre jeho vydanie upravuje 

zákon o obecnom zriadení. Proces tvorby všeobecne záväzného nariadenia obce/mesta tvorí 

uzavretý, resp. opakujúci sa kolobeh, ktorý zahŕňa jednotlivé etapy vydania všeobecne 

záväzného nariadenia. Ide o prípravu VZN, prerokovanie návrhu VZN, jeho schválenie, 

publikáciu, prípadné zrušenie. Preskúmaním mestom predloženého administratívneho spisu 

bolo zistené, že v danej veci bol vyhotovený návrh nariadenia, ktorý bol vyvesený na úradnej 

tabuli mesta dňa 21.10.2019 a v tento deň zverejnený aj na webovom sídle mesta Čadca 

www.mestocadca.sk. Z tohto návrhu VZN nie je preskúmateľné, kto a kedy ho vypracoval, 

vôbec nie je odôvodnený. Nedá sa zistiť, na základe akých skutočností, podkladov bol návrh 

VZN vypracovaný. Podpísaný bol primátorom mesta. Už z úvodnej časti návrhu daného VZN 

vyplýva, že návrh bol zverejnený dňa 21.10.2019 a zvesený z úradnej tabule mesta, ako aj 

z webového sídla mesta dňa 14.11.2019, teda v deň, keď sa Mestské zastupiteľstvo mesta 

Čadca neuznieslo na VZN, neschválilo ho. Nie je teda pravdivé tvrdenie mesta Čadca zo dňa 

18.02.2020, že návrh VZN bol zverejnený od 21.10.2019 a po druhýkrát sa o ňom rokovalo 

dňa 05.12.2019, kedy sa už Mestské zastupiteľstvo mesta Čadca na danom všeobecne 

záväznom nariadení uznieslo. Teda od 14.11.2019 do opätovného zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Čadca dňa 05.12.2019 nebol zverejňovaný žiaden návrh VZN, a to ani 

napríklad nový zmenený návrh. Takáto skutočnosť nevyplýva ani z predloženého 

administratívneho spisu. Normotvorný proces pre vydanie VZN na základe návrhu 

zverejneného dňa 21.10.2019 bol skončený neschválením VZN, o čom svedčí uznesenie 

Mestského zastupiteľstva mesta Čadca č. 113/2019 zo dňa 14.11.2019, návrh VZN bol tohto 

dňa zvesený z úradnej tabule mesta a z webového sídla. Aj napriek tomu, že nebol 

vypracovaný nový návrh daného VZN, ktorý by bol zverejnený, resp. že by došlo 

k zverejneniu pôvodného návrhu, dňa 29.11.2019 bola vydaná pozvánka na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva na 05.12.2019, na ktorom pod bodom 7 bolo opätovne prejednané 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, a to na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý nebol 

zverejnený v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, nie je súčasťou 

administratívneho spisu. Ako vyplýva zo zápisnice z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva 

zo dňa 05.12.2019, pozmeňujúci návrh mal byť súčasťou materiálov predložených na 

zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 05.12.2019, zverejnený dňa 28.11.2019, čo však 

nespĺňa zákonný postup pre vydanie VZN, a to zverejnenie zákonným spôsobom, možnosť 

podania pripomienok (§ 6 ods. 3, ods. 4 zákona o obecnom zriadení). Pozmeňujúci návrh 

VZN ako súčasť podkladov na zasadnutie mestského zastupiteľstva bol na tomto zasadnutí 

05.12.2019 len prečítaný a následne schválený, o čom svedčí uznesenie Mestského 

zastupiteľstva mesta Čadca č. 129/2019 zo dňa 05.12.2019. Podľa údajov na samotnom 

Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019, toto bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 

webovom sídle dňa 11.12.2019, účinnosť nadobudlo 01.01.2020. Je nesporné, že mesto Čadca 

pri vydávaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, 

dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje zo dňa 

05.12.2019 s vyznačenou účinnosťou dňa 01.01.2020 nedodržalo zákonné ustanovenia 

upravujúce normotvornú činnosť obce, mesta pri vydávaní všeobecne záväzného nariadenia 

s poukazom na ustanovenie § 6 zákona o obecnom zriadení. Z uvedeného dôvodu prokurátor 

navrhol predmetné všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca ako nezákonné zrušiť.  

 

14. Uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 05.06.2020 č. 29/2020 nebolo vyhovené 

protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca č. 3/2019 o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje zo dňa 05.12.2019. 
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15. Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obec môže vo veciach územnej 

samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej 

republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 

súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom. 

 

16. Podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení 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. 

 

17. Podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení návrh nariadenia, o ktorom má rokovať 

obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní 

pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj 

na webovom sídle obce v tej istej lehote. 

 

18. Podľa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína 

plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby 

uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 

zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 

odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ 

nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

19. Podľa § 6 ods. 6 zákona o obecnom zriadení vyhodnotenie pripomienok uskutoční 

navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný 

obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa 

vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 

 

20. Podľa § 6 ods. 7 zákona o obecnom zriadení vyhodnotenie pripomienok sa musí 

predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 

 

21. Podstata námietok žalobcu vyjadrených v žalobných bodoch bolo konštatovanie 

o nepreskúmateľnosti návrhu všeobecne záväzného nariadenia žalovaného vyveseného na 

úradnej tabuli dňa 21.10.2019, pričom nie je zrejmé, kto a kedy ho vypracoval, absentuje 

v ňom odôvodnenie, nedá sa zistiť, na základe akých skutočností, podkladov bol 

vypracovaný. Žalobca tiež namietal, že návrh sporného všeobecne záväzného nariadenia bol 

zvesený z úradnej tabule a z webového sídla žalovaného dňa 14.11.2019, kedy ho mestské 

zastupiteľstvo neschválilo. Podľa názoru žalobcu odo dňa 14.11.2019 do opätovného 

zasadania mestského zastupiteľstva nebol zverejňovaný žiaden návrh VZN, teda ani nový či 

zmenený návrh. 

 

22. Všeobecne záväzné nariadenie vo všeobecnosti je normatívne záväzným právnym 

aktom, je výsledkom normotvornej činnosti obce. Normatívny právny akt obsahuje právnu 

normu, či právne normy, prehlásenia, definície právnych pojmov, záväzné interpretačné 

ustanovenia, odkazy na už existujúcu právnu úpravu atď. Všeobecne záväzné nariadenie vo 
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všeobecnosti by malo obsahovať v záujme  zachovania svojej zrozumiteľnosti a prehľadnosti, 

ako aj stručnosti len ustanovenia s normatívnym obsahom. Všeobecne záväzné nariadenie je 

teda právnym aktom obsahujúcim právne normy. Pod právnou  normou možno rozumieť 

všeobecne záväzné pravidlo správania sa najčastejšie v podobe zákazu, príkazu alebo 

dovolenia.  

 

23. Obec pri výkone samosprávy je oprávnená schvaľovať všeobecne záväzné nariadenia 

na zabezpečenie jej úloh najmä v oblastiach v zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 4 ods. 

3, avšak aj v iných oblastiach v pôsobnosti obce, ak zákon neustanovuje, že obec v rámci 

zákonom zverenej pôsobnosti koná a rozhoduje ako orgán štátnej správy a pokiaľ obec plní 

úlohy štátnej správy je oprávnená schvaľovať nariadenia len na základe splnomocnenia 

zákona a v jeho medziach. Nariadenia obce však vždy musia byť v súlade Ústavou Slovenskej 

republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 

súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom.  

 

24. Povinnosťou obce v procese prerokovania, ako aj schvaľovania všeobecne záväzného 

nariadenia je postupovať v súlade s právnou úpravou ustanovenou v citovaných právnych 

normách zákona o obecnom zriadení. Porušenie týchto predpisov má totiž zásadný vplyv na 

výsledok procesu kreovania a schvaľovania všeobecne záväzného nariadenia, ktoré nie je 

možné nijako ex post konvalidovať. 

 

25. Reagujúc na žalobné námietky žalobcu týkajúce sa obsahu návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia v tom zmysle, že je nepreskúmateľný správny súd konštatuje, že daná 

argumentácia nie je opodstatnená. Úprava procesu prijímania všeobecne záväzných nariadení 

zakotvená ustanovení § 6 zákona o obecnom zriadení neformuluje požiadavku na označenie 

predkladateľa návrhu, odôvodnenie tohto návrhu, či definovanie podkladov rozhodujúcich pre 

jeho vypracovanie. Z tohto dôvodu správny súd nevidel dôvod na základe uvedených 

žalobných bodov konštatovať nesúlad všeobecne záväzného nariadenia s namietanými 

ustanoveniami zákona o obecnom zriadení. 

 

26. Pokiaľ však ide o proces predkladania návrhu dotknutého všeobecne záväzného 

nariadenia a jeho následného schválenia, tento v konkrétnom prípade nerešpektoval záväzné 

pravidlá vyjadrené v ustanovení § 6 zákona o obecnom zriadení. Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia bol totiž zverejnený dňa 21.10.2019 a po jeho neschválení mestským 

zastupiteľstvom dňa 14.11.2019 zvesený z úradnej tabule mesta, ako aj z jeho webového 

sídla. Do dňa opätovného hlasovania mestského zastupiteľstva o návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia dňa 05.12.2019 nebol žiaden takýto návrh zverejnený, čím došlo k porušeniu 

ustanovení § 6 ods. 1, 3, 4, 6 a 7 zákona o obecnom zriadení. Žalovaný totiž nezabezpečil 

zákonom aprobovaným spôsobom zverejnenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa 

§ 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení a týmto spôsobom zároveň neumožnil vzniesť a tiež 

vyhodnotiť námietky proti návrhu postupom podľa § 6 ods. 4, 6 a 7 zákona o obecnom 

zriadení.  

 

27. Na tomto mieste považoval správny súd za potrebné zdôrazniť, že po rozhodnutí, 

ktorým mestské zastupiteľstvo neschváli predložený návrh všeobecne záväzného zariadenia, 

treba považovať proces smerujúci k jeho prijatiu za ukončený. Pokiaľ má byť následne 

prejednaný a schválený totožný či pozmenený návrh, je obec povinná opakovane vykonať 

všetky úkony vyžadované zákonom pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia. Nie je totiž 



 9 31S/43/2021 

 

prijateľné, aby žalovaný odkazoval na skorší proces prijímania všeobecne záväzného 

nariadenia v tom zmysle,  že v minulosti (hoci len približne pred niekoľkými týždňami) bol 

návrh takého nariadenia zverejnený v súlade so zákonom. Za relevantnú nemožno považovať 

ani skutočnosť, že daný postup žiaden z poslancov nenamietal, ani to, že proti skôr 

zverejnenému návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli vznesené žiadne námietky 

podľa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Zverejnenie návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia má totiž smerovať k participácii verejnosti na jeho prijímaní, ktorý postup bol 

v danom prípade úplne zmarený.  

 

28. V posudzovanej veci neboli opodstatnené argumenty žalovaného, že konštatovanie 

nezákonnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 3/2019 znemožňuje opakované 

prejednanie akéhokoľvek všeobecne záväzného nariadenia. Ako bolo uvedené vyššie, 

opakované prerokovanie totožného návrhu zákon nevylučuje, vyžaduje však za každých 

okolností dodržanie namietaných ustanovení zákona o obecnom zriadení. 

 

29. Z hľadiska posúdenia tejto veci boli tiež irelevantné tvrdenia žalovaného o tom, že 

dotknuté všeobecne záväzné nariadenie bolo výsledkom aktivity poslanca mestského 

zastupiteľstva, resp. že išlo o realizáciu jeho mandátu v zmysle rokovacieho poriadku. Takáto 

skutočnosť nijako nekonvaliduje vady v postupe žalovaného pri schvaľovaní všeobecne 

záväzného nariadenia, kedy neboli dodržané záväzné pravidlá vyjadrené v § 6 ods. 1, 3, 4, 6 

a 7 zákona o obecnom zriadení. 

 

30. O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 170 písm. c) SSP tak, že žiaden 

z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo začaté na 

základe žaloby prokurátora. 

 

31. Rozhodnutie bolo prijaté v pomere hlasov 3:0.  

 

 

P o u č e n i e :  Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná kasačná sťažnosť, ak to zákon 

pripúšťa (§ 439, § 440 SSP) v lehote 1 mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu, 

ktorá sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. V kasačnej sťažnosti 

sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť 

a) označenie napadnutého rozhodnutia, 

b) údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, 

c) opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých 

dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (ďalej len "sťažnostné body"),  

d) návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh). 

 

Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná 

sťažnosť a iné podania sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosti neplatia, 

ak 

 

a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za 

neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého 

stupňa, 

 

b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d), 
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c) je žalovaným Centrum právnej pomoci. 

 

 

V Žiline dňa 25. októbra 2022 

 
 

JUDr. Jana Vargová 

predsedníčka senátu 

 

 

JUDr. Martina Mochnáčová 

členka senátu 

 

 

JUDr. Jozef Šulek 

člen senátu 

 


