Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÉ VYHLÁSENIE
ŠTÁT BUDE AJ ĎALEJ UMELO VYTVÁRAŤ Z DETÍ DLŽNÍKOV,
ÚSTAVNÝ SÚD SA S NÁZOROM OMBUDSMANKY NEZHODUJE

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podala začiatkom roka
2018 návrh na Ústavný súd SR. Napadla zákon, ktorý zaväzuje deti
povinnosťou platiť za komunálny odpad. Pokiaľ ich rodičia
poplatky neuhrádzajú, deti sa po dosiahnutí dospelosti stávajú
dlžníkmi. Ústavný súd návrh ombudsmanky odmietol.

(Bratislava, 13. septembra) Ústavný súd informoval o vyhodnotení návrhu
verejnej ochrankyne práv na posúdenie súladu zákona o miestnych poplatkoch a
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s Ústavou. Podľa informácie, ktorú súd zverejnil, je návrh ombudsmanky „zjavne
neopodstatnený“.
„Počkám si na rozhodnutie a najmä odôvodnenie Ústavného súdu, prečo
sa nestotožnil s našou argumentáciou. Zostávam naďalej presvedčená,
že v súčasnosti platný zákon je v rozpore s Ústavou aj s Dohovorom
o právach dieťaťa. Neprimerane zaťažuje deti, nakoľko im ukladá
povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad bez ohľadu na to, že vo
väčšine prípadov ani nemajú možnosť túto povinnosť splniť. Zároveň
úprava nijakým spôsobom nezohľadňuje najlepší záujem dieťaťa
vyplývajúci z Dohovoru,“ uviedla verejná ochrankyňa práv M. Patakyová.
Podobnú situáciu riešili minulý rok aj v Českej republike, kde sa však rozhodnutie
Ústavného súdu zásadne líšilo od nášho. Súd v Čechách uznal, že právna úprava
viedla k porušovaniu základných práv detí. V odôvodnení okrem iného uviedol:
„Je ústavně chráněným zájmem dítěte, aby do dospělosti nevstupovalo
se závazky, jež mohou mít rdousící efekt. Veřejná moc by nezletilým
neměla ukládat povinnosti, které jim zkomplikují či znemožní uzpůsobit
si život podle vlastní potřeby. Taková možnost není zachována, pokud
jsou nezletilí do dospělého života vpuštěni se závažnými dluhy.“
Rozhodnutie nášho Ústavného súdu situáciu na Slovensku nemení. Ak rodičia
neplatia za svoje deti poplatky za komunálny odpad, v dospelosti im bude
naďalej hroziť, že budú čeliť dlhom a exekúcii. Tento stav pritom deti nemôžu
nijakým spôsobom ovplyvniť. Štát z nich takto umelo vytvára dlžníkov, ktorými
sa stanú v momente, keď dospejú.

Kontakt pre médiá: Michaela Pavelková, tel: 0911/707 122, e-mail: pavelkova@vop.gov.sk web: www.vop.gov.sk

