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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mesto Žilina i poslanci MZ v Žiline sa stretávajú s opakovanými podnetmi od majiteľov
ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v historickej časti mesta. Ich zákazníci prichádzajúci sa
ubytovať majú problém prejsť na parkovacie plochy, ktoré títo poskytovatelia vlastnia, prípadne
majú v dlhodobom prenájme, pretože hoci ide o ich vlastné pozemky, prejazd k nim je možný len
cez historickú časť mesta s osobitným dopravným režimom a reguláciou. Je od nich vyžadované
povolenie na vjazd, ktoré im ale poskytovateľ nemôže v predstihu posunúť emailom, lebo sa jedná
o prenosný dokument – kartičku, ktorú má k dispozícii hotel, ktorý ju vie poskytnúť zákazníkovi,
ale až po jeho fyzickom príchode do hotela a ubytovaní sa. Zákazník, pokiaľ by mal dodržať platné
VZN je tak nútený podstupovať náročnú tortúru, čo spôsobuje značné obtiaže. Ubytovacie
zariadenia nachádzajúce sa v historickom jadre mesta tak strácajú zákazníkov, z ktorých niektorí sú
pokutovaní MP v Žiline, pokiaľ sa nedokážu preukázať prenosným povolením, pretože jednou
z úloh MP je aj dohľad nad dodržiavaním zákazov a obmedzení, vyplývajúcich z dopravného
značenia.
Predkladatelia doplnenia VZN sa domnievajú, že doplnenie tejto zmeny je potrebné ako
prejav ústretovosti voči ubytovaním návštevníkom mesta, ktorí odvádzajú pri prenocovaní daň z
ubytovania do rozpočtu mesta. Ubytovacie zariadenia, ktorých sa to týka tu stáli, skôr ako sa
vytvorili pešie zóny a skomplikoval vjazd motorových vozidiel. Na väčší pohyb vozidiel v pešej
zóne táto zmena nebude mať vplyv, lebo zariadenia majú k dispozícii prenosné povolenia na
legálny vjazd ich návštevníkov.
Uvedená úprava sa navrhuje doplnením existujúcej povinnosti umiestnenia potvrdenia
o zaplatení dane vo vozidle o osobitnú úpravu pre niektoré, do úvahy pripadajúce ubytovacie
zariadenia. Ak takéto zariadenia budú chcieť využívať nový režim, budú povinné vopred zasielať
elektronicky Mestskej polícii v Žiline údaje o hosťovi a jeho rezervácii tak, aby prípadná kontrola
v teréne mohla skutočnosť, oprávňujúcu na vjazd do historickej časti mesta bez inak všeobecne
vyžadovaného potvrdenia o zaplatení dane, cez operačné stredisko. Zmena sa pritom navrhuje len
pre ubytovaných hostí (teda nie hostí iba reštauračných zariadení ubytovacích zariadení), pričom
platiť bude len pre vjazd pred začiatkom ubytovania a výjazd po skončení ubytovania, teda
v momentoch, kedy sa hosť nevie objektívne preukázať kontrole na mieste prenosnou parkovacou
kartou. Pre ostatné prípady bude platiť doterajší nezmenený režim.
Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR, pričom dopad na rozpočet mesta
možno očakávať neutrálny, alebo pozitívny za predpokladu, že táto pozitívna zmena privedie do
mesta viac hostí pripravených prenocovať a zaplatiť mestu ubytovaciu daň.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe § 66 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. ...../2015,
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 25/2012 o dani za vjazd a
zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Čl. I
1. V článku VIII. ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„ Ubytovacie zariadenia, ktorými sú hotel, hostel alebo penzión (ďalej len „zariadenie“),
umiestnené v historickej časti mesta, ktoré sú držiteľmi prenosného potvrdenia o zaplatení dane
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a chcú umožniť svojim
hosťom príjazd motorovými vozidlami na svoje parkovisko, ku ktorému majú vlastnícky alebo
iný užívací vzťah, sú povinné vopred zaslať Mestskej polícii v Žiline elektronickou poštou
oznámenie o potvrdení o rezervácii ubytovania pre konkrétneho hosťa (ďalej len „oznámenie“).
Oznámenie bude zasielané na adresu elektronickej pošty, dohodnutú medzi zariadením
a Mestskou políciou v Žiline alebo mestom Žilina a bude obsahovať meno hosťa, trvanie
ubytovania v zariadení a evidenčné číslo vozidla. Pre tento účel zariadenie písomne oznámi
Mestskej polícii v Žiline adresu elektronickej pošty, z ktorej budú oznámenia zasielané,
pričom akceptované budú len oznámenia, zaslané z tejto adresy. V prípade akýchkoľvek zmien
adresy elektronickej pošty je zariadenie povinné o tom bez zbytočného odkladu rovnakým
spôsobom informovať Mestskú políciu v Žiline. Hostia zariadení sú oprávnení takúto možnosť
vjazdu do historickej časti mesta využívať len pri príjazde do zariadenia pred začiatkom
ubytovania a pri opustení zariadenia pri skončení pobytu, v ostatných prípadoch sú povinní
preukázať sa potvrdením o zaplatení dane.“
2. Ostatné ustanovenia ostávajú bez zmeny.
Čl. II.
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa
............ a nadobúda účinnosť dňa ................ .

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

