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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2012
Mestská rada v Žiline
I. odporúča MZ schváliť
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia o špecifikácii platieb miestnych daní
a miestneho poplatku a ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia
Mesta Ţilina, týkajúce sa miestnych daní.

Dôvodová správa :
Národná rada SR na svojom zasadaní dňa 1.12.2011 zmenila a doplnila zákon
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, a to tak, ţe okrem iného doplnila nové
ustanovenie § 98b. Táto zmena bola uverejnená v novele zákona č.548/2011 Z.z., ktorou sa
novelizuje zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Touto novelou bol novelizovaný aj zákon
č.582/2004 o miestnych daniach s účinnosťou od 1.1.2012.
Podľa § 98b ods. 1 poslednej novely zákona o miestnych daniach daňovník je povinný označiť
platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec vo všeobecne
záväznom nariadení.
V dôsledku vyššie uvedených skutočností sa mestskému zastupiteľstvu predkladá návrh
všeobecne záväzného nariadenia, ktorý reaguje na oprávnenie obcí všeobecne záväzným
nariadením určiť si spôsob označovania platieb miestnych daní a miestneho poplatku. Touto
úpravou dochádza len k doplneniu „daňových“ VZN mesta o spôsob označovania platieb
daňovníkov a poplatníkov. Predpokladáme, ţe táto zmena zjednoduší správu miestnych daní
a uľahčí identifikáciu ich platieb.
Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
zákonom o obecnom zriadení a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. ..../2012

Mesto Ţilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 98b ods. 1 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
o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku a ktorým sa dopĺňajú niektoré
všeobecne záväzné nariadenia Mesta Ţilina, týkajúce sa miestnych daní a miestnych poplatkov
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za uţívanie verejného priestranstva sa dopĺňa
takto:
V článku 9 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie :
„5. Daňovník označí platbu dane za uţívanie verejného priestranstva nasledovne:
Variabilný symbol na dani za uţívanie verejného uvedené v rozhodnutí
priestranstva
0558 – bezhotovostný platobný styk
Konštantný symbol
0179 – poštový platobný poukaz
Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 0330353001/5600
a.s. v Ţiline
„
Čl. II
Všeobecne záväzné nariadenie č.15/2011 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta sa dopĺňa takto:
V článku 6 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie :
„3. Daňovník označí platbu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta nasledovne:
Variabilný symbol na dani za dani za vjazd a uvedené v rozhodnutí
zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
mesta
0558 – bezhotovostný platobný styk
Konštantný symbol
0179 – poštový platobný poukaz
Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 0330353001/5600
a.s. v Ţiline
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„
Čl. III
Všeobecne záväzné nariadenie č.22/2011 o dani z nehnuteľností sa dopĺňa takto:
V článku 14 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie :
„3. Daňovník označí platbu dane z nehnuteľnosti nasledovne:
uvedené v rozhodnutí
Variabilný symbol na daň z nehnuteľnosti
0558 – bezhotovostný platobný styk
Konštantný symbol
0179 – poštový platobný poukaz
Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 0330356069/5600
a.s. v Ţiline
„
Čl. IV
Všeobecne záväzné nariadenie č.23/2011 o dani za psa sa dopĺňa takto:
V článku 7 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie :
„4. Daňovník označí platbu dane za psa nasledovne:
Variabilný symbol na dani za psa
Konštantný symbol

uvedené v rozhodnutí
0558 – bezhotovostný platobný styk
0179 – poštový platobný poukaz
Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 0330356069/5600
a.s. v Ţiline
„
Čl. V
Všeobecne záväzné nariadenie č.24/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Ţilina sa dopĺňa takto:
V článku 7 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie :
„3. Poplatník označí platbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nasledovne:
Variabilný symbol na poplatku za komunálne uvedené v rozhodnutí
odpady a drobné stavebné odpady
uvedené v rozhodnutí
Špecifický symbol
0558 – bezhotovostný platobný styk
0179 – poštový platobný poukaz
Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 0330355015/5600
a.s. v Ţiline
„
Konštantný symbol

Čl. VI
Všeobecne záväzné nariadenie č.25/2011 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje sa dopĺňa takto:
V článku 17 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie :
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„4. Daňovník označí platbu dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
nasledovne:
Variabilný symbol na dani za predajné automaty a uvedené v rozhodnutí
nevýherné hracie prístroje
0558 – bezhotovostný platobný styk
Konštantný symbol
0179 – poštový platobný poukaz
Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 0330356069/5600
a.s. v Ţiline
„
Čl. VII
Všeobecne záväzné nariadenie č.26/2011 o dani za ubytovanie sa dopĺňa takto:
V článku 11 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie :
„4. Daňovník označí platbu dane za ubytovanie nasledovne:
uvedené v oznámení o pridelení
Variabilný symbol na dani za ubytovanie
evidenčného čísla platiteľa dane
0558 – bezhotovostný platobný styk
Konštantný symbol
0179 – poštový platobný poukaz
Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 0330356069/5600
a.s. v Ţiline
„
Čl. IX
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ţiline
dňa ......... a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli mesta Ţilina.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ..............

Ing. Igor Choma
primátor
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