


Mesto Žilina na základe § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 14 a § 15 zák. č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva doplnok č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/1991 o miestnych poplatkoch.

č. 8/2003


§ 2 čl. 1 sa mení takto:

Predmet poplatku

Predmetom poplatku je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného, prenosného reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod.    

Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko a všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

§ 2 sa dopĺňa o čl. 1a: 

Vymedzenie pojmov

	Miestna komunikácia pre účely tohoto VZN je priestor ohraničený vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov. Súčasťou miestnych komunikácií sú všetky zariadenia stavby , objekty a diela, ktoré sú potrebné pre ich úplnosť , na ich zabezpečenie a ochranu  a na zabezpečenie bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej premávky.

Námestím pre účely tohoto VZN je priestor ohraničený priľahlými stavbami a pozemkami, kde sa spravidla sústreďuje spoločenský, obchodný a zábavný život mesta, alebo časti mesta.
Chodníkom je pre účely tohto VZN je komunikácia, alebo časť  pozemnej komunikácie, ktorá je určená pre chodcov a je spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom.
Ambulantný predaj pre účely tohto VZN je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj pred prevádzkárňou.
Stavbárke lešenie a podobné konštrukcie pre účely tohto VZN je zariadenie  staveniska, pomocné stavebné konštrukcie a iné technické zariadenia.
Zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií pre účely tohto VZN je dočasné  technické zariadenie a pomocné konštrukcie, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie              a kolaudačné  rozhodnutie a slúži pre výkon a realizáciu umeleckej a varietnej produkcie.
Skládkou pre účely tohto VZN je priestor – časť verejného priestranstva, ktorý nie je               určený na ukladanie vecí, materiálov, tovarov alebo odpadov, napriek tomu však              dočasne slúži.
Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska pre účely tohto VZN je               vyhradenie priestoru z verejného priestranstva  ako parkovisko pre určité vozidlo, alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytná príves).
Dočasným parkovaním na vyhradenom priestore pre účely tohto VZN je dočasné               státie motorových vozidiel na miestach vyznačených príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením.
Pre účely vyberania poplatkov verejným priestranstvom sú:
ulice Horný Val, Dolný Val, Makovického, Pernikárska, J. M. Geromettu,                                 Jezuitska, Sirotárska, Na priekope, Hodžova, Sládkovičova, Kuzmányho,                                 J. Kalinčiaka – od Kuzmányho po Jezuitskú, J. Milca – od V. Tvrdého po                                  Národnú, Farská ulička, Bottova, Štúrova, Mydlárska, Burianova medzierka, Radničná, J. Vuruma, Národná, Sad SNP, Mariánske nám., Nám. A. Hlinku (pre vyberanie poplatkov za trvalé a dočasné parkovanie – pásmo I.)

ulice P. O. Hviezdoslava – od 1. mája po Kálov, V. Tvrdého, D. Dlabača, 1. mája, J. Milca – od V. Tvrdého po 1. mája, Štefánikova – od Nám. A. Hlinku po l. mája,  Kukučínova, Moyzesova – od D. Dlabača po l. mája, Pivovarská, Republiky, J. Reka,  Studničky, Veľká  Okružná, Legionárska, A. Kmeťa – od Kálova po Sad SNP, J. Kalinčiaka – od V. Okružnej po Kuzmányho, R. Zaymusa, Hálkova – od R. Zaymusa po V. Okružnú, Nám. M. R. Štefánika – od l. mája smerom k Nám. A. Hlinku, V. Spanyola – od Veľkej Okružnej po Nám. Obetí komunizmu, Komenského – od Veľkej Okružnej po R. Zaymusa, Kukučínova, Predmestská – od l. mája po V. Spanyola, Na bráne, Daxnerova od Veľkej Okružnej do centra, Nám. Ľ. Štúra (pre vyberanie poplatkov za trvalé a dočasné parkovanie – pásmo II.)

ulice Hollého – od Kálova po Bratislavskú, A. Kmeťa – od Kálova po                                      Hurbanovu, Radlinského, F. Mráza, Bratislavská – od Sasinkovej po                                      Framborskú, Framborská – od Bratislavskej po A. Kmeťa, Murgašova – od Veľkej Okružnej po J. M. Hurbana, J. M. Hurbana, Kálov, Sasinkova – od Bratislavskej po Kálov, Orolská, Jesenského, Nám. Požiarnikov, Komenského – od Veľkej Okružnej po Mostovú, A. Bernoláka, J. Fándlyho, Puškinova, T. Rúžičku, Čajakova, Rovnianková, Hronského, Palárikova, Vysokoškolákov – od V. Spanyola po  Mostovú, V. Spanyola – od Veľkej Okružnej po Vysokoškolákov, J. Milca – od l. mája po M. R. Štefánika, M. R. Štefánika – od Predmestkej po l. mája, Na Závaží, Revolučná, Rybníky, Na Stave, Moyzesova – od l. mája po Na Závaží, Nám. M. R. Štefánika – od l. mája smerom k Revolučnej (pre vyberanie poplatkov za trvalé a dočasné parkovanie – pásmo III.)
                    
ulice a námestia ostatných častí mesta (pre vyberanie poplatkov za trvalé  parkovanie – pásmo IV.)
                   
§ 2 čl. 4 bod 2c 

Pôvodné znenie: 

Na predajné účely v mestskej pamiatkovej rezervácií (pešia zóna) sa poplatok zvyšuje ne dvojnásobok.   

Návrh zmeny:

Na predajne účely v mestskej pamiatkovej rezervácií (pešia zóna) sa poplatok (okrem účelu predaja alkoholu a tabakových výrobkov) zvyšuje na dvojnásobok.

§ 2 čl. 4 bod 5 

Pôvodné znenie:

Za umiestnenie reklamných pútačov najmenej (vrátane pútačov na športové, kultúrne, spoločenské podujatia) l,– Sk za m2 vertikálnej a obrysovej plochy a deň.

Návrh zmeny:

Za umiestnenie prenosných reklamných zariadení 10,– Sk/m2/deň       

§ 2 čl. 4 bod  8 

Pôvodné znenie:

Za vyhradenie jedného parkovacieho miesta na verejnom parkovisku, parkovacom pruhu, páse alebo verejnom priestranstve s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi a predplatnými parkovacími kartami 
pásmo I. – existujúca pešia zóna, 
pásmo II. – oblasť medzi pešou zónou a ul. Veľká Okružná, l. mája, P. O. Hviezdoslava, Kálov, Hurbanova, Legionárska, 
pásmo III. – oblasti vyhradené:	
a) ul. Sasinkova, Bratislavska, Murgašova, Veľká Okružná, Legionárska, Kálov,
b) ul. Veľká Okružná, Komenského, Mostná, Vysokoškolákov, V. Spanyola,
c) ul. Predmestská, Štefánikova, J. Milca, l. mája,
d) ul. Orolská, Jesenského,
sa určuje  paušálny poplatok:

a) mestskej pamiatkovej rezervácii – pešia zóna a pred železničnou stanicou 
pásmo I. a II.
30 000.-Sk ročne

b) pásmo III.
20 000.-Sk ročne

c) na ostatnom území mesta
10 000.-Sk ročne

Návrh zmeny:

Za trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie jedného parkovacieho miesta sa stanovuje paušálny poplatok:
pre pásmo I. a II.	30 000,– Sk/rok     
pre pásmo III. 		20 000,– Sk/rok
pre pásmo IV. 	10 000,– Sk/rok

(Poznámka: Podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je za trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta maximálna sadzba poplatku najviac 10,– Sk za každý aj neúplný 1 m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplná deň. Minimálna plocha jedného parkovacieho miesta v zmysle STN 73 6056 je 11 m2 (2,2 m x 5 m). Maximálne povolená výška miestneho poplatku za vyhradenie najmenšieho parkovacieho miesta za rok je: 11 m2 x 10,– Sk/m2 x 365 dní = 40 150,– Sk)

§ 2  čl. 4  bod 9, ktorý sa mení na bod 8a      

Pôvodné znenie: 

Za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva s prevádzkou  zabezpečenou parkovacími automatmi (Parkovacie lístky) a predplatnými parkovacími kartami určuje poplatky:
	Parkovacie lístky

	existujúca pešia zóna – pásmo I. (40,– Sk/hod.),

oblasť medzi vonkajšou hranicou pešej zóny a ul. Veľka Okružná, l. mája, P. O. Hviezdoslava, Kálov, Hurbanova, Legionárska – pásmo II. (20,– Sk/hod.),
ostatné časti mesta – pásmo III. (10,– Sk/hod.)
	Predplatné parkovacie karty

	rezidenstská parkovacia karta – parkovanie pre majiteľa motorového vozidla s trvalým pobytom v tejto zóne platná pre vyznačenú lokalitu, ktorá je vystavená na konkrétne motorové vozidlo s vyznačením evidenčného čísla vozidla

	5 000,– Sk/rok pre pásmo I.

2 000,– Sk/rok pre pásmo II. 
1 000,– Sk/rok pre pásmo III. 
	prenosná parkovacia karta - umožňuje parkovanie na voľných parkovacích miestach na území mesta pre právnické a fyzické osoby

	30 000,– Sk ročne pre pásmo I.

20 000,– Sk ročne pre pásmo II.
10 000,– Sk ročne pre pásmo III.
	neprenosná parkovacia karta – umožňuje parkovanie na voľných parkovacích miestach  na území mesta právnickým a fyzickým osobám, ktorá je vystavená na konkrétne motorové vozidlo s vyznačením evidenčného čísla vozidla  

	30 000,– Sk ročne pre pásmo I.

15 000,– Sk ročne pre pásmo II.
10 000,– Sk ročne pre pásmo III.

Návrh zmeny:

Za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva na miestach vyznačených príslušným zvislým a vodorovným značením s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi  sa určujú poplatky jednorázovou hotovostnou platbou:
pre pásmo I. 		40,– Sk/hod. 
pre pásmo II. 		20,– Sk/hod. 	10,– Sk/½ hod.
pre pásmo III.		10,– Sk/hod. 	  5,– Sk/½ hod. 

(Poznámka: Podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je maximálna sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva najviac 20,– Sk/hod za jedno parkovacie miesto. Maximálna výška poplatku zo rok je vo výške: 20,– Sk x 24 hod x 365 dní = 175 200,– Sk. V centre mesta a v miestnej  časti možno zvýšiť sadzbu poplatku až na päťnásobok.)

Pri dočasnom parkovaní vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva na miestach vyznačených príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením môže :
	obyvateľ s trvalým pobytom v pásme požiadať o uhradenie miestneho poplatku za parkovanie, za všetky spoplatnené hodiny za obdobie jedného  roka alebo 90 dní alebo 30 dní alebo 7 dní na všetkých voľných parkovacích miestach v pásme a v tomto prípade sa poplatky určujú nasledovne:

- Parkovacia karta rezidentská
pre pásmo I.	5 000,– Sk/rok	2 500,– Sk/90dní	1 000,– Sk/30dní	500,– Sk/7dní 
pre pásmo II.     2 000,– Sk/rok	1 000,– Sk/90dní 	   400,– Sk/30dní	200,– Sk/7dní 
pre pásmo III.  	1 000,– Sk/rok	   500,– Sk/90dní 	   200,– Sk/30dní	100,– Sk/7dní

	vlastník motorového vozidla  požiadať o uhradenie miestneho poplatku za parkovanie (ktoréhokoľvek vozidla vlastníka bez uvedenia evidenčného čísla vozidla), za všetky spoplatnené hodiny za obdobie jedného roka alebo 90 dní alebo 30 dní alebo 7 dní na všetkých voľných parkovacích miestach v pásme a v tomto prípade sa poplatky určujú  nasledovne:

- Parkovacia karta prenosná
pre pásmo I. 	30 000,– Sk/rok	8 000,– Sk/90dní	3 000,– Sk/30dní	750,– Sk/7dní
pre pásmo II.	20 000,– Sk/rok	5 500,– Sk/90dní	2 100,– Sk/30dní	600,– Sk/7dní
pre pásmo III.	10 000,– Sk/rok	3 000,– Sk/90dní	1 400,– Sk/30dní	400,– Sk/7dní
             
	vlastník motorového vozidla požiadať o uhradenie  miestneho poplatku za parkovanie (konkrétneho vozidla s uvedením evidenčného čísla), za všetky spoplatnené hodiny za obdobie jedného roka alebo 90 dní alebo 30 dní alebo 7 dní na všetkých voľných parkovacích miestach v pásme a v tomto prípade sa poplatky určujú  nasledovne: 

- Parkovacia karta neprenosná                                          
pre pásmo I. 	30 000,– Sk/rok 	8 000,– Sk/90dní	3 000,– Sk/30dní	750,– Sk/7dní 
pre pásmo II.	15 000,– Sk/rok	4 300,– Sk/90dní	1 800,– Sk/30dní	500,– Sk/7dní 
pre pásmo III.	10 000,– Sk/rok	3 000,– Sk/90dní	1 400,– Sk/30dní	400,– Sk/7dní 

	orgán Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Mestskej                        polície, Zdravotníckej a záchrannej služby, Súdov a prokuratúry, Požiarnych zborov a správcov sietí pri plnení služobných úkonov požiadať o uhradenie miestneho  poplatku za parkovanie jedného motorového vozidla pre všetky spoplatnené hodiny na všetkých  voľných parkovacích miestach všetkých pásiem (pre obmedzený počet služobných vozidiel), a v tomto prípade sa poplatok určuje  nasledovne:

- Parkovacia karta služobná (pre jedno vozidlo)	200,– Sk/rok

§ 6 čl. 24 sa dopĺňa takto:

Pôvodné znenie:

Poplatník je povinný zaplatiť poplatok bez vyrúbenia vopred a to:
	do 500,– Sk ročne najneskôr do 15. februára bežného roka

nad 500,– Sk ročne v dvoch splátkach vždy najneskôr do 15. februára a 15. augusta bežného  roka

Doplnenie znenia:

Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v správnej výške, mesto ich v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  zvýši o 50 %.

§10  čl. 39  sa ruší

§10  čl.40   sa ruší 

Primátor mesta sa splnomocňuje vyhlásiť úplné znenie VZN Mesta Žilina č.1/1991 o miestnych poplatkoch v znení VZN 8/1992, 9/1993, 2/1995, 1/1997, 5/1997, 7/1997, 5/2000, 6/2000, 3/2001, 5/2003 a 08/2003.

Toto doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 1/1991 o miestnych poplatkoch bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline,. konanom dňa 15. 12. 2003 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Žilina, t. j. 30. 12. 2003.



