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Mesto Žilina  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a na základe § 36 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: 

 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 o dani za užívanie verejného 
priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného 
priestranstva  

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011o dani za užívanie verejného priestranstva sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 

1. V článku 2 sa za odsek 11 dopĺňajú odseky 12 a 13 s nasledovným znením:  

 

12. Dlhodobo stojace vozidlo je motorové vozidlo vo vlastníctve alebo užívaní fyzickej 

osoby, fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, parkujúce mimo trvale 

vyhradené parkovacie miesto, ktoré na verejnom  priestranstve súvisle na tom istom mieste 

parkuje, alebo iným spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou 

nasledujúcich dní. 

 

13. Dlhodobo stojace vozidlo je motorové vozidlo vo vlastníctve alebo užívaní fyzickej 

osoby, fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, parkujúce mimo trvale 

vyhradené parkovacie miesto, ktoré na verejnom  priestranstve parkuje, alebo iným 

spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní, ak 

ide o vozidlo bez evidenčného čísla, alebo o vozidlo trvale ako aj dočasne vyradené 

z evidencie vozidiel. 

 

2. V článku 3 sa pôvodný odsek e) mení na odsek f) a nový odsek e) znie nasledovne: 

    e) dlhodobo stojace vozidlo. 

 

3. V článku 6 sa pôvodný odsek 6 mení na odsek 7 a nový odsek 6 znie nasledovne:  

 

    6. Sadzba dane za dlhodobo stojace vozidlo:  

       - za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň v prípade dlhodobo stojaceho vozidla mimo   

       trvale vyhradené parkovacie miesto v zmysle článku 2, odsek 

       12 a 13                                                                                                                1,20 €/m2/deň 
 
4. V článku 6 sa pôvodný odsek 7 mení na odsek 8.  
 

5. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011o dani za užívanie verejného  

     priestranstva ostávajú naďalej v platnosti a nezmenené. 
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Článok 2 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

... 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta, t. j.  ...  

 
 
 
 
 

                                                                                                                    Mgr. Peter Fiabáne 
                                                                                                                     primátor mesta Žilina 


