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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č. __/2020 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. Berie na vedomie 
1) Informatívnu správu o dopade núdzového stavu COVID-19 na rozpočet mesta. 
2) Zákonný postup mesta Žilina na zmiernenie ekonomických dopadov núdzového stavu 

COVID-19 na obyvateľov. 
 
 

 
Uznesenie č. __/2020 
Mestské zastupiteľstvo 
  

I. Ruší 
1) Uznesenie MZ č. 80/2019 v časti II., bode 1 
2) Uznesenie MZ č. 166/2019 v časti II., bode 1 
 

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom informovať mestské zastupiteľstvo ako i verejnosť 
o predpokladanom finančnom dopade núdzového stavu COVID-19 na rozpočet mesta Žilina.  
 
V záujme vyjasnenia legislatívnych možností mesta Žilina pri odklade splatnosti miestnych daní 
a poplatkov materiál taktiež popisuje ustanovenia Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ktoré priamo 
popisujú spôsob, akým môže samospráva fyzickej, resp. právnickej osobe povoliť odklad platenia dane 
/ povolenie splátok. Na základe tohto postupu bude mesto Žilina vychádzať v maximálnej miere v 
ústrety všetkým daňovým subjektom, ktoré o to požiadajú v medziach zákona. 
 
Materiál ako taký nemá dopad na rozpočet mesta. Popisuje len očakávanú realitu, ktorá nevyhnutne 
vyvolá ďalšie materiály pre mestské zastupiteľstvo s predpokladaným dopadom na rozpočet mesta.  
 
Zmena materiálu oproti komisiám mestského zastupiteľstva 
Do materiálu bol pridaný návrh druhého uznesenia, ktorým sa rušia časti uznesenia č. 80/2019 
a 166/2019. Tieto uznesenia viažu finančné zdroje, ktoré je potrebné v čase veľkého výpadku príjmov 
mesta použiť na iné účely. Rušené časti uznesení sú vyznačené žltou farbou. 
 
(Uznesenie č. 80/2019  
k Plánu rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, 
s.r.o., vrátane finančného plánu a zdrojov financovania 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe spoločnosti 
ŽILBYT, s.r.o., vrátane finančného plánu a zdrojov financovania 

 
 
 
 



II. žiada  
 
1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby pri príprave návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 

2020 a ďalších rokov, bola v rozpočte mesta Žilina vytvorená rezerva na postupnú obnovu 
bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina s prioritou podľa platiacich nájomcov 
mestských nájomných bytov 

 
Uznesenie č. 166/2019   
k Dani za psa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. predložený materiál „Socializovaný psík, šťastná Žilina“ 
 

II. žiada 
 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby bola, pri príprave návrhu rozpočtu mesta Žilina na 
rok 2020 a ďalších rokov, uplatnená zásada, podľa ktorej sa finančné prostriedky mesta 
Žilina minimálne vo výške príjmu mesta z Dane za psa (EK 133001), investujú do 
infraštruktúry súvisiacej s chovom a venčením psov na území mesta. Prioritne ide 
o osadenie nádob na psie exkrementy so sáčkami a následný zvoz a ekologickú likvidáciu 
tohto odpadu, výstavbu a najmä údržbu sídliskových venčovísk, výbehov a cvičísk, ako aj 
oplotenie detských ihrísk na sídliskách, podpora útulkov pre psov 

 
2. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby úrad na území mesta vytipoval vhodné plochy na 

zriadenie výbehov a cvičísk pre psov v termíne do 31.08.2019 
 

III. schvaľuje  
 
1. časové obmedzenie  návrhu uznesenia v zmysle bodu II. do 31.12.2021. Zároveň k návrhu 

rozpočtu na rok 2022 bude vyhotovená informatívna správa o množstve vynaložených 
finančných prostriedkov a stave vybudovanej infraštruktúry súvisiacej s chovom 
a venčením psov na území mesta. Na základe uvedenej správy bude Mestské zastupiteľstvo 
v Žiline opätovne schvaľovať výšku finančných prostriedkov na ďalšie riešenie tejto 
problematiky.) 

 
Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a majetkovej s nasledujúcim stanoviskom: 
„Finančná a majetková komisia odporúča materiál MZ prerokovať a zobrať na vedomie.“ 
 
 
MATERIÁL 

 
1) Informatívna správa o dopade núdzového stavu COVID-19 na rozpočet mesta 
 

1.1  Základné informácie – rozpočet 2020: 

 

Rozpočet mesta (príjmy / výdaje) 84 437 492 100,00 % 

z toho interné príjmy 60 806 120 72,01 % 

z toho externé prímy (zo ŠR, EU) 15 879 250 18,81 % 



z toho príjmy RO 2 924 621 3,46 % 

z toho rezervný fond 4 165 501 4,93 % 

z toho úvery zo ŠFRB 662 000 0,78 % 

 
Rozdelenie príjmov z daní a poplatkov: 
 

Rozpočet mesta (príjmy / výdaje) 84 437 492 100,00 % 

      

Dane z príjmov fyzickej osoby 38 100 000 45,12 % 

      

Daň z nehnuteľností 11 371 000 13,47 % 

Z pozemkov 1 016 000 1,20 % 

Zo stavieb 9 270 000 10,98 % 

Z bytov a nebytových priestorov v BD 1 085 000 1,28 % 

      

Dane za špecifické služby 4 207 200 4,98 % 

Za psa 70 000 0,08 % 

Za nevýherné hracie prístroje 15 000 0,02 % 

Za predajné automaty 11 700 0,01 % 

Za vjazd MV do historických častí miest 80 000 0,09 % 

Za ubytovanie 331 000 0,39 % 

Za užívanie verejného priestranstva 56 500 0,07 % 

Za KO a drobné stavebné odpady 3 643 000 4,31 % 

 
 
1.2   Možnosti vývoja ekonomiky počas núdzového stavu: 

 
Spracované boli tri varianty vývoja ekonomiky, podľa predpokladanej dĺžky trvania. Jednotlivé varianty 
sú rozdelené na trvanie po kvartáloch kalendárneho roku. 
 

1.2.1 Východiskové predpoklady na určenie vývoja: 

 
- Správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z 03/2020 „Kvantifikácia dopadov rozšírenia 

infekčného ochorenia COVID-19“ s predpokladaným dopadom na HDP 

- Predpoklad zníženia negatívnych ekonomických dopadoch pomenovaný v správe RpRZ 

vzhľadom na aktuálne prijaté legislatívne úpravy, ako stimuly podnikateľského prostredia 

- Nepredpokladáme zníženie príjmov externých (SR, EÚ) 

- Nutnosť sledovať ďalší vývoj na pravidelnej báze (legislatívne úpravy, analýzy dopadu na HDP, 

plnenie rozpočtu mesta)   

- Prijímanie opatrení aj zo strany mestských spoločností (zavádzanie úsporných opatrení) 

- Nepredpokladá sa ďalší / iný výpadok na príjmovej stránke rozpočtu mesta 

 
1.2.2 Predpokladaný vývoj vo variantách: 

 

 ROZPOČET 
ZNIŹENIE EUR 

BEZ SPOL. 
% ROZPOČET 

ZNIŹENIE EUR 
SO SPOL. 

% 

ROZPOČET 2020 84 437 492     84 437 492     

VAR 2Q/2020 79 469 733 -4 967 759 -5,88 % 78 739 433 -5 698 059 -6,75 % 



VAR 3Q/2020 74 980 141 -9 457 351 -11,20 % 73 636 941 -10 800 551 -12,79 % 

VAR 4Q/2020 69 048 146 -15 389 346 -18,23 % 67 054 646 -17 382 846 -20,59 % 

  
V tabuľke sú uvedené aj plánované výpadky mestských spoločností, pre porovnanie uvádzame 
vrátane ich výpadkov a bez ich výpadkov. 
Dôležité je aby aj tieto spoločnosti zavádzali opatrenia na znižovanie nákladov a využívali, 
pokiaľ to bude možné finančnú podporu s úrovne štátu. 
 
 

1.2.3 Najzásadnejšie výpadky na strane príjmov po variantách 

 VAR 2Q/2020 VAR 3Q/2020 VAR 4Q/2020 

Dopad varianty -5 698 059 -10 800 551 -17 382 846 

        

Dane z príjmov fyzickej osoby -2 317 567 -6 020 981 -10 246 391 

Daň z nehnuteľností -682 260 -1 137 100 -1 705 650 

Dane za špecifické služby -252 432 -432 070 -652 605 

        

Hazardné hry (zmena legislatívy) -950 000 -950 000 -950 000 

        

Mestské spoločnosti (školstvo, 
sociál) 

-565 000 -665 700 -1 388 000 

 z toho školstvo -426 000 -426 000 -995 000 

 z toho sociál -139 000 -239 700 -393 000 

        

Mestské spoločnosti -797 300 -1 440 200 -2 120 500 

 z toho DPMŽ -665 000 -1 235 000 -1 805 000 

 z toho MD -69 400 -46 000 -107 500 

 z toho MP -67 000 -97 000 -127 000 

 z toho MSHKM 12 100 -42 200 -38 000 

 z toho ŽILBYT -8 000 -20 000 -43 000 

        

 
 

1.3   Model finančnej situácie podľa súčasného vývoja: 

 
Vývoj uvedený vo variantách v bode 2 sa môže javiť ako teoretický a platný len v prípade že jednotlivé 
obmedzenia spoločenského života budú uvoľňované v rovnakom termíne. Tento predpoklad však nie 
je reálny. Preto bol spracovaný model vývoja podľa súčasných predpokladov vývoja núdzového stavu 
(ozn. VARIANT BASE). 
 

1.3.1 Východiskové predpoklady 

 
- Správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z 03/2020 „Kvantifikácia dopadov rozšírenia 

infekčného ochorenia COVID-19“ s predpokladaným dopadom na HDP 

- Nepredpokladáme zníženie príjmov externých (SR, EÚ) 

- Nutnosť sledovať ďalší vývoj na pravidelnej báze (legislatívne úpravy, analýzy dopadu na HDP, 

plnenie rozpočtu mesta)   

- Prijímanie opatrení aj zo strany mestských spoločností (zavádzanie úsporných opatrení) 

- Spustenie činnosti školských zariadení v 09/2020 (nový školský rok) 



- Možnosť spustenia činnosti mestských spoločností od 3Q/2020 

- Predpoklad výpadku na miestnych daniach a poplatkoch vo výške 6 %, predpoklad výpadku na 

podielových dania zostal na úrovni 14 % 

- Nepredpokladá sa ďalší / iný výpadok na príjmovej stránke rozpočtu mesta  

 
 

ROZPOČET 2020 84 437 492 75 423 290 -10,68 % 
     

Dopad varianty -9 014 202   

      

Dane z príjmov fyzickej osoby -5 250 000   

Daň z nehnuteľností -682 260   

Dane za špecifické služby -269 242   

      

Hazardné hry (zmena legislatívy) -950 000   

      

Mestské spoločnosti (školstvo, sociál) -565 000   

 z toho školstvo -426 000   

 z toho sociál -139 000   

      

Mestské spoločnosti -1 163 200   

 z toho DPMŽ -1 000 000   

 z toho MD -46 000   

 z toho MP -67 000   

 z toho MSHK -42 200   

 z toho ŽILBYT -8 000   

 
Pozn *: Podľa komunikácie so zástupcom MKP, táto spoločnosť využije vládne / legislatívne  
stimuly pre zníženie negatívnych dopadov. Pokiaľ dôjde k možnosti čerpať pridelené kapitálové 
výdavky (150 000, EUR – turniketový systém)  na vykrytie negatívnych dopadov mimoriadnej 
situácie spoločnosť nepredpokladá záporný výsledok v roku 2020.  
 

 
 

2) Zákonný postup mesta Žilina na zmiernenie ekonomických dopadov na obyvateľov 
 
Mesto Žilina doručilo k 20.4.2020 rozhodnutia o vyrubení dane/poplatku na miestnych daniach (daň 
z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje) a poplatku 
elektronicky všetkým právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám, fyzickým osobám, ktoré 
mali elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie a listinne (listinný rovnopis + doložka 
o autorizácii) všetkým právnickým osobám, ktoré nemali elektronickú schránku aktivovanú na 
doručovanie. 
 
V zmysle §99g zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správca dane určil 
splátky dane v odoslaných rozhodnutiach ako je uvádzané nižšie.  
 
(§ 99g zákona) 
 
Splatnosť a platenie dane v splátkach 



(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 
prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a 
dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 
eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú 
splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže 
vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 
prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote 
splatnosti prvej splátky.) 
 
Nakoľko sa jedná o miestne dane, ktoré správca dane Mesto Žilina spravuje v súlade s platnou 
legislatívou (zákonom a zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní” ) nie 
je možnosť, aby z iniciatívy poslancov MZ bola splatnosť miestnych daní a poplatku akýmkoľvek 
spôsobom zmenená, nakoľko rozhodnutia už boli daňovníkom/poplatníkom doručené. 
 
Rozhodnutia na miestnych daniach a poplatku pre r. 2020 pre fyzické osoby, ktoré nemajú elektronickú 
schránku aktivovanú na doručovanie, budú distribuované v najbližšom čase. 
  
Opatrenie mestského úradu na zmiernenie ekonomických dopadov núdzového stavu COVID-19 na 
obyvateľov mesta nadväzuje na ustanovenie § 57 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní, na základe 
ktorého môže daňovník/poplatník sám požiadať o odklad platenia dane resp. o povolenie splátok, 
pričom však daňovníkovi/poplatníkovi vyplývajú z uvedeného viaceré povinnosti, ako napr. podať 
žiadosť, zaplatiť správny poplatok vo výške 9,50€ (počas pandémie, v nadväznosti na § 19 zákona č. 
67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, správny poplatok sa neplatí)  
v prípade, že je daňovníkom/poplatníkom právnická osoba, resp. podnikajúca fyzická osoba, títo majú 
povinnosť k žiadosti doložiť aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie. Ak dlžná sume presahuje 
3000 €, správca dane musí pristúpiť k založeniu nehnuteľnosti daňovníka/poplatníka v prospech 
správcu dane. V prípade, že správca dane povolí splátky alebo odklad platenia dane 
a daňovník/poplatník nezaplatí splátku dane vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí, 
stane sa splatnou celá suma neuhradenej dane dňom pôvodnej splatnosti dane/splátky dane. Za dobu 
povoleného odkladu platenia dane/platenia dane v splátkach musí daňovník/poplatník zaplatiť tzv. 
úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky (10% p. a. za každý deň povoleného 
odkladu platenia dane/povolených splátok dane). V prípade, že daňovník/poplatník nedodrží termíny 
odkladu platenia dane alebo povolených splátok, stáva sa splatnou celá suma neuhradenej dane dňom 
pôvodnej splatnosti dane alebo splátky dane. Správca dane zo sumy neuhradenej dane vyrubí úrok 
z omeškania  (15% p. a. za každý deň omeškania s platbou) a správca dane musí bezodkladne do 30 dní 
začať s exekučným konaním.   
  
(§ 57 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní) 
 
Odklad platenia dane a povolenie splátok 
(1) Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane, ktorej správu 
vykonáva, alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach. 
 
(2) Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma 
bude zabezpečená záložným právom podľa § 81 alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov 
podľa Občianskeho zákonníka;38) to neplatí, ak výška dane alebo nedoplatku na dani nepresiahne 3 
000 eur. Daňový subjekt spolu so žiadosťou o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v 



splátkach predloží aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie; povinnosť predložiť analýzu 
finančnej a ekonomickej situácie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie. 
 
(3) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 
mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. 
 
(4) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa 
doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutia o povolení platenia dane v 
splátkach. 
 
(5) Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt 
úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok 
základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky39) platnej v deň, ktorý nasleduje po dni 
splatnosti dane; ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 
%, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky 
použije ročná úroková sadzba 10 %. Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane 
alebo povoleného platenia dane v splátkach. Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň 
v splátkach uloženú rozhodnutím správcu dane v lehote kratšej, ako ukladá rozhodnutie, správca dane 
úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v 
splátkach. Úrok z odloženej sumy vyrubí správca dane rozhodnutím. Úrok z odloženej sumy je splatný 
do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia; tento úrok nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od 
konca roka, v ktorom daňový subjekt zaplatil odloženú sumu dane alebo daň v splátkach. 
 
(6) Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu o platení dane v splátkach nemožno 
podať odvolanie. Lehotu určenú v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o 
povolení platenia dane v splátkach nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie. Ak zanikla daň, na 
ktorú správca dane povolil odklad alebo jej zaplatenie v splátkach, ruší sa rozhodnutie o povolení 
odkladu platenia dane alebo rozhodnutie o povolení platenia dane v splátkach vrátane rozhodnutia o 
úroku podľa odseku 5. 
 
(7) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je to v súlade s osobitným 
predpisom.40) 
 
(8) Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo 
v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, ďalší odklad platenia dane alebo platenie dane v 
splátkach správca dane môže povoliť, iba ak uplynuli najmenej dva roky odo dňa, ktorý bol v poslednom 
rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v poslednom rozhodnutí o povolení platenia dane v 
splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená. 
 
(9) Ak daňový subjekt nezaplatí odloženú daň vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí 
alebo nezaplatí splátku dane vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí, stáva sa splatnou 
celá suma neuhradenej dane dňom pôvodnej splatnosti dane alebo splátky dane. Správca dane zo sumy 
neuhradenej dane vyrubí úrok z omeškania podľa § 156. Správca dane je povinný začať daňové 
exekučné konanie do 30 pracovných dní odo dňa, keď mala byť daň alebo splátka dane zaplatená. 
 
(10) Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa vzťahujú aj na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku 
alebo na povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach.) 
 
 
 
 
 



2.1.  Prehľad daňovníkov / poplatníkov 

Daň z nehnuteľností:    

Vyrubená daň na rok 2020  SPOLU:  33 327 daňovníkov 11 274 595,99 € 

 z toho: PO (1 218) 8 414 407,75 € 

  FO (32 109) 2 860 188,24 € 

    

Právnické osoby:     

  
počet daňovníkov 

výška vyrubenej 
dane 

- odoslané ELEKTRONICKY v 3/2020: 1 131 8 187 493,67 € 

- odoslané PAPIEROVO (listinný rovnopis) v 4/2020: 
  

87 226 914,08 € 

SPLÁTKY: 1. splátka 30.6.2020  

 2. splátka 31.8.2020  

    

Fyzické osoby:     

  
počet daňovníkov 

výška vyrubenej 
dane 

- odoslané ELEKTRONICKY v 3-4/2020: 1 884 326 293,16 € 

- na odoslanie PAPIEROVO (listinný rovnopis) v: 30 225 2 533 895,08 € 

z toho už odoslaných v 4/2020cca 981 85 313,22 € 

  na odoslanie cca 29 244 2 448 581,86 € 

SPLÁTKY: do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
 
Daň nad 10 000 €  u 10 daňovníkov 

v 2.splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

 2. splátka 30.10.2020  

    

    

Daň za psa       

Vyrubená daň na rok 2020 spolu:  3 913 daňovníkov 67 194,78 € 

 z toho: PO (30) 3 649,99 € 

  FO (3 883) 63 544,79 € 

Právnické osoby/podnikajúca osoba:    

  
počet daňovníkov 

výška vyrubenej 
dane 

- odoslané ELEKTRONICKY v 3/2020:  26 3 249,99 € 

- odoslané(listinný rovnopis) v 4/2020:   4 400,00 € 

SPLÁTKY: v jednej sume do 30.6.2020 

    

Fyzické osoby    

  
počet daňovníkov 

výška vyrubenej 
dane 

- odoslané ELEKTRONICKY v 3/2020:  206 3 335,79 € 

- na odoslanie PAPIEROVO (listinný rovnopis): 3 677 60 209,00 € 

SPLÁTKY: do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

    



 
Daň za predajné automaty   
Vyrubená daň na rok 2020 - PO 29 daňovníkov 12 258,33 € 

    

Právnické osoby:     

   
počet daňovníkov 

výška vyrubenej 
dane 

- odoslané ELEKTRONICKY v 3/2020:  22 10 058,33 € 

- odoslané (listinný rovnopis) v 4/2020: 7 2 200,00 € 

SPLÁTKY: v jednej sume do 30.6.2020 

    

    
 
 
 
 
Daň za nevýherne hracie prístroje   

Vyrubená daň na rok 2020 - PO 12 daňovníkov 13 860,00 € 
    

Právnické osoby:     

  
počet daňovníkov 

výška vyrubenej 
dane 

- odoslané ELEKTRONICKY v 3/2020:  8 9 900,00 € 

- odoslané (listinný rovnopis) v 3/2020: 4 3 960,00 € 

SPLÁTKY: v jednej sume do 30.6.2020 

    

    

KOMUNÁLNY ODPAD     

Vyrubený poplatok na rok 2020 spolu:  
86 261 

poplatníkov 3 665 938,20 € 

 z toho: PO (2 408) 1 602 122,61 € 

  FO (83 853) 2 063 815,59 € 

Právnické osoby:  odoslané všetky   

  
počet daňovníkov 

výška vyrubenej 
dane 

- odoslané ELEKTRONICKY v 3/2020: 1 893 1 465 662,84 € 

- odoslané PAPIEROVO (listinný rovnopis) v 3-4/2020: 515 136 459,77 € 

SPLÁTKY: 1. splátka 30.6.2020  

 2. splátka 31.8.2020  
 

    

Fyzické osoby    

  
počet daňovníkov 

výška vyrubenej 
dane 

- odoslané ELEKTRONICKY v 3/2020: 2 585 68 139,57 € 

- na odoslanie PAPIEROVO (listinný rovnopis): 81 268 1 995 676,02 € 

SPLÁTKY - papierovo: do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

SPLÁTKY - elektronicky: 1. splátka 31.7.2020  

 2. splátka 31.8.2020  



2.2. Postup pri povolení odkladu platenia dane/ povolenie splátok v súlade s § 57 zák. č. 
563/2009 Z. z. o správe daní: 
 
Čo musí urobiť daňovník /poplatník 

1. Daňovník/poplatník FO aj PO zašle na správcu dane žiadosť o odklad platenia alebo o povolenie 

splátok. 

2. Súčasťou žiadosti je priložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 9,50 € (toto 

neplatí v čase pandémie – zákon č. 67/2020 Z. z.). 

3. Súčasťou žiadosti pri PO a  podnikajúcej FO je analýza finančnej a ekonomickej situácie 

daňového subjektu. 

Čo urobí správca dane Mesto Žilina 
1. Správca dane preverí žiadosť spolu s prílohami. 

2. V prípade, že daň/daňový nedoplatok, na ktorý je žiadaný odklad platenia dane/povolenie 

splátok presiahne 3 000 €, správca dane zabezpečí daň/daňový nedoplatok záložným právom 

v zmysle § 81 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní, t. j. vyhotoví rozhodnutie o určení záložného 

práva na vybranú nehnuteľnosť/nehnuteľnosti daňovníka v prospech správcu dane a odošle 

ho daňovníkovi. 

3. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení záložného práva (t. j.  15 dní od doručenia 

rozhodnutia) toto správca dane zašle na zápis do Katastra nehnuteľností. 

4. Správca dane vyhotoví rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutie 

o povolení platenia dane v splátkach, v ktorom určí termín/termíny odkladu resp. nových 

splátok. 

5. Správca dane priebežne kontroluje, či daňovník/poplatník dodržuje stanovené termíny. 

6. V prípade, že daňovník/poplatník splní všetky podmienky, určené v rozhodnutí o odklade 

platenia dane/povolení splátok, správca dane po poslednej úhrade vyrubí 

daňovníkovi/poplatníkovi rozhodnutím za povolený odklad/povolenie splátok úrok z odloženej 

sumy, t. j. 10% p. a. z dlžnej sumy za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo 

povoleného platenia dane v splátkach. 

7. V prípade, že daňovník/poplatník nesplní podmienky, určené v rozhodnutí o povolení odkladu 

platenia dane alebo o povolení platenia dane v splátkach, stáva sa splatnou celá suma 

neuhradenej dane dňom pôvodnej splatnosti dane alebo splátky dane. Správca dane zo sumy 

neuhradenej dane vyrubí rozhodnutím úrok z omeškania podľa § 156 zák. č. 563/2009 Z. z. o 

správe daní, t. j. 15 % p. a. za každý deň omeškania s platbou. Zároveň je správca dane povinný 

začať s daňovým exekučným konaním do 30 pracovných dní, keď mala byť daň alebo splátka 

dane zaplatená. 

 



PREDPOKLAD VÝPADKU PRÍJMOV - COVID 2020

ÚPR. ROZP. 

2020

PREDP. 

ZNÍŽENIA

PRED.ZNÍŽ. 

%

ÚPR. ROZP. 

2020

PREDP. 

ZNÍŽENIA

PRED.ZNÍŽ. 

%

ÚPR. ROZP. 

2020

PREDP. 

ZNÍŽENIA

PRED.ZNÍŽ. 

%

111 38 100 000 11 225 011 29,46 % 35 782 433 -2 317 567,00 -6,08 % 32 079 019 -6 020 981 -15,80 % 27 853 609 -10 246 391 -26,89 %

111003 38 100 000 11 225 011 29,46 % 35 782 433 -2 317 567 -6,08 % 32 079 019 -6 020 981 -15,80 % 27 853 609 -10 246 391 -26,89 %

121 11 371 000 119 388 1,05 % 10 688 740 -682 260 -6,00 % 10 233 900 -1 137 100 -10,00 % 9 665 350 -1 705 650 -15,00 %

121001 1 016 000 15 560 1,53 % 955 040 -60 960 -6,00 % 914 400 -101 600 -10,00 % 863 600 -152 400 -15,00 %

121002 9 270 000 97 160 1,05 % 8 713 800 -556 200 -6,00 % 8 343 000 -927 000 -10,00 % 7 879 500 -1 390 500 -15,00 %

121003 1 085 000 6 669 0,61 % 1 019 900 -65 100 -6,00 % 976 500 -108 500 -10,00 % 922 250 -162 750 -15,00 %

133 4 207 200 389 227 9,25 % 3 954 768 -252 432 -6,00 % 3 775 130 -432 070 -10,27 % 3 554 595 -652 605 -15,51 %

133001 70 000 1 970 2,81 % 65 800 -4 200 -6,00 % 63 000 -7 000 -10,00 % 59 500 -10 500 -15,00 %

133003 15 000 540 3,60 % 14 100 -900 -6,00 % 13 500 -1 500 -10,00 % 12 750 -2 250 -15,00 %

133004 11 700 310 2,65 % 10 998 -702 -6,00 % 10 530 -1 170 -10,00 % 9 945 -1 755 -15,00 %

133005 80 000 65 268 81,58 % 75 200 -4 800 -6,00 % 70 000 -10 000 -12,50 % 68 000 -12 000 -15,00 %

133006 331 000 19 263 5,82 % 311 140 -19 860 -6,00 % 297 900 -33 100 -10,00 % 281 350 -49 650 -15,00 %

133012 56 500 21 484 38,02 % 53 110 -3 390 -6,00 % 41 500 -15 000 -26,55 % 26 500 -30 000 -53,10 %

133013 3 643 000 280 392 7,70 % 3 424 420 -218 580 -6,00 % 3 278 700 -364 300 -10,00 % 3 096 550 -546 450 -15,00 %

139 500 218 43,68 % 500 0 0,00 % 500 0 0,00 % 500 0 0,00 %

139002 500 218 43,68 % 500 0 0,00 % 500 0 0,00 % 500 0 0,00 %

211 26 000 0 0,00 % 26 000 0 0,00 % 26 000 0 0,00 % 26 000 0 0,00 %

211003 26 000 0 0,00 % 26 000 0 0,00 % 26 000 0 0,00 % 26 000 0 0,00 %

212 3 372 977 824 358 24,44 % 3 262 977 -110 000 -3,26 % 3 241 977 -131 000 -3,88 % 3 077 677 -295 300 -8,75 %

212002 586 000 190 293 32,47 % 476 000 -110 000 -18,77 % 455 000 -131 000 -22,35 % 290 700 -295 300 -50,39 %

VNUTRO prenájom zasadačiek 6 000 798 13,30 % 4 000 -2 000 -33,33 % 3 000 -3 000 -50,00 % 700 -5 300 -88,33 %

VNUTRO trvalý pobyt, overovanie, matrika 69 300 11 246 16,23 % 61 300 -8 000 -11,54 % 61 300 -8 000 -11,54 % 49 300 -20 000 -28,86 %

VP ŽPS z prenajatých pozemkov (parkovanie) 300 000 86 335 28,78 % 220 000 -80 000 -26,67 % 200 000 -100 000 -33,33 % 150 000 -150 000 -50,00 %

KULTURA prenájom stánkov 120 000 0 0,00 % 100 000 -20 000 -16,67 % 100 000 -20 000 -16,67 % 0 -120 000 -100,00 %

212003 2 786 977 634 065 22,75 % 2 786 977 0 0,00 % 2 786 977 0 0,00 % 2 786 977 0 0,00 %

221 236 843 57 100 24,11 % 206 843 -30 000 -12,67 % 206 843 -30 000 -12,67 % 206 843 -30 000 -12,67 %

221004 236 843 57 100 24,11 % 206 843 -30 000 -12,67 % 206 843 -30 000 -12,67 % 206 843 -30 000 -12,67 %

STAVEBNÝ poplatky za stavebné konania 120 000 27 154 22,63 % 90 000 -30 000 -25,00 % 90 000 -30 000 -25,00 % 90 000 -30 000 -25,00 %

222 257 000 60 704 23,62 % 190 000 -67 000 -26,07 % 160 000 -97 000 -37,74 % 130 000 -127 000 -49,42 %

222003 257 000 60 704 23,62 % 190 000 -67 000 -26,07 % 160 000 -97 000 -37,74 % 130 000 -127 000 -49,42 %

MP výpadok príjmu na pokutách 257 000 60 300 23,46 % 190 000 -67 000 -26,07 % 160 000 -97 000 -37,74 % 130 000 -127 000 -49,42 %

223 740 500 161 949 21,87 % 611 500 -129 000 -17,42 % 510 800 -229 700 -31,02 % 357 500 -383 000 -51,72 %

223001 319 500 74 856 23,43 % 268 000 -51 500 -16,12 % 222 800 -96 700 -30,27 % 140 500 -179 000 -56,03 %

VP poplatok za palivové drevo 10 000 20 635 206,35 % 20 000 10 000 100,00 % 20 000 10 000 100,00 % 20 000 10 000 100,00 %

SOCIÁL ošetrovné detské jasle 201 000 29 387 14,62 % 146 000 -55 000 -27,36 % 106 000 -95 000 -47,26 % 31 000 -170 000 -84,58 %

SOCIÁL sociálny taxík, ošetrovné 75 000 340 0,45 % 73 500 -1 500 -2,00 % 72 300 -2 700 -3,60 % 71 000 -4 000 -5,33 %

SOCIÁL opatrovateľská služba 80 000 14 171 17,71 % 75 000 -5 000 -6,25 % 71 000 -9 000 -11,25 % 65 000 -15 000 -18,75 %

223003 421 000 87 093 20,69 % 343 500 -77 500 -18,41 % 288 000 -133 000 -31,59 % 217 000 -204 000 -48,46 %

SOCIÁL stravné detské jasle 31 000 3 283 10,59 % 23 500 -7 500 -24,19 % 18 000 -13 000 -41,94 % 3 000 -28 000 -90,32 %

SOCIÁL jedálne pre dôvhodcov 390 000 71 380 18,30 % 320 000 -70 000 -17,95 % 270 000 -120 000 -30,77 % 214 000 -176 000 -45,13 %

229 6 000 4 096 68,27 % 3 500 -2 500 -41,67 % 3 500 -2 500 -41,67 % 3 500 -2 500 -41,67 %

229005 6 000 4 096 68,27 % 3 500 -2 500 -41,67 % 3 500 -2 500 -41,67 % 3 500 -2 500 -41,67 %

231 90 000 1 535 1,71 % 90 000 0 0,00 % 90 000 0 0,00 % 90 000 0 0,00 %

233 170 000 50 696 29,82 % 169 000 -1 000 -0,59 % 169 000 -1 000 -0,59 % 168 100 -1 900 -1,12 %

233001 170 000 50 696 29,82 % 169 000 -1 000 -0,59 % 169 000 -1 000 -0,59 % 168 100 -1 900 -1,12 %

VNÚTRO mestský rozhlas predaj výrobkov 2 000 117 5,85 % 1 000 -1 000 -50,00 % 1 000 -1 000 -50,00 % 100 -1 900 -95,00 %

243 28 100 1 793 6,38 % 28 100 0 0,00 % 28 100 0 0,00 % 28 100 0 0,00 %

292 2 200 000 783 808 35,63 % 1 250 000 -950 000 -43,18 % 1 250 000 -950 000 -43,18 % 1 250 000 -950 000 -43,18 %

292006 0 4 674 0 0

292008 2 200 000 769 595 34,98 % 1 250 000 -950 000 -43,18 % 1 250 000 -950 000 -43,18 % 1 250 000 -950 000 -43,18 %

292012 0 3 341 0 0

292017 0 3 709 0 0

292019 0 1 475 0 0

292027 0 1 013 0 0

60 806 120 13 679 884 22,50 % 56 264 361 -4 541 759 -7,47 % 51 774 769 -9 031 351 -14,85 % 46 411 774 -14 394 346 -23,67 %

4 165 501 298 454 7,16 % 4 165 501 0 0,00 % 4 165 501 0 0,00 % 4 165 501 0 0,00 %

662 000 0 662 000 0 0,00 % 662 000 0 0,00 % 662 000 0 0,00 %

15 879 250 5 153 317 15 879 250 0 0,00 % 15 879 250 0 0,00 % 15 879 250 0 0,00 %

2 924 621 2 498 621 -426 000 -14,57 % 2 498 621 -426 000 -14,57 % 1 929 621 -995 000 -34,02 %
ŠKOLSTVO poplatky počas výpadku -426 000 -426 000 -995 000

84 437 492 79 469 733 -4 967 759 -5,88 % 74 980 141 -9 457 351 -11,20 % 69 048 146 -15 389 346 -18,23 %

-730 300 -1 343 200 -1 993 500

MD -127 000 -152 000 -262 000

MD 30 000 45 000 60 000

MD 15 600 39 000 62 500

MD 12 000 22 000 32 000

MSHKM -18 400 -103 000 -109 000

MSHKM 30 500 60 800 71 000

DPMŽ -665 000 -1 235 000 -1 805 000

ŽILBYT -8 000 -20 000 -43 000

78 739 433 -5 698 059 -6,75 % 73 636 941 -10 800 551 -12,79 % 67 054 646 -17 382 846 -20,59 %

vlastné príjmy RO 

Príjmy spolu : 

VARIANT 3Q/2020 VARIANT 4Q/2020

KLASIF NÁZOV
ROZPOČET              

2020

PLNENIE                     

03/2020

PLNENIE                   

%

VARIANT 2Q/2020

Z refundácie

Iné

Rezervný fond

SPOLU : 

úvery zo ŠFRB

zo ŠR, EU...

Z účtov finančného hospodárenia

Ostatné príjmy

Z náhrad z poistného plnenia

Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Z dobropisov

Z vratiek

Za stravné

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

Za znečisťovanie ovzdušia

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z predaja pozemkov

Administratívne poplatky

Ostatné poplatky

Pokuty, penále a iné sankcie

Za porušenie predpisov

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Zo zrušených miestnych poplatkov

Príjmy z podnikania

Dividendy

Príjmy z vlastníctva

Z prenajatých pozemkov

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Za predajné automaty

Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest

Za ubytovanie

Za užívanie verejného priestranstva

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Iné dane za tovary a služby

VÝPADKY MESTSKÉ SPOLOČNOSTI : 

Dane z príjmov fyzickej osoby

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Daň z nehnuteľností

Z pozemkov

Zo stavieb

Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Dane za špecifické služby

Za psa

Za nevýherné hracie prístroje

zrušenie nájmonmých zmlúv

výpadky z prenájmu, lístkov

úspora počas výluky (Lita, Soza, tant., aut.hon.doh.)

úspora mzdy 80% prekážka

úspora bežná prevázky (kostýmy, rekvizity, bež.údr.)

výpadky z príjmu (prísp. Šport., dotácia SHĽ, rekl.)

úspora výstroj, materiál, a pod.

výpadok DPMŽ - cestovné (cca 190 000 EUR/M)

Spracoval: Ing. BERGER Michal
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