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Uznesenie č. ___/2008



Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. 	berie na vedomie


	Informatívnu správu k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 a č. 7/2007.









Dôvodová správa


Prokurátor svojim protestom, doručeným dňa 16.6.2008 napadol všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Mesta Žilina č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení VZN č. 1/2005 a 7/2007 a to konkrétne častí, týkajúcich sa vyberania miestnej dane za dočasné parkovanie motorového vozidla. Kópia protestu bola doručená poslancom mestského zastupiteľstva. Tento protest bol prokurátorom podaný, nakoľko od 1.12.2007, t.j. od účinnosti novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, došlo k zrušeniu dane za dočasné parkovanie motorového vozidla. Táto legislatívna zmena však nebola reflektovaná v napadnutom VZN, keďže VZN stále pojednávalo o vyberaní tejto už zrušenej dane, čo spôsobilo stav, že niektoré časti VZN boli v rozpore so zákonom, t.j. upravovalo vyberanie dane, na vyberanie ktorej už neexistoval zákonný podklad.
 
Dňa 16.6.2008 bolo prijaté nové VZN č. 3/2008, ktorým sa celé VZN č. 9/2004 zrušilo a tým sa odstránil stav nesúladný so zákonom. Vzhľadom na to, že k tomuto došlo ešte pred doručením protestu, nebolo v tejto veci potrebné ďalej konať a v tomto zmysle bol informovaný aj prokurátor.










Informatívna správa k protestu prokurátora
 

Dňa 16.06.2008 bol MsÚ v Žiline doručený protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. 2, § 25 Zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre Pd 22/08-13. Prokurátor protestom napadol a domáhal sa zrušenia čl. 1, bod I, bodu 4, čl. III, čl. IV, bodu 8, bodu 9 písm. a/-d/ a čl. VI, bodu 2 všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení VZN č. 1/2005 a 7/2007.
 
Dňa 16.6.2008 bolo prijaté VZN č. 3/2008, ktorým došlo k zrušeniu celého VZN č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení VZN č. 1/2005 a 7/2007 (čl. IX bod 2 VZN č. 3/2008). Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 11.7.2008. Týmto teda došlo k odstráneniu ustanovení VZN, ktorých nezákonnosť prokurátor napádal.





































