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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Žilina č. 18/2014 o dani za ubytovanie.                                              

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Navrhovaná úprava VZN Mesta Žilina č. 18/2014 o dani za ubytovanie reaguje na skutkový 

stav, kedy v súlade so zákonom č. 582/2014 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú povinné platiť daň za ubytovanie aj osoby 

ubytované dočasne krátkodobo v zariadeniach sociálneho charakteru. Navrhovanou úpravou 

dochádza k doplneniu už existujúcich skupín osôb oslobodených od platenia dane o skupinu 

osôb využívajúcu dočasné ubytovanie v zariadení, ktoré má sociálny charakter a zároveň je 

jeho prevádzkovateľom výlučne nezisková organizácia. 

Úprava sa týka najmä sociálne odkázaných občanov, poberajúcich starobný dôchodok, ale 

pomôže tiež deťom z detských domovov, ktoré sa po prepustení snažia zaradiť do života a 

nemajú prostriedky na plnohodnotné samostatné ubytovanie. Pomôže tiež ľuďom bez domova 

snažiacim sa zaradiť do bežného života a sociálne najslabším skupinám obyvateľov so snahou 

riešiť svoju situáciu dočasným ubytovaním, napr. v charitatívnych domoch pre chudobných.  

Práve pre tieto skupiny je náročné nájsť ubytovanie obvyklou, napr. nájomnou formou a často 

v začiatkoch môžu využiť práve takýto druh sociálneho zariadenia, ktoré poskytuje 

ubytovanie, prípadne aj stravu za symbolické náklady formou krátkodobého pobytu. Mesto 

Žilina nedisponuje dostatočným množstvom sociálnych zariadení na ubytovanie ľudí. V 

jedinom zariadení, ktoré Mesto Žilina vlastní (ÚSMEV - zariadenie pre seniorov) je kapacita 

max 64 miest, pričom čakateľov je cca 120. 

V súlade s § 43 ods. 4 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prípadné oslobodenia od tejto dane, alebo 

zníženia dane, obec stanoví vo svojom všeobecne záväznom nariadení.  

Podmienkou pre navrhované odpustenie dane za ubytovanie je, že prevádzkovateľ takéto 

zariadenie  neprevádzkuje za účelom zisku, a teda je ním výlučne nezisková organizácia, 

cirkev a podobne. 

Materiál má dopad na rozpočet mesta. 

 



Mesto Žilina, 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 a v súlade so zákonom 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“), vydáva toto 

Stanovisko komisií: 

 

1, Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 6. apríla schválila návrh doplnenia VZN a 

odporúča ho MZ v Žiline prerokovať a schváliť. 

 

2, Komisia sociálna zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa  9. apríla schválila návrh 

doplnenia VZN a odporúča ho MZ v Žiline prerokovať a schváliť. 

 

 



MATERIÁL 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ......./2018, 

 

 

ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina  č. 18/2014 o dani za 

ubytovanie 
  

 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 18/2014 o dani za ubytovanie sa dopĺňa 

nasledovne:  

 

1. V Článku 12 sa dopĺňa: 

 

„d) osoba, ktorá je ubytovaná v zariadení, ktoré má charakter sociálnych služieb a ktorého 

prevádzkovateľom je výlučne nezisková organizácia.“ 

 

2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2014 o dani za ubytovanie 

ostávajú nezmenené. 

 

Článok II. 

 

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. ............... 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

                                                                                                primátor mesta Žilina 

 


