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
predpisov 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. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného
priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení
neskorších zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V článku 8 sa odsek 2 nahrádza nasledovným novým znením:
2.

Nárok na vyhradenie parkovacieho miesta má len fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu alebo je
v zmysle Komplexného posudku vydaného príslušným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom.
Takáto osoba môže požiadať o vyhradenie maximálne jedného parkovacieho
miesta viazaného k miestu svojho trvalého, resp. prechodného pobytu
a k vozidlu, resp. vozidlám, ktoré má vo vlastníctve, resp. v užívaní.
K žiadosti musí byť priložený:

a)
b)
c)
d)

2.
3.
4.
5.
6.

situačný nákres s označením konkrétneho parkovacieho miesta,
kópia občianskeho preukazu resp. dokladu o prechodnom pobyte,
kópia osvedčenia o evidencii vozidla
právoplatné rozhodnutie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o
vyhovení žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu alebo platný
Komplexný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom
je uvedené, že sa jedná o osobu odkázanú na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom.

V článku 8 sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 7.
V článku 8 sa pôvodný odsek 5 mení na odsek 3.
V článku 8 sa pôvodný odsek 6 mení na odsek 4.
V článku 8 sa pôvodný odsek 8 mení na odsek 5.
V článku 9 odsek 2 sa mení text z „písm. e)“ na text „písm. f)“.
Článok 2

1. Užívateľom verejného priestranstva, ktorým bolo vyhradené parkovacie miesto pred
1

schválením tohto VZN a ktorí nespĺňajú podmienky podľa tohto VZN, bude
parkovacie miesto nadobudnutím účinnosti tohto VZN zrušené. Všetky parkovacie
miesta vyhradené pred účinnosťou tohto VZN podliehajú nadobudnutím jeho účinnosti
podmienkam v ňom uvedeným.
2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011 o dani za užívanie
verejného priestranstva v znení VZN č. 19/2011, VZN č. 11/2019 a VZN č. 13/2020,
ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 ostávajú naďalej v platnosti a nezmenené.
3. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ...... a bolo
v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli mesta Žilina.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022.

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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