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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	návrh všeobecne záväzného nariadenia o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií.





DÔVODOVÁ SPRÁVA


Doteraz platné VZN č. 3/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií zahŕňalo podmienky pre platbu dane za užívanie verejného priestranstva súčasne s platbou správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií. Pre rozdielnosť oboch inštitútov a prehľadnosť VZN boli vypracované dve samostatné úpravy.

Sadzobník poplatkov bol uvedený v Sk, z dôvodu prechodu na novú menu bolo potrebné uviesť sadzobník poplatkov v € a zaokrúhliť na dve desatinné miesta pričom došlo aj k úprave výšky sadzieb.
























NÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. .... /2011

o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Mesto Žilina  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vydáva toto

všeobecne  záväzné  nariadenie
o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií


Článok 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Pre účely tohto VZN sa rozumie:
1. pozemnou komunikáciou je priestor ohraničený pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov  alebo  zelených  pásov, vonkajšími  hranami  priekop, rigolov,  násypov a zárezov svahov. Súčasťou miestnych komunikácií sú všetky zariadenia stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej premávky,
2. chodníkom je komunikácia, alebo časť pozemnej komunikácie, ktorá je určená pre chodcov a je spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom,
3. zvláštne užívanie komunikácie – rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejnej mestskej zelene, pretlak popod miestne komunikácie z dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby inžinierskych sietí.


Článok 3
Predmet správneho poplatku

Predmetom správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je konanie o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.



Článok 4
Poplatník

Poplatníkom je fyzická osoba (FO),právnická osoba (PO) alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie, ktorá požiadala o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Článok 5
Základ správneho poplatku

Základom správneho poplatku je  počet rozkopov na jednej pozemnej komunikácií v závislosti od spôsobu rozkopania a druhu žiadateľa o vydanie povolenia na rozkop  (FO, PO alebo FO s oprávnením na podnikanie).

Článok 6
Sadzba správneho poplatku

Sadzba správneho poplatku za rozkopanie a pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejnej mestskej zelene je :

1. pre fyzické osoby   =  20,00 €
    zmena rozhodnutia =  10,00 €
2. pre právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením na podnikanie 
     pretláčanie pozemných komunikácií, chodníkov a priľahlej cestnej zelene = 70,00 €
     zmena rozhodnutia = 20,00 €

3. pre právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením na podnikanie 
    za rozkopanie pozemných komunikácií, parkovísk a verejnej mestskej zelene sa vyberá 
    správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Článok 7
Úhrada správneho poplatku

Povinnosť uhradiť správny poplatok vzniká dňom vydania rozhodnutia.

Článok 8
Spôsob vyberania správneho poplatku

Správny poplatok za zvláštne užívanie pozemných komunikácií sa vyberá na základe rozhodnutia vydaného Mestom Žilina, v ktorom sa zakotvia podmienky, ktoré musí žiadateľ dodržať a platí sa v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Žiline, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet Mesta Žilina v peňažnom ústave.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto Žilina prostredníctvom poverených zamestnancov Mestského úradu v Žiline a hlavný kontrolór Mesta Žilina.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa .............................
	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a nadobúda účinnosť dňom .........................



Ing. Igor Choma
  		 primátor mesta












































