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NÁVRH NA UZNESENIE 

 
 

Uznesenie č. /2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline : 

 

I. schvaľuje : 

 

1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštné 

užívanie pozemných komunikácií
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

    Dôvodom potreby zrušenia VZN je to, že koncom roku 2018 boli samosprávy usmernené 

Okresným úradom v Žiline, že nie je možné, aby si obce a mestá vytvárali vlastný sadzobník a 

úpravu poplatkov vydaných v rámci Všeobecného záväzného nariadenia.  

     Podľa § 6 ods. Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe 

splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 

Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované 

a vyhlasené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi , s nariadeniami vlády, so všeobecne 

záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

     V zmysle jednotlivých Položiek Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k 

Zákonu č. 145/1995 Z.z. o správných poplatkoch, môže správny orgán (obec) v odôvodnených 

prípadoch poplatok znížiť, odpustiť, prípade zvýšiť. Túto skutočnosť musí organ v povolení, 

prípadne rozhodnutí dostatočne odôvodniť.  
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,  

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

a na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o o správnych poplatkov znení neskorších predpisov 

v y d á v a toto 

Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 

č. .../2019 

o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho 

poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením Mesta Žilina sa zrušuje záväzné nariadenie (ďalej len 

„VZN“) Mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho poplatku  za zvláštne užívanie pozemných 

komunikácií. 

Článok 2 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa VZN č. 4/2011 o úprave správneho poplatku  za zvláštne užívanie pozemných 

komunikácií. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, 

 dňa ................2019 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a nadobúda 

účinnosť dňom ................2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Peter Fiabáne  

                                                                                                              primátor mesta Žilina 

 


