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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2019 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. žiada 
prednostu MsÚ v Žiline, aby Mesto Žilina ako správca dane, v záujme zmiernenia ekonomických dopadov 
koronakrízy na obyvateľov mesta a ich zamestnávateľov, využilo všetky zákonné možnosti na upustenie 
od sankcií pre všetkých daňovníkov (právnické aj fyzické osoby), ktorí sa v čase mimoriadnej situácie 
dostanú do omeškania s platbou dane, ale túto uhradia v termíne do 31.12.2020.  

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA  

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá priamy dopad 
na rozpočet.  

POMÔŽEME ŽILINČANOM A NIČ NÁS TO NESTOJÍ 
 
„Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby 
jeho obyvateľov. Obyvatelia majú právo požadovať od mesta pomoc v čase náhlej núdze.“ – ZÁKON 
O OBECNOM ZRIADENÍ 
 
V záujme zmiernenia ekonomických dopadov koronakrízy na obyvateľov mesta a ich zamestnávateľov, bolo 
pôvodným zámerom predkladateľov odloženie splatnosti miestnych daní do konca roka 2020. Medzitým však 
Mesto Žilina ako správca dane začalo masívne doručovať rozhodnutia o vyrubení dane. Splatnosť rozhodnutím 
vyrubenej dane už nie je, v zmysle platnej legislatívy, možné dodatočne odložiť.  Preto navrhujeme aspoň 
upustenie od sankcií pre tých daňovníkov, ktorí sa z titulu mimoriadnej situácie dostali do problémov s platobnou 
schopnosťou. V prípade, ak sa daňovník dostane do omeškania s platbou dane, ale túto uhradí mestu ako 
správcovi dane do konca roka 2020, mal by byť oslobodený od sankcií (pokuta, úrok z omeškania a podobne).  
 
V situácii, keď množstvo ľudí a firiem bojuje o holé prežitie, je naivné si myslieť, že ľudia budú primárne myslieť 
na zaplatenie daní. Je zrejmé, že tí, ktorých sa výpadky príjmov a tržieb už dotkli, riešia úplné iné existenčné 
problémy. A v tejto situácii by bolo scestné a nepochybne aj nemorálne, týchto ľudí a firmy „naháňať“ 
a nedajbože ich ešte aj penalizovať a exekuovať. Za to, že v časoch existenčnej krízy nezaplatili načas dane. 
Preto navrhujeme od sankcií upustiť. Lebo je to správne a doba si to vyžaduje.   
 
Takýmto opatrením Mesto Žilina podporí okamžitú likviditu obyvateľov a zamestnávateľov, čo môže výrazne 
pomôcť udržaniu zamestnanosti v Meste Žilina a znížiť ekonomický dopad koronakrízy na životy obyvateľov 
mesta.  
 

Stav k 28.4.2020 
(egov.zilina.sk) 

Rozpočtovaný daňový 
príjem v roku 2020 

Uhradené dane a 
poplatky Daňové príjmy na ceste Plnenie 

Daň z nehnuteľností 11 371 000,00 €  587 534,12 €  10 783 465,88 €  5,17% 

 
Schválený rozpočet mesta Žilina na rok 2020: 81.512.871,00,- EU 
 
Materiál v pôvodnom znení (odklad splatnosti dane a poplatku za komunálny odpad bol prerokovaný v Komisii 
finančnej a majetkovej a v Komisii dopravy, ktoré k materiálu neprijali platné uznesenie. Aj na základe 
pripomienok komisií bol materiál prepracovaný do navrhovaného znenia.  


