


Mesto Žilina v súlade s ustanovením § 6, zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanovením zákona SNR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva všeobecne záväzné

NARIADENIE

o dani za užívanie verejného priestranstva

č. 9/2004

I.

Predmet dane

	Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve mesta (miestna komunikácia, námestie, chodník, verejná zeleň a podobne).
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska a podobne.
Pre dočasné parkovanie motorových vozidiel a osobitné užívanie verejného priestranstva pre  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  sú verejným priestranstvom parkovacie miesta vyznačené   príslušným dopravným značením   na nasledovných miestnych komunikáciach a námestiach:
Pásmo I.
Horný Val, Dolný Val, Makovického, Pernikárska, J. M. Geromettu, Jezuitská, Sirotárska, Na priekope, Hodžova, Sládkovičova, Kuzmányho, Kalinčiaka od Kuzmányho po Jezuitskú, J. Milca od V. Tvrdého po Národnú, Farská ulička, Bottova, Štúrova, Mydlárska, Burianova medzierka, Radničná, J. Vuruma, Národná, Sad SNP,                      Mariánske nám., Nám. A. Hlinku.
Pásmo II.
Ul. P. O. Hviezdoslava od l. mája po Kálov, V. Tvrdého, D. Dlabača, l. mája, J. Milca od V. Tvrdého po l. mája, Štefánikova od Nám. A. Hlinku po l. mája, Kukučínova, Moyzesova od D. Dlabača po l. mája, Pivovarská, Republiky, J. Raka, Studničky, Veľka okružná, Legionárska, A. Kmeťa od Kálova po Sad SNP, J. Kalinčiaka od Veľkej okružnej po Kuzmányho, R. Zaymusa, Hálkova od R. Zaymusa po Veľkú Okružnú, Nám. M. R. Štefánika od l. mája smerom k Nám. A. Hlinku, V. Spanyola od Veľkej okružnej po Nám. Obetí komunizmu, Komenského od Veľkej okružnej po R. Zaymusa, Kukučínová, Predmestská od l. mája po V. Spanyola, Na bráne, Daxnerova od Veľkej okružnej do centra. Nám. Ľ. Štúra
Pásmo III.
Ul. Hollého od Kálova po Bratislavskú, A. Kmeťa od Kálova po Hurbanovu, Radlinského, F. Mráza, Bratislavská od Sasinkovej po Framborskú, Framborská od Bratislavskej po A. Kmeťa, Murgašova od Veľkej okružnej po J. M. Hurbana, J. M. Hurbana, Kálov, Sasinkova od Bratislavskej po Kálov, Orolská, Jesenského, Nám. Požiarnikov, Komenského od Veľkej okružnej po Mostovú, A. Bernoláka, J. Fándlyho, Puškinova, T. Rúžičku, Čajakova, Rovniankova, Hronského, Palárikova, Vysokoškolákov od V. Spanyola po Mostovú, V. Spanyola od Veľkej okružnej po Vysokoškolákov, J. Milca od l. mája po M. R. Štefánika, M. R. Štefánik od Predmestskej po l. mája, Na Závaží, Revolučná, Rybníky, Na Stave, Moyzesova od l. mája po Na Závaži,  Nám. M. R. Štefánika od l. mája smerom k Revolučnej  
Pásmo IV.
Ulice a námestia ostatných častí mesta.

II.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

III.

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.       

IV.

Sadzba dane

	Za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 10,–Sk za 1 m2 a deň.

Za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie predajného zariadenia 20,– Sk za 1 m2  a deň.
Za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie stavebného zariadenia 10,– Sk za 1 m2 a deň.
Za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku  a iných atrakcií 5,– Sk za 1 m2 a deň.
Za umiestnenie skládky materiálu 10,– Sk za 1 m2 a deň.
Za umiestnenie prenosného reklamného zariadenia 100,– Sk za 1 m2 a deň pôdorysného priemetu.
Za vyhradenie jedného trvalého parkovacieho miesta:
v pásme I. a  II. 	7,50 Sk za 1 m2 a deň            
v pásme III.	5,–   Sk za 1 m2 a deň       
v pásme IV.	2,50 Sk za 1 m2 a deň 
	Za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva na  miestach vyznačených príslušným zvislým a vodorovným značením s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi sa určuje sadzba dane nasledovne:

pre pásmo I.	40,– Sk/hod
pre pásmo II.	20,– Sk/hod	10,– Sk/½ hod
pre pásmo III.	10,– Sk/hod	  5,– Sk/½ hod
	Pri dočasnom parkovaní vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva na miestach vyznačených príslušným zvislým a vodorovným  značením môže:
	obyvateľ s trvalým pobytom v pásme požiadať o uhradenie miestnej dane za dočasné parkovanie motorového vozidla, za všetky spoplatnené hodiny za obdobie jedného roka alebo 30 dní alebo 7 dní na všetkých voľných parkovacích miestach v pásme a v tomto prípade sa sadzba určuje nasledovne:


Parkovacia karta rezidenstská
pre pásmo I   
5000,–Sk/rok
2500,–Sk/90dní
1000,–Sk/30dní
500,–Sk/7dní
pre pásme II  
2000,–Sk/rok
1000,–Sk/90dní
400,–Sk/30dní
200,–Sk/7dní
pre pásmo III
1000,–Sk/rok
500,–Sk/90dní
200,–Sk/30dní
100,–Sk/7dní

Obyvatelia jednej bytovej jednotky majú nárok na vydanie max. 2 parkovacích kariet.
Podmienkou vydania dvoch kariet je aj preukázanie vlastníctva motorového vozidla
žiadateľom s trvalým pobytom v pásme.
Rezidentská parkovacia karta vystavená pre pásmo I. umožňuje parkovanie aj v pásme
II. a III. a rezidentská parkovacia karta vystavená pre pásmo II. umožňuje parkovanie aj v pásme III.
	vlastník motorového vozidla požiadať o uhradenie miestnej dane za parkovanie (ktoréhokoľvek vozidla vlastníka bez uvedenia evidenčného čísla vozidla), za všetky spoplatnené hodiny za obdobie jedného roka alebo 90 dní alebo 7 dní na všetkých voľných parkovacích miestach v pásme a v tomto prípade sa sadzba určuje nasledovne:


Parkovacia karta prenosná
pre pásmo I
30000,–Sk/rok
8000,–Sk/90dní
3000,–Sk/30dní
750,–Sk/7dní
pre pásmo II
20000,–Sk/rok
5500,–Sk/90dní
2100,–Sk/30dní
600,–Sk/7dní
pre pásmo II a III
25000,–Sk/rok
6700,–Sk/90dní
2500,–Sk/30dní
700,–Sk/7dní
pre pásmo III
10000,–Sk/rok
3000,–Sk/90dní
1400,–Sk/30dní
400,–Sk/7dní

	vlastník motorového vozidla požiadať o uhradenie miestnej dane za parkovanie (konkrétneho vozidla s uvedením evidenčného čísla), za všetky spoplatnené hodiny za obdobie jedného roka alebo 90 dní alebo 30 dní alebo 7 dní na všetkých voľných parkovacích miestach v pásme a v tomto prípade sa sadzba určuje nasledovne:


Parkovacia karta neprenosná
pre pásmo I
30000,–Sk/rok
8000,–Sk/90dní
3000,–Sk/30dní
750,–Sk/7dní
pre pásmo II
15000,–Sk/rok
4300,–Sk/90dní
1800,–Sk/30dní
500,–Sk/7dní
pre pásmo II a III
22500,–Sk/rok
6000,–Sk/90dní
2300,–Sk/30dní
650,–Sk/7dní
pre pásmo III
10000,–Sk/rok
3000,–Sk/90dní
1400,–Sk/30dní
400,–Sk/7dní

	orgán Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Mestskej polície, Zdravotníckej a záchrannej služby, Súdov a prokuratúry, Požiarnych zborov a správcov inžinierskych sieti pri plnení služobných úkonov požiadať o uhradenie miestnej dane za parkovanie jedného motorového vozidla pre všetky spoplatnené hodiny na všetkých voľných parkovacích miestach  všetkých pásiem (pre obmedzený počet služobných vozidiel), a v tomto prípade sa sadzba určuje nasledovne:

Parkovacia karta služobná	200,– Sk/rok

V.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

VI.

Spôsob vyberania dane

	Správca dane vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva na základe povolenia vydaného príslušným oddelením mestského úradu v Žiline, v ktorom sa zakotvia podmienky, za ktorých je možné toto verejné priestranstvo užívať.

Pri dočasnom parkovaní motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva sa daň vyberá prostredníctvom parkovacieho automatu alebo úhrady parkovacej karty.

VII.

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva
       
	Daň sa neplatí za verejné kultúrne alebo športové podujatia usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.

Daň sa neplatí za vyhradenie trvalého parkovacieho miesta motorových vozidiel osôb tažko zdravotne  postihnutých (imobilných).

VIII.

Záverečné ustanovenia

Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na  zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a zmenách v sústave územných finančných orgánov.
Ak vznikla daňová povinnosť pred účinnosťou tohto nariadenia, správca dane pre vyrúbenie daní a poplatkov použije sadzby podľa doterajších nariadení.
Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č.1/1991 o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

IX.

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 06. 12. 2004. Nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta. Nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2005.



         Ing. Miroslav Adámek, v. r. 				   Ing. Ján  Slota, v. r. 
        prednosta mestského úradu				 primátor mesta Žilina


