


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 vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

č. 10/2004

I.

Predmet dane

	Premetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a  zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pri  činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.   
Za historickú časť mesta pre účely tohto nariadenia sa určujú všetky miestne komunikácie v  území centra mesta, na ktorých je premávka usmernená informatívnymi dopravnými značkami  č. D 57a   a č. D 57b (začiatok a koniec pešej zóny) v spodnej časti s textom „Dopravnej obsluhe s povolením mestského úradu vjazd povolený„.

II.

Daňovník a platiteľ dane

	Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.

Platiteľom je vodič motorového vozidla, ktoré vojde a zdržuje sa v historickej časti mesta.

III.

Základ dane

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.

IV.

Sadzba dane
     
	Sadzba dane za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta  je 20,– Sk.

Sadzba dane – paušálna suma  za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta je:
	pre daňovníka, ktorý v historickej časti mesta má umiestnenú prevádzku a nie je vlastníkom nehnuteľnosti v ktorej je prevádzka umiestnená 500,– Sk/rok
pre ostatných daňovníkov 3000,– Sk/rok

V.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.     

VI.

Spôsob vyberania dane
 
	Správca dane vyrúbi daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na základe povolenia na vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vydaného príslušným oddelením mestského úradu v Žiline.

Daňovník je povinný daň uhradiť  v hotovosti pred prevzatím povolenia na vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. V odôvodnených prípadoch môže byť daň uhradená na základe vystavenej faktúry.

VII.

Oslobodenie od dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

	Od dane je oslobodená fyzická osoba, ktorá má v historickej časti mesta trvalý alebo prechodný pobyt.

Od dane je oslobodená fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v historickej časti mesta vlastníkom nehnuteľnosti a túto užíva na svoju podnikateľskú činnosť.
Od dane je oslobodený daňovník, osoba ťažko zdravotne postihnutá (ZŤP, ZŤP–S).
                              
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. 511/1991 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.
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