
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 
 
 

Dodatok 
k VZN č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva 

 
 

Oddiel IV. Sadzba dane: 
 
Bod 7 nahradiť: 
Za vyhradenie jedného trvalého parkovacieho miesta: 
v pásme I. a II. 15,- Sk za 1 m² a deň 
v pásme III.  10,- Sk za 1 m² a deň 
ostatná časť mesta   5,- Sk za 1 m² a deň 
 
 
 
Bod 9a) nahradiť: 

Pri dočasnom parkovaní vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva na 
miestach vyznačených príslušným zvislým a vodorovným značením môže: 
a/ 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 
90 dní alebo 30 dní alebo 7 dní na všetkých voľných parkovacích miestach na ulici alebo 
v pásme a v tomto prípade sa sadzba určuje nasledovne: 
 

Parkovacia karta rezidentská (PKR) Poradie 
karty 

 
Pásmo 1 rok 90 dní 30 dní 7 dní 

1. PKR 100,- Sk    
2. PKR 

 
I. 5000,- Sk 2500,- Sk 1000,- Sk 500,- Sk 

1. PKR 100,- Sk    
2. PKR 

 
II. 2000,- Sk 1000,- Sk 400,- Sk 200,- Sk 

1. PKR 100,- Sk    
2. PKR 

 
III. 1000,- Sk 500,- Sk 200,- Sk 100,- Sk 

 
Obyvatelia jednej bytovej jednotky majú nárok na vydanie maximálne 2 parkovacích 

kariet  na EČV. 
1. parkovacia karta rezidentská (1.PKR) je vydávaná s platnosťou na ulicu podľa 

trvalého pobytu a na konkrétne evidenčné číslo vozidla (ďalej EČV), prihláseného na 
obyvateľa s trvalým pobytom (neprenosná parkovacia karta rezidentská). 

2. parkovacia karta rezidentská (2. PKR) je vydávaná na konkrétne EČV iba v prípade, 
že je vydaná v poradí ako druhá. Platí pre celé pásmo parkovania (neprenosná parkovacia 
karta rezidentská). 

V prípade, že obyvateľ s trvalým pobytom v pásme požaduje iba druhú parkovaciu 
kartu rezidentskú, má nárok na vydanie prenosnej parkovacej karty (namiesto EČV sa uvedie 
maximálne 10 ľubovoľných znakov ) – prenosná parkovacia karta rezidentská. Táto 
parkovacia karta ho oprávňuje parkovať v celom pásme podľa trvalého bydliska. 

Podmienkou vydania parkovacích kariet je preukázanie vlastníctva motorových 
vozidiel žiadateľom s trvalým pobytom v pásme, predloženie občianskeho preukazu 



a dokladu preukazujúceho právny vzťah k bytu alebo nehnuteľnosti (list vlastníctva, doklad 
preukazujúci podiel v bytovom družstve, výmer o pridelení bytu). 

Druhá parkovacia karta rezidentská vystavená pre pásmo I. umožňuje parkovanie aj 
v pásme II. a III. a 2. parkovacia karta rezidentská vystavená pre pásmo II. a umožňuje 
parkovanie aj v pásme III.  

Obyvateľ s trvalým pobytom v pásme, vlastniaci preukaz občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím odkázaného na individuálnu prepravu, má právo na vydanie 
parkovacej karty rezidentskej za 1,- Sk na konkrétne EČV a pásmo. 
 
 
 
V bode 9b) doplniť: 30 dní; v texte za obdobie jedného roka alebo 90 dní alebo 30 dní alebo 
7 dní 
 
 
V bode 9d) doplniť v texte za: orgán Policajného zboru SR, orgány mesta Žiliny, Mestský 
úrad v Žiline a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiliny 
 
 
 
 
Oddiel VI. Spôsob vyberania dane: 
 
Bod 1 rozšíriť o text: 
Daňovník je povinný daň uhradiť v hotovosti pred prevzatím povolenia na používanie 
verejného priestranstva. V odôvodnených prípadoch môže byť daň uhradená na základe 
vystavenej faktúry. 
 
 
 
 
Oddiel IX. Účinnosť 
 
Tento dodatok k Nariadeniu č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva bol 
schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29.10.2007. Nadobúda účinnosť 15. dňom 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 13.11.2007. 
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