
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 6/2012 
 

 

 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 98b ods. 1 zákona 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

 

 

o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku a ktorým sa dopĺňajú niektoré 

všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní a miestnych poplatkov 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva sa dopĺňa 

takto: 

 

V článku 9 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie : 

 

„5. Daňovník označí platbu dane za užívanie verejného priestranstva nasledovne: 

Variabilný symbol na dani za uţívanie verejného 

priestranstva 

uvedené v rozhodnutí 

Konštantný symbol 0558 – bezhotovostný platobný styk 

0179 – poštový platobný poukaz 

Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 

a.s. v Ţiline 

0330353001/5600 

„ 

 

Čl. II 

Všeobecne záväzné nariadenie č.15/2011 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v 

historickej časti mesta sa dopĺňa takto: 

 

V článku 6 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie : 

 

„3. Daňovník označí platbu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta nasledovne: 

Variabilný symbol na dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta 

uvedené v rozhodnutí 

Konštantný symbol 0558 – bezhotovostný platobný styk 

0179 – poštový platobný poukaz 

Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 

a.s. v Ţiline 

0330353001/5600 

„ 
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Čl. III 

Všeobecne záväzné nariadenie č.22/2011 o dani z nehnuteľností sa dopĺňa takto: 

 

V článku 14 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie : 

 

„3. Daňovník označí platbu dane z nehnuteľnosti nasledovne: 

Variabilný symbol na daň z nehnuteľnosti uvedené v rozhodnutí 

Konštantný symbol 0558 – bezhotovostný platobný styk 

0179 – poštový platobný poukaz 

Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 

a.s. v Ţiline 

0330356069/5600 

„ 

 

Čl. IV 

Všeobecne záväzné nariadenie č.23/2011 o dani za psa sa dopĺňa takto: 

 

V článku 7 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie : 

 

„4. Daňovník označí platbu dane za psa nasledovne: 

Variabilný symbol na dani za psa uvedené v rozhodnutí 

Konštantný symbol 0558 – bezhotovostný platobný styk 

0179 – poštový platobný poukaz 

Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 

a.s. v Ţiline 

0330356069/5600 

„ 

 

Čl. V 

Všeobecne záväzné nariadenie č.24/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Žilina sa dopĺňa takto: 

 

V článku 7 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie : 

 

„3. Poplatník označí platbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

nasledovne: 

Variabilný symbol na poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

uvedené v rozhodnutí 

Špecifický symbol uvedené v rozhodnutí 

 

Konštantný symbol 0558 – bezhotovostný platobný styk 

0179 – poštový platobný poukaz 

Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 

a.s. v Ţiline 

0330355015/5600 

„ 

 

Čl. VI 

Všeobecne záväzné nariadenie č.25/2011 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie 

prístroje sa dopĺňa takto: 

 

V článku 17 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie : 

 

„4. Daňovník označí platbu dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 

nasledovne: 
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Variabilný symbol na dani za predajné automaty a 

nevýherné hracie prístroje 

uvedené v rozhodnutí 

Konštantný symbol 0558 – bezhotovostný platobný styk 

0179 – poštový platobný poukaz 

Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 

a.s. v Ţiline 

0330356069/5600 

„ 

 

Čl. VII 

Všeobecne záväzné nariadenie č.26/2011 o dani za ubytovanie sa dopĺňa takto: 

 

V článku 11 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie : 

 

„4. Daňovník označí platbu dane za ubytovanie nasledovne: 

Variabilný symbol na dani za ubytovanie uvedené v oznámení o pridelení 

evidenčného čísla platiteľa dane  

Konštantný symbol 0558 – bezhotovostný platobný styk 

0179 – poštový platobný poukaz 

Číslo účtu vedené v pobočke Prima banka Slovensko, 

a.s. v Ţiline 

0330356069/5600 

„ 

 

Čl. VIII 

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

dňa 21.05.2012 a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli mesta Žilina. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 09.06.2012. 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

  primátor mesta 


