
Meno a priezvisko / Obch. meno:  ............................................................................................... 

Dátum narodenia / IČO: .................................      Tel. kontakt:   ................................................ 

Adresa / sídlo:    ........................................................................................................................... 

  

 
 Mestský úrad v Žiline 

Odbor správy ver. priestranstva a ŽP 

 Námestie obetí komunizmu 1 

 011 31  Žilina 

  
 

 

 

Vec: Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva 
 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 5/2011 Vás žiadam 

o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta. 

 

 

Účel: ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

Ulica:  ............................................................... 

Obdobie:      ............................................................... 

Plocha (v m
2
):  ............................................................... 

   

 

 
 

V Žiline, dňa  ....................................  

podpis (pečiatka) 

 
Mesto Žilina spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom spracovania a vybavenia tejto 

žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných 

údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej 

legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. 

 

Povinná príloha žiadosti:   

 situačný nákres 



Poučenie: 

 

 Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 5/2011 o dani za užívanie 

verejného priestranstva v platnom znení je predmetom dane  za užívanie verejného 

priestranstva osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa na účely tohto VZN 

rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina.  Osobitným užívaním 

verejného priestranstva na území mesta sa rozumie okrem iného umiestnenie stavebného 

zariadenia (zariadenie staveniska, pomocné stavebné konštrukcie) a iné technické zariadenia. 

Podľa čl. 8 cit. VZN je daňovník povinný požiadať správcu dane o osobitné užívanie 

verejného priestranstva minimálne 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti. Za porušenie 

nariadenia sa považuje takisto stav, kedy sa reálny účel a rozsah záberu verejného 

priestranstva nezhoduje s údajmi na vydanom povolení. 

 Podľa ust. § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pre prípad porušenia nariadenia uložiť pokutu do 6.683 €. Pri určení výšky 

pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho 

konania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


