
Návrh na zmenu VZN č. 8/2004 
o miestnych daniach 

 
1. V § 6 nahradiť odsek 4 novým znením: 
„/4/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom5) alebo 
dlhodobým užívateľom5aa) motorového vozidla (ďalej len „držiteľ motorového vozidla“). 
5) § 2 písm. f) zákona č. 315/1996“ 
5aa) napr. § 630 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov“ 
 
2. V § 6 nahradiť v ods. 7 písm. e) novým znením: 
„e) 300,- Sk za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie komunikácie 
(stavebná činnosť, rozkopávka a pod.) alebo konanie kultúrneho podujatia v historickej časti 
mesta,“ 
 
 

Dôvodová správa: 
 

K bodu 1: 
Navrhuje sa upraviť znenie VZN tak, aby medzi daňovníkmi dane za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta nerozlišovalo na základe skutočnosti, či sú 
vlastníkmi motorového vozidla, alebo ho dlhodobo užívajú napr. na základe zmluvy o nájme 
dopravného prostriedku (leasing) podľa § 630 a násl. Obchodného zákonníka. Podľa 
súčasného znenia VZN sa daňovníkom môže stať iba držiteľ motorového vozidla v zmysle § 
2 písm. f) zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého sa za držiteľa motorového vozidla považuje „fyzická 
osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch 
vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo 
jeho užívateľom“. Táto formulácia znemožňuje, aby sa daňovníkom pre účely VZN stali takí 
držitelia motorového vozidla, ktorí nie sú jeho vlastníkom, ale užívajú motorové vozidlo na 
základe leasingovej zmluvy a nie sú v dokladoch motorového vozidla zapísaní ako držitelia. 
Účelom VZN by nemala byť diskriminácia držiteľov motorových vozidiel podľa toho, či sú 
vlastníkmi motorového vozidla, alebo ho užívajú na základe leasingovej zmluvy, ale to či 
spĺňajú vecné podmienky stanovené nariadením (napr. či preukážu možnosť parkovania 
v garáži alebo vo dvornom priestore). 
 
Súčasné znenie § 6 (Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta) 
ods. 4: 
„/4/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom5) motorového 
vozidla. 
5) § 2 písm. f) zákona č. 315/1996“ 
 
Navrhované znenie: 
„/4/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom5) alebo 
dlhodobým užívateľom5aa) motorového vozidla (ďalej len „držiteľ motorového vozidla“). 
5) § 2 písm. f) zákona č. 315/1996“ 



5aa) napr. § 630 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov“ 
 

K bodu 2: 
Navrhovanou zmenou sa umožní vjazd do historickej časti mesta aj za účelom organizácie 
konania kultúrnych podujatí mimo verejných priestranstiev, napr. koncertov vnútri budov 
v historickej časti mesta. Súčasné znenie VZN obmedzuje možnosť vjazdu iba na kultúrne 
podujatia, ktoré sa konajú na komunikáciách. Účelom VZN by nemalo byť diskriminovať 
medzi kultúrnymi podujatiami podľa toho, či sa konajú vo vonkajších alebo vnútorných 
priestoroch v historickej časti mesta. Kultúrne podujatia majú špecifický charakter vzhľadom 
na čas svojho konania, preto ich nie vždy možno zabezpečiť v čase medzi 6:00 a 9:00 hod., 
kedy prebieha zásobovanie ostatných podnikov v historickej časti mesta. 
 
Súčasné znenie  § 6 Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
ods. 7, písm. e): 
 
„/7/ Sadzba dane ja za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 
v historickej časti mesta: 
... 
e) 300,- Sk za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie komunikácie 
(stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) na uliciach v historickej časti 
mesta,“ 
 
Navrhované znenie: 
 
„/7/ Sadzba dane ja za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 
v historickej časti mesta: 
... 
e) 300,- Sk za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie komunikácie 
(stavebná činnosť, rozkopávka a pod.) alebo konanie kultúrneho podujatia v historickej 
časti mesta,“ 
 


