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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2011 o dani za uţívanie verejného priestranstva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Odôvodnenie p. poslanca Jána Púčeka:
Podľa zákona č.447/2008 Z. z. o peňaţných príspevkoch na kompenzáciu ťaţkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov parkovací preukaz sa vydáva osobe ťaţko pohybovo postihnutej osobe, ktorá je
odkázaná na individuálnu dopravu, alebo trpí praktickou alebo úplnou slepotou očí.
Osoba odkázaná na individuálnu dopravu je postihnutá poruchou mobility, ale zväčša
je schopná prepravovať sa sama. Osoba postihnutá praktickou alebo úplnou slepotou očí má
spravidla prekaz osoby ZŤP so sprievodcom, pretoţe jej orientácia najmä na ulici a v cestnej
premávke je značne sťaţená. Vodič s parkovacím preukazom jednotným pre obidve kategórie
ŤZP osôb podľa zákona môţe stáť na mieste vyhradenom pre invalidné osoby a nemusí
dodrţiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môţe vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je
dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny.
Podľa súčasného znenia článku 10 bod 4 VZN č. 5/2011, osoba s poruchou mobility
má nárok na bezplatné trvalé parkovacie miesto pred svojim bydliskom, avšak osobe s
praktickou alebo úplnou slepotou očí je takáto výhoda nelogicky upieraná. Tento legislatívny
stav nerešpektuje rovnosť pred zákonom, keďţe drţitelia toho istého parkovacieho preukazu
pre osoby ZŤP , nemajú v meste Ţilina rovnaké práva. Štátny orgán k tomu určený svojim
rozhodnutím obom skupinám osôb priznal štatút osoby s ŤZP a pridelil im parkovací
preukaz. Jediným rozdielom je, ţe čiastočne alebo úplne imobilný občan má právo na
individuálnu dopravu, ale prakticky alebo úplne slepá osoba, toto privilégium nemá, pretoţe
na to zákonodarca asi pozabudol.
Obidve kategórie drţiteľov parkovacieho preukazu môţu v rovnakej miere vyuţívať
vyhradené parkovacie miesta po celom meste Ţilina, ale je im upierané rovnaké postavenie
pri parkovaní pred vlastným bydliskom.
Navrhovaná zmena Mesto Ţilina ţiadnym spôsobom nezaťaţí, pretoţe nie je
veľa osôb s preukazom ŤZP osoby postihnutej praktickou alebo úplnou slepotou. Do úvahy
treba vziať aj tú skutočnosť, ţe všetky náklady spojené s vybudovaní trvalého parkovacieho
miesta znáša osoba ŤZP a Mesto Ţilina je zaťaţená iba administratívnymi prácami. Obdobne,

ako je navrhovaná zmena VZN 5/2011, upravuje trvalé parkovacie miesta pre osoby ŤZP s
parkovacím preukazom oslobodením od poplatkov za uţívanie verejného priestranstva aj
napríklad Mesto Martin (§ 20 ods. 2) VZN Mesta Martin č. 76), Bratislava - Petrţalka (§4
ods. 5) VZN Mestskej časti Bratislava-Petrţalka číslo 5/2004 zo 14. decembra 2004 o
miestnych daniach v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008), Mesto
Trenčín (čl. 17 ods.6 VZN č. 17/2008), ale i mnohé ďalšie. Všetky uvedené mestá nerozlišujú
medzi drţiteľmi parkovacích preukazov a nediskriminujú tých, ktorí ich nadobudli z dôvodu
úplnej alebo praktickej slepoty. Rovnako nie je rozdiel medzi parkovacími preukazmi
vydávanými pre osoby postihnuté poruchou mobility a pre osoby postihnuté praktickou alebo
úplnou slepotou.
Pôvodne navrhované znenie článku 10 ods. 4 p. poslanca Púčeka znelo nasledovne:
„4.
Od dane je oslobodené trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu ťaţko zdravotne
postihnutú (ďalej len „ŤZP“), ktorá sa preukáţe platným Preukazom osoby ŤZP so
sprievodcom a parkovacím preukazom, alebo Rozhodnutím vydaným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, ktorým bolo rozhodnuté, ţe sa jej vyhotoví ako osobe ŤZP
parkovací preukaz a je odkázaná na individuálnu prepravu. Tieto dokumenty overí pracovník
príslušného odboru MsÚ v Ţiline s originálom. V prípade, ţe prepravu zabezpečuje rodinný
príslušník, musí mať trvalé bydlisko totoţné s trvalým pobytom prepravovanej osoby.“

Tento návrh bol prerokovaný odborníkmi na danú oblasť aj na Komisii sociálnej, zdravotnej
a bytovej, ktorá upravila tento návrh tak, aby bol v súlade so zákonom. Pán poslanec Púček
súhlasil so zapracovaním týchto zmien, výsledkom čoho je tento finálny návrh. Tento návrh
bol prerokovaný a schválený Mestskou radou v Ţiline, ktorá ho odporučila prerokovať a
schváliť na najbliţšom MZ.

Mesto Ţilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa a § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za uţívanie verejného
priestranstva
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţilina č. 5/2011 o dani za uţívanie verejného
priestranstva sa mení a dopĺňa takto:
Článok 10 ods. 4 znie nasledovne:
„4.
Od dane je oslobodené trvalé parkovanie motorového vozidla pre fyzické osoby s ťaţkým
zdravotným postihnutím, ktoré sa preukáţu platným Komplexným posudkom vydávaným
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedené, ţe sú odkázané na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo právoplatným rozhodnutím
príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyhovení ţiadosti o vyhotovenie
parkovacieho preukazu.“
Článok 8 ods. 2 písm. d) znie nasledovne:
„d)
u osoby ťaţko zdravotne postihnutej platný Komplexný posudok vydaný Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedené, ţe je odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo právoplatné rozhodnutie príslušného Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o vyhovení ţiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu.“

Čl. II
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2011 o dani za uţívanie verejného priestranstva ostávajú
nezmenené.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ţiline dňa
................................. .

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta, t. j. ................................ .

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Ţilina

