Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe § 66 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

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie

č. ...../2015,
ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 25/2012 o dani za vjazd
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Čl. I
1. V článku VIII. ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„ Ubytovacie zariadenia, ktorými sú hotel, hostel alebo penzión (ďalej len „zariadenie“),
umiestnené v historickej časti mesta, ktoré sú držiteľmi prenosného potvrdenia o zaplatení
dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a chcú umožniť
svojim hosťom príjazd motorovými vozidlami na svoje parkovisko, ku ktorému majú
vlastnícky alebo iný užívací vzťah, sú povinné vopred zaslať Mestskej polícii v Žiline
elektronickou poštou oznámenie o potvrdení o rezervácii ubytovania pre konkrétneho
hosťa (ďalej len „oznámenie“). Oznámenie bude zasielané na adresu elektronickej pošty,
dohodnutú medzi zariadením a Mestskou políciou v Žiline alebo Mestom Žilina a bude
obsahovať meno hosťa, trvanie ubytovania v zariadení a evidenčné číslo vozidla. Pre tento
účel zariadenie písomne oznámi Mestskej polícii v Žiline adresu elektronickej pošty,
z ktorej budú oznámenia zasielané, pričom akceptované budú len oznámenia, zaslané
z tejto adresy. V prípade akýchkoľvek zmien adresy elektronickej pošty je zariadenie
povinné o tom bez zbytočného odkladu rovnakým spôsobom informovať Mestskú políciu
v Žiline. Hostia zariadení sú oprávnení takúto možnosť vjazdu do historickej časti mesta
využívať len pri príjazde do zariadenia pred začiatkom ubytovania a pri opustení
zariadenia pri skončení pobytu, v ostatných prípadoch sú povinní preukázať sa
potvrdením o zaplatení dane.“
2. Ostatné ustanovenia ostávajú bez zmeny.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa ....... a nadobúda účinnosť dňa ................ .
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