MESTO

ČADCA

vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 2 odst. 1 a § 66 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, zákona č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca
o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Čadca
č. 102/2009.
OBSAH
§1
Predmet dane
1. Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Čadca je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
2. Historická časť mesta je územie, ktoré tvoria pozemné komunikácie – časť Ulíc
Palárikova, Malá, Horná, Fraňa Kráľa, 17. novembra, Námestie Slobody – označené
zvislým dopravným značením podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
a vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke „IP 25a – Pešia
zóna“ a „IP 25b Koniec pešej zóny“.
3. Celé územie historickej časti mesta sa určuje za pešiu zónu, v ktorej je vylúčená
premávka motorových vozidiel, okrem prípadov uvedených v tomto nariadení.
4. Prevádzka pešej zóny:
a) Časové obmedzenia
Vjazd motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 6 ton na čas nevyhnutný na
vykladanie a nakladanie tovaru je povolený v pondelok až piatok od 03.00 hod. do 09.00 hod.
a od 16.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 03.00 hod. do 09.00 hod. a od 12.00 hod. do
13.00 hod. na čas nevyhnutný na vykladanie a nakladanie tovaru.
b) Technické požiadavky
Časové obmedzenie je zabezpečené technickými opatreniami pešej zóny a to:
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•
•

dopravnými značkami s časovým vymedzením a informačnými značkami,
fyzickými pevnými zábranami,
vjazd do pešej zóny bude možný z Ulice Fraňa Kráľa, z Ulice 17. Novembra, z Ulice
Palárikovej(v križovatke s Ul. Rázusovou) a zo štátnej cesty I/11 na Ulicu Malú.
Výjazd z pešej zóny podľa dopravného značenia.

c) Vjazd do pešej zóny je zakázaný:
•
•
•
•

vozidlám so zlým technickým stavom (zaolejované a špinavé vozidlá, vozidlá
s odkvapkávaním olejov a tekutín),
pásovým vozidlám, valcom, vozidlám a mechanizmom s kovovými kolesami, bagrom
a iným vozidlám, ktoré by mohli poškodiť dlažbu,
ťažkým mechanizmom s celkovou hmotnosťou nad 6 t bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Mesta Čadca,
je zakázaný pohyb vozidiel a mechanizmov tak, aby znečisťovali a znehodnocovali
dlažbu, prvky architektúry, zeleň.

d) Vjazd do pešej zóny je povolený:
•

•
•

vozidlám podľa § 1 ods. 4 pís. a) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca o
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca (ďalej
len VZN),
vozidlu, ktorého držiteľ vlastní garáž alebo nehnuteľnosť nachádzajúce sa
v historickej časti, na základe povolenia Mesta Čadca,
vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 6 t na základe povolenia Mesta Čadca.

e) Vstup do pešej zóny je povolený:
•
•

bicyklistom za podmienky, že bicykel vedú vedľa seba,
manipulačným vozíkom, potrebným na odvoz zakúpeného materiálu a predmetov.

5. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku, správou
a údržbou miestnych komunikácií, údržbou drobnej architektúry, údržbou verejného
osvetlenia a odvozom komunálneho odpadu.
6. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového
vozidla.
§2
Základ dane a sadzba dane

1. Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti
mesta.

-32. Mesto určuje sadzbu dane za vjazd a zotrvania v historickej časti mesta v eurách za
každý aj začatý deň za jedno motorové vozidlo takto:
a) Jedno vozidlo do celkovej hmotnosti 6 ton ............4 eurá/deň (120,50 Sk/deň)
b) Jedno vozidlo do celkovej hmotnosti 12 ton .........6 eur/deň (185,75 Sk/deň),
c) Jedno vozidlo zabezpečujúce stavebné práce, správu a údržbu nehnuteľností v pešej
zóne na základe stavebného povolenia prípadne ohlásenia v zmysle stavebného
zákona .... 8 eur/deň (241,00 Sk/deň).
§3
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu do historickej časti mesta. Daňovník oznámi svoj
zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým
vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje o daňovníkovi (meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby/obchodné meno a sídlo
právnickej osoby, IČO), počet dní vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta a kópiu
osvedčenia o evidencii vozidla.
2. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. Spôsob úhrady dane: daň možno uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou
na účet správcu dane a pri platbách do 331,94 eur (10 000,02 Sk) do pokladne MsÚ
Čadca.
§4
Správa dane
Správu dane vykonáva Mesto Čadca a daň je príjmom rozpočtu mesta.
§5
Splnomocňovacie ustanovenia
Od tejto dane je oslobodené:
a.) Držiteľ vozidla s okamžitou hmotnosťou do 6 ton pri vjazde do historickej časti mesta,
z dôvodu zásobovania prevádzky (dovoz a odvoz tovaru) v pondelok až piatok v čase od
03.00 hod. do 09.00 hod. a od 16.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 03.00 hod. do 09.00
hod. a od 12.00 hod. do 13.00 hod.

b.) Držiteľ vozidla, ktorý vlastní garáž alebo nehnuteľnosť nachádzajúce sa v historickej časti
mesta (vjazd je možný na základe povolenia Mesta Čadca).
§6
Sankčný úrok
Ak daňový subjekt nezaplatí daň v určenej lehote správca dane vyrubí sankčný úrok podľa
ods. 2 § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov znení neskorších predpisov.
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Záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach daní sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva Čadca dňa 27.11.2009 pod č. 160/2009.
3. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Čadca o prevádzkovom poriadku pešej zóny - zóny čistoty
a bezpečnosti, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca
č.29/1998 zo dňa 10.06.1998 a Doplnku VZN schváleného uznesením MZ Mesta
Čadca č. 86/1999 zo dňa 18.11.1999.
4. Toto VZN o dani za vjazd a zotrvania v historickej časti mesta č.102/2009 nadobúda
účinnosť dňom 15.12.2009.

Bc. Ing. Jozef V r a ž e l
primátor mesta

Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa 30.11.2009 a zvesené dňa 14.12.2009

