
   

Mesto Čadca 

vydáva na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d), e), g) zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 66 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca 
o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  

č.  6/2019 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Základné náležitosti o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta sú ustanovené v § 60 až § 66 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje vymedzenie historickej časti mesta Čadca, základ dane 
a sadzbu dane, oslobodenie od platenia dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, vyrubenie 
dane a platenie dane.   

§ 2 
Predmet dane 

1. Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca. 

2. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca 
pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku. 

3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. 

4. Historická časť mesta Čadca je územie, ktoré tvoria pozemné komunikácie: časti ulíc Malá, 
Palárikova, Horná, Fraňa Kráľa, 17. novembra, ktoré sú označené určeným zvislým dopravným 
značením „IP 25a  Pešia zóna“ a „IP 25b Koniec pešej zóny“ a časť Námestia Slobody, ktoré je 
označené určeným zvislým dopravným značením „IP 25a  Pešia zóna“ a „IP 25b Koniec pešej 
zóny“. 

5. Celé územie historickej časti mesta Čadca sa určuje za pešiu zónu, v ktorej je vylúčená 
premávka motorových vozidiel, okrem prípadov uvedených v tomto nariadení.  

6. Vjazd do pešej zóny je možný z ulíc Fraňa Kráľa, 17. Novembra,  Palárikovej  (v križovatke 
s Ul. Rázusovou) a zo štátnej cesty I/11 na Ulicu Malú. Výjazd z pešej zóny je možný podľa 
určeného dopravného značenia. 
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§ 3 
Základ dane a sadzba dane 

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

2. Sadzba dane je určená za jedno motorové vozidlo a za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 
motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca nasledovne: 

a) 4,00 EUR/voz/deň  za motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 6 ton,  

b) 6,00 EUR/voz/deň  za motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou od 6 ton do 12 ton,  

c) 20,0 EUR/voz/deň  za motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 12 ton, 

3. Uhradením dane nevzniká právo na parkovanie a státie vozidla v historickej časti mesta Čadca. 

4. Sadzba dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca bez 
splnenia oznamovacej povinnosti sa ustanovuje vo výške trojnásobku sadzby za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca určenej v § 3 ods. 2 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 

§ 4 
Oslobodenie od platenia dane 

1. Oslobodené od dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca 
sú: 

a)vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia majú v historickej časti mesta Čadca 
nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve,  

b)vozidlá vykonávajúce pre mesto údržbu miestnych komunikácií, drobnej architektúry,  
verejného osvetlenia a odvoz komunálneho odpadu, 

c)vozidlá správcov a vlastníkov inžinierskych sieti pri odstraňovaní poruchy na svojej sieti,   

d)vozidlá s celkovou hmotnosťou do 6 ton  na čas nevyhnutný na vykladanie a nakladanie 
tovaru, ktorý  je povolený v časovom obmedzení: 

  pondelok - piatok  od 04.00 hod. do 07.00 hod.  

         od 16.30 hod. do 18.00 hod. 

  sobota                od 04.00 hod. do 08.00 hod. a od 12.00 hod do 13.00 hod 

  Časové obmedzenie je oznámené zvislými dopravnými značkami s časovým vymedzením. 

e)vozidlá prepravujúce osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, s ťažkým       
zdravotným postihnutím na základe posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s      
uvedením, že v oblasti mobility sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným 
motorovým  vozidlom      alebo    na  základe    preukazu    osobitného      označenia 
motorového vozidla. 

2. Vozidlá oslobodené od platenia dane, ktoré sú  uvedené v § 4 ods. 1. písm. a), b), c), e), musia 
mať vydanú kartu povoľujúcu vjazd do historickej časti mesta Čadca, ktorá bude viditeľne 

 2



umiestnená za predným sklom vozidla alebo vjazd týchto vozidiel musí byť nahlásený na 
Mestskom úrade v Čadci, referát dopravy alebo na Mestskej polícií v Čadci.  

3. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže mesto udeliť výnimku  povoľujúcu vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla do historickej časti mesta Čadca. 

§ 5 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

1. Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti 
mesta   Čadca a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta Čadca.  

2. Daňovník písomne oznámi svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta 
a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane min. 5 dní pred 
vznikom 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 vjazdov a zotrvania v historickej časti mesta a kópiu 
osvedčenia o evidencii vozidla.  

3. Mesto vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je 
splatná do 15 dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

4. Daňovník uhradí daň buď do pokladne Mesta Čadca, bankovým prevodom alebo poštovou 
poukážkou. Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca 
dane v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň: číslo účtu správcu dane vo formáte IBAN, BIC kód, 
variabilný symbol, konštantný symbol.  

5. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník písomne oznámi túto skutočnosť Mestu Čadca do 30 
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 
dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v 
uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

6. Mesto písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej 
povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. 

7. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa bodu 6, mesto zistí 
základ dane a určí daň podľa pomôcok.  1

8. Mesto oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane 
podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. 

9. Na postup mesta pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 

§ 6 
Správa dane 

1. Správu dane vykonáva Mesto Čadca  a daň je príjmom rozpočtu mesta. 

§ 7 

 § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 1

zákonov
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Všeobecné ustanovenia 

1. Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca je zakázaný: 
a)vozidlám so zlým technickým stavom (zaolejované a špinavé vozidlá, vozidlá 

s odkvapkávaním olejov a tekutín),  
b)pásovým vozidlám, valcom, vozidlám a mechanizmom s kovovými kolesami, bagrom 

a iným vozidlám, ktoré by mohli poškodiť dlažbu, 
c)vozidlám a mechanizmom, ktoré by znečisťovali a znehodnocovali dlažbu, prvky 

architektúry a zeleň. 

2. Vstup do historickej časti mesta Čadca je povolený: 

a) cyklistom za podmienky, že bicykel vedú vedľa seba, 
b)s manipulačným vozíkom, potrebným na odvoz zakúpeného materiálu a predmetov 

§ 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Na konanie vo veciach daní sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva mesto 
Čadca a Mestská polícia Čadca, ktorá je oprávnená vyberať pokuty v blokovom konaní v 
súlade so zákonom č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol dňa 23.10.2019 vyvesený na úradnej tabuli 
Mesta Čadca a zverejnený  na webovom sídle mesta  a zvesený dňa 12.11.2019. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca 
pod č. 118/2019 dňa 14.11.2019.  

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Čadca 
dňa  18.11.2019  a zverejnením  na webovom sídle mesta  dňa 18.11.2019. 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020. 

7. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Čadca č. 102/2009 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
mesta Čadca, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca  zo dňa 
27.11.2009 a Doplnku č.1 k VZN Mesta Čadca schváleného  uznesením MZ  Mesta Čadca č. 
119/2012 zo dňa 13.12.2012. 

    Mesto Čadca 

                                                                                  Ing. Milan Gura 
                                                                                   primátor mesta 
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Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
                          vyvesené dňa 06.03.2020             a          zvesené dňa    

   

Mesto Čadca 

vydáva na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších 
predpisov a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. g) a § 66 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca 
o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  

č. 6/2019 

I. 
Predmet Dodatku č. 1 

V § 2 sa ods. 4, 5 a 6 mení a nahrádza sa novým znením: 

4. Historická časť mesta Čadca je územie, ktoré tvoria pozemné komunikácie - časti ulíc Malá, 
Palárikova, Horná, Fraňa Kráľa, 17. novembra a časť Námestia Slobody. 

 Grafické vymedzenie územia historickej časti mesta Čadca je zobrazené v prílohe č. 1 tohoto 
Dodatku č. 1. 

5. Celé územie historickej časti mesta sa určuje za pešiu zónu, v ktorej je vylúčená premávka 
motorových vozidiel, okrem prípadov uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení 
a v príslušných právnych predpisoch.  Pešia zóna je vyznačená určeným  zvislým dopravným 1

značením v zmysle platných predpisov. 

6. Vjazd do pešej zóny a výjazd z pešej zóny je možný z ulíc Horná, Fraňa Kráľa, 17. Novembra,  
Palárikova (v križovatke s Ul. Rázusovou), Moyzesova cez ulicu Malá a zo štátnej cesty I/11 na 
Ulicu Malá.  

V § 4 ods. 1 sa text písmena d mení a nahrádza sa novým znením: 

d) vozidlá zásobovania s celkovou hmotnosťou do 6 ton  na čas nevyhnutný na vykladanie a 
nakladanie tovaru, ktorý  je povolený v časovom obmedzení: 

 Napr. zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 9/2009 Z.z, ktorou sa vykonáva 1

zákon o cestnej doprave, ... 



Pondelok - piatok  od 03.00 hod. do 09.00 hod.  
         od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

  Sobota                od 03.00 hod. do 09.00 hod.  
  od 12.00 hod. do 13.00 hod. 
                                    

V § 4 ods. 1 sa ruší a vypúšťa písmeno e). 

V § 4 ods. 2 sa mení a nahrádza sa novým znením: 

2. Vozidlá oslobodené od platenia dane, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) a b) musia mať 
vydanú kartu povoľujúcu vjazd do historickej časti mesta Čadca, ktorá bude viditeľne 
umiestnená za predným sklom vozidla alebo vjazd týchto vozidiel musí byť nahlásený na 
Mestský úrad v Čadci referát dopravy a Mestskú políciu v Čadci. 

V § 4 sa ruší a vypúšťa ods.3. 

V § 7 sa dopĺňa o ods. 3 a 4 s týmto znením: 

3.  Vozidlá oslobodené od platenia dane, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. a), b) a c) majú vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca, za podmienok uvedených v § 4 
povolený. 

4. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže Mesto Čadca povoliť vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca.  

II. 
Záverečné ustanovenia 

a) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta č. 6/2019, ktoré bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva Mesta Čadca  dňa 14.11.2019 pod č. 118/2019 ostávajú nezmenené. 

a) Návrh tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 bol dňa 18.02.2020 
vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca a zverejnený  na webovom sídle mesta  a zvesený dňa 
05.03.2020. 

b) Tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva Čadca pod č. 6/2020  dňa 05.03.2020.  

c) Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 bol vyhlásený vyvesením na 
úradnej tabuli Mesta Čadca dňa 06.03.2020 a zverejnením  na webovom sídle mesta  dňa 
06.03.2020. 

d) Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 nadobúda účinnosť dňom 
23.03.2020. 



Mesto Čadca 

                                                                    Ing. Milan Gura 
                                                                     primátor mesta



Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
                          vyvesené dňa 06.03.2020             a          zvesené dňa    

   

Mesto Čadca 

vydáva na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších 
predpisov a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. g) a § 66 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca 
o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  

č. 6/2019 

I. 
Predmet Dodatku č. 1 

V § 2 sa ods. 4, 5 a 6 mení a nahrádza sa novým znením: 

4. Historická časť mesta Čadca je územie, ktoré tvoria pozemné komunikácie - časti ulíc Malá, 
Palárikova, Horná, Fraňa Kráľa, 17. novembra a časť Námestia Slobody. 

 Grafické vymedzenie územia historickej časti mesta Čadca je zobrazené v prílohe č. 1 tohoto 
Dodatku č. 1. 

5. Celé územie historickej časti mesta sa určuje za pešiu zónu, v ktorej je vylúčená premávka 
motorových vozidiel, okrem prípadov uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení 
a v príslušných právnych predpisoch.  Pešia zóna je vyznačená určeným  zvislým dopravným 1

značením v zmysle platných predpisov. 

6. Vjazd do pešej zóny a výjazd z pešej zóny je možný z ulíc Horná, Fraňa Kráľa, 17. Novembra,  
Palárikova (v križovatke s Ul. Rázusovou), Moyzesova cez ulicu Malá a zo štátnej cesty I/11 na 
Ulicu Malá.  

V § 4 ods. 1 sa text písmena d mení a nahrádza sa novým znením: 

d) vozidlá zásobovania s celkovou hmotnosťou do 6 ton  na čas nevyhnutný na vykladanie a 
nakladanie tovaru, ktorý  je povolený v časovom obmedzení: 

 Napr. zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 9/2009 Z.z, ktorou sa vykonáva 1

zákon o cestnej doprave, ... 



Pondelok - piatok  od 03.00 hod. do 09.00 hod.  
         od 16.00 hod. do 17.00 hod. 

  Sobota                od 03.00 hod. do 09.00 hod.  
  od 12.00 hod. do 13.00 hod. 
                                    

V § 4 ods. 1 sa ruší a vypúšťa písmeno e). 

V § 4 ods. 2 sa mení a nahrádza sa novým znením: 

2. Vozidlá oslobodené od platenia dane, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) a b) musia mať 
vydanú kartu povoľujúcu vjazd do historickej časti mesta Čadca, ktorá bude viditeľne 
umiestnená za predným sklom vozidla alebo vjazd týchto vozidiel musí byť nahlásený na 
Mestský úrad v Čadci referát dopravy a Mestskú políciu v Čadci. 

V § 4 sa ruší a vypúšťa ods.3. 

V § 7 sa dopĺňa o ods. 3 a 4 s týmto znením: 

3.  Vozidlá oslobodené od platenia dane, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 písm. a), b) a c) majú vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca, za podmienok uvedených v § 4 
povolený. 

4. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže Mesto Čadca povoliť vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca.  

II. 
Záverečné ustanovenia 

a) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta č. 6/2019, ktoré bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva Mesta Čadca  dňa 14.11.2019 pod č. 118/2019 ostávajú nezmenené. 

a) Návrh tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 bol dňa 18.02.2020 
vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca a zverejnený  na webovom sídle mesta  a zvesený dňa 
05.03.2020. 

b) Tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva Čadca pod č. 6/2020  dňa 05.03.2020.  

c) Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 bol vyhlásený vyvesením na 
úradnej tabuli Mesta Čadca dňa 06.03.2020 a zverejnením  na webovom sídle mesta  dňa 
06.03.2020. 

d) Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 nadobúda účinnosť dňom 
23.03.2020. 



Mesto Čadca 

                                                                    Ing. Milan Gura 
                                                                     primátor mesta


