
Na základe uznesenia č. 8 z  28.2.1991 Mestské  zastupiteľstvo a Mesto Rajec v zmysle 
zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  §  6 a zákona SNR č  130/19910 Zb. 
vydáva 
 
 

VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH POPLATKOCH 
 
podľa ustanovenia  §  15  zákona  SNR  č.   544  z 27. novembra  1990 o miestnych poplatkoch, 
ktorý nadobudol účinnosť  od 1.  januára 1991 
 
 

§  1 
 
Obec môže vyberať tieto miestne poplatky  (ďalej len poplatky): 
      a) poplatok za užívanie verejného priestranstva 
      b) poplatok za ubytovaciu kapacitu 
      c)  poplatok za rekreačný pobyt 
      d) lokalizačný poplatok 
      e) poplatok za psa 
      f) poplatok za vstupného 
      g) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 
 
 

§  2 
Poplatok za užívanie verejného priestranstva 

 
Článok 1 

Predmet poplatku 
 

Poplatok sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie 
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, 
predajného alebo reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. Verejným 
priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä: cesta, miestne komunikácia, námestie, 
chodník, trhovisko. V sporných prípadoch je mesto oprávnené rozhodnúť či ide o verejne 
priestranstvo.   
 
 

Článok 2 
Poplatník 

 
Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely 

uvedené v Článku 1- predmet poplatku.                                                                                    
 
 
 



Článok  3 
Oslobodenie 

 
1. Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez   

vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné  
účely. 

 
2.  Za trvalé parkovanie motorových vozidiel osôb zdravotne postihnutých /nemobilných/. 
 
 

Článok  4 
Sadzba poplatku 

 
1.  – 10,-- Kčs na 1 m predajného zariadenia na deň  
     - za predajný stánok  40,-- Kčs  na deň 
     - pri predaji z motorového vozidla  10 ,-- Kčs  za 1 m plochy motorového vozidla 
 
2.  Za miestne skládky stavebného materiálu a iných materiálov  2,-- Kčs na 1 m  a deň 
     - umiestnenie dlhodobej skládky  0,50 Kčs na 1 m  a deň pri uzavretí dohody s Mestským   

úradom Rajec 
     - skládky na podnikateľské účely individuálne dohodou na Mestskom úrade Rajec 
 
3. Pre umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií maximálne 20,-- Kčs na 1 

deň, pred otvorením  uzavrieť dohodu na Mestskom úrade Rajec 
 
4. Poplatok za parkovanie ne parkovisku 5,-- Kčs na deň. Poplatok sa vyberá počnúc dňom, 

keď sa začalo používanie verejného priestranstva až do dňa, keď poplatník oznámil, že sa 
používanie verejného priestranstva skončilo, zariadenie bolo odstránené a priestranstvo 
uviedol poplatník do pôvodného stavu. Sadzba poplatku sa počíta za každý i začatý  m. 

 
 

Článok 5 
Ohlasovacia povinnosť 

 
Pri užívaní verejných priestranstiev sú povinní všetci užívatelia splniť ohlasovaciu 

povinnosť pred začiatkom používania. 
 
 

Článok 6 
Splatnosť poplatku 

 
a) poplatok do výšky 200,- Kčs sa platí v hotovosti MÚ pred začatím používania verejných 

priestranstiev 
 
b) ak ide o poplatok vyšší ako je v bode a/ alebo ak ide o trvalé používanie verejných 

priestranstiev /napr. predajné stánky a iné podobné zariadenia/ zaplatí poplatník vymeraný 



poplatok na účet MÚ Rajec č. 23621-432, VÚB v Žiline vždy dopredu za celý bežný 
kalendárny rok do konca januára bežného roka. 

 
 

§ 3 
Poplatok za ubytovaciu kapacitu 

 
Článok 7 

Predmet poplatku 
 

Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné 
alebo školiace zariadenie alebo má k nemu právo hospodárenia. 
 
 

Článok 8 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je ročne pre organizácie a ubytúvajúcich 2,- Kčs na každé lôžko a deň. 

 
 

Článok 9 
Ohlasovacia povinnosť 

 
Vlastník rekreačného alebo školiaceho zariadenia je povinný oznámiť Mestskému úradu 

v Rajci v termíne do 30. januára každého roka počet lôžok v zariadení. Poplatok je splatný do 
15. februára bežného roka. Vlastník alebo užívateľ je povinný oznámiť MÚ zmeny vo 
vlastníckych vzťahoch ubytovacej kapacity. 
 
 

§ 4 
Poplatok za rekreačný pobyt 

 
Článok 10 

Predmet poplatku 
 

Poplatok za rekreačný pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne zdržuje v mieste 
sústredeného cestovného ruchu za účelom rekreácie. 
 

Článok 11 
Oslobodenie 

 
Poplatok neplatí: 

a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ich sprievodcovia 
b) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúce sa v obci, jeho manželka 

(manžel), príbuzní v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich 
deti 

c) osoba do 18 rokov veku 



Článok 12 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je 5,- Kčs na osobu a deň pobytu. Deň príchodu a deň odchodu sa do 

doby pobytu nezapočítavajú. Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie. 
 
 

§ 5 
Lokalizačný poplatok 

 
Článok 13 

Predmet poplatku 
 

Lokalizačný poplatok sa platí za umiestnenie kancelárie, prevádzkárne, obchodných 
priestorov, skladu alebo iného zariadenia slúžiaceho na podnikateľskú alebo inú zárobkovú 
činnosť. 
 
 

Článok 14 
Poplatník 

 
Poplatok platí fyzická a právnická osoba (užívateľ alebo vlastník objektu) podnikajúca 

alebo vykonávajúca inú zárobkovú činnosť v priestoroch kancelárie, prevádzkárne, 
obchodných priestorov, skladu alebo iného zariadenia. 
 
 

Článok 15 
Oslobodenie 

 
Poplatok sa neplatí za umiestnenie zariadenia na základnú činnosť spojov, železničnú, 

leteckú, autobusovú, lodnú a mestskú hromadnú dopravu. 
 
 

Článok 16 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je 10 % ročne zo sumy rovnajúcej sa ročnému nájomnému za užívanie 

priestorov uvedených v článku 13 (predmet poplatku), ktoré je v mieste obvyklé. 
 
 

Článok 17 
Povinnosť poplatníka 

 
Poplatník je povinný poplatok si sám vypočítať a MÚ predložiť zoznam objektov 

s uvedením podlahovej plochy a charakteru priestorov podľa vyhlášky č. 585/1990 Zb. 
Poplatník odvedie poplatok na účet MÚ č. 23621, VÚB Žilina v štvrťročných splátkach 15. 
februára, 15. mája, 15. augusta a 15. novembra bežného roka. 



§ 6 
Poplatok za psa 

 
Článok 18 

Predmet poplatku 
 
Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 
 
 

Článok 19 
Poplatník 

 
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. 
 
 

Článok 20 
Oslobodenie 

 
1. Poplatok sa neplatí za psa: 

a) ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba 
b) dôchodca s príjmami na hranici životného minima 
c) bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) 
 

2. Oslobodenie podľa odseku 1 musí držiteľ psa uplatniť a podmienky každoročne preukázať 
do 15. februára. 

 
3. Oslobodenie od poplatku zaniká, ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie. 
 
 

Článok 21 
Povinnosť poplatníka 

 
1. Poplatník je povinný vyzdvihnúť si za náhradu registračnú známku na MÚ a zabezpečiť, 

aby pes známku nosil. Ak sa bude po meste pohybovať pes bez registračnej známky, bude 
zlikvidovaný. 

 
2. Poplatník je povinný ohlásiť písomne mestskému úradu do 15 dní každú skutočnosť, ktorá 

má za následok vznik povinnosti platiť poplatok, alebo vplyv na výšku poplatku. 
 
 

Článok 22 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je 100,- Kčs ročne za jedného psa. Za každého ďalšieho psa sa 

poplatok zvyšuje o 50,- Kčs. Za neprihláseného psa je pokuta 500,- Kčs. Mesto zabezpečí 
jedenkrát do roka rozoslanie pozvánok na očkovanie. Poplatok  je splatný do 15. februára za 
bežný rok poštovou poukážkou na účet MÚ Rajec. 



§ 7 
Poplatok zo vstupného 

 
Článok 23 

Predmet poplatku 
 

Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je 
tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod. 
 
 

Článok 24 
Poplatník a jeho povinnosti 

 
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva. Usporiadateľ je 

povinný vykonať registráciu vstupeniek na Mestskom úrade Rajec najneskôr 3 dni pred 
poriadanou akciou. Poplatník do 3 dní po ukončení akcie predloží mestskému úradu 
vyúčtovanie vybraného vstupného s nepredanými vstupenkami. 
 
 

Článok 25 
Oslobodenie 

 
Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý 

výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 
 
 

Článok 26 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je 30 % zo zisku z vybraného vstupného, ktorý poplatník uhradí do 5 

dní od konania akcie poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet mestského 
úradu. 
 
 

§ 8 
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 

 
Článok 27 

Predmet poplatku 
 

Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja 
výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. 
 

 
 
 
 



Článok 28 
Poplatník 

 
Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, 

ubytovaciu alebo iné pohostinské služby, v rámci ktorých predáva výrobky uvedené v článku 
27. 
 

Článok 29 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je 10 % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. 
 
 

Článok 30 
Povinnosť poplatníka 

 
1. Poplatník je povinný viesť preukázateľnú evidenciu o nákupe a predaji alkoholických 

nápojov a tabakových výrobkov a ich nákupných a predajných cenách. 
 
2. Poplatník je povinný vypočítať poplatok a uhradiť ho poštovou poukážkou alebo bankovým 

prevodom na účet Mestského úradu Rajec, č. účtu 23621, VÚB Žilina. Poplatok je splatný 
polročne, do 15 dní po ukončení polroka (15. júla, 15. januára). Poplatník je povinný na 
požiadanie predložiť ku kontrole príslušnú evidenciu. 

 
 

§ 9 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v správnej výške, mestský úrad ich 

vyrubí platobným výmerom a môže zvýšiť včas nezaplatené (neodvedené) poplatky najviac 
o 50 %. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore. 

 
2. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. 

o konaní vo veciach daní a poplatkov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení. V ostatnom platí zákon SNR č. 544/1990 Zb. o 
miestnych poplatkoch. 

 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. mája 1991. 
 
 
 
                                                                                      RNDr. Ladislav Židek 
                                                                                          primátor mesta 
 
 
 



DODATOK k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/91 
o miestnych poplatkoch mesta Rajec 

 
Podľa Zákona SNR z 28. januára 1992 č. 72/92 Zb., ktorým sa dopĺňa Zákon SNR č. 

544/90 Zb. o miestnych poplatkoch, Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 2/91 o miestnych poplatkoch, ktoré nadobudlo účinnosť od 15.5.1991 
uznesením č. 46/92  nasledovne: 

 
§ 10 

Poplatok z reklamy 
 

Čl. 1 
Predmet poplatku 

 
Poplatok sa platí za reklamy:  

a) písomné 
b) obrazové 
c) svetelné 
d) zvukové 
e) figurálne – trojrozmerné, 

 
umiestnené alebo uskutočnené v obci na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných 
miestnostiach, na budovách, plotoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných 
priestranstiev, na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy. 
 

Čl. 2 
Oslobodenie 

 
Poplatok sa neplatí: 

a) z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na 
ochranu životného prostredia a prírody 

b) z reklám propagujúcich vlastný podnik ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a 
zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo 
právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je 
predmetom reklamy 

c) z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane. 
 

Čl. 3 
Poplatník 

 
Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu umiestnila, alebo 

ju uskutočňuje a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich. 
 
 
 



Čl. 4 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku z reklamy je: 

a) 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v ostatných 
prípadoch 5,- Kčs za každý aj neúplný m2 plochy a deň na povrchu viacrozmerných 
priestorov 

b) 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu 
c) 5 % z dohodnutej odmeny z figurálnej reklamy uskutočňovanej živými bytosťami 
d) 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu, t.j. figurálnu, zvukovú a svetelnú. 

 
Čl. 5 

Ohlasovacia povinnosť 
 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu alebo uskutočneniu 
reklamy. Fyzická alebo právnická osoba vykoná priznanie poplatku z reklamy pred alebo 
v deň, v ktorom reklamu uskutoční, na Mestskom úrade Rajec. 
 

§ 11 
Poplatok za zábavné hracie prístroje 

 
Čl. 1 

Predmet 
 

Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov 
na zábavné hry, do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú mince v tuzemskej aj 
zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru. 
 

Čl. 2 
Poplatník 

 
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo 

prevádzkuje. 
 

Čl. 3 
 Sadzba poplatku 

 
     Sadzba poplatku je 10.000,- Kčs ročne za jeden zábavný hrací prístroj. 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. 4 
Ohlasovacia povinnosť 

 
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja 

v priestoroch prístupných verejnosti v obci. Fyzická alebo právnická osoba vykoná priznanie na 
Mestskom úrade – Rajec pred umiestnením zábavného hracieho prístroja. 

 
§ 12 

Poplatok za predajné automaty 
 

Čl. 1 
Predmet a jeho označenie 

 
Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov, ktoré po vložení príslušného 

množstva mincí tuzemskej alebo zahraničnej meny alebo platobnej karty vydajú zákazníkovi 
vybratý tovar. Poplatku nepodliehajú predajné automaty na predaj cestovných lístkov 
hromadnej dopravy. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom: - 
s názvom firmy alebo podnikateľa, - adresou, - dátumom umiestnenia. 
 

Čl. 2 
Poplatník 

 
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje. 
 

Čl. 3 
 Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je 500,- Kčs ročne za predajný automat obsahujúci najviac 10 druhov 

tovaru a 1.000,- Kčs ročne za predajný automat s  viac ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku 
sa môže zvýšiť na päťnásobok, ak v ponúkanom sortimente predajného automatu sú cigarety a 
alkohol. 
 

Čl. 4 
 Ohlasovacia povinnosť 

 
Poplatková povinnosť vzniká umiestnením predajného automatu na mieste prístupnom 

z verejného priestranstva v meste. Fyzická alebo právnická osoba vykoná priznanie na 
Mestskom úrade – Rajec pred umiestnením predajného automatu. 

 
§ 13 

 
a) Spoločné ustanovenia §-u 9, t.j. včasnosť a dodržanie termínov priznania a úhrad miestnych 
poplatkov platia aj pre „dodatok“ Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch 
mesta Rajec. 



 
Tento Dodatok všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch mesta Rajec 

nadobúda účinnosť dňom 1. mája 1992. 
 
 
 
                                                                                            RNDr. Židek Ladislav v.r. 
                                                                                                 primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DODATOK  č. 3 
k VZN o miestnych poplatkoch zo dňa 28.2.1991 

 
Čl. 1 

 
1. V paragrafe 8, článok 30, odsek 2sa za slová „príslušnú evidenciu“ dopĺňajú slová „Poplatok za 2. 

polrok 1993 je splatný v splátkach, a to nasledovne: 
40% priznaného poplatku zaplatiť do 6. 2. 1994 
30% priznaného poplatku zaplatiť do 28. 2. 1994 
30% priznaného poplatku zaplatiť do 31. 3. 1994 

 
2. V paragrafe 8, čl. 30, ods. 2 sa slovo „vypočítať“ nahrádza slovom „priznať na MsÚ.“ 
 
3. Do spoločných a záverečných ustanovení sa pridáva odstavec č. 3, ktorý znie: 
 
Ak nebudú poplatky priznané včas, ,môže Mestský úrad v Rajci zvýšiť príslušný poplatok až o 10%  
(zák. 511, paragr. 67 Zb.). 
 
 
 
 
                                                                                                         RNDr. Ladislav Židek 
                                                                                                              primátor mesta 
 
 
Rajec, 21. 1. 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


