Dodatok č. 2
K VZN mesta Rajec č. 16/1995 o miestnych poplatkoch
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle par. 11, odst. 3, písm. d, f zákona č. 369/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok č. 2 k VZN č. 16/1995 o miestnych
poplatkoch.

Čl. 2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
Odst. 1, 2, 3, 4 zostáva nezmenený.
Odst. 5 sa mení nasledovne:
5. Sadzba poplatku je:
a) za prechodné užívanie verejného priestranstva pre účely odchodu a služieb (predajný stánok,
trhový stánok, predaj z motorového vozidla a pod.) je sadzba 60,-Sk/m2 a deň
b) za postavenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií je sadzba 10,-Sk/m2 a deň aj
neúplný prechodného užívania verejného priestranstva
c) za umiestnenie dočasnej verejnej skládky (paliva, stav. materiál a pod.) je sadzba 2,-Sk/m2
a deň a za umiestnenie dlhodobej skládky 0,50 Sk/m2 a deň a pri uzavretí dohody s Mestským
úradom Rajec
d) poplatok za parkovanie na parkovisku (v prípade plateného parkoviska) je sadzba 5,-Sk/m2 za
každú započatú hodinu
e) za trvalé užívanie verejného priestranstva pre účely obchodu a služieb v lokalite atraktívnej
a zvýhodnenej polohy určených mestom Rajec ja sadzba 1.000,-Sk/m2 ročne a za trvalé
využívanie verejného priestranstva pre účely obchodu a služieb na ostatnom území mesta je
sadzba 500,-Sk/m2 ročne
Za odst. č. 5 Čl. 2 sa dopĺňa nový odstavec č. 6, ktorý znie:
a)
b)
c)
d)
e)

osobné úžitkové automobily 1000,- Sk/rok
malé úžitkové automobily (Škoda 1203) 1.500,- Sk/rok
stredné úžitkové automobily (Ford-Tranzit a pod.) 2.000,- Sk/rok
nákladný automobil do 5 t (Ávie a pod.) 2.500,- Sk/rok
nákladný automobil nad 5 t bez prívesu a návesu, prívesy a návesy, autobusy, traktory a iné
dopravné a strojné zariadenia 5.000,- Sk/rok
f) vraky motorových vozidiel a vozidiel bez ŠPZ 10,-Sk/m2 a deň
Tento poplatok sa vzťahuje na fyzické a právnické podnikateľské subjekty.
Odst. č. 6 Čl. 2 sa mení na odst. č. 7
Odst. č. 7 Čl. 2 sa mení na odst. č. 8
Odst. č. 8 Čl. 2 sa mení na odst. č. 9

Odst. č. 9 Čl. 2 sa mení na odst. č. 10, kde sa v bode a) pripája veta „ a u správcu trhoviska“/
Tento dodatok bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 22. 7. 1999 uznesením č. 62/99
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
Zároveň stráca účinnosť dodatok č. 1 k VZN č. 16/1995 o miestnych poplatkoch zo dňa 4. 7.
1997 schválený uznesením MZ č. 57/97.

V Rajci, dňa 23. 7. 1999

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

