Príloha č. 1 k VZN mesta č. 16/95 o miestnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov.
1. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku:
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb
prihlásených k trvalému pobytu, alebo k prechodnému pobytu v meste,
b) pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v meste prihlásený k trvalému ani
prechodnému pobytu, platí poplatok podľa priemernej doby užívania nehnuteľnosti
v kalendárnom roku, minimálne však vo výške 1/4 ročného poplatku.
c) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ podľa priemerného počtu zamestnancov, pri
činnosti ktorých vzniká komunálny odpad,
d) pri nehnuteľnosti, alebo byte slúžiacemu na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích
služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,
e) pri množstevnom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
2. Sadzba poplatku pre rok 2002 je:
I. Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta
a) 200,- Sk za osobu a kalendárny rok
b) 200,- Sk za dom a kalendárny rok platí poplatník alebo užívateľ nehnuteľnosti na území
mesta kde je prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu, a ktorá slúži na individuálnu
rekreáciu, ako dom, záhrada, byt, chata alebo nebytový priestor.
II. Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ
a) 2.800,- za vývoz a uloženie 110 l zbernej nádoby pri 52 vývozoch ročne t.j. za vývoz
jedenkrát do týždňa
b) 21.700,- Sk za vývoz a uloženie 1100 l zbernej nádoby pri 52 vývozoch ročne t.j. za vývoz
jedenkrát do týždňa
Výška poplatku stanovená v bode 2, odst. II. písm. a) a b) sa vypočíta podľa skutočného počtu
zberných nádob príp., podielu v týchto zberných nádobách. Objem a množstvo zberných nádob určuje
mesto podľa druhu prevádzky, počtu zamestnancov, počtu návštevníkov a pod. Zoznam
podnikateľských subjektov na území mesta je súčasťou tejto prílohy a bude podkladom pre určenie
výšky poplatku na r. 2002.
3. Poplatok je platiteľ povinný uhradiť na účet Mesta Rajec č. účtu: .......................... za podmienok
stanovených v platobnom výmere.
4. Vymáhanie nezaplateného poplatku sa spravuje zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní
poplatkov v znení neskorších predpisov.
V Rajci dňa .........................
Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta
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