Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 48/2003 o miestnych poplatkoch
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zák. č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
§1
Základné ustanovenia
Mesto Rajec bude vyberať tieto miestne poplatky:
a) poplatok za užívanie verejného priestranstva
b) poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
c) poplatok za ubytovaciu kapacitu
d) poplatok za psa
e) poplatok zo vstupného
f) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
g) poplatok z reklamy
h) poplatok za zábavné hracie prístroje
i) poplatok za predajné automaty
j) poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
§2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom poplatku je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod.
2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú najmä: cesta, miestna komunikácia,
chodník, námestie, trhovisko, mestské zelené plochy, parkoviská a odstavné plochy. Verejným
priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo
hospodárenia. V pochybnostiach je Mestský úrad Rajec oprávnený rozhodnúť, či v danom prípade
ide o verejné priestranstvo.
3. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru
z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej
osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný
príves) na tom istom mieste.
4. Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvá pre účely uvedené v
§ 2 odst. 1 tohto nariadenia.
5. Sadzba poplatku je:

a) za prechodné užívanie verejného priestranstva pre účely obchodu a služieb (predajný stánok,
trhový stánok, predaj z motorového vozidla a pod.) je sadzba 60,- Sk/m2/deň
b) za postavenie zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií je sadzba 10,- Sk/m2/deň aj
neúplný deň prechodného užívania verejného priestranstva,
c) za umiestnenie dočasnej verejnej skládky (paliva, stavebného materiálu a pod.) je sadzba
5,- Sk/m2/deň a za umiestnenie dlhodobej skládky 1,- Sk/m2/deň pri uzatvorení dohody
s mestským úradom,
d) za letné sezónne posedenia s umiestnením stolov a stoličiek na verejnom priestranstve je sadzba
10,- Sk/m2/deň,
e) za trvalé užívanie verejného priestranstva pre účely obchodu a služieb v lokalite atraktívnej a
zvýhodnenej polohy určených mestom Rajec je sadzba 1.000,- Sk/m2/ročne a za trvalé užívanie
verejného priestranstva pre účely obchodu a služieb na ostatnom území mesta je sadzba
500,- Sk/m2/ročne.
6. Za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva na parkovanie alebo súvislé státie vozidla je
sadzba:
a) osobné automobily 1.000,- Sk/rok
b) malé a stredné úžitkové automobily 2.000,- Sk/rok
c) nákladné automobily do 5 ton 2.500,- Sk/rok
d) nákladné automobily nad 5 ton bez prívesu a návesu, návesy a prívesy, autobusy, traktory a iné
dopravné a strojné zariadenia 5.000,- Sk/rok
e) vraky motorových vozidiel a vozidiel bez ŠPZ 10,- Sk/m2/deň.
7. Za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva: na Námestí SNP,
ul. M.R.Štefánika, ul. Kukučínova a ul. Bielisko s prevádzkou zabezpečenou parkovacími
automatmi (parkovacie lístky) a predplatnými parkovacími kartami sa určujú poplatky:
a) za parkovací lístok pre parkovacie miesta vybavené parkovacími automatmi: na Námestí SNP,
ul. M.R.Štefánika, ul. Kukučínova a ul. Bielisko 10,- Sk/h/osobné auto, 50,- Sk/h/autobus
b) za celodenný parkovací lístok 50,- Sk/osobné auto, 250,- Sk/autobus
c) za predplatnú parkovaciu kartu pre parkovanie majiteľa motorového vozidla s trvalým pobytom
v meste, ktorá umožňuje parkovanie na voľných parkovacích miestach na území mesta pre
fyzickú osobu 300,- Sk/ročne a pre fyzickú a právnickú osobu určenú na podnikanie
1.000,- Sk/ročne. Predplatná parkovacia karta je vystavená na konkrétne motorové vozidlo
s vyznačením evidenčného čísla vozidla.
8. Dočasné parkovanie s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi a predplatnými
parkovacími kartami je možné na vyhradených priestoroch verejného priestranstva označených
dopravným značením s uvedením doby a spôsobu spoplatnenia. Vozidlo musí byť vybavené
parkovacím lístkom viditeľne na vozidle.
9. Poplatok sa neplatí za trvalé parkovanie motorových vozidiel vo vlastníctve osôb s preukazom
ZŤP, ako aj ich rodinných príslušníkov, ak motorové vozidlo slúži pre ich potreby.
10. 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 do pôvodného stavu. Sadzba poplatku sa počíta za každý aj neúplný m2
užívaného verejného priestranstva.

11. Pri užívaní verejných priestranstiev sú povinní všetci užívatelia splniť ohlasovaciu povinnosť pred
začiatkom používania.
12. Poplatky za prechodné a trvalé užívanie verejného priestranstva sa platia vopred, a to:
a) v hotovosti do pokladne mesta
b) prevodným príkazom na účet mesta č. 23621-432/0200 VÚB Žilina, expoz. Rajec.
13. Priestupku sa dopustí ten, kto nezaplatí poplatok za parkovanie na vyhradenom parkovisku podľa
bodu 7, za ktorý možno uložiť pokutu v blokovom konaní až do 1.000,- Sk.
14. Pokuty v blokovom konaní ukladá a vyberá pracovník mestskej polície, prípadne pracovník mesta
určený primátorom mesta a sú príjmom mesta.
§3
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
1. Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie platí užívateľ bytu, ktorý
užíva byt na iné účely, ako na bývanie.
2. Sadzba poplatku je ročne dvojnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt, sadzba poplatku za
užívanie bytu je ročne dvojnásobok ročnej úhrady za m2 podlahovej plochy takto užívanej časti
bytu bez náhrady za služby spojené s užívaním bytu.
3. Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívanie bytu, alebo časti bytu na iné účely ako na
bývanie a za každý i neúplný m2 užívanej podlahovej plochy.
4. Poplatok sa neplatí v prípade, že byt sa využíva pre účely zdravotníctva, resp. pre účely klubu
dôchodcov.
5. Užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie upravuje zákon č. 189/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov. Platí ohlasovacia povinnosť - každý užívateľ bytu musí túto skutočnosť
nahlásiť na finančné oddelenie MsÚ.
§4
Poplatok za ubytovaciu kapacitu
1. Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné alebo
školiace zariadenie na území mesta Rajec, alebo má k nemu právo hospodárenia.
2. Poplatok sa neplatí:
a) za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch,
b) za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie,
pokiaľ slúžia tomuto účelu,
c) za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto nestanú zdrojom zárobkovej
činnosti fyzických osôb,
d) za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
e) za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,
f) za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely,

g) za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, ktoré sú
žiakmi základných a stredných škôl.
3. Sadzba poplatku je ročne najviac 2,- Sk za každé lôžko a deň.
4. Vlastník rekreačného alebo školiaceho zariadenia, resp. fyzická alebo právnická osoba s právom
hospodárenia k takémuto zariadeniu sú povinní oznámiť MsÚ v termíne do 31. januára bežného
roka počet lôžok v zariadení. Poplatok je splatný do 15.2. bežného roka.
§5
Poplatok za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu
1. Poplatok za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu platí fyzická a právnická osoba, ktorá sa
v takomto mieste prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania na
účely rekreácie alebo zdravotnej starostlivosti alebo z dôvodu plnenia pracovných povinností alebo
výkonu podnikateľskej činnosti. Miesto sústredeného cestovného ruchu vymedzí okresný úrad po
prerokovaní s mestom.
2. Poplatok neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so
sprievodcom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka (manžel),
príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka) týchto osôb a ich deti,
c) osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo
dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky na deti (výchovné), vojak
v základnej službe a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu,
d) príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky (manžela) a manželia
týchto osôb a ich deti.
3. Sadzba poplatku je 10,- Sk/osobu a každý deň pobytu, za deň pobytu sa považujú aj deň príchodu a
deň odchodu.
4. Poplatok v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá
poskytla prechodné ubytovanie.
§6
Poplatok za psa
1. Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
3. Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba,
dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a
ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne ťažko postihnutý).
4. Oslobodenie podľa ods. 3 musí držiteľ uplatniť a podmienky každoročne preukázať do 15. februára.
Oslobodenie od poplatku zaniká, ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie.

5. Sadzba poplatku je 200,- Sk/ročne za jedného psa. Za druhého a každého ďalšieho psa sa poplatok
zvyšuje o 100,- Sk. Poplatok je splatný do 15. februára za bežný rok a možno ho uhradiť poštovou
poukážkou na účet mesta, alebo v hotovosti do pokladne mesta.
§7
Poplatok zo vstupného
1. Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je tanečná
zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod.
2. Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely a zo vstupného na divadelné predstavenie.
3. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva. Usporiadateľ je povinný vykonať
registráciu vstupeniek na MsÚ.
4. Sadzba poplatku je 10 % z vybratého vstupného. Ak ide o filmové predstavenia, koncerty vážnej
hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky, je sadzba poplatku 5 % z vybratého
vstupného.
§8
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
1. Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja výrobkov,
ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
2. Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, ubytovacie alebo
iné pohostinské služby v rámci ktorých predáva výrobky uvedené v ods. 1.
3. Sadzba poplatku je 10 % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. Predajnou cenou je cena, ktorú
zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe uvedenej v ods. 2
4. Sadzba poplatku u poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu je
a) do 10 lôžok ...................... 10 %
b) od 10 do 20 lôžok ............ 7 %
c) nad 20 lôžok .................... 5 %
5. Za služby poskytované v cestovnom ruchu sa rozumie poskytovanie ubytovania a celodenného
stravovania v zariadení.
6. Poplatník je povinný oznamovať štvrťročne na finančné oddelenie MsÚ výšku tržieb z predaja
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, a to najneskoršie do 10-teho kalendárneho dňa po
ukončení štvrťroka.
7. Poplatok je splatný štvrťročne do 15 dní po ukončení príslušného štvrťroka (15. apríla, 15. júla, 15.
októbra a 15. januára).
8. Pri organizovaní jednorazových akcií, pri ktorých sa podávajú alkoholické nápoje sa poplatok
uhradí do 5 dní po skončení akcie.

9. Povinnosť vedenia preukaznej evidencie o nákupe a predaji výrobkov uvedených v ods. 1.
Poplatník je povinný:
a) viesť evidenciu výrobkov v nákupných cenách,
b) viesť evidenciu tržieb z týchto výrobkov prostredníctvom registračnej pokladnice v členení
podľa jednotlivých komodít,
c) viesť na skladovaný tovar skladovú evidenciu (karty a pod.),
d) výkaz príjmov a výdavkov,
e) na konci kalendárneho roka t.j. k 31.12. previesť inventarizáciu konečného stavu tovaru ku
koncu roka.
10. Povinnosti poplatníka pri kontrole dokladov slúžiacich k výpočtu poplatku sú:
a) predložiť k okamžitému nahliadnutiu v prevádzke prvotné doklady za bežné obdobie: peňažný
denník, všetky doklady týkajúce sa nákupu a predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov, došlé faktúry, potvrdenky o nákupe v hotovosti, skladové karty, inventarizačné
súpisy a pod.,
b) v prípade, že doklady podľa ods. 7a) nie sú k dispozícii k okamžitému nahliadnutiu priamo
v prevádzke, zabezpečiť ich nahliadnutie do 10 dní od prevzatia poverenia na kontrolu,
c) v odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť i neskorší termín, maximálne do 30 dní.
§9
Poplatok z reklamy
1. Poplatok z reklamy sa platí za:
a) písomné
b) obrazové
c) svetelné
d) zvukové
e) figurálne (trojrozmerné)
propagačné oznamy (ďalej len "reklamy") umiestnené alebo uskutočňované v meste na verejných
priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach: na budovách, stavbách, plotoch a ostatných
objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev, na a vo vnútri
vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.
2. Poplatok sa neplatí:
a) z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu
životného prostredia a ochranu 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.
3. Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v ods. 1 umiestnila,
alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.
4. Sadzba poplatku z reklamy je najviac:
a) 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v ostatných
prípadoch najviac 5,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej
reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším

obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhle
zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy,
b) 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
c) 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d) 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú).
5. V prípade prenájmu reklamných plôch je nájomca (prípadne prenajímateľ - ak je poplatníkom)
povinný uzatvoriť a predložiť nájomnú zmluvu na finančné oddelenie MsÚ Rajec spolu
s dokladovaním dohodnutej ceny za reklamu (zmluva, faktúra, rozpis prác, mzda a pod.).
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo jej
uskutočňovaniu a môže sa zaplatiť v hotovosti do pokladne mesta, alebo na účet mesta.
§ 10
Poplatok za zábavné hracie automaty
1. Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné
hry (ďalej len zábavné hracie prístroje), do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú mince
alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú
výhru.
2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný stánok umiestnila alebo prevádzkuje.
3. Sadzba poplatku je 10.000,- Sk/ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch
prístupných verejnosti v meste.
§ 11
Poplatok za predajné automaty
1. Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov, ktoré po vložení príslušného množstva
alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty vydajú zákazníkom
vybraný tovar.
2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje.
3. Sadzba poplatku je 500,- Sk/ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru a 1.000,- Sk/ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru.
4. Sadzba poplatku za každý automat ponúkajúci tabakové alebo alkoholické výrobky
2.000,- Sk/ročne.

je

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom priestranstve,
na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v meste.
6. Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a) výlučne lístky hromadnej dopravy,
b) potraviny s výnimkou alkoholických a tabakových výrobkov,

c) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
7. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
§ 12
Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území mesta a za drobné stavebné odpady,
ktoré vznikli na území mesta.
2. Poplatok platí:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad
a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta určenú na
podnikanie,
c) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území mesta a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu,
ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.
3. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku:
a) pri nehnuteľnostiach 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.
4. Sadzba poplatku pre rok 2003 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 nie je prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu a ktorá slúži na individuálnu
rekreáciu, ako dom, záhrada, chata, byt, alebo nebytový priestor.
5. Oslobodenie, resp. zníženie poplatkov u fyzických osôb je v nasledovných prípadoch:
I. skupina 50 %:
a) fyzické osoby - študenti, ktorí navštevujú denné štúdium stredoškolské a vysokoškolské a sú
prechodne ubytovaní v internátnych alebo obdobných zariadeniach,
b) au pari (v zahraničí),
c) dievčatá a chlapci v rehole.

II. skupina o 100 %:
a) fyzické osoby, ktoré majú evidovaný trvalý pobyt v Rajci len formálne a trvale sa nezdržiavajú
v mieste trvalého bydliska minimálne po dobu kalendárneho roka (napr. fyzické osoby trvale
žijúce v zahraničí, fyzické osoby z rozvedeného manželstva, ktoré si neodhlásili trvalý pobyt a
pod.),
b) deti v detských domovoch alebo v nápravných zariadeniach,
c) bezdomovci,
d) fyzické osoby, ktoré sú nezvestné,
e) fyzické osoby, ktoré sú vo výkone trestu viac ako 6 mesiacov počas rozhodného obdobia.
II. Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ
a) 2.000,- Sk za vývoz a uloženie 110 l zbernej nádoby pri 52 vývozoch ročne, t.j. za vývoz
jedenkrát do týždňa,
b) 18.000,- Sk za vývoz a uloženie 1100 l zbernej nádoby pri 52 vývozoch ročne, t.j. za vývoz
jedenkrát do týždňa.
6. Výška poplatku stanovená v ods. II. a), b) sa vypočíta podľa skutočného počtu zberných nádob,
príp. podielu v týchto zberných nádobách.
7. Objem a množstvo zberných nádob určuje mesto podľa druhu prevádzky, počtu zamestnancov,
počtu návštevníkov a pod.
8. Poplatok je platiteľ povinný uhradiť v hotovosti do pokladne mesta alebo na účet mesta za
podmienok stanovených v platobnom výmere.
§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v správnej výške, mesto zvýši včas
nezaplatené (neodvedené) poplatky nasledovne:
a) do 1 mesiaca omeškania o 10 % z vymáhanej sumy,
b) do 2 mesiacov omeškania o 20 % z vymáhanej sumy,
c) do 3 mesiacov omeškania o 30 % z vymáhanej sumy,
d) do 4 mesiacov omeškania o 40 % z vymáhanej sumy,
e) do 5 mesiacov a viac omeškania o 50 % z vymáhanej sumy,
f) za odchýlky zistené pracovníkmi MsÚ kontrolami poskytnutých dokladov zavinené výlučne
poplatníkom o 50% z vymáhanej sumy.
Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
2. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené uznesením MZ č. 76/2003 zo dňa 17.
7. 2003 a nadobúda účinnosť 15-dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
§ 5 nadobúda účinnosť až po právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Žilina o vymedzení miesta
sústredeného cestovného ruchu.

Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta

Dodatok č. 1 VZN mesta č. 48/2003 o miestnych poplatkoch
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 48/2003 o miestnych poplatkoch sa nemení a dopĺňa
nasledovne:
1.

§ 12 v črte nadpisu znie:
§ 12
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. poplatok za komunálne odpady a drobní stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.
2. poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
mesta oprávnené užívať alebo byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha, alebo záhrada,
vinica. Ovocný sad, trvalý trávnatý porast (ďalej len nehnuteľnosti) na iný účel ako na
podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená používať alebo užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcou sa na území
mesta na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v meste súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu.
4. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava
mimo SR alebo je nezvestná.
5. Poplatok povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
6. Sadzba a určenie poplatku pre rok 2004 je:
a) 0,18 Sk za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Poplatok sa určí
ako súčin sadzby a objemu nádoby alebo jej časti, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedením
systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Poplatok činí 260,Sk na osobu a kalendárny rok a platia ho osoby uvedené v ods. 2, písm. a),
b) 0,38 Sk za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Poplatok vo
výške 2.200,- Sk za kalendárny rok platí právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ za vývoz
a uloženie 110 l zbernej nádoby pri 52 vývozoch ročne, t. j. jedenkrát do týždňa,
c) 0,38 Sk za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Poplatok vo
výške 1.100,- Sk za kalendárny rok platí právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ za vývoz
a uloženie 110 l zbernej nádoby pri 26 vývozoch ročne, t. j. jedenkrát za dva týždne,

d) 0,35 Sk za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Poplatok vo
výške 20.000,- Sk za kalendárny rok platí právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ za vývoz
a uloženie 1100 l zbernej nádoby pri 52 vývozoch ročne, t. j. jedenkrát do týždňa. Poplatok vo
výške 10.000,- Sk za kalendárny rok platí podnikateľ za vývoz a uloženie 1100 l zbernej
nádoby pri 26 vývozoch ročne, t. j. jedenkrát za dva týždne,
e) 0,25 Sk za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Poplatok vo
výške 14.000,- Sk za kalendárny rok platí právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je
členom Združenia skládky rajeckého regiónu.
§ 12 a
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok ohlásiť mestu
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa § 12, ods. 2 písm. b) alebo c),
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
b) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie alebo odstúpenie poplatku aj doklady ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odstúpenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie v prípade, ak zistí, že jeho povinnosťou platiť
poplatok má byť znížená, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
3. Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia podľa odst. 1 a 2 zistí, že poplatok bol poplatníkovi
vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú poplatníkovi dodatočný
platobný výmer.
4. Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok vráti do
30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru, alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr do 30 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 70,- Sk.
I.

5. Odpustenie, resp. zníženie poplatku u fyzických osôb je v nasledovných prípadoch:
skupina – zníženie poplatku podľa najnižšej sadzby (0,10 ,- Sk za 1 liter komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov čo je poplatok 140,- Sk ročne)
a) fyzické osoby, študenti, ktorí navštevujú denné štúdium stredoškolského a vysokoškolského
a sú prechodne ubytovaní v internátoch alebo obdobných zariadeniach,
b) fyzické osoby, ktoré sa prechodne zdržiavajú v zahraničí viac ako 6 mesiacov v príslušnom
kalendárnom roku,
c) dievčatá a chlapci v rehole,
d) osoby počas vojenskej základnej služby.

II.

skupina – odpustenie poplatku

a) fyzické osoby, ktoré majú evidovaný trvalý pobyt v Rajci len formálne a trvale sa nezdržiavajú
v mieste trvalého bydliska minimálne po dobu kalendárneho roka (napr. fyzické osoby, trvale
žijúce v zahraničí, fyzické osoby z rozvedeného manželstva, ktoré si neodhlásili trvalý pobyt
a pod.),
b) deti v detských domovoch, alebo v nápravných zariadeniach,
c) bezdomovci,
d) fyzické osoby, ktoré sú nezvestné,
e) fyzické osoby, ktoré sú vo výkone trestu viac ako 6 mesiacov počas príslušného kalendárneho
roka.
6. Rodiny s počtom nezaopatrených detí 5 a viac môžu požiadať mesto o poskytnutie jednorázovej
dávky sociálnej pomoci na pokrytie výdavkov s úhradou poplatkov za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Za týmto účelom predložia výšku priemerného mesačného príjmu.
7. O oslobodenie, resp., zníženie poplatku podľa odst. 5, môže poplatník požiadať písomne MsÚ,
odd. finančné a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Zároveň predloží
písomné potvrdenie, resp. čestné vyhlásenie o skutočnostiach, ktoré ho oprávňujú k zníženiu,
resp. odpusteniu poplatku.
8. Poplatok je platiteľ povinný uhradiť v hotovosti do pokladne mesta alebo na účet mesta za
podmienok stanovených v platobnom výmere.

Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajci dňa 11. decembra 2003 a nadobúda
účinnosť 15-tým dňom od vyhlásenia na úradnej tabuli.

Ing. Ján Rybárik

