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. Par. 12 v črte nadpisu znie:
Par. 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 súčastne 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.
Par. 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 par. 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.
5. Odpustenie, resp. zníženie poplatku u fyzických osôb je v nasledovných prípadoch:
I. 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 reholy,
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
primátor mesta

