MESTO RAJEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všeobecne záväzné nariadenie č. 55 /2004

- o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
v Meste Rajec
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z.o
miestnych daniach zavádza s účinnosťou od 1.januára 2005 daň za užívanie verejného
priestranstva na kalendárny rok 2005, ktorý je zdaňovacím obdobím.

§2
Predmet dane
1/
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je:
a/ osobitné užívanie verejného priestranstva:
a.1 - umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
a.2 - umiestnenie predajného zariadenia
a.3 - umiestnenie stavebného zariadenia
a.4 – predajný stánok na miestnom trhovisku
a.5 - umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
a.6 - umiestnenie skládky
a.7 - trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na prenajatom mieste
a.8 - užívanie verejného priestranstva na iné účely
b/ dočasné parkovanie:
b.9- dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva, to je: Námestie SNP, ul.Kukučínova, Bielisko a M.R.Štefánika.
2/ Verejným priestranstvom na účely tohoto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce, chodníky, miestne komunikácie a priestory námestí v meste.

§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo v Meste Rajec užíva.
§4
Základ dane
Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 .
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§5
Sadzba dane
Mesto Rajec určuje sadzbu dane nasledovne:
1/ priestor vymedzený v §2 bod 1.4 –miestne trhovisko..........................70,- Sk/m2 /deň
2/ priestor vymedzený v §2 bod 1.5 – cirkus, lunapark a podobne..........10,- Sk/m2 /deň
3/ priestor vymedzený v §2 bod 1.a/6 a 1.a/8– skládka materiálu..............5,- Sk/m2 /deň
4/ priestor vymedzený v §2 bod 1.3 - stavebné zariadenie........................1,- Sk/m2 /deň
5/ priestor vymedzený v §2 ako bod :
a/- umiestnenie predajného zariadenia /bunka a iné prenosné zariad./....1.000,-Sk/m2/ročne
b/- umiestnenie letného sezónneho posedenia na Námestí SNP.....................5,-Sk/m2 /deň
c/- umiestnenie letného sezónneho posedenia na ostatnom území.................3,-Sk/m2 /deň
6/ priestor vymedzený v §2 bod 1.7 – trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska/súvislé
státie vozidla na prenajatom mieste:
a/ -osobný automobil ................... 1.000,- Sk/rok
b/-malé a stredné úžitkové automobily..... 2.000,- Sk/rok
c/-nákladný automobil do 5 ton...................2.500,- Sk/rok
d/-nákl.automobil nad 5 ton, návesy,prívesy, traktory, autobusy
a iné dopravné a strojné zariadenia........5.000,-Sk/rok
7/ priestor vymedzený v §2 bod 1.8 :
-parkovanie na vyhradených parkoviskách:
a/ osobný automobil...10,-Sk/hod., /– 50,-Sk/celodenne
b/ autobus......50,-Sk/hod., /– 250,-Sk/celodenne.
8/ Vraky motorových vozidiel.............10,- Sk/m2/deň.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
a oznamovacia povinnosť
1/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva, a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
2/ Užívateľ ohlasuje začatie užívania verejného priestranstva nasledovne :
a/ pre umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov, trvalé parkovanie vozidiel
mimo vyhradených parkovísk, a dlhodobé umiestnenie predajných stánkov mimo
trhoviska - na oddelení výstavby Mestského úradu-Rajec
b/ umiestnenie lunaparkov, cikrusov a podobných atrakcií v priestoroch športového areálu na
Hollého ul. V Rajci – správcovi futbalového ihriska
c/ užívanie predajných stánkov na trhovisku u sprvcu miestneho trhoviska.
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§7
Platenie dane
1/ Daň je splatná:
a/ na základe platobného výmeru pre užívanie verejného priestranstva vymedzeného § 2
bod: 1.a/1, 1/a.2, 1/a.3, 1/a.5, 1/a.6 a 1/a.7.
b/ bez vyrúbenia, s potvrdenkou o zaplatení:
- u správcu trhoviska /vymedzenie bodom §2 bod 1/a.4,
- parkovacím lístkom z parkovacieho automatu za priestor vymedzený §2 bodom 1/b.9 a
c/ parkovacou kartou vydanou na MsÚ-Rajec:
-pre fyzickú osobu .....300,-Sk/rok, 200,-Sk/polrok, 150,-Sk/štvrťrok
-pre právnickú osobu a fyzickú určenú na podnikanie....1.000,- Sk/rok, 600,-Sk/polrok a
400,-Sk/štvrťrok
-prenosná parkovacia karta pre právnickú osobu a fyzickú-určené na podnikanie do
5 motorových vozidiel....2.500,-Sk/rok, 1.500,-Sk/polrok, 1.000,-Sk/štvrťrok.

§8
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
č.582/2004 Z.z.
2) Správu miestnej dane vykonáva Mesto Rajec podľa ustanovení zákona č.511/92 Zb. o správe
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadnenie Mesta Rajec bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rajci č...142/2004.... dňa 9.12.2004.
4) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2005.

V Rajci, dňa 9.12.2004
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

Vyvesené dňa: ...10.12.2004
Zvesené dňa: .......30.12.2004
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