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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 70/2011 

Poplatky za výkony vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa § 6 zákona ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie. 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a úhrady za úkony 

a konania /ďalej len poplatky/ vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach. 

2) Mesto Rajecké Teplice je oprávnené za úkony vykonávané pri výkone verejnej správy 

podľa § 4 ods. l zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vyberať a vymáhať poplatky podľa § l a § 14 zákona NR SR č. 145/l995 Z. z. 

3) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, 

alebo v záujme ktorej bol takýto výkon vykonaný. 

4) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo v 

hotovosti. 

5) Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom mesta. Pri platení 

poplatku v hotovosti vydá mestský úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. 
 

Článok 2 

Poplatky za prenájom priestorov a techniky 
 

1) Mestský úrad Rajecké Teplice 

a) Veľká sála s technickým vybavením, alebo obradná sieň - min. doba prenájmu 3 

hodiny 

1 Zimné obdobie (prvé 3 h.)    100 EUR 

2 Zimné obdobie (každá ďalšia hodina)   27 EUR 

3 Letné obdobie (1 h.)     27 EUR 

b) Vstupná hala (na deň)     40,00 EUR 

c) Učebňa (na hodinu) 10,00 EUR 

d) Kuchynka (na deň) 17 EUR 

e) Prenájom sobášnej siene pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Rajecké 

Teplice: 

- Prenájom za účelom karu nie je spoplatňované 

- Prenájom za účelom oslavy vrátane kuchynky  35,00 EUR / 1 deň 
 

1) Kultúrny dom Poluvsie 

a) Veľká sála 

1 Zimné obdobie     67 EUR 

2 Letné obdobie      40 EUR 

b) Malá sála 

1 Zimné obdobie      67 EUR 

2 Letné obdobie      33 EUR 

c) Prenájom kultúrneho domu za účelom karu nie je spoplatňované, nájomca uhradí 

spotrebu energií podľa stavu meračov po akcii. 

d) Prenájom kultúrneho domu do 6 hodín   10,00 EUR / 1 hodina 
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2) K uvedeným sadzbám za prenájom KD Poluvsie sa priráta suma za spotrebu elektriny 

podľa stavu elektrometra po akcii. 

 

3) Poplatky za prenájom techniky na jeden deň: 

a) Prenájom dataprojektora     50,00 EUR 

b) Prenájom DVD prehrávača     10,00 EUR 

 

4) Poplatky za prenájom pódia a krytého pódia 

a) Poplatok za prenájom pódia 

1 Pódium 1 m2       9,00 EUR / akcia 

2 Celé komplet 48 m2      400,00 EUR / akcia 

Trvanie akcie - maximálne 2 dni 

b) Poplatok za prenájom krytého pódia Kryté pódium  200,00 EUR / akcia  

Trvanie akcie - maximálne 2 dni 

c) Poplatok za dopravu, montáž a demontáž 

1 Doprava       3,00 EUR / 1 km 

2 Montáž, demontáž    7,00 EUR/hodina/pracovník 
 

Článok 3 

Poplatky za hlásenie v mestskom rozhlase 

 

1) Vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase v pracovných dňoch o 9,00 h a o15,00 h. 

Maximálne 50 slov.      2,70 EUR 

2) Vyhlásenie o úmrtí spoluobčanov a významných jubileách zdarma 
 

Článok 4 

Poplatky za kopírovacie služby 

 

1) Vyhotovenie čiernobielej fotokópie formátu: 

a) A4 jednostranne  0,15 EUR 

b) A4 obojstranne  0,30 EUR 

c) A3 jednostranne  0,30 EUR 

d) A3 obojstranne  0,60 EUR 

2) Vyhotovenie farebnej fotokópie formátu: 

a) A4 jednostranne  0,30 EUR 

b) A4 obojstranne  0,60 EUR 

c) A3 jednostranne  0,60 EUR 

d) A3 obojstranne  1,20 EUR 

3) Vyhotovenie kópie verejných dokumentov 

a) CD, 1 ks   0,70 EUR 

b) DVD, 1 ks   1,30 EUR 
 

Článok 5 

Poplatky za inzerciu v časopise Spravodajca 

 

1) Grafický formát čiernobiely 

a) A4 (21cm x 29,4cm)   60,00 EUR 

b) A5 (14,8 cm x 21cm)   30,00 EUR 

c) A6 (10,5cm x 14,8cm)  15,00 EUR 

d) A7 (7,4cm x 10,5cm)   7,50 EUR 

e) A8 (5,2cm x 7,4cm)   3,75 EUR 
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2) Grafický formát farebný predná strana (len formáty A7, A8) 

a) A7 (7,4cm x 10,5cm)   30,00 EUR 

b) A8 (5,2cm x 7,4cm)   15,00 EUR 

3) Grafický formát farebný zadná strana 

a) A4 (21cm x 29,4cm)   120,00 EUR 

b) A5 (14,8 cm x 21cm)   60,00 EUR 

c) A6 (10,5cm x 14,8cm)  30,00 EUR 

d) A7 (7,4cm x 10,5cm)   15,00 EUR 

e) A8 (5,2cm x 7,4cm)   7,50 EUR 

4) Slovný formát - 1 slovo:   0,15 EUR 
 

Článok 6 

Poplatky za vylepovanie plagátov 

 

1) Jeden druh, 1 ks 

a) Do 7 dní (vrátane)   1,70 EUR 

b) Nad 7 dní za každý ďalší deň 0,40 EUR 

c) Vylepovanie plagátov, propagujúcich regionálne športové akcie, kde sa nevyberá 

vstupné, je od poplatku oslobodené. 

d) Vylepovanie plagátov obsahovo zameraných na charitatívne, osvetové, 

verejnoprospešné a zdravotnícke účely bez obchodného účelu, sú od poplatku 

oslobodené. 

e) Poplatok za vylepovanie plagátov je splatný pred začatím poplatného úkonu a platí sa 

organizácii poverenej vylepovaním plagátov v hotovosti, poštovou poukážkou alebo 

prevodným príkazom. 

Okrem poplatku môže vlastník (správca) objektu s objednávateľom dohodnúť zmluvnú 

cenu za prenajaté priestory pre účely plagátových plôch. 
 

Článok 7  

Faxová služba 

 

1) Za každú stranu odoslaného a prijatého dokumentu je sprostredkované 0,60 EUR 

Sprostredkované sa účtuje len pri prvých desiatich stranách. Každá ďalšia strana je 

odoslaná bez sprostredkovaného. 

2) Miestne faxové spojenie (každá začatá minúta):   0,10 EUR 

3) Medzimestské faxové spojenie (každá začatá minúta):   0,15 EUR 

4) Medzinárodné faxové spojenie (každá začatá minúta): 

a) Tarifné pásmo 0   0,35 EUR 

b) Tarifné pásmo 1   0,40 EUR 

c) Tarifné pásmo 2   0,50 EUR 

d) Tarifné pásmo 3   0,90 EUR 

e) Tarifné pásmo 4   2,60 EUR 

5) Jednotlivé tarifné pásma upravuje poskytovateľ telekomunikačných služieb vo svojich 

cenníkoch. 
 

Článok 8 

Poplatky za služby v Mestskej knižnici 

 

1) Členský príspevok s platnosťou 1 rok: 

a) Dospelí    1,50 EUR 

b) Študenti    1,00 EUR 

c) Deti     0,50 EUR 
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2) Poplatok za jednorazový členský príspevok:    1,00 EUR 

3) Poplatok za omeškanie vrátenia kníh, každý začatý mesiac:  0,50 EUR 

4) Poplatok za stratu kníh a časopisov: 

a) Strata knihy vydanej do roku 1990 (vrátane): 3-násobok pôvodnej ceny 

b) Strata knihy vydanej po roku 1990:    pôvodná suma zakúpenej knihy 

c) Strata knihy, ktorá bola knižnici darovaná:  4,00 EUR 

d) Strata časopisu     pôvodná suma zakúpeného časopisu 

5) Ostatné poplatky: 

a) Zabezpečenie rezervácie knihy - 1 kniha:    0,40 EUR 

b) Tlač dokumentu z PC - 1 strana A4:     0,15 EUR 

c) Tlač farebného dokumentu z PC - 1 strana A4:   0,30 EUR 

d) Použitie internetu - 1 minúta:     0,05 EUR 

e) Skenovanie dokumentu A4:      0,30 EUR 

f) Laminovanie   -A4/80 mic      0,60 EUR 

    - A3/80 mic      1,30 EUR 

g) Termoväzba  - termoobálka      0,70 EUR 

  -zviazanie dokumentu    0,02 EUR/list 

h) Hrebeňová väzba  - materiál     0,40 EUR 

   - zviazanie dokumentu   0,02 EUR/list 

6) Na jeden čitateľský preukaz je možné požičať maximálne 10 knižných titulov. 
 

Článok 9 

Poplatok za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného  

priestranstva 

 

1/ Osobné motorové vozidlá - parkovacie miesto/hodina: 0,60 EUR 

a) Zimné obdobie (1. 11. - 30. 4.) v čase od 09.00 - 19.00 hod. 

b) Letné obdobie (1. 5. - 30. 10.) v čase od 09.00 - 21.00 hod. 

2/ Osobné motorové vozidlá - parkovacia karta/rok/ viazaná na ŠPZ: 

c) Pre podnikateľov majúcich sídlo alebo prevádzkareň na území mesta 100 EUR 

d) Pre obyvateľov mesta Rajecké Teplice 10 EUR 
 

3/ Oslobodenie od poplatku 

a) Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu (ZŤP) 

b) Držitelia preukazu (ZŤP-S), ktorí majú označené vozidlo osobitnou značkou O1, O2 

4/ Osobné motorové vozidlá - parkovacie miesto/polhodina: 0,30 EUR 

a) Zimné obdobie (1. 11. - 30. 4.) v čase od 09.00 - 19.00 hod. 

b) Letné obdobie (1. 5. - 31. 10.) v čase od 09.00 - 21.00 hod. 

5/ Celodenné parkovné pre účastníkov konferencií konaných v budove MsÚ Rajecké Teplice: 

2,80 EUR  

Článok 10 

Poplatok pre vyrubovanie výšky správnych poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v 

ceste (miestnej komunikácii) a za vykonávanie ich plánovanej opravy a údržby. 

Povolením podľa tejto položky sa rozumie povolenie podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) 

vyhlášky č. 35/84 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon), vyrubovať správne poplatky za zriaďovanie podzemných vedení každého druhu a za 

ich plánovanú opravu podľa týchto zásad: 
 

a) Povolenie vydané pre fyzickú osobu 

1. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska 

po dobu 1-3 dni - poplatok 10 EUR spolu 

a pomocného cestného 

pozemku a pomocného 

cestného pozemku 
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2. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska na dobu 4-10 dní - poplatok 20 EUR spolu 

3. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu 

nad 10 dní - poplatok 37 EUR spolu 
 

b) Povolenie vydané pre právnickú osobu 

1. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku po dobu 1-

3 dni - poplatok 20 EUR spolu 

2. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu 4-

10 dní - poplatok 40 EUR spolu 

3. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu 

nad 10 dní - poplatok 57 EUR spolu 
 

c) V prípade nedodržania termínu rozkopávky Mesto Rajecké Teplice uplatní voči žiadateľovi 

za každý deň omeškania sankciu vo výške: 17 EUR 
 

Článok 11 

Poplatok z reklamy 

 

1. Poplatok z reklamy sa platí za : 

a) písomné, 

b) obrazové, 

c) svetelné, 

d) zvukové, 

e) signálne (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. 

2. Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu v zmysle ods. 1 

umiestnila alebo ju uskutočňuje a to aj v prospech tretej osoby. Poplatok platí vždy iba jedna z 

uvedených osôb. 

3. Poplatník je povinný predložiť mestskému úradu na finančné oddelenie písomne všetky 

podklady, potrebné pre vyrubenie poplatku z reklamy najneskôr do 7 dní odo dňa vzniku 

poplatkovej povinnosti. Na umiestnenie reklamných tabúľ je nutný predchádzajúci súhlas 

mestského úradu, oddelenia výstavby, ÚP a ŽP. 

4. Od poplatku z reklamy sú oslobodené : 
 

a) reklamy propagujúce výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu 

životného prostredia a ochranu prírody, 

b) reklamy propagujúce 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) reklamy politických strán a hnutí po dobu volebnej kampane. 
 

5. Sadzba poplatku z reklamy je : 

a) 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v ostatných 

prípadoch 0,30 EUR za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej 

reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším 

obrysom reklamy, 

b) 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu, 
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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). 

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. 

7. Poplatník je povinný viesť podrobnú preukázateľnú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny 

resp. odmeny za reklamu, doloženú dokladmi predpísanými pre vedenie účtovníctva. 
 

8. V prípade prenájmu reklamných plôch je nájomca (prípadne prenajímateľ - ak je 

poplatníkom) povinný uzatvoriť a predložiť nájomnú zmluvu na finančné oddelenie MsÚ 

Rajecké Teplice spolu s dokladovaním dohodnutej ceny za reklamu (zmluva, faktúra, rozpis 

prác, mzda a pod.). 
 

Článok 12 

Poplatok za prenájom minifutbalového ihriska. 

 

Minifutbalové ihrisko je možné prenajať pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase, na 

základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti. Sadzba za prenájom je 10 EUR/h. Bezplatný 

prenájom: 

- Pre deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v meste Rajecké Teplice 

- Pre tréningovú činnosť členov TJ-VTJ Rajecké Teplice – Konská 

- Pre študentov stredných škôl a VŠ, ktorí sú držiteľmi platného preukazu ISIC a sú     

     obyvateľmi mesta Rajecké Teplice 
 

Článok 13 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto nariadením sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 51/2008 O 

poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach. 
 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach č. 

115/2011 zo dňa 15. 12. 2011. 

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012. 

3) Dodatok č. 1 k VZN č. 70/2011 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Rajeckých Tepliciach č. 49/2012 zo dňa 13. 09. 2012. 

4) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania primátorom mesta a pätnástym dňom od 

jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č. 70/2011. 

5) Dodatok č. 2 k VZN č. 70/2011 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Rajeckých Tepliciach č. 84/2015 zo dňa 10. 12. 2015. 

6) Dodatok č. 2 nadobúda platnosť 1. 1. 2016 a tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN č. 70/2011. 

7) Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo zmenené a doplnené Všeobecne záväzným  

     nariadením Mesta Rajecké Teplice č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecné   

     záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 70/2011 o Poplatkoch za výkony vykonávané 

     Mestským úradom, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice 

     uznesením č. 36/2020 dňa 24.09.2020 a nadobúda účinnosť 01.11.2020. 

 
 

        RNDr. Peter Dobeš v. r. 

                                                                                                     primátor mesta 


