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VZN číslo 47/2007

Mesto Rajecké Teplice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 29, § 36, § 43, § 51, § 57, § zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Č. 47/ 2007
O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Rajecké Teplice
na kalendárny rok 2009
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní, ktoré sa vyberajú v meste Rajecké
Teplice, jednotlivé sadzby daní, vznik a zánik povinnosti platenia daní, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť
pri vzniku a zániku daňovej povinnosti, splatnosť daní a úľavy a oslobodenia od platenia daní, spôsob, formu a
miesto pre zaplatenie daní a aj ďalšie náležitosti vyberania miestnych daní na území mesta Rajecké Teplice
(2) Mesto Rajecké Teplice vyberá na spravovanom území tieto miestne dane ( ďalej len "dane"):
a) daň za psa
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Daň za psa
(1) Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň za
psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
(2) Základom dane je počet psov
(a) Sadzba dane je 8,29 EUR (250 Sk) ročne za jedného psa.
(b) Sadzba dane je 33,19 EUR (1000 Sk) ročne za jedného psa držaného vo vnútornom kúpeľnom území
mesta
Takto určená sadzba dane platí pre každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka
(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa pes stal
predmetom dane, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom psa
(4) Daňovník je povinný :
a) oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, čiže prihlásiť
psa do "Evidencie psov Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach
b) Daňovník je tiež povinný bezodkladne ohlásiť správcovi daní v písomnej podobe akékoľvek zmeny
daňovej povinnosti: napr. pri uhynutí psa, utratení psa alebo jeho predaji.
c) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(5) Daň na zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(6) Miestne príslušnou obcou na správu dane je obec, na ktorej území je pes chovaný.
(7) Od platenia dane sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa
správcovi dane
preukážu preukazom ŤZP alebo ŤZP-S
§ 3
Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta
Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) umiestnenie predajného zariadenia

priestranstva
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d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
e) umiestnenie skládky
f) umiestnenie plošného označenia prevádzky
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
(4) Daňovníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2
(6) Sadzba dane:

OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
? za umiestnenie stánku pre drobnú obchodnú, remeselnú, občerstvovaciu a pohostinskú činnosť je 0,66 EUR/
m2 /deň (20 Sk / m2 /deň)
? za umiestnenie stánku počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta:
? pre drobnú obchodnú, remeselnú činnosť je 3,31 EUR / m2 /deň (100 Sk / m2 /deň),
? pre občerstvovaciu a pohostinskú činnosť je 6,63 EUR / m2 /deň (200 Sk / m2 /deň),
? za umiestnenie unimobunky s predajom tovaru 0,16 EUR / m2 /deň (5 Sk/ m2 / deň)
?
za umiestnenie predzáhradky alebo záhradnej terasy 0,06 EUR /m2 /deň (2 Sk/ m2 / deň)
a) za umiestnenie stavebného zariadenia
? pre stavebné a rekonštrukčné práce na stavebných objektoch a inžinierskych sieťach, prevádzkové výkopy,
zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky je 0,06 EUR / m2 /deň (2 Sk/ m2 / deň)
Užívať verejné priestranstvo je možné len v rozsahu a čase určenom v pláne organizácie výstavby, ktorý je
súčasťou projektovej dokumentácie na ktorú bolo vydané stavebné povolenie
? za umiestnenie prefabrikovanej monolitickej garáže 0,01 EUR /m2 /deň (0,50 Sk /m2/deň)

c) za umiestnenie predajného zariadenia
za trhový stôl vo vlastníctve mesta
- jednorázové užívanie 9,95 EUR / deň (300 Sk / deň)
- mesačné užívanie 165,96 EUR / mesiac (5000 Sk / mesiac)
- celoročné užívanie 995,81 EUR / rok (30 000 Sk / rok)
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0.66 EUR / m2 /deň (20 Sk/ m2 / deň)
e) za umiestnenie skládky 0,16 EUR / m2 / deň (5 Sk/ m2 / deň )
f) za umiestnenie plošného označenia prevádzky 0,09 EUR/ m2 / deň (3 Sk/ m2 / deň )
g) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 99,58 EUR / jedno
(3000 Sk / jedno parkovacie miesto / rok),
chatové oblastí – 16,59 EUR/ jedno parkovacie miesto / rok
(500 Sk / jedno parkovacie miesto / rok)
(7) Daňovník je povinný
- písomne požiadať o osobitné užívania verejného priestranstva, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a
ohlásiť každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane
- oznámiť Mestskému úradu v Rajeckých Tepliciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu
?

Obsahové náležitosti žiadosti:
- účel, spôsob, doba trvania, miesto a veľkosť priestranstva na užívanie
Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné až na základe písomného povolenia
Teplice.

mesta Rajecké

(8) Daň za užívanie verejného priestranstva:
a) za dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia
na poskytovanie služieb a trvalé parkovanie vozidla sa uhradí vždy do 31. januára zdaňovacieho obdobia
za celé zdaňovacie obdobie vopred na účet mesta.
Daň za dlhodobé užívanie verejného priestranstva mesto vyrubí platobným výmerom.
b) za krátkodobé užívanie verejného priestranstva
sa platí v hotovosti do pokladne mesta vopred za celý dohodnutý čas.
§4
Daň za ubytovanie
(1)

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis
(2) Sadzba dane za ubytovanie 0,82 EUR za osobu a prenocovanie (25,- Sk za osobu a prenocovanie).
(3) Daň v stanovenej výške pre Mesto Rajecké Teplice vyberá a ručí za ňu fyzická alebo
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právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
(4) Vybratú daň odvádza osoba poskytujúca prechodné ubytovanie Mestskému úradu
vždy do 10. – teho dňa po skončení štvrťroku nasledovne:
do 10.01.
bežného kalendárneho roku
do 10.04.
bežného kalendárneho roku
do 10.07.
bežného kalendárneho roku
do 10.10.
bežného kalendárneho roku
(5) Daň sa platí :
c) bezhotovostne na účet mesta
d) do 331,93 EUR (10.000,- Sk) hotovostne do pokladne mesta
(6) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:
- viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v „ Knihe ubytovaných „, ktorej strany i riadky
musia byť očíslované a potvrdené správcom dane najneskôr 10 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia,
- pri každej platbe predložiť ku kontrole „ knihu ubytovaných“ za účelom overenia správnosti odvodu dane
Mestu Rajecké Teplice.
- prevádzkovateľ zariadenia je zároveň povinný viesť riadnu evidenciu tržieb
za poskytovanie ubytovacích služieb v registračnej pokladni, pokiaľ mu takéto vedenie
evidencie registračnou pokladnicou ukladá všeobecne platný právny predpis
- v prípade ak ubytovateľ v danom štvrťroku neposkytol nikomu ubytovanie je povinný
predložiť ku kontrole „ knihu ubytovaných“ za účelom potvrdenia nulového odvodu dane Mestu Rajecké
Teplice.
(7) Oslobodenie od dane:
- deti do 15 rokov
- občanom, ktorí dovŕšia vek 62 rokov
- občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S
(8) Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane:
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný si u správcu dane :
(a) vyzdvihnúť očíslované potvrdenky na Daň za ubytovanie
(b) vypisovať údaje uvedené na potvrdenke
(c) odovzdať kópiu potvrdenky správcovi dane – kvartálne, vždy do desiateho dňa po skončení štvrťroku v
termíne §4, bod 4

§5
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné 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 oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel
podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, daň platí iba z
dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je oprávnené užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v meste zavedený množstvový zber.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s
poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s
daňovníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj daňovník,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má daňovník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre daňovníka práce alebo mu
poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady,
(5) Mesto stanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybratý poplatok
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ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový
dom, daň vyberá a za vybratý poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedôjde k určeniu zástupcu alebo správcu písomným oznámením
takejto osoby meste Rajecké Teplice do termínu 31. januára zdaňovacieho obdobia, mesto určí spomedzi
vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len „platiteľ“).
(6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok v meste odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku v meste ručí platiteľ.
(7) 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. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý
na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti daňovníka, povinná bezodkladne písomne oznámiť mestu.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
(9) Sadzba poplatku je
a) 0,0120 EUR (0, 363 Sk) za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
ak je v meste zavedený množstvový zber
b) 0,0301 EUR (0, 9082 Sk) za osobu a kalendárny deň, ak v meste nie je zavedený množstvový zber
c) 0,0100 EUR (0, 3027 Sk) za osoba a kalendárny deň pre objekty na individuálnu rekreáciu
(10) Mesto určuje poplatok na určené obdobie, ktorým je kalendárny rok
a) pre poplatníka uvedeného v odseku 2 písm. a): ako súčin sadzby dane podľa odseku 9 písm. b) a počtu
kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať
b) pre daňovníka podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 2 písm. c): ako súčin sadzby dane podľa odseku 9
písm. b), počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov
Právnická osoba alebo podnikateľ, u ktorého je v súlade s § 39 ods.12 Zák.č.223/2001 Z. z. o odpadoch v
znení neskorších predpisov zavedený množstvový zber platí poplatok, ktorý je súčinom množstva ním
vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a sadzby podľa odseku 9 určenej na 1
kg, alebo 1 l alebo l dm 3 takých odpadov.

(11) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 10 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva
alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa
predchádzajúcemu týždňu, v ktorom daňovník splní ohlasovaciu povinnosť podľa odseku 14 o skutočnosti, ktorá
má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).
(12) Poplatok za odpad mesto daňovníkovi vyrubí platobným výmerom. Poplatník uhradí poplatok na základe
platobného výmeru do 15 dní po jeho obrdžaní na účet mesta bezhotovostným prevodom, alebo priloženou
poštovou poukážkou. Ak daňovník preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok platí stanoveným
spôsobom, mesto daň nevyrubí. Daň sa v takom prípade vyberá nasledovne: vyhotovením faktúry za príslušný
mesiac s úhradou
na bežný účet mesta.
(13) 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, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť mestu
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len
„identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa odseku 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie dane podľa odseku 9 až 12 spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. Takýmito dokladmi sú najmä:
- potvrdenie o dlhodobom pobyte v zahraničí viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
(potvrdenie vysielajúcej organizácie, pracovné povolenie a pod.), alebo neužívanie nehnuteľnosti ( ktorú je
oprávnený užívať ) viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní ( napr. potvrdením dlhodobého liečenia v
zdravotníckom zariadení alebo v liečebnom zariadení, potvrdením o výkone trestu resp. vyšetrovacej väzbe a
pod. )
- u študentov na základe predloženého potvrdenia z ubytovacieho zariadenia zníži o 50 % za takto
preukázateľne zdokladované obdobie.
(14) Poplatník je oprávnený podať ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť
nižšia, ako mu bol vyrubený, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
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oprávnený užívať.
(15) Mesto poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže že:
a) sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne s odôvodnením a doložením dokladov
preukazujúcich uvádzané skutočnosti v lehote, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá
má vplyv na vznik, zánik alebo zmenu poplatku.

Zrušovacie ustanovenie
1.

Zrušuje sa : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice č. 43/2006
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za
drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice
§6
Spoločné ustanovenia

komunálne odpady a

(1) Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní od
vzniku alebo zániku skutočností, ktorá je predmetom dane, okrem tých prípadov, kedy je podľa tohoto
všeobecne záväzného nariadenia určená iná lehota.
Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, platí sa ročná daň, resp. jej časť v paušálnej sume. Paušálna
suma sa vypočíta ako súčin počtu mesiacov do konca kalendárneho roka a 1/12- tiny ročnej sadzby, a to za
každý aj začatý mesiac. Takto vypočítaná daň je splatná 30 dní. Uvedené platí pokiaľ týmto všeobecne
záväzným nariadením nie je stanovený iný spôsob vyberania a platenia daní.
(2) Ak mesto samé alebo na základe ohlásenia podľa § 5 odsek 14 alebo odsek 15 tohto VZN zistí, že nastala
skutočnosť, že daň bola daňovníkovi vyrubená v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú
vplyv na zmenu výšky dane alebo na zánik daňovej povinnosti, mesto upraví výšku dane v nasledujúcom
určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
(3) Vyrubené dane a poplatok sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.
§ 7

Daňovník platí (odvádza) dane správcovi daní -mestu Rajecké Teplice týmito spôsobmi:
a) v hotovosti oproti potvrdeniu mestského úradu o zaplatení dane na Mestskom úrade v Rajeckých
Tepliciach
b.) šekom, ktorý dostane na vyžiadanie od mestského úradu na účet mesta Rajecké Teplice
c.) prevodom na účet mesta Rajecké Teplice, č. účtu 22522-432/0200 prevodným príkazom,
.
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. NRSR č.
582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších právnych predpisov
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach dňa
13.12.2007
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008
V Rajeckých Tepliciach, dňa 13.12.2007

––––––––––––––––––––––
RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

01.04.2008
15.04.2008

Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
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