
VZN číslo 18/1996

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18
O poplatkoch za úkony, vykonávané
Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa § 6 ods. 1 zákona č. 481/92 Zb.
O obecnom zriadení – úplné znenie, ako i  zákona č. 232/99 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č.
145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie mesta Rajecké Teplice
a Poluvsie, toto Všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

1/ Toto VZN upravuje poplatky za pracovné úkony, vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach.

2/ Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme
ktorej bol takýto výkon vykonaný.

3/ Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.

4/ Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom mesta. Pri platení poplatku v hotovosti
vydá Mestský úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkov, majúcich povahu správnych poplatkov, sa v
rozhodnutí, príp. v potvrdení uvedie údaj o zaplatení a o sume poplatku.
Čl. 2
SADZOBNÍK POPLATKOV
1/ (Položka 1):
a) Úkon alebo konanie na Mestskom úrade, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka
…………………………………………………………….Sk 100,-
b) Úkon alebo konanie na Mestskom úrade, ak podanie vyžaduje rozhodnutie v správnom alebo daňovom
konaní a ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ……………Sk 300,-
c) Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne
štátnej správy, ak tento podáva:
a) fyzická osoba ………Sk   500,-
b) právnická osoba…….Sk 5000,-
(Poplatok zaplatený za podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa vráti, ak sa podnetu
vyhovelo v plnom rozsahu).

2/ (Položka 2):
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov,
evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každý, aj začatú stranu ………………….Sk 50,-
3/ (Položka 4):
a) Vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych
archívov, ak ide o:
b) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia
…………………………………….Sk 100,-
-2-
c) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve
………………………..…………………………………….Sk 150,-

4/ (Položka 8):
a) vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ………..Sk 50,-

5/ (Položka 9):
a) miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania
………………………………………….Sk 500,-

6/ (Položka 15):
a) Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie:
- fyzická osoba ……………………………………………Sk 300,-
- právnická osoba …………………………………………Sk 5000,-

7/ (Položka 38):
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a) vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti prešlo zákonom do pôsobnosti
    Okresného úradu v Žiline, odbor pozemkový a poľnohospodárstva

8/ Položka (140):
a) vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj …………………………….Sk
40000,-
b) vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR
č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov ……………………………..Sk 1000,-
c) žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier ……………….Sk 10000,-

9/ Poplatky za ďalšie úkony:
- vyhlásenie oznamu (max. 50 slov) v mestskom rozhlase v obvyklom čase v pracovných
  dňoch   (9,00 – 16,00 hodiny)………………………………Sk 80,-
    - prednostné vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase mimo obvyklého času…Sk 80,-
    - vyhlásenie o úmrtí spoluobčanov a významných jubileách ……..    …zdarma
- vyhotovenie fotokópie formátu:
    A6 jednostranne ……….Sk 1,-
          obojstranne…………Sk 2,-
    A5 jednostranne………..Sk 1,50
          obojstranne…………Sk 3,-
    A4 jednostranne………..Sk 2,-
          obojstranne…………Sk 4,-
    A3 jednostranne………..Sk 4,-
          obojstranne…………Sk 8,-

10/ Poskytovanie tele-faxových služieb Tele-faxové služby sa poskytujú občanom za popl.
Poplatok za poskytnuté služby je k 1. 8. 1999:
I. medzimestské pásmo (Žilina a okolie):
    za prvých 40 sekúnd            Sk 5,-
    každých ďalších zač. 40 sek.        Sk 2,50   +    A4 / Sk 7,40
II. medzimestské pásmo (ost.):
    za prvých začatých 25 sekúnd    Sk 5,-
    za každých ďalších zač. 25 sek    Sk 2,50    +   A4 / Sk 7,40
III. Zahraničie:                 -3-
Tarifné pásmo    Silná prevádzka
(cena s DPH)
v Sk/minútu    Slabá prevádzka
(cena s DPH)
v Sk/minútu    Víkendová prevádz.
(cena s DPH)
v Sk/minútu
I    15,80    12,50    10,-
II    22,50    19,20    15,-
III    28,30    21,70    21,70
IV    50,-    50,-    50,-
V    70,-    70,-    70,-
VI    90,-    90,-    90,-
* Cena za minútu je vypočítaná na základe ceny trojminútového hovoru a nezahŕňa cenu započítavacieho
impulzu.
Sadzba za poskytovaný úkon je závislá od výšky ceny za 1 impulz.
11/ Prenájom priestorov
A/  MsÚ Rajecké Teplice
     a) veľká sála s technickým vybavením + obradná sieň -  min. prenájmu 3 hodiny
         zimné obdobie:  prvé tri hodiny  3.000.-Sk každá ďalšia  800.-Sk
         letné obdobie:    800.-Sk / hodina
      b) vstupná hala:  1.200.-Sk / deň
      c) učebňa:              300.-Sk / hodina
      d) kuchynka:          500.-Sk / deň
B/ v Kultúrnom dome v Poluvsí
AKCIA    Vykurovacie obdobie
(september – máj)    Letné obdobie
Svadba    2.000.-Sk / deň    1.200.-Sk / deň
Zábava    2.000.-Sk / deň    1.200.-Sk / deň
Kar,schôdza,jubil.oslava    800.-Sk / deň       500.-Sk / deň
K uvedeným sadzbám za prenájom KD v Poluvsí sa priráta suma za spotrebu elektriny podľa stavu elektromera
po akcii.
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12/ poplatok za sobáš mimo sobášnych dní ( piatok, sobota) ……………………..500,- Sk
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1/ Od poplatkov sú oslobodené orgány št., obce, št. fondy a štátne rozp. organizácie, Slov. pozemkový fond pri
úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR, diplomatickí zástupcovia poverení v SR, konzuli z povolania a
ďalšie osoby, konkretizované v § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 232/1999 Z. z. O ďalších výnimkách rozhoduje
primátor mesta.
2/ V prípadoch, neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať podľa zákona SNR č. 320/92 Zb. o
správnych poplatkoch v znení zákona NRSR č. 181/93 Z. z., č. 145/95 Z. z., č. 123/1996 Z. z., 70/1997 Z. z. a
zák. č. 1/1998, prípadne podľa zákona č. 526/90 Zb. o cenách.
3/ Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mest. zastupiteľstva dňa 30.04.1996 č. 2/96-II. bod 1. Uznesením
Mest. zastupiteľstva č. 7/99 zo dňa 03.11.1999 bolo v zmysle zák. č.72/92 Zb. doplnené záväz. nariadenie,
ktorého účinnosť bola od 20.05.1996.
Uznesením č. 1/2003 zo dňa 03.02.2003 bola schválená zmena VZN č. 18 v časti II., čl. 2, bod 9/ a bod 11/,
ods. A/ a ods. B/. Účinnosť nadobúda 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Rajeckých Teplíc a
Poluvsie, t. j. dňa 19.02.2003. Týmto strácajú platnosť všetky doterajšie nariadenia a predpisy, dotýkajúce sa
predmetnej záležitosti.

RNDr. Peter Dobeš v.r.
                            primátor mesta
______________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajeckých Teplíc a Poluvsia č. 18 - O poplatkoch za úkony, vykonávané
Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach                        © OI MsÚ 00/00/1999

Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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