Mesto Rajecké Teplice

1z9

http://www.rajecke-teplice.sk/print.php?stranka=vzn&vzncislo=1&vznrok=

VZN číslo 1/

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1
O miestnych poplatkoch na území mesta Rajecké Teplice a Poluvsie
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa ods. 1 § 6 zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení,
vydáva pre územie mesta Rajecké Teplice a Poluvsie toto Všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 2 zo dňa 23. 4. 1992, bolo v zmysle zákona č. 72/92 Zb. doplnené
záväzné nariadenie, ktorého účinnosť bola od 15. 4. 1991.
Uznesením MsZ č. 3/2001 zo dňa 11.04.2001 bol schválený čl. 3 tohto VZN, ktorý nadobudol účinnosť dňa
04.05.2001
Čl. 2
Podľa vyššie uvedeného, mesto Rajecké Teplice vyberá nasledovné poplatky:
I. Poplatok za užívanie verejného priestranstva
II. Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
III. Poplatok za ubytovaciu kapacitu
IV. Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt
V. Lokalizačný poplatok
VI. Poplatok za psa
VII. Poplatok zo vstupného
VIII. Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
IX. Poplatok z reklamy
X. Poplatok za zábavné hracie prístroje
XI. Poplatok za predajné automaty
Čl. 3
I. POPLATOK ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Mestské zastupiteľstvo mesta Rajecké Teplice podľa § 11 zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zák. č. 58/2001, ktorým sa dopĺňa zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch vydáva pre územie mesta Rajecké Teplice tento článok 3 tohto VZN.
1/ Predmet poplatku
1.1 / Predmetom poplatku je osobitné užívanie verejného priestranstva , ktoré je na území
mesta Rajecké Teplice a to najmä za:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj a poskytovanie služieb
b) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
c) umiestnenie stavebného zariadenia a priestorov pre stavebné a rekonštrukčné práce,
skládky materiálu a tovaru každého druhu, prepravníkových kontajnerov, paletizovaného
tovaru a skládky tuhých palív
d) trvalé parkovanie 2 – stopových motorových vozidiel, prívesov, obytných prívesov a
pod. mimo označených parkovísk. Trvalým parkovaním vozidla sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo právnickej alebo fyzickej
osoby, označenej ŠPZ tohto vozidla, jednak súvislé státie vozidlom ( napr. motorové
vozidlo, nepojazdné vozidlo, jeho vrak, obytný príves) na tom istom mieste.
-2e) dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva . Vyhradený
priestor verejného priestranstva pre dočasné parkovanie vozidla je: pásmo I. ( vnútorné
pásmo) špecifikované v bode 2.2
f) iné nešpecifikované osobitné užívanie verejného priestranstva Mesta Rajecké Teplice

1.2/ Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je všetok verejnosti prístupný
priestor a to najmä:
- miestne komunikácie, mosty, ulice, cesty, chodníky, parkoviská a detské ihriská
- námestie a miestne trhovisko
- plochy verejnej zelene, porastov
- všetky voľne prístupné mestské pozemky na území mesta Rajecké Teplice v správe Mesta
Rajecké Teplice
1.3/ V pásme I., príp. inej časti mesta nie je možné povoliť užívanie verejného priestranstva
pre trvalé parkovanie nákladného auta alebo vytváranie dočasných skládok odpadu.
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V pásme II. ( vonkajšom pásme) a okrajových častiach mesta je možné povoliť skládku
odpadu bez použitia kontajneru len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.
1.4/ Bez súhlasu na osobitné užívanie verejného priestranstva toto nie je možné začať užívať.
2/ Poplatník
2.1 Poplatníkom za užívanie verejného priestranstva je právnická a fyzická osoba, ktorá užíva
verejné priestranstvo osobitným spôsobom na účely uvedené v ods. 1
2.2 Pre vyberanie jednotlivých druhov poplatkov sa určujú nasledovné pásma mesta :
Pásmo I. (vnútorné pásmo)
- ul. R. Súľovského v úseku od križovatky s ul. Osloboditeľov po križovatku s ul. Ľ. Štúra
- ul. Ľ. Štúra
- Nám. SNP
- ul. Školská v úseku od Rajeckej cesty po križovatku s ul. Lesná
- ul. Lesná v úseku od Rajeckej cesty po roh budovy bývalej lesnej správy
- verejné priestranstvo v okolí zdravotného strediska
- ul. Staničná
- ul. ku 6-radovej zástavbe k IBV Vrchy
Pásmo II. ( vonkajšie pásmo)
- ostatné nemenované verejné priestranstvo mesta
3/ Sadzba poplatkov
Podľa jednotlivých zariadení sa stanovujú nasledovné podmienky:
3.1/ Sadzba poplatku za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj a poskytovanie služieb.
Poplatok za užívanie verejného priestranstva je stanovený kategóriou spôsobu osobitného
užívania priestranstva, dĺžkou jeho trvania a jeho situovaním podľa toho, v akom pásme
mesta sa užívané priestranstvo nachádza.
3.2 / Poplatok za umiestnenie stánku pre drobnú obchodnú, remeselnú, občerstvovaciu a
pohostinskú činnosť: v pásme I.
20,- Sk za 1 m 2 a deň
v pásme II.
10,- Sk za 1 m21 a deň
V čase organizovania hodov, jarmokov, kultúrneho leta sa poplatok za umiestnenie stánku:
a) pre drobnú obchodnú a remeselnú činnosť zvyšuje o 150 %
-3b) pre občerstvovaciu a pohostinskú činnosť zvyšuje o 400 %
3.3/ Za umiestnenie unimobunky s predajom tovaru o výmere do 18 m2 sa určuje sadzba 10.000,- Sk ročne.

3.4 / Poplatok za umiestnenie predzáhradky alebo záhradnej terasy pred kaviarňou,
reštauráciou alebo na verejnom priestranstve a pod.
v pásme I.
od 01.05. do 30.09.
12,- Sk za 1 m2 a deň
od 01.10. do 30.04.
6,- Sk za 1 m2 a deň
v pásme II.
od 01.05. do 30.09.
6,- Sk za 1 m 2 a deň
od 01.10. do 30.04.
3,- Sk za 1 m 2 a deň
3.5/ Sadzba poplatku za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií :
a ) zariadenie cirkusu
2.000,- Sk za deň
b) zariadenie lunaparku a iných atrakcií 1.500,- Sk za deň
U zariadení technicko – zábavných činností ( cirkus, lunapark) sa deň príjazdu a odjazdu do
poplatku nezapočítava. Usporiadateľ podujatia je povinný uzatvoriť s mestom dohodu,
v ktorej sa zaviaže k zabezpečeniu čistoty, poriadku a k dodržiavaniu príslušných
zákonných predpisov.
3.6 / Sadzba poplatku stavebného zariadenia a priestorov pre stavebné a rekonštrukčné práce
na stavebných objektoch a inžinierskych sieťach, prevádzkové výkopy, zabezpečovacie
zariadenia pri padaní omietky je 2,- Sk za 1 m2 a deň do 1 mesiaca od doby začatia
užívania verejného priestranstva a 6 ,- Sk za 1 m2 a deň po uplynutí jedného mesiaca od
doby začatia užívania verejného priestranstva. Právnická alebo fyzická osoba
vykonávajúca stavebnú činnosť môže užívať verejné priestranstvo len v rozsahu a v čase
určenom v pláne organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, na
ktorú bolo vydané stavebné povolenie.
3.7/ Právnické a fyzické osoby, ktoré sú užívateľmi verejného priestranstva podľa tohto
nariadenia, sú povinné označiť užívané priestranstvo viditeľne umiestnenou tabuľkou
s uvedením nasledovných údajov:
a) meno, priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo meno a sídlo právnickej osoby
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b) dátum začatia a ukončenia užívania verejného priestranstva
c) číslo povolenia na užívanie verejného priestranstva
Poplatok v období od 01.05. do 30.09. sa zvyšuje o 50 %.
3.8/ Sadzba poplatku za umiestnenie povolenej skládky za každý aj neúplný deň, aj neúplný,
aj neúplný m2 okrem prvého dňa, za ktorý sa poplatok neúčtuje je:
pásmo I.
10,- Sk za 1 m2 a deň
pásmo II.
5,- Sk za 1 m2 a deň
Poplatok sa od 01.05. do 30.09. zvyšuje o 50 %
3.9 / Sadzba poplatku za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni je 5 ,- Sk
za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň okrem prvého dňa. Nad tri dni je poplatok
10 ,- Sk za 1 m2. Za skládku materiálu sa nepovažuje, ak zložený materiál akéhokoľvek
druhu bude odstránený v deň zloženie, najneskôr však do 24 hodín. Toto platí len za
podmienky, že zložený materiál nebude tvoriť prekážku a ohrozovať plynulosť a
bezpečnosť premávky vozidiel na komunikáciách, ani ohrozovať bezpečnosť chodcov na
chodníkoch.
-43.10 / Sadzba poplatku za umiestnenie kontajneru pre odpad do 3 dní:
pásmo I.
5,- Sk za 1 m2 a deň
pásmo II.
3,- Sk za 1 m2 a deň
nad 3 dni pásmo I. 10,- Sk za 1 m2 a deň
pásmo II.
6 ,- Sk za 1 m2 a deň
3.11./ Poplatok za užívanie verejného priestranstva pri podujatiach charitatívnych,
ekologických, na ochranu životného prostredia, podujatiach cirkevných, kultúrnospoločenských, výchovno-vzdelávacích a iných, zameraných na podporu ochrany zdravia,
výchovu mládeže, kultúru a šport, na ochranu zvierat, za predpokladu, že na takých
podujatiach sa vyberá vstupné. Paušálny poplatok je 600,- Sk, pričom sadzba poplatku zo
vstupného je stanovená v čl. 9 tohto VZN.
3.12/ Sadzba poplatku za trvalé a súvislé parkovanie motorového vozidla na verejnom
priestranstve:
a) nákladné motorové vozidlá a autobusy parkujúce na verejnom priestranstve 30,- Sk/deň,
resp. 10.000,- Sk ročne
b) sadzba poplatku za súvislé státie nepojazdného motorového vozidla, obytného prívesu
alebo prívesného vozíka je 100,.- Sk /deň

3.13/ Sadzba poplatku za trvalé poskytovanie parkovacieho miesta z kapacít verejného
priestranstva ako náhrady za zriadené parkovacie miesto prislúchajúce k činnosti zriadenej
prevádzky – paušálna suma
jedno státie / rok
pásmo I.
7.000,- Sk
pásmo II. 3.000,- Sk
pričom tento poplatok bude pri začatí alebo ukončení užívania stanovený v alikvotnej výške.
3.14/a) sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva je :
- osobné motorové vozidlo
10,- Sk / hod
- nákladné motorové vozidlo
30,- Sk / hod
- autobus
50,- Sk / hod
- paušál pre hostí na 1 deň
80,- Sk / hod.
- pre držiteľov preukazu ZŤP
1,- Sk / hod.
a označené vozidlo osobitnou značkou O1, O2
b) sadzba poplatku za umiestnenie
prefabrikovanej monolitickej garáže 3.000,- Sk / rok ( 1 ks = 18 m2)
3.15/ Poplatok za iné nešpecifikované osobitné užívanie verejného priestranstva je:
pásmo I.
10,- Sk za 1 m2 a deň
pásmo II.
8,- Sk za 1 m2 a deň
4./ Ohlasovacia povinnosť
4.1/ Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné len na základe povolenia Mesta
Rajecké Teplice
4.2 / Žiadateľ o užívanie verejného priestranstva musí o takéto užívanie požiadať MsÚ
písomne, najmenej 15 dní pred začiatkom užívania. Žiadateľ v žiadosti musí uviesť najmä
účel, spôsob, dobu trvania, miesto a veľkosť priestranstva pre užívanie. Nesplnenie tejto
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povinnosti sa považuje za zabratie verejného priestranstva.
-54.3./ Ak účel a spôsob osobitného užívania nie je v rozpore so VZN a zákonnými
ustanoveniami a žiadateľ má vyrovnané podlžnosti voči Mestu Rajecké Teplice, MsÚ
Rajecké Teplice vydá povolenie na osobitné užívanie a stanoví výšku a spôsob platby
poplatku za užívanie.
4.4/ Povolenie za osobitné užívanie verejného priestranstva sa vydáva formou rozhodnutia, za
vydanie rozhodnutia je žiadateľ povinný uhradiť v zmysle zákona č. 232/99 Zb. o
správnych poplatkoch príslušný správny poplatok.
5/ Sankcie
Mesto Rajecké Teplice vykonáva kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN miestnym
zisťovaním. V prípade neoprávneného zabratia verejného priestranstva a nezaplatenia
predmetného poplatku včas a v správnej výške, mesto poplatok v zmysle § 11 zák. SNR
č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zvýši o 50 %.
Primátor mesta uloží pokutu právnickej osobe za porušenie tohto nariadenia
do výšky 100.000,- Sk
Čl. 4
II. POPLATOK ZA UŽÍVANIE BYTU ALEBO ČASTI BYTU NA INÉ UČELY AKO NA BÝVANIE
1/ Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie, platí užívateľ bytu,
ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie
2/ Sadzba poplatku je ročne trojnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt
3/ Základ pre vyrubenie poplatku sa vypočíta z úhrnu podlahovej plochy všetkých miestností
bytu, ktoré sa užívajú na iné účely než na bývanie
Poplatok sa platí za každý začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely ako na
bývanie a za každý i neúplný m2 takto užívanej podlahovej plochy
4/ Poplatník je povinný hlásiť Mestskému úradu všetky skutočnosti rozhodné pre poplatkovú
povinnosť písomne. Poplatková povinnosť zaniká daním bytu do pôvodného užívania
Čl. 5
III. POPLATOK ZA UBYTOVACIU KAPACITU
1/ Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné
alebo školiace zariadenia, alebo má k nemu právo hospodárenia
2/ Poplatok sa neplatí:
a) za lôžka v hoteloch a moteloch,
b) za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia, poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia
tomuto účelu,
c) za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej činnosti
fyzických osôb,
d) za lôžka, slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku ubytovacieho zariadenia,
e) za lôžka, ktoré nie je možné používať pre opravu alebo rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia,
f) za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely.
3/ Sadzba poplatku je na každé lôžko a deň Sk 2,-64/ Poplatník je povinný oznámiť Mestskému úradu počet lôžok

5/ Poplatník je povinný zaplatiť poplatok vopred a to do 15 – ho marca bežného roka
Čl. 6
IV. POPLATOK ZA KÚPEĽNÝ A REKREAČNÝ POBYT
1/ Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne zdržuje
v kúpeľnom mieste alebo miestne sústredeného cestovného ruchu za účelom liečenia alebo
rekreácie. Rozhodnutím Okresného úradu v Žiline, boli vymedzené miesta sústredeného
cestovného ruchu.
2/ Poplatok neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu (ZŤP(S)), zdravotne ťažko
postihnutý so sprievodcom a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný
dôchodok,
b) chorá osoba, ktorej sa poskytne kúpeľná starostlivosť v rámci pracovnej
neschopnosti, t. j. ne predvolanie na účet štátnej zdravotníckej správy, alebo na
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poukaz označený v indikačnom zozname chorôb „X“,
c) osoba, ktorej sa poskytne rekondičný pobyt podľa osobitných predpisov (ods. 4
§ 135 Zákonníka práce),
d) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v meste a obci, jeho
manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel (manželka)
týchto osôb a ich detí,
e) osoba do 18 rokov veku,
f) osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky, alebo dôchodok za
výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky na deti (výchovné - § 18 zákona č.
88/68 Zb. a § 17 zákona č. 100/88 Zb.), vojak základnej služby a osoba, ktorá
vykonáva civilnú vojenskú službu
3/ Poplatok v stanovenej výške pre mesto a obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická
osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie
4/ Sadzba poplatku je Sk 8,- na osobu a každý deň pobytu. Deň príchodu a odchodu sa do
doby pobytu nezapočítava
5/ Pre verejné táborisko Slnečné skaly sa určuje jednotný poplatok Sk 4,- za podmienok, ako
je uvedené vyššie
Čl. 7
V. LOKALIZAČNÝ POPLATOK
- zrušený
Čl. 8
VI. POPLATOK ZA PSA
1/ Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov
2/ Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá
osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ
preukazu ZŤP/S a ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne ťažko
postihnutý)
3/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa
-74/ Poplatok za psa:
a) Sk 1000,- za psa chovaného vo vnútornom kúpeľnom území mesta Raj. Teplice
b) Sk 250,- za psa chovaného mimo vnútorného kúpeľného územia Raj. Teplíc
5/ Poplatník je povinný zaplatiť poplatok bez vyrubenia vopred a to do 15. februára bežného
roka
Čl. 9
VII. POPLATOK ZO VSTUPNÉHO
1/ Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je
tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a podobne

2/ Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej výťažok
je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely
3/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva
4/ Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na Mestskom úrade najneskôr 3
pracovné dni pred dňom konania akcie. Sadzba poplatku sa stanovuje 10 % z vybraného
vstupného a 30 % z vybraného vstupného na burzy
Čl. 10
VIII. POPLATOK Z PREDAJA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A TABAKOVÝCH
VÝROBKOV
1/ Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja
výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
2/ Poplatok platí právnická a fyzická osoba, vykonávajúca reštauračné, kaviarenské,
ubytovacie alebo iné pohostinské služby, v rámci ktorých predáva výrobky, uvedené v ods.1
3/ Sadzba poplatku sa stanovuje 10 % ročne z predajnej ceny alkoholických nápojov a 10 %
ročne z predaja tabakových výrobkov.
Predávajúcou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe, uvedenej
v ods. 2

20. 6. 2017 17:05

Mesto Rajecké Teplice

6z9

http://www.rajecke-teplice.sk/print.php?stranka=vzn&vzncislo=1&vznrok=

4/ Poplatník je povinný viesť preukázateľnú evidenciu o nákupe týchto výrobkov
5/ Poplatník si sám vypočíta poplatok a odvedie na účet Mestského úradu vždy za príslušný
štvrťrok do 20-ho nasledujúceho mesiaca
Čl. 11
IX. POPLATOK Z REKLAMY
1/ Poplatok z reklamy sa platí za:
a) písomné
b) obrazové
c) svetelné
d) zvukové
e) figurálne (trojrozmerné)
propagačné oznamy (ďalej len „reklamy“), umiestnené alebo uskutočňované v meste a
časti mesta na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach, na
budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a
počuteľných z verejných priestranstiev, na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej
dopravy
-82/ Poplatok sa neplatí:
a) z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu životného
prostredia a ochranu prírody
b) z reklám, propagujúcich 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) z reklám politických strán a politických hnutí pod dobu volebnej kampane (zákon č. 424/91 Zb.)
3/ Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v odseku 1
umiestnila alebo ju uskutočňuje a to aj v prospech tretej osoby, vždy však jedna z nich
4/ Sadzba poplatku z reklamy je najviac:
a) 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách. V ostatných
prípadoch najviac Sk 5,- za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej
reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník, opísaný vonkajším
obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny
pravouhlo zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy
b) 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu
c) 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami
d) 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu, zvukovú, svetelnú)

5/ Mesto pri výkone správy poplatku nariadi poplatníkovi vhodnú preukaznú evidenciu
príjmov z dohodnutej ceny a odmeny za reklamu
6/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo jej
uskutočňovaniu
7/ Vylepovanie plagátov (reklám) ustanovuje VZN mesta Raj. Teplice
Čl. 12
X. POPLATOK ZA ZÁBAVNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1/ Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na
zábavné hry (ďalej len „zábavné hracie prístroje“), do ktorých sa na začatie a pokračovanie
hry vkladajú mince v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva
peňažnú výhru
2/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo
prevádzkuje
3/ Sadzba poplatku je najviac Sk 20000,- ročne za jeden zábavný hrací prístroj
4/ Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch
prístupných verejnosti v meste
Čl. 13
XI. POPLATOK ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1/ Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len „predajné automaty“), ktoré po vložení
príslušného obnosu mincí v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákazníkom
vybraný tovar
-102/ Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo
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prevádzkuje
3/ Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a) výlučne lístky hromadnej dopravy,
b) potraviny s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov,
c) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
4/ Sadzba poplatku je najviac Sk 1000,- ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a Sk 2000,- ročne za predajný automat s viac
ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa môže zvýšiť až na päťnásobok, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkohol
5/ Poplatná povinnosť vzniká umiestnením predajného automatu na verejnom priestranstve,
na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v meste
6/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
firmy, resp. meno podnikateľa
b) adresa
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

údajov:

a) názov

Čl. 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Mestský úrad môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch
poplatky znížiť alebo odpustiť. V prípade, že poplatky nebudú zaplatené včas alebo
v správnej výške, Mestský úrad tieto zvýši až o 50 %.
Poplatky uvedené pod bodom II. – V. a IX. – XI. sa vyrubia platobným výmerom.
Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach si vyhradzuje právo kontroly.
2/ Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva dňa 23. 4. 1992.
Účinnosť nadobúda dňom 6. 5. 1992. Týmto strácajú platnosť všetky doterajšie nariadenia
a predpisy spravujúce predmetné záležitosti.

RNDr. Peter Dobeš, v. r.
primátor mesta
Rajecké Teplice

___________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice č. 1 O miestnych poplatkoch
© OI MsÚ 00/00/1999
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1
Mesto Rajecké Teplice
O miestnych poplatkoch na území mesta Rajecké Teplice
- dodatok č.1
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení sa uznieslo dňa 24.06.2004
na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 1
A/ V článku 2 ruší:
bod IV. Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt a nahrádza ho poplatkom za pobyt v znení:
POPLATOK ZA POBYT
1/ Poplatok za pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2/ Poplatok neplatia subjekty uvedené v ust. § 5, ods. 2 zák. SNR č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.
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3/ Sadzba poplatku je 12,- Sk za osobu a prenocovanie.
4/ Poplatok v stanovenej výške pre Mesto Rajecké Teplice vyberá a ručí zaň fyzická alebo
právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
O vybratom poplatku vedie poplatník evidenciu v „ Knihe ubytovaných“.
5/ Vybratý poplatok odvádza osoba poskytujúca prechodné ubytovanie Mestskému úradu
vždy do 10. – teho dňa po skončení štvrťroku nasledovne:
do 10.01.
do 10.04.
do 10.07.
do 10.10.
bežného kalendárneho roku
Poplatník je zároveň povinný pri každej platbe predložiť ku kontrole „ knihu ubytovaných“
za účelom overenia správnosti odvodu poplatku Mestu Rajecké Teplice.
6/ Tento poplatok sa platí :
a) bezhotovostne na účet mesta
b) do 1.000,- Sk hotovostne do pokladne mesta
B/ V článku 2 ruší:
bod VIII. Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov

Tento dodatok k VZN č. 1 bol schválený na zasadnutí MsZ v Rajeckých Tepliciach
dňa 24.06.2004 Uznesením č. 4/2004, ktoré nadobudlo účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia
( vyvesené dňa 25.06.2004 ) na úradnej tabuli Mesta Rajecké Teplice,
t.j.: dňom 09.07.2004
RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1
Mesto Rajecké Teplice
O miestnych poplatkoch na území mesta Rajecké Teplice
- dodatok č.1

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení sa uznieslo dňa 24.06.2004
na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 1
A/ V článku 2 ruší:
bod IV. Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt a nahrádza ho poplatkom za pobyt v znení:
POPLATOK ZA POBYT
1/ Poplatok za pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2/ Poplatok neplatia subjekty uvedené v ust. § 5, ods. 2 zák. SNR č. 544/1990 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.
3/ Sadzba poplatku je 12,- Sk za osobu a prenocovanie.
4/ Poplatok v stanovenej výške pre Mesto Rajecké Teplice vyberá a ručí zaň fyzická alebo
právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
O vybratom poplatku vedie poplatník evidenciu v „ Knihe ubytovaných“.
5/ Vybratý poplatok odvádza osoba poskytujúca prechodné ubytovanie Mestskému úradu
vždy do 10. – teho dňa po skončení štvrťroku nasledovne:
do 10.01.
do 10.04.
do 10.07.
do 10.10.
bežného kalendárneho roku
Poplatník je zároveň povinný pri každej platbe predložiť ku kontrole „ knihu ubytovaných“
za účelom overenia správnosti odvodu poplatku Mestu Rajecké Teplice.
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6/ Tento poplatok sa platí :
c) bezhotovostne na účet mesta
d) do 1.000,- Sk hotovostne do pokladne mesta

Tento dodatok k VZN č. 1 bol schválený na zasadnutí MsZ v Rajeckých Tepliciach
dňa 24.06.2004 Uznesením č. 4/2004, ktoré nadobudlo účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia
( vyvesené dňa 25.06.2004 ) na úradnej tabuli Mesta Rajecké Teplice, t.j.: dňom 09.07.2004

RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta
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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