
VZN číslo 701/2011

                    Doplnok č.1 

                   k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 70/2011

Poplatky za výkony vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa ods. 1 § 6 zákona č. 481/92 Zb. o obecnom zriadení,
vydáva tento dodatok k k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 70/2011.

Za čl.10  sa vsúvajú články č.11 a č.12 takto: 

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 - 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,
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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 0,3,-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,

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. 
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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

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 nariadenie 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

Vyvesené:  28.08.2012

Zvesené:     12.09.2012

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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