MESTO RAJEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2007

- o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad
v Meste Rajec
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z.o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bude
Mesto Rajec vyrubovať poplatok s účinnosťou od 1.januára 2008 podľa nasledovných ustanovení.
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím pre poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je
kalendárny rok.
§3
Predmet poplatku
Predmetom miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je takýto odpad
vznikajúci na území Mesta Rajec.
§4
Poplatník miestneho poplatku za komunálny odpad
Poplatníkom je:
1/ fyzická osoba(FO=nepodnikateľ), ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na
území mesta užíva byt, nebytový priestor, inú pozemnú stavbu alebo je časť, záhradu alebo iný pozemok
v zastavanej časti mesta
2/ vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na podnikateľské účely (PO;FO), ktorá prevádzkuje podnikateľskú
činnosť vo svojom mene, alebo priestory na túto činnosť prenajíma, resp.poskytuje
(podnikateľské priestory)
Vlastník takéhoto priestoru je povinný v spolupráci s Mestom Rajec/MsÚ zabezpečiť dostatočný
počet/objem odpadových nádob na ukladanie a separáciu komunálneho odpadu.
3/ vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na verejnoprospešné účely a iné (napríklad: školy, zdravotníctvo,
sociálne služby....)
Poplatok neplatí osoba, ktorá:
- užíva nehnuteľnosť vyhradenú na poskytovanie služieb prechodného ubytovania ako klient
- je hospitalizovaná
- užíva nehnuteľnosť na základe pracovnoprávnneho vzťahu k majiteľovi nehnuteľnosti,
alebo pre vlastníka nehnuteľnosti vykonáva dodávateľsky práce, pri ktorých vzniká odpad. Za takto
vzniknutý odpad je poplatníkom vlastník nehnuteľnosti.
§5
Sadzba poplatku za komunálny odpad
Mesto Rajec určuje poplatok za komunálny odpad na kalendárny rok:
1/ produkovaný FO-nepodnikateľom v sídle trvalého pobytu............................350,- Sk/obyvateľ/rok
2/ vlastník nehnuteľností (rodinného domu, chaty), ktorý nemá v meste Rajec
trvalý pobyt.................................................................................................... 350,-Sk/ rok
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3/ produkovaný podnikajúcou fyzickou osobou a právnickou osobou:
...s nádobou 1100 l kontajner ...0,37 Sk/l x 52 vývozov.....................23.000,- Sk/rok
...s nádobou 1100 l kontajner ...0,37 Sk/l x 26 vývozov.....................11.500,- Sk/rok
...s nádobou 110 l –KUKA.......0,40 Sk/l x 52 vývozov ......................2.500,- Sk/rok
...s nádobou 110 l –KUKA.......0,40 Sk/l x 26 vývozov ......................1.250,- Sk/rok
Pri nižšej frekvencii vývozov sa poplatok určuje alikvotne z ročného poplatku. Minimálny počet
vývozov je 1x za 2 týždne.
4/ Člen Združenia-SORR-Rajec má v poplatku zohľadnené členstvo v združení na základe
zoznamu členov od Združenia-SORR. Poplatok je nasledovný:
pri nádobe 1100 l/ 52 vývozov ........15.500,-Sk
1100 l/ 26 vývozov...........7.750,-Sk
110 l/ 52 vývozov ..........1.750,-Sk
110 l/ 26 vývozov............. 875,-Sk
§6
Vznik a zánik, ohlasovacia povinnost
na platenie poplatku za komunálny odpad
1/ Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti ohlásiť pre platenie poplatku
za komunálny odpad nasledovné údaje:
a/ ako fyzická osoba, svoje identifikačné údaje a počet osôb bývajúcich s ním v domácnosti,
za ktoré plní povinnosť poplatníka za komunálny odpad
/meno a piezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, adresa na doručenie platobného výmeru/
b/ vlastník nehnuteľnosti (právnická osoba; fyzická osoba) za podnikateľskú činnosť vykonávanú v jeho
objekte
/meno, adresa podnikania, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo/ a ukazovateľ
produkcie komunálnych odpadov, to je objem zberných nádob na komunálny odpad.
Okrem toho aj objem vznikajúceho odpadu z výroby, ktorý má právnická osoba/podnikateľ
zmluvne objednaný s vývozcom odpadu okrem komunálneho odpadu.
2/ Poplatník je povinný ohlásiť zmenu v počte osôb pre poplatok za komunálny odpad, a to do jedného
mesiaca od jej vzniku.
3/ V prípade nesplnenia ohlasovacej povinnosti správca dane vyrúbi pokutu podľa príslušných
ustanovení zákona č.511/92 Zb. o práve daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a §-u 9 tohoto
VZN.
§7
Vyrúbenia a platenie poplatku za komunálny odpad
1/ Poplatok Mesto Rajec vyrúbi platobným výmerom na základe ohlásenia poplatníka. V prípade, že
si poplatník nesplní svoju ohlasovaciu povinnosť, Mesto Rajec vyrúbi poplatok v zmysle príslušných
ustanovení zákona o správe daní a poplatkov.
2/
Poplatok je splatný
a/ naraz do 31.3.2008 ak je jeho výška nižšia ako 1.500,-Sk u fyzickej osoby a
5.000,-Sk u právnickej osoby,
b/ v dvoch rovnomerných splátkach k 31.3.2008 a k 30.6.2008, ak je výška poplatku
vyššia ako je uvedené v bode 2/písm.a tohoto §-u.
3/
Poplatok sa platí:
a/ v hotovosti do pokladne mesta na MsÚ-Rajec, alebo
b/ bezhotovostne na účet vo VÚB číslo 1582719051/0200 s var.symbolom:číslo platobného
výmeru
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4/
Ak bol poplatok vyrúbený v nesprávnej výške, alebo nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku za komunálny odpad, Mesto Rajec upraví výšku poplatku začínajúc prvým
kalendárnym dňom mesiaca po ohlásení zmeny.
5/ Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bola povinnosť, má nárok na vrátenie preplatku do 30 dní
odo dňa zistenia. Preplatok sa nevracia, ak je nižší ako 70,-Sk.
§8
Zníženie poplatku za komunálny odpad
1/ Mesto Rajec znižuje o 50% poplatok za komunálny odpad občanovi, ktorý
a/ je prechodne ubytovaný na internáte počas stredoškolského a vysokoškolského štúdia
b/ sa prechodne zdržiava v zahraničí dlhšie ako 6 mesiacov v príslušnom kalendárnom roku
c/ príslušníci reholí
d/ je 70-ročný osamelo žijúci, tzn. jednočlenná domácnosť.
Pre zníženie poplatku je občan povinný tieto skutočnosti písomne dokumentovať mestu.
2/ Mesto Rajec nevyrúbi poplatok:
a/ občanovi, ktorý sa evidentne dlhodobo nezdržiava na trvalom bydlisku v Rajci a jeho pobyt
je neznámy. Táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením polície, alebo čestným
vyhlásením člena príslušnej domácnosti.
b/ deťom v detských domovoch, alebo nápravných zariadeniach
c/ bezdomovcovi
d/ fyzickej osobe, ktorá je nezvestná
e/ fyzickej osobe, ktorá je vo výkone trestu viac ako 6 mesiacov počas kalendárneho roka.
3/ Mesto Rajec nevyrúbi poplatok viacdetným rodinám za 5-te a každé ďalšie nezaopatrené dieťa.
§9
Sankcie za nedodržiavanie nariadenia
Za nedodržanie a porušovanie ustanovení tohoto Všeobecného zaväzného nariadenia môže Mesto
Rajec uložiť pokutu:
- fyzickej osobe minimálne 200,-Sk, maximálne 2.000,-Sk a
- právnickej osobe minimálne 2.000,-Sk, maximálne do výšky vyrúbeného poplatku.

1)
2)
3)
4)
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§ 10
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
č.582/2004 Z.z.
Správu miestnej dane vykonáva Mesto Rajec podľa ustanovení zákona č.511/92 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov.
Toto Všeobecne záväzné nariadnenie Mesta Rajec bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rajci č. 119/2007, dňa 13.12.2007.
Toto všeobecné záväzné nariadenie(VZN) nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.
Dňom účinnosti tohoto VZN končí účinnosť VZN č.10/2006.

V Rajci, dňa 13.12.2007
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
Vyvesené dňa: 14.12.2007
Zvesené dňa: .....................
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