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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC  

č. 8/2021  

O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a ustanovení § 30, § 31, § 33, § 34 a, § 36 a § 103 zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov ustanovuje 

§ 1  

Základné ustanovenie  

1. Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 11ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2022 daň za užívanie verejného 
priestranstva.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za  

užívanie verejného priestranstva na území mesta Rajec.  

§ 2  

Predmet dane  

1. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve Mesta Rajec (napr.: chodníky, miestne komunikácie, priestory na námestiach a mestskej 
tržnici, ihriskách a iných plochách).  

2. Osobitým užívaním verejného priestranstva sa rozumie:  

a) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb a propagačných 

akcií,  

b) umiestnenie a užívanie predajného zariadenia v mestskej tržnici,  

c) umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, stavebné stroje a iné) a skládky materiálu na  

dobu dlhšiu ako 1 deň,  

d) umiestnenie cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia,  

e) trvalé parkovanie motorových vozidiel,  

f) letné sezónne posedenie na území mesta Rajec.  

§ 3  
Daňovník  

Daňovníkom sa rozumie:  
a) vlastník predajného zariadenia umiestneného na verejnom priestranstve, alebo 

prevádzkovateľ, ten ktorý požiada o užívanie verejného priestranstva.  

b) užívateľ/vlastník stavebného zariadenia, alebo majiteľ skládky materiálu,  

c) prevádzkovateľ/vlastník cirkusu, lunaparku, alebo iného zariadenia,  

d) vlastník/užívateľ parkujúci motorové vozidlo na trvalé parkovanie (vrátane vrakov 
vozidiel)  

na verejnom priestranstve, vyhradených plochách, vyhradených parkovacích miestach pri  

bytových domoch na základe osobitného povolenia mesta.  
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§ 4 

Sadzba dane 

 

1.Užívanie VP:  

   a) mestská tržnica (predaj a služby):                     3,00 €/m2 /deň  

   b) celoročných predajných zariadení:       0,10 €/m2 /deň  

   c) krátkodobý predaj:         0,15 €/m2 /deň  

   d) jednorazové propagačné akcie s cieľom ďalšieho predaja tovarov a služieb:  3,00 €/m2 /deň  

   e) umiestnenie letného sezónneho posedenia na Nám. SNP:    0,20 €/m2 /deň  

   f) umiestnenie letného sezónneho posedenia na ostatnom území mesta:   0,15 €/m2 /deň  

   g) stavebné zariadenie:         0,03 €/m2 /deň  

   h) skládka materiálu:         0,20 €/m2 /deň  

   i) cirkus, lunapark, iné zábavné atrakcie:       0,30 €/m2 /deň  

   j) detské ihrisko: nafukovacie hrady, autíčka, a podobne:     0,15 €/m2 /deň  

   k) jednorazové propagačné akcie:        1,50 €/m2/deň  

   l) vyhradené parkovanie:         0,17 €/m2 /deň  

   m) krátkodobé umiestnenie informačného pútača:      0,50 €/m2 /deň 

 

2. Užívanie VP počas konania Rajeckého jarmoku: 

   a) občerstvenie:          6,00 €/m 2 /deň  

   b) cukrovinky, cukrová vata, perníky, zmrzlina:      2,00 €/ m2 /deň  

   c) zelenina, ovocie:          2,00 €/ m2 /deň  

   d) spotrebný tovar -textil, obuv, drogéria, priemyselný tovar,  

      plasty, hračky, bižutéria:         3,40 €/ m2 /deň 

   e) tradičné predvádzanie ľudových remesiel  

      (rezbárstvo, drotárstvo, košikárstvo, čipkárstvo, zdobenie perníkov a iné):  0,40 €/ m2 /deň 

   f) vlastné výrobky, v zmysle živnostenského oprávnenia:     1,40 €/ m2 /deň  

   g) atrakcie - nafukovací hrad, autíčka atď. (okrem kolotočov):    1,40 €/ m 2 /deň  

   h) poplatok za motorové vozidlo v priestoroch jarmoku:                           2,00 €/ m2 /deň 

       

3. Počas konania Rajeckého jarmoku neplatí § 5 tohto VZN.   

 

4. Užívanie VP počas ostatných kultúrnych a športových podujatí  (okrem § 4, ods.. 2) :  

   a) občerstvenie:          4,00 €/m2 /deň  

   b) cukrovinky, cukrová vata, perníky, zmrzlina:      1,00 €/ m2 /deň  

   c) zelenina, ovocie:          1,00 €/ m2 /deň  

   d) spotrebný tovar:          1,50 €/ m2 /deň  

   e) tradičné predvádzanie ľudových remesiel  

     (rezbárstvo, drotárstvo, košikárstvo, čipkárstvo, zdobenie perníkov a iné):  0,40 €/ m2 /deň                                                                           

   f) vlastné výrobky, v zmysle živnostenského oprávnenia:     1,00 €/ m2 /deň  

   g) atrakcie - nafukovací hrad, autíčka atď. (okrem kolotočov):    1,40 €/ m2 /deň                                        

 

§ 5 

Oslobodenie od dane 

 

   1. Od dane je oslobodený správca dane a Mesto Rajec. 

 

2. Od dane je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva priamo súvisiace s konaním 

verejného kultúrneho alebo športového podujatia usporiadaného na verejnom priestranstva Mestom 

Rajec alebo v spolupráci s Mestom Rajec alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, 

osvetové alebo verejno-prospešné účely; ide najmä o osobitné užívanie verejného priestranstva Mestom 

Rajec alebo subjektami podieľajúcimi sa na realizácii uvedených akcií. 
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3. Od dane sú oslobodené rozpočtové organizácie zriadené mestom. 

 

4. Od dane je oslobodený vlastník motorového vozidla, ktoré slúži imobilnému občanovi s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 

 

5. Od dane je oslobodený imobilný držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý 

vlastní motorové vozidlo a slúži na jeho dopravu, parkujúci motorové vozidlo na verejnom 

priestranstve, vyhradených plochách, vyhradených parkovacích miestach pri bytových domoch na 

základe osobitného povolenia mesta.  

 

§ 6 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 

1. Oznamovacia povinnosť daňovníka/užívateľa : 

a) daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti podľa tohto nariadenia 

najneskôr v deň začatia užívania verejného priestranstva, 

b) podľa § 4 ods. 1 pís. a) a ods. 2 a ods. 4 ohlási správcovi dane na tlačive - príloha č.2 

c) podľa § 4 ods. 1 pís. b) až m) ohlási písomne Mestu Rajec, ekonomickému oddeleniu (príloha  

    č. 1), na ktorom oddelenie investičnej výstavby a životného prostredia vydá písomné 

    stanovisko k užívaniu verejného priestranstva. 

 

2. Vyrubenie dane a platenie dane :  

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, vyrubí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva  

a)  podľa § 4 ods. 1 písm. b) až m), § 4 ods. 2 písm. a) až h), § 4 ods. 4 písm. a) až g), rozhodnutím na 

základe povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva,        

b)  podľa § 4 odst.1 písm. a) povolením na osobitné užívanie verejného priestranstva. 

 

3. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

 

4. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto Rajec prostredníctvom Mestskej polície. 

Kontrolnú činnosť vykonávajú taktiež poverení zamestnanci Mestského úradu v Rajci, poslanci 

Mestského zastupiteľstva a hlavný kontrolór Mesta Rajec. 

 

    2. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní a konania, 

platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

3. Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o dani za užívanie verejného 

priestranstva. 

 

4. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 02.12.2021 uznesením č. 

102/2021. 

 

5. Toto VZN bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 

                 

                                                                                                    Ing. Milan Lipka   

                                                                                                          primátor mesta    
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                                                                                           Príloha č.1 

                

 

Právnická/Fyzická osoba:        ............................................................................................ 

Názov/Priezvisko a meno:       ............................................................................................  

Adresa:                          ............................................................................................ 

IČO/Rodné číslo:                ............................................................................................ 

Telefón/fax/e-mail:              ...........................................................................................   

 

 

  

P R I Z N A N I E 

Miestnej dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a v zmysle platného Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Rajec 

 

 

1.  Označenie verejného priestranstva: 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 
2. Účel využitia verejného priestranstva: 

............................................................................................................................................. 

 

3. Výmera plochy ( rozmery v m2): 

.............................................................................................................................................. 

 

4. Doba užívania verejného priestranstva:  

Od: .................................................................  Do: ........................................................... 

 

5. Sadzba dane v zmysle platného VZN:   ............................................................................. 

 

6. Iné významné skutočnosti ( napr. Zmluva o prenájme nehnuteľnosti,....) 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

V prípade uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov bude správca miestnych poplatkov postupovať 

v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

V Rajci, dňa: ............................... 

 

                                                                            .......................................... 

                                                                                podpis, pečiatka 

 

 

Vyjadrenie zamestnanca oddelenia investičnej výstavby a životného prostredia Mesta Rajec: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním osobných 

údajov za účelom spracovania žiadosti.                      
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                                                      Príloha č.2 

 

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec 

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov na trhovom mieste, 

príležitostnom trhu, ambulantný predaj 

 

v zmysle zákona 178/1998 Z. z.  podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. ..../2021 TRHOVÝ 

PORIADOK. 

Fyzická osoba: 
Meno a priezvisko: ................................................................................................................................................ 

Bydlisko: ................................................................................................................................................................ 

Obchodné meno: .................................................................................................................................................... 

Miesto podnikania: ................................................................................................................................................ 

IČO:  ........................................................... dátum narodenia ............................................................................... 

Telefónny kontakt/email: ....................................................................................................................................... 

 

Právnická osoba: 
Obchodné meno: .................................................................................................................................................... 

Sídlo: ...................................................................................................................................................................... 

Zastúpená: .............................................................................................................................................................. 

IČO: ....................................................................................................................................................................... 

Telefónny kontakt/email: ....................................................................................................................................... 

 

Predmet žiadosti : 

 

Uveďte, na ktoré dni žiadate vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb : ............................ 

................................................................................................................................................................................   

 

Veľkosť stánku, priestranstva (rozmer jedného predajného miesta je 2 bm do šírky) .......................................... 

 

Sortiment predaja (konkrétne vymenovať) ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

Miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb : ................................................................................................ 

Požiadavka na elektrickú prípojku (zakrúžkujte) :     * áno / nie 

Napätie spotrebiča (uveďte 220/380V) ................................................................................................................. 

Príkon (kWh) : ....................................................................................................................................................... 

Požiadavka na poskytnutie pitnej vody * áno/nie       (v prípade predaja potravinového sortimentu) 

Parkovanie motorového vozidla za predajným stánkom počas predaja : * áno / nie 

Veľkosť motorového vozidla  .............................. m2 (šírka x dĺžka motorového vozidla) 

 

Požadované prílohy :  
a) Živnostenský list FO, výpis z obchodného registra PO alebo iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov  
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b) Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice 

(„ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením 

osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovania služieb používať ERP 

c) Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste – rozhodnutie RÚVZ, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia 

na ambulantný predaj a potvrdenie o registrácii RVPS 

Poznámka: V prípade nepredloženia požadovaných príloh  povolenie nebude vydané.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


