Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 96/2008,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v
súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote podľa § 11 ods.4 pím.g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením
meny euro v Slovenskej republike.
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 15/1993 o tvorbe, údržbe a
ochrane zelene sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods 1 písm. a) sa slová „500,- Sk” nahrádzajú slovami „16,60 €”.
2. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „3 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 €.“
3. V § 6 ods. 2 sa slová „100 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „3319,39 €.“
Čl. 2
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 38/1997 o chove a držaní
zvierat sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 16,60 €.“
2. V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „3 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 €.“
3. V § 13 ods. 2 sa slová „100 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „3319,39 €.“
Čl. 3
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 49/2000 o ochrane ovzdušia
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 1, 2, 3, 7 a 8 a nahrádza sa novým znením:
(1) Za porušenie ustanovení § 4 ods. 1, 2 a 4 tohto VZN môže byť uložená pokuta
od 3,31 € do 3319,39 €.
(2) Za porušenie ustanovení § 4 ods. 3 tohto VZN môže byť uložená pokuta
od 16,60 € do 331,94 €.
(3) Za porušenie ďalších predpisov a povinností prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia môže mesto uložiť pokutu od 16,60 € do 331,94 €.
(7) Za porušenie ustanovení § 3 tohto VZN môže byť uložená pokuta fyzickým
osobám v rámci blokového konania do výšky 16,60 €.
(8) Za porušenie ustanovení § 3 tohto VZN môže primátor mesta uložiť právnickým
osobám pokutu do výšky 3319,39 € v zmysle § 13 ods. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Doterajšie odseky 4, 5, 6 zostávajú bez zmeny.
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2. V prílohe VZN č. 49/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vypúšťa
doterajšie znenie poplatkov za tepelný výkon zdroja, poplatkov za spotrebu paliva
poplatkov za 1 t spáleného uhlia, poplatkov za ostatné technologické celky, poplatkov za
skládky a nahrádza sa novým znením:
A. Poplatok za stacionárne spaľovacie zariadenie:
Poplatok za tepelný výkon zdroja
Tepelný výkon
Plyn
Drevo Mazut
Čierne uhlie
zdroja
Olej
Koks
Nemerateľný
do 33.19 €
do 66.39 €
do 99.58 €
Merateľný
0,17 €/kW
0,33 €/kW
0,50 €/kW
Poplatok za spotrebu paliva
Ročná spotreba
Plyn
Ročná
paliva /m3/
spotreba
paliva /m3/
0 – 10 000
1,66 €
0-5
10001 – 20000
3,32 €
5,1 - 10
20001 - 30000
4,98 €
10,1 – 15
30001 – 40000
6,64 €
15,1 – 20
40001 a viac
9.96 €
20,1 a viac

Drevo

3,32 €
6.64 €
9.96 €
13.28 €
19,92 €

Ročná
spotreba
paliva /t/
0- 3
3,1 – 5
5,1 – 7
7,1 – 10
10,1 a viac

Hnedé uhlie
Hned. prach
do 165.97 €
0,83 €/kW

Mazut, olej
a pod.
6,64 €
13,28 €
23,24 €
33,19 €
49,79 €

Poplatok za 1 t spáleného uhlia
Za rok 2008 – hnedé – 4,85 €
- čierne – 3,52 €
B. Poplatok za ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných
zdrojov:
- potravinárska malovýroba / napr. pekárne, údiarne, porážkárne, mlyny, sušiarne/ do 33,19 €
- poľnohospodárska malovýroba / napr. výkrmne hospodárskych zvierat /- do 49,79 €
- priemyselná malovýroba / napr. výroba betónu, malty a iných stavebných mat. /- do 66,39 €
- lakovne s projektovanou kapacitou do 1 t náterových látok za rok – do 33,19 €
- spracovanie dreva s projektovanou kapacitou do 20 m3 za deň –do 33,19 €
- ostatná vyššie neuvedená malovýroba – do 99,58 €

C. Poplatok za skládky
Plocha skládky /m²/
0-100
101-250
251-500
501 a viac

Skládka paliva, odpadu
a pod.
16,60 €
39,83 €
82,98 €
165,97 €

Skládka staveb. mater. a pod.
6,64€
13,28 €
26,56 €
56,43 €
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Čl. 4
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 63/2003 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú
službu sa mení a dopĺňa takto:
V Čl. 5 sa vypúšťa doterajšie znenie bodu 1, 2, 3 a nahrádza sa novým znením:
1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC
0,30 €
b) kúpanie vrátane umytia vlasov 0,50 €
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla
a pri pití 0,50 €
d) dohľad 0,33 €
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie
vo vykurovacích telesách a ich čistenie 0,50 €
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou v domácnosti
0,60 €
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 1,66 €/miestnosť
d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu, alebo večere
0,66 €/deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne
0,50 €/ 1 kg
3. Zabezpečovanie kontaktu so spoločenským prostredím
a) sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí
0,50 €
b) sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné podujatia 1,33 €/ deň
c) tlmočenie v posunkovej reči pri lekárskom vyšetrení a pri vybavovaní úradných
záležitostí 0 €/deň
d) predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí 0 €
Čl. 5
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 64/2003 o niektorých
podmienkach držania psov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 8 a nahrádza sa novým znením
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky je držiteľ psa povinný
oznámiť na MsÚ – ekonomické odd. do 14 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.
Držiteľovi psa bude vydaná za úhradu vo výške 1,66 € náhradná evidenčná
známka.

2. V § 7 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 1, 2, 3, 4 a nahrádza sa novým znením:
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1. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 16,60 € bude uložená tomu, kto psa
vedie ak:
- evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
- nerešpektuje zákaz vstupu so psom či zákaz voľného pohybu
psa.
2. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 165,97 € bude uložená držiteľovi psa
ktorý:
- neprihlási psa do evidencie,
- umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky
ustanovené v § 4 ods.1,2 tohto VZN,
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi,
- neoznámi odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky.
3. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 165,97 € bude uložená tomu, kto psa
vedie ak:
- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
a meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa
osobe, ktorú pes pohrýzol,
- nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá,
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi.
4. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 33,19 € bude uložená držiteľovi psa,
alebo tomu, kto psa vedie, ak po znečistení verejného priestranstva psom
zanedbá svoju povinnosť bezprostredného odstránenia psích výkalov
z verejného priestranstva.
Čl. 6
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 65/2003 Dražobný poriadok
na predaj pozemkov, budov a stavieb, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve
Mesta Rimavská Sobota sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 7 ods. 1 sa slová „ 100,- Sk“ nahrádzajú slovami „3,31 € .“
2. V Čl. 9 sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 €.“
Čl. 7
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 68/2004 Zásady poskytovania
finančných prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rimavská Sobota účelovo určených
na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja Mesta Rimavská Sobota
a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti sa mení a
dopĺňa takto:
1. V Čl. V sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 2 písm. a), b), c) a nahrádza sa novým znením:
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2. Prideľovanie dotácie schvaľuje :
a) primátor mesta do výšky 332,00 €, pričom celkový objem tohto príspevku nemôže
v jednom rozpočtovom roku presiahnuť 1/5 globálneho objemu finančných prostriedkov
podľa čl. V ods. 1,
b) primátor mesta na základe odporúčania mestskej rady a na návrh príslušnej komisie
mestského zastupiteľstva do výšky 1660,00 €,
c) mestské zastupiteľstvo nad 1660,00 € na návrh príslušnej komisie .
2. V Čl. VI sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 1 a ods. 2 a nahrádza sa novým znením:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1. Žiadosti o dotácie vo výške nad 332,00 € prerokujú tieto komisie MsZ :
oblasť záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít – komisia školstva a kultúry
oblasť telovýchovy a športu – komisia mládeže a športu
oblasť rozvoja školstva a vzdelávania – komisia školstva a kultúry
oblasť charity – komisia sociálna a zdravotná
oblasť ekológie a životného prostredia – komisia životného prostredia
v každom prípade ( body a – e ) komisia finančná a rozpočtová
2. Primátor pri poskytnutí dotácie do 332,00 € na zaujatie stanoviska môže osloviť
príslušnú komisiu.

Čl. 8
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 69/2004, ktorým sa vymedzuje
miesto na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa mení a dopĺňa
takto:
1. V Čl.5 ods. 2 písm. a) sa slová „1000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 33,19 €.“
2. V Čl. 5 ods. 3 sa slová „200 000,- Sk „ nahrádzajú slovami „6638,78 €.“
Čl. 9
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 70/2004 o vykonávaní
deratizácie na území mesta Rimavská Sobota sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 7 ods. 1 sa slová „1000,- Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 €.“
2. V Čl. 7 ods. 2 sa slová „200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6638,78 €.“
Čl. 10
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č.72/2004 o podmienkach nájmu
a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Rimavská Sobota
1. V Čl. 3 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 2 a nahrádza sa novým znením:
(2) Ročné sadzby za m² nebytového priestoru sú stanovené nasledovne:
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Účel využitia
I.

ZÓNA
II.

III.

IV.

V.

a/ Kancelárske priestory
- štátna správa
- politické strany a hnutia
- podnikanie
- ostatné /poradenské
stred. mimo adv. kanc.
a komerčno-právnych/

9,95 €
11,61 €
49,79 €

9,95 €
11,61 €
39,83 €

9,95 €
11,61 €
26,55 €

9,95 €
11,61 €
16,59 €

9,95 €
11,61 €
13,27 €

13,27 €

13,27 €

13,27 €

13,27 €

13,27 €

b/ osvetová činnosť

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

c/ služby
sociálne
zdravotné
49,79
ostatné

9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
33,19 – 49,79 33,19 – 49,79 33,19 – 49,79 33,19 – 49,79 33,19 –
21,57 €

16,59 €

11,61 €

8,29 €

6,63 €

d/ obchod

79,66 €

56,42 €

39,83 €

26,55 €

14,93 €

e/ skladovanie

59,74 €

39,83 €

26,55 €

18,25 €

11,61 €

f/ výrobná činnosť

44,81 €

33,19 €

18,25 €

11,61 €

9,95 €

g/ pohostinstvá

82,98 €

59,74 €

36,51 €

23,23 €

16,59 €

h/ pohost. s poskyt. stravy 66,38 €

43,15 €

29,87 €

16,59 €

13,27 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

i/ školské bufety

j/ telocvične

3,31 € /hod. – pre všetky zóny

k/ trhy – MsKS

99,58 – 165,96 €/deň

l/ trhy – RELAX

82,98 €/deň

m/ MIS

82,98 €/tabuľa/rok

n/ zariadenia pre šport

9,95 €/m²/rok

o/ kultúrne a spoločenské zariadenia

9,95 € Sk/m²/rok

p/ relax

9,95 €/m²/rok
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2. V Čl. 3 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 3 a nahrádza sa novým znením:
(3) Za prenájom garáží v majetku mesta je stanovená jednotná sadzba, a to 19,91 €
mesačne za predpokladu, že tieto nebudú využívané na podnikateľské účely.
V prípade zmeny účelovosti bude za tento nebytový priestor stanovená sadzba v zmysle
Čl. 3ods.2 tohto nariadenia.
3. V Čl. 4 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 2 a nahrádza sa novým znením:
(2) Sadzby nájomného s prihliadnutím na účel využitia sú stanovené nasledovne:
A/ Pozemky na podnikanie
A1/ Stánky, dočasné stavby
I. zóna Sk
II. zóna Sk
III. zóna Sk
IV. zóna Sk
V. zóna Sk

58,08 €/m2/rok
46,47 €/m2/rok
33,19 €/m2/rok
21,57 €/m2/rok
11,61 €/m2/rok

A2/ Stánky - stravovacie zariadenia reštauračného typu:
I. zóna Sk
48,13 €/m2/rok
II. zóna Sk
39,83 €/m2/rok
III. zóna Sk
29,87 €/m2/rok
IV., V. zóna Sk
14,93 €/m2/rok
A/3 Stánky - Kurinec
€ 4,97/m2/mesiac počas prevádzky za každý aj začatý mesiac
B/ Pozemky na poľnohospodársku prvovýrobu
Poľnohospodárska pôda
Orná pôda
TTP
43,15 €/ha/rok
36,51 €/ha/rok
E/ Pozemky využité na záhradkárske účely
Výška nájomného za užívanie pozemkov za účelom zriadenia záhradky sa stanovuje
dohodou, min. € 0,09/m²/rok.
F/ Pozemky na umiestnenie plechových, príp. panelových garáží, ktoré neslúžia na
podnikanie
Výška nájomného za 1 garáž 119,49 €/rok.
G/ Pozemky na umiestnenie reklamy
(1) Reklamy umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve mesta – € 38,17/m2/rok,
pričom za zabratú plochu sa považuje skutočne zabratá plocha.
Pokiaľ je reklama osadená na stĺpoch, za zabratú plochu sa považuje plocha
0,5 m po obvode spojnice osadenia.
(2) Reklamy umiestnené na budovách vo vlastníctve mesta – € 38,17/m2/rok
zabratej plochy.
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(3) Reklamy umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia – € 49,79/1 stĺp/rok
H/ Nájomné za reklamné stĺpy na Hlavnom námestí
Výška nájomného za reklamný stĺp sa stanovuje na € 66,38/ročne okrem poplatkov za
reklamu.
I/ Pozemky ostatné /udržiavanie nevyužitých pozemkov/
Pri obhospodarovaní neprístupných a nevyužitých pozemkov vo vlastníctve mesta sa
výška nájmu stanovuje na € 0,03/m²/rok.
J/ Pozemky vo vlastníctve mesta užívané fyzickými alebo právnickými osobami ako
pozemky majetkovoprávne neusporiadané vo výške rovnajúcej sa 50 % sadzby
Pozemky vo vlastníctve mesta užívané fyzickými alebo právnickými osobami (ako
pozemky majetkovoprávne neusporiadané) vo výške rovnajúcej sa 50 % sadzby v danej
lokalite podľa Čl. 3 ods. 2/, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
K/ Pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb slúžiace na verejné účely
zastavané miestnymi komunikáciami, chodníkmi, cintorínmi, školami a ostatnými
verejnoprospešnými stavbami 0,09 €/ m2.
L/ Pozemky pre účely športu – 0,66 €/m²/rok.
M/ Pozemky pre sociálne účely – 1,65 €/m²/rok.
N/ Pozemky pre kultúrne a spoločenské účely – 1,65 €/m²/rok.
4. Článok 5 Nájomné za predajné stánky na mestskej tržnici sa vypúšťa.
5. Doterajšie články 6 a 7 sa označujú ako články 5 a 6.
Čl. 11
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 74/2004 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Rimavská
Sobota sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 2 sa slová „5000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 €.“
2. V § 10 ods. 4 sa slová „200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 6638,78 €.“
Čl. 12
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 76/2004 o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Rimavská Sobota sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. VI ods. 1 sa slová „200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6638,78 €.“
2. V Čl. VI ods. 2 sa slová „1 000,- Sk „ nahrádzajú slovami „33,19 €.“

9

Čl. 13
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 84/2007 o podmienkach
podnikania, pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a výroby na
území mesta Rimavská Sobota sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 10 ods. 2 sa slová „200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6638,78 €.“
Čl. 14
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 88/2008 - Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rimavská Sobota sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 5 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 2, 3 a nahrádza sa novým znením:
(2) Nadobúdanie hnuteľného majetku schvaľuje primátor mesta a riaditelia rozpočtových
a príspevkových organizácií zriadených mestom v súlade so schváleným rozpočtom do
16 596,95 € v jednej veci.
(3) Nadobúdanie hnuteľného majetku nad 16 596,95 € v jednej veci schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
2. V Čl. 6 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 1 a ods. 6 písm. d) a nahrádza sa novým znením:
(1) Predaj hnuteľného majetku na iné subjekty schvaľuje:
a) primátor
do 3 319,39 €
b) mestské zastupiteľstvo
nad 3 319,39 €.
Hodnota hnuteľného majetku sa uvádza v obstarávacej cene a to za jeden kus majetku,
jedno inventárne číslo alebo súbor majetku.
(6) Mimo obchodnej verejnej súťaže môže mesto fyzickej osobe uvedenej v ods. 4
previesť:
d) hnuteľnú vec, ktorej zostatková cena je nižšia ako 1 659,69 €.7)
3. V Čl. 10 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 3 a nahrádza sa novým znením:
(3) O tom, ktorý hnuteľný majetok je prebytočný alebo neupotrebiteľný rozhodne
správca majetku mesta nasledovne:
a) primátor mesta na základe odporúčania komisie pre posudzovanie likvidovaného
majetku mesta
1. ak ide o hnuteľný majetok v správe mestského úradu a jeho zostatková hodnota
nepresahuje sumu 3 319,39 €
2. ak ide o hnuteľný majetok v správe, resp. v nájme mestských podnikov a organizácií a jeho
zostatková hodnota je od 1 659,69 € do 3 319,39 €
b) riaditelia organizácií zriadených a založených mestom na základe odporúčania
komisie pre posudzovanie likvidovaného majetku mesta
ak ide o hnuteľný majetok v zostatkovej cene do 1 659,69 €.
c) mestské zastupiteľstvo
ak ide o hnuteľný majetok v zostatkovej cene nad 3 319,39 €.
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4. V Čl. 11 sa doterajšie znenie v texte – Mestské zastupiteľstvo, písm. a) bod 10 a 11,
písm. b) bod 2 a 3 mení takto:
Mestské zastupiteľstvo
a) schvaľuje:
10. odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky mesta nad 331,93 € u jedného dlžníka
okrem daňových pohľadávok a nedoplatkov, ktoré upravuje zákon č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov a platnom znení
11. odpustenie alebo zníženie nedaňovej pohľadávky a nedoplatku nad 331,93 €
u jedného dlžníka, ak ide o nedaňovú pohľadávku a nedoplatok evidovaný
mestskou organizáciou, ktorú mesto založilo alebo zriadilo, ak pohľadávky
a majetkové práva vznikli pri výkone správy k zverenému majetku
b) rozhoduje:
2. o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci pri majetku, ktorý mesto
nadobudlo z majetku SR a ktorý slúži na výchovno-vzdelávací proces
v oblasti vzdelávania a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace, ak zostatková
hodnota je vyššia ako 3 319,39 € 12)
3. o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom v zostatkovej hodnote nad
3 319,39 €.
5. V Čl. 11 sa doterajšie znenie v texte – Primátor mesta, písm. a) bod 2, písm. b) bod 1, 2 a 4
mení takto:
Primátor mesta
a) schvaľuje:
2. odpustenie alebo zníženie nedaňovej pohľadávky do výšky 331,93 €.
b) rozhoduje:
1. o prebytočnosti a zmene účelu určenia hnuteľnej veci pri majetku, ktoré mesto
nadobudlo z majetku SR a ktorý slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti
vzdelávania a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace, ak zostatková hodnota
majetku je nižšia ako 3 319,39 €
2. o odpustení daňových pohľadávok a nedoplatkov, ktoré upravuje zák. č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v platnom znení u fyzických osôb – nepodnikateľov v plnej
výške, u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov až do výšky 331,93
€.
4. o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom mesta v zostatkovej hodnote do
3 319,39 €
6. V Čl. 12 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 6 písm. f) a ods. 8 a nahrádza sa novým
znením:
(6) Mesto a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto, môžu trvalo upustiť
od vymáhania pohľadávky, ak:
f) ide o pohľadávku nepresahujúcu 33,19 € a náklady na jej vymáhanie by presiahli
hodnotu pohľadávky.
(8) O odpustení pohľadávky organizácie zriadenej mestom do 33,19 € rozhoduje riaditeľ
organizácie po predchádzajúcom prerokovaní vo finančnej komisii MsZ.
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7. V Čl. 13 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. e), ods. 4, ods. 5, ods.
6 a ods. 7 a nahrádza sa novým znením:
(2) Prípojky k stavebným objektom je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve
mesta nasledovne:
b) ak vybudovanie prípojky ovplyvní a znehodnotí budúce možné využitie pozemku,
zriadi sa odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka siete.
Odplata za vecné bremeno sa určí podľa dĺžky prípojky – 33,19 €/bm. Pri riešení
žiadosti sa uplatní postup podľa ods. 1 písm. a)-c).
(3) Vodomerné, kanalizačné a telekomunikačné šachty je možné umiestňovať na
pozemkoch vo vlastníctve mesta :
e) ak sa umiestňujú šachty k stavbám na bývanie a stavebníkom je fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická osoba a k nebytovým stavbám zriadiť odplatné, časovo
neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka stavby. Odplata za vecné bremeno sa
určí nasledovne : 165,97 €/kus – vybudovanie novej šachty, 331,93 €/kus – legalizácia
jestvujúcej šachty. Pri riešení žiadosti sa uplatní postup podľa ods. 3 písm. a) – d).
(4) Skrinky pre uloženie technológií je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve
mesta v prípade, ak ich nie je možné umiestniť na pozemku stavebníka. Na takéto
pozemky bude zriadené odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech
vlastníka stavby. Odplata za vecné bremeno sa určí nasledovne:
99,58 €/kus – vybudovanie novej skrinky
165,96 €/kus – legalizácia jestvujúcej skrinky.
(5) Rozvody informačných sietí je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve
mesta tak, že na tieto pozemky bude zriadené odplatné časovo neobmedzené vecné
bremeno v prospech vlastníka siete s podmienkou uloženia 1 ks chráničky pre budúce
potreby mesta. Odplata za vecné bremeno je 3,31 €/bm mimo centrálnej mestskej zóny
a 6,63 €/bm v rámci centrálnej mestskej zóny. Dĺžka siete sa zistí na základe projektovej
dokumentácie. Pri riešení žiadosti sa uplatní postup podľa ods.1 a)-c). Ak sa pri
predložení porealizačného zamerania zistí iná dĺžka rozvodov, konečná výška odplaty za
vecné bremeno sa určí pri uzatvorení zmluvy o vecnom bremene.
(6) Umiestňovanie chráničiek v rámci realizácie iných stavieb je možné realizovať na
pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní mesta tak, že na takéto užívanie pozemkov bude
na základe príslušného uznesenia uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú odporučenú
komisiou výstavby, ÚP a D a mestskou radou za nájomné 0,33 €/bm/rok, resp.
0,66 €/bm/rok v centrálnej mestskej zóne. Ďalej sa uplatní postup podľa ods. 5.
(7) Pri povolení dočasného vedenia rozvodov sietí po stĺpoch verejného osvetlenia (max.
2 roky ), bude do doby vloženia siete do zeme platiť prevádzkovateľ siete úhradu za
použitie stĺpov verejného osvetlenia vo výške:
1. rok : 33,19 €/kus
2. rok : 99,58 €/kus
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8. V Čl. 16 sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 2 písm. a) a písm. b) a nahrádza sa novým
znením:
(2) O riešení škôd spôsobených na majetku mesta rozhoduje na návrh Škodovej komisie:
a) primátor mesta, ak hodnota škody spôsobenej na majetku mesta nepresahuje zostatkovú
hodnotu 1 659,69 €
b) mestské zastupiteľstvo, ak hodnota škody spôsobenej na majetku mesta presahuje
zostatkovú hodnotu 1 659,69 €.
Čl. 15
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote dňa
16.12.2008 uznesením č. 171/2008-MsZ a nadobúda účinnosť 1. 1. 2009.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

