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ZMENA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA
č. 133/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 133/2015 sa mení takto :

1. Čl. 12 ods. 3 písm. c ) znie :
„c) parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovacom boxe na parkovisku
(Reservé) v meste na základe rozhodnutia vydaným cestným správnym orgánom pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie (Mesto Rimavská Sobota) v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia č. 112/2012 o státí a parkovaní motorových vozidiel na
území mesta Rimavská Sobota.“
2. Čl. 15 ods. 3 znie :
„(3) Za parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovacom boxe na
parkovisku (Réservé) na území mesta určuje správca dane nasledovné sadzby dane pre
fyzické a právnické osoby, ktoré majú rozhodnutím povolené na základe všeobecne
záväzného nariadenia č. 112/2012 vyhradené parkovací box a určené používanie
trvalých dopravných značiek:
a) na Hlavnom námestí
400,- €/12 mesiacov,
b) na Nám. M. Tompu a ul. SNP, Francisciho, Hviezdoslavova, B. Bartóka, Hatvaniho,
Svätoplukova, Salvova, Škultétyho, Tomášikova, spojnica ulíc Hviezdoslavova Svätoplukova, Jánošíkova a priľahlých parkoviskách
200,-€/12 mesiacov
c) ostatné
100,-€/12 mesiacov
d) pre fyzické osoby zdravotne ťažko postihnuté
50,-€/12 mesiacov
e) pre fyzické osoby odkázané na individuálnu prepravu
s parkovacím preukazom
0,- €/12 mesiacov“
3. Čl. 18 ods. 2 znie :
„(2) Od dane za parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovacom boxe na
parkovisku (Reservé) na území mesta sú oslobodené rozpočtové a príspevkové
organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto.“
V Čl. 18 sa vypúšťa ods. 3.

4. Čl. 36 ods. 1 písm. a ) znie :
„a) - u fyzickej osoby paušálny poplatok, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie za osobu a kalendárny deň vo výške 0,05480 eura,
- u fyzickej osoby zdravotne ťažko postihnutej a dôchodcu nad 65 rokov veku
paušálny poplatok, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má
na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
za osobu a kalendárny deň vo výške 0,046577 eura“

5. Čl. 36 ods. 3 znie :
„(3) Sadzba poplatku u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel
podnikania a vzhľadom na malé množstvo odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti
preukáže, že nevyužíva množstvový zber, je 0,06908 eura.“
6. Čl. 36 ods. 4 znie:
„(4) Sadzba poplatku pre osoby uvedené v ods. 1 písm. a) za jeden kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 0,05 eura.“
7. Čl. 41 ods. 5 znie:
„5) Správca dane na základe podkladu na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zníži
poplatok vo výške 0,05480 eura za osobu a kalendárny deň nasledovne:
a) - o 0,01096 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi s trvalým pobytom
v mestských častiach Kurinec, Vinice, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Sabová,
Šamarianka, Bakta a Mojín pri vývoze jedenkrát za dva týždne,
- o 0,01753 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi zdravotne ťažko
postihnutému a dôchodcovi nad 65 rokov veku s trvalým pobytom v mestských
častiach Kurinec, Vinice, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Sabová, Šamarianka,
Bakta a Mojín pri vývoze jedenkrát za dva týždne
b) - o 0,02740 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi, s trvalým pobytom Dúžavská
cesta pri vývoze veľkoobjemového kontajnera,
- o 0,03151 eura za osobu a kalendárny deň poplatníkovi zdravotne ťažko
postihnutému a dôchodcovi nad 65 rokov veku a kalendárny deň, s trvalým pobytom
Dúžavská cesta pri vývoze veľkoobjemového kontajnera
Na tejto zmene Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 133/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote uznieslo uznesením č.160/2016 – MsZ
a č. 161/2016 – MsZ zo dňa 13. 12. 2016 a nadobúda účinnosť 1.1.2017.

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta

