
Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 10/2004 

 zo dňa 9.12.2004 
 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

 

 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej podľa § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):  

 

 

PRVÁ ČASŤ 
§ 1 

Predmet úpravy a druhy  

 

( 1 ) Týmto nariadením sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady pre územie mesta Spišská Belá.  

 

( 2 ) Mesto Spišská Belá (ďalej len „mesto“) ukladá tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností,  

b) daň za psa,  

c) daň za užívanie verejného priestranstva,  

d) daň za ubytovanie,  

e) daň za predajné automaty,  

f) daň za nevýherné hracie prístroje.  

 

( 3 ) Mesto Spišská Belá (ďalej len „mesto“) ukladá tento miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

( 4 ) Na účely tohto nariadenia sa územím mesta rozumie katastrálne územie Spišská Belá a katastrálne územie 

Strážky. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

§ 2 

Daň z nehnuteľností zahŕňa 

a) daň z pozemkov,  

b) daň zo stavieb,  

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov ). 

 

Daň z pozemkov 

§ 3 

Daňovník 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, je 

a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len kataster ),  

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo 

vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri. 
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(2) Daňovníkom dane z pozemkov je 

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené 

z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,  

b) nájomca, ak 

1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,  

2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom. 

 

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.  

 

(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý 

spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z 

pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Vzor 

oznámenia o uvedenej dohode spoluvlastníkov je uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

§ 4 

Predmet dane 

(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta v tomto členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,  

b) trvalé trávne porasty,  

c) záhrady,  

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,  

f) zastavané plochy a nádvoria,  

g) stavebné pozemky,  

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov. 

 

(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú 

 

a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo 

dane z bytov,  

b) pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie. 

 

(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, 

ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný 

hospodársky plán. 

 

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje aj pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o 

umiestnení stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení vydanom v spojenom územnom a stavebnom 

konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria 

parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení, a to až 

do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 

(5) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. e) sa považujú vodné plochy 

využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu 

rastlinných alebo iných produktov. 

 

(6) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za 

pozemky podľa odseku 1 písm. f). 

§ 5 

Základ dane 

(1) Základom dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), f), g), h)  je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 určenej správcom dane a uvedenej v prílohe č. 1 

s výnimkou uvedenou v odseku 2. 

(2) Základom dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery 

pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku. 

 

§ 6 

Sadzba dane 

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 % zo základu dane. 
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Daň zo stavieb 
§ 7 

Daňovník 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb je  

a) vlastník stavby 

b) správca stavby vo vlastníctve štátu, 

c) správca stavby vo vlastníctve obce,   

d) správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku  

(ďalej len vlastník stavby ). 

 

(2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca. 

 

(3) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník 

podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je 

jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Vzor oznámenia 

o uvedenej dohode spoluvlastníkov je uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia.  

 

 

§ 8 

Predmet dane 

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení: 

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie a stavieb na administratívu,  

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,  

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto 

účely, postavené mimo bytových domov,  

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a 

administratívu,  

f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,  

g) ostatné stavby. 

 

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží 

alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa také 

rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané 

kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

 

(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby 

a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,  

b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie. 

§ 9 

Základ dane 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na 

úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 

§ 10 

Sadzba dane 

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je uvedená v prílohe č. 2 tohto 

nariadenia. 

 

(2) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V 

prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená 

podlahou a strešnou konštrukciou. 

 

(3) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0, 80 m pod 

najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5, 00 m po obvode stavby. 

 

(4) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1, daň sa určí tak, že z 

jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť dane sadzbou určenou na príslušný účel 

využitia stavby a daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane; pomerné časti základu dane sa zistia podľa 

pomeru podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia podľa odseku 1 k celkovej 

podlahovej ploche stavby. 
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Daň z bytov 
§ 11 

Daňovník 

(1) Daňovníkom dane z bytov je 

a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru 

b) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,   

c) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,  

d) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku  

 (ďalej len vlastník bytu ). 

 

(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je 

každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom 

dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

Vzor oznámenia o uvedenej dohode spoluvlastníkov je uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

 

§ 12 

Predmet dane 

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do 

vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. 

§ 13 

Základ dane 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. 

§ 14 

Sadzba dane 

Ročná sadzba dane z bytov je určená nasledovne: 

a) v prípade bytu je 1,80 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu  

a) v prípade nebytového priestoru je sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru 

vo výške určenej v prílohe č. 2 tohto nariadenia (ako pre daň zo stavieb). 

 

 

Spoločné ustanovenia 

pre daň z nehnuteľností 
§ 15 

Oslobodenie od dane  

(1) Od dane sú oslobodené 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta, ktoré je správcom dane,  

b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu 

podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená 

vzájomnosť, 

c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických 

základov, stožiare rozvodu elektrickej energie,  stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, 

nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod 

elektrickej energie a vykurovacích plynov,  

d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,  

e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.  

  

§ 16 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom 

daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom 

daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára 

bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. 

 

(2) Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny 

skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa 

neprihliada, ak toto nariadenie neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu 

roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal 

vlastníkom nehnuteľnosti. 

 

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť 
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správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú 

zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

§ 17 

Daňové priznanie 

(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len priznanie) je daňovník povinný podať mestu ako 

správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak toto 

nariadenie neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny 

skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie 

dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením 

v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

Vzor daňového priznania  

 

(2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie 

podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho 

dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím 

lehoty na podanie daňového priznania. 

 

(3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám 

vypočítať. 

 

(4) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého 

pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj 

obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný 

vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného 

predpisu. 

§ 18 

Vyrubenie dane 

(1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného 

zdaňovacieho obdobia, ak toto nariadenie neustanovuje inak. 

 

(2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody 

podal priznanie podľa § 17 ods. 2 tohto nariadenia. 

§ 19 

Platenie dane 

( 1 ) Ak toto nariadenie neustanovuje v ďalších ustanoveniach inak, 

a) daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe je splatná  

            1.  naraz do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia, ak ročná výška dane nepresahuje 500,-Sk,  

     2.  v dvoch splátkach, a to vo výške 50 % dane do 31. marca a 50 % dane do 31. októbra bežného           

zdaňovacieho obdobia, ak ročná výška dane presahuje 500,-Sk,  

b) daň z nehnuteľností vyrubená právnickej osobe je splatná 

            1.  naraz do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia, ak ročná výška dane nepresahuje 10.000,-Sk,  

     2.  v dvoch splátkach, a to vo výške 50 % dane do 31. marca a 50 % dane do 31. októbra bežného           

zdaňovacieho obdobia, ak ročná výška dane presahuje 10.000,-Sk.  

  

( 2 ) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedená v odseku 1 písm. a) bod 2  a písm. b) bod 2. 

 

( 3 ) Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností zaplatiť týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti priamo do pokladne mesta, 

b) bezhotovostným prevodom na účet mesta, 

c) poštovou poukážkou príslušného typu.  

 

TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

§ 20 

Predmet dane 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na 

území mesta. 

 

(2) Predmetom dane za psa nie je 

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  
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b) pes umiestnený v útulku zvierat,  

c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,  

d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

§ 21 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

§ 22 

Základ dane 

Základom dane je počet psov. 

§ 23 

Sadzba dane 

Sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 

a) je 400,-Sk za psa chovaného v byte bytového domu  

b) je 250,-Sk v ostatných prípadoch. 

 

§ 24 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník 

stal vlastníkom alebo držiteľom psa , a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

§ 25 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť na predpísanom tlačive vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 

30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť 

dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Vzor tlačiva 

oznámenia o vzniku daňovej povinnosti je uvedený v prílohe č. 4 tohto nariadenia. Podanie oznámenia na 

registráciu psa v evidencii vedenej mestom v zmysle osobitného nariadenia mesta o podmienkach držania psov 

sa považuje za splnenie oznamovacej povinnosti na účely tejto dane.  

( 2 ) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane 

najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 

mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

 

 

§ 26 

Vyberanie dane  

(1) Daň zo psa sa nevyrubuje osobitným platobným výmerom. 

( 2 ) Daň zo psa je splatná naraz do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia s výnimkou uvedenou v § 25 

odsek 1 v prvej vete. 

 

( 3 ) Daňovník môže daň zo psa zaplatiť týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti priamo do pokladne mesta, 

b) bezhotovostným prevodom na účet mesta, 

c) poštovou poukážkou príslušného typu.  

 

 

 

§ 27 

Správa dane 

Správcom dane je mesto, na ktorého území je pes chovaný.  

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŢÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 28 

Predmet dane 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je  

a) osobitné užívanie verejného priestranstva 
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b) dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. 

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. 

 

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  

b) umiestnenie stavebného zariadenia, 

c) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  

d) umiestnenie skládky, 

e) trvalé parkovanie vozidla mimo určeného parkoviska.  

 

§ 29 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

§ 30 

Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.  

§ 31 

Sadzba dane 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného 

priestranstva a každý aj začatý deň určuje nasledovne: 

 

umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 30,-Sk/m2 a deň 

umiestnenie stavebného zariadenia 3,-Sk/m2 a deň 

umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  3,-Sk/m2 a deň 

umiestnenie skládky 2,-Sk/m2 a deň 

trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  1,-Sk/m2 a deň 

 

 

§ 32  

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania 

verejného priestranstva. 

 

§ 33 

Určenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami  

( 1 ) Verejnými priestranstvami na účely tejto dane sú miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, spevnené 

plochy a trhovisko (trhové miesto) v k.ú. Spišská Belá a k.ú. Strážky, o ktorých využití na účely uvedené v § 28 

ods. 3 tohto nariadenia rozhodne primátor mesta, resp. ním poverený zamestnanec mesta.    

 

§ 34 

Oznamovacia povinnosť  

Daňovník je povinný písomne oznámiť záujem o začatie užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive 

správcovi dane 2 pracovné dni vopred, najneskôr však pred začatím užívania verejného priestranstva. Vzor 

tlačiva oznámenia o vzniku daňovej povinnosti je uvedený v prílohe č. 5 tohto nariadenia. Zmenu skutočností 

rozhodujúcich pre určenie výšky dane, resp. pre zánik daňovej povinnosti je povinný oznámiť správcovi dane 

bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní po tom, čo nastali tieto skutočnosti.     

 

§ 35 

Vyberanie dane  

( 1 ) Daň sa vyrubuje platobným výmerom a je splatná v deň vydania tohto platobného výmeru. 

 

( 2 ) Daňovník môže daň za psa zaplatiť týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti priamo do pokladne mesta, 

b) bezhotovostným prevodom na účet mesta. 

 

§ 36 

Oslobodenie od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane 

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva: 

a)  na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo paliva (napr. dreva, uhlia), 

ak užívanie verejného priestranstva  nebude trvať viac ako 3 dni,  
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b) na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 30 

dní,  

c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, ak ide o parkovanie vozidla, ktoré slúži na prepravu 

zdravotne ťažko postihnutej osoby.    

 

§ 37 

Správa dane 

Správcom dane je mesto, ak na jeho území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. 

 

PIATA ČASŤ 

DAŇ ZA UBYTOVANIE 
 

§ 38 

Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom 

služby prechodného ubytovania  (ďalej len zariadenie). 

 

§ 39 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

§ 40 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 

 

§ 41 

Sadzba dane 

Sadzba dane je 10,-Sk na osobu a prenocovanie. 

 

§ 42 

Platiteľ dane 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

 

§ 43 

Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť 

( 1 ) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe 

v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania a zaniká posledným dňom uvedeného ubytovania.  

 

( 2 ) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Vzor písomného oznámenia o vzniku alebo zániku daňovej 

povinnosti je uvedený v prílohe č. 6 tohto nariadenia.    

 

§ 44 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely tejto dane 

( 1 ) Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu 

ubytovaných.  

 

( 2 ) V knihe ubytovaných je platiteľ povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane (na 

mestský úrad) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na potvrdenie tejto knihy (jej každej strany). 

 

( 3 ) Kniha ubytovaných musí obsahovať : 

a) meno a priezvisko ubytovaného, 

b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu ubytovaného, 

c) trvalý pobyt ubytovaného, 

d) dátum začatia a ukončenia ubytovania ubytovaného,  

e) obchodné meno a sídlo (miesto podnikania) platiteľa dane,  

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vedenie knihy. 

 

( 4 ) Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na jeho výzvu  knihu ubytovaných.        

  

§ 45 

Vyrubenie dane a spôsoby odvodu dane 

( 1 ) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka nasledovným spôsobom:  
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a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane – platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie o zaplatení 

dane a kópiu tohto potvrdenia si ponechá pre daňové účely,  

b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane – dokladom o zaplatení dane je výpis z účtu z peňažného 

ústavu, ktorý platiteľ uchováva pre daňovú kontrolu 10 rokov od vystavenia výpisu.        

 

( 2 ) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi: 

 a) v hotovosti priamo do pokladne mesta, 

b) bezhotovostným prevodom na účet mesta, 

c) poštovou poukážkou príslušného typu.  

 

( 3 ) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň odviesť mestu polročne, a to do 10 dní od uplynutia príslušného 

kalendárneho polroka. 

 

§ 46 

Potvrdenie o zaplatení dane  

( 1 ) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá je v zariadení prechodne odplatne 

ubytovaná) potvrdenie o zaplatení dane.  

 

( 2 ) Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať : 

a) číslo potvrdenia 

b) dátum vydania potvrdenia 

c) kto vystavil potvrdenia a kto prijal zaplatenú daň (označenie poskytovateľa ubytovania – platiteľa dane)  

d) komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň (meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo preukazu totožnosti)  

e) počet prenocovaní 

f) výška zaplatenej dane 

g) podpis osoby zastupujúcej poskytovateľa ubytovania, ktorá vystavila potvrdenie a odtlačok pečiatky.  

 

( 3 ) Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely po dobu 10 rokov od 

vystavenia potvrdenia.    

 

§ 47 

Správa dane 

Správcom dane je mesto, ak na jeho území sa zariadenie nachádza. 

 

 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

§ 48 

Predmet dane 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len 

predajné automaty ). 

 

§ 49 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

 

§ 50 

Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 

 

§ 51 

Sadzba dane 

Sadzba dane je 1000,-Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

§ 52 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich 

prevádzkovania. 

 

§ 53 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

( 1 ) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku 

daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce 
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mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.  Vzor písomného oznámenia o vzniku alebo 

zániku daňovej povinnosti je uvedený v prílohe č. 7 tohto nariadenia  

 

( 2 ) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 

zdaňovacieho obdobia. 

 

( 3 ) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane 

najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 

dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

 

( 4 ) Daňovník je povinný predložiť k písomnému oznámeniu podľa odseku 1 hodnoverné doklady výrobcu, 

ktoré identifikujú predajný automat. 

 

§ 54 

Vyberanie dane 

Daňovník môže platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti priamo do pokladne mesta, 

b) bezhotovostným prevodom na účet mesta, 

c) poštovou poukážkou príslušného typu.  

 

§ 55 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov 

 

( 1 ) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov. 

V tejto evidencii je daňovník povinný očíslovať strany a predložiť túto evidenciu správcovi dane (na mestský 

úrad) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na potvrdenie tejto evidencie (jej každej strany). 

 

( 2 ) Evidencia o počte prevádzkovaných predajných automatov musí obsahovať: 

a) obchodné meno a sídlo daňovníka,  

b) deň začatia prevádzkovania predajného automatu, 

c) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu, 

d) druh, typ a názov predajného automatu,  

e) výrobné číslo predajného automatu, 

f) miesto umiestnenia predajného automatu, 

g) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vedenie evidencie. 

  

( 3 ) Daňovník je povinný predložiť správcovi dane na jeho výzvu  evidenciu prevádzkovaných predajných 

automatov.        

 

§ 56 

Oslobodenie od tejto dane  

 

Od dane je oslobodený predajný automat, ktorý je prevádzkovaný v priestoroch, ktoré nie sú prístupné 

verejnosti. 

 

§ 57 

Správa dane 

Správcom dane je mesto, ak na jeho území sa predajné automaty prevádzkujú. 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 

§ 58 

Predmet dane 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za 

odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných 

verejnosti (ďalej len nevýherné hracie prístroje ). 

 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry,  

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 
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§ 59 

Daňovník 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 

 

§ 60 

Základ dane 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

§ 61 

Sadzba dane 

Sadzba dane je určená za nevýherné hracie automaty nasledovne : 

a)  2000,-Sk za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok, 

b)  1000,-Sk za jeden mechanický prístroj – biliard a kalendárny rok  

 

§ 62 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom 

skončenia ich prevádzkovania. 

 

§ 63 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

( 1 ) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku 

daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce 

mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Vzor písomného oznámenia o vzniku alebo 

zániku daňovej povinnosti je uvedený v prílohe č. 8 tohto nariadenia  

 

( 2 ) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto 

zdaňovacieho obdobia. 

 

( 3 ) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane 

najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 

dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

 

§ 64 

Vyberanie dane 

Daňovník môže platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti priamo do pokladne mesta, 

b) bezhotovostným prevodom na účet mesta, 

c) poštovou poukážkou príslušného typu.  

 

§ 65 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie automatov 

 

( 1 ) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích 

automatov. V tejto evidencii je daňovník povinný očíslovať strany a predložiť túto evidenciu správcovi dane (na 

mestský úrad) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na potvrdenie tejto evidencie (jej každej strany). 

 

( 2 ) Evidencia o počte prevádzkovaných nevýherných hracích automatov musí obsahovať : 

a) obchodné meno a sídlo daňovníka,  

b) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho automatu, 

c) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho automatu,  

d) druh, typ a názov nevýherného hracieho automatu ,  

e) výrobné číslo nevýherného hracieho automatu, 

f) miesto umiestnenia nevýherného hracieho automatu, 

g) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vedenie evidencie. 

  

( 3 ) Daňovník je povinný predložiť správcovi dane na jeho výzvu  evidenciu prevádzkovaných nevýherných 

hracích automatov.        

 

§ 66 

Správa dane 

Správcom dane je mesto, ak na jeho území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú. 
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ÔSMA  ČASŤ 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY  

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

§ 67 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok ) sa platí za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. 

 

§ 68 

Poplatník  

( 1 ) Poplatníkom poplatku je  

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená 

užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 

alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom 

území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 

(ďalej len nehnuteľnosť ),  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný 

účel ako na podnikanie,  

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel 

podnikania. 

 

( 2 ) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z 

dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a 

súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z 

dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.  

 

( 3 ) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s 

poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe 

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,  

b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu 

s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo 

d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu 

poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo 

drobné stavebné odpady. 

( 4 ) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka 

môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý 

na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 

Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia 

Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní 

povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.  Vzor tohto oznámenia je uvedený v prílohe č. 10 tohto 

nariadenia.  

§ 69 

Platiteľ 

( 1 ) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový 

dom,  poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom 

poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi 

vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie,  

b) správca,  ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len platiteľ ). 

 

( 2 ) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie 

poplatku mestu ručí platiteľ. 

 

( 3 ) Vzor určenia zástupcu pre vyberania poplatku v zmysle odseku 1 je uvedený v prílohe 4. 9 tohto nariadenia.  

 

§ 70 

Sadzba poplatku 

( 1 ) Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 68 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia je určená v prílohe č. 13 tohto 

nariadenia. Tento poplatok sa na určené obdobie určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní 

v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, 

alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. Pri aplikovaní sadzby poplatku podľa 

prílohy č. 13 sa prihliada na počet členov spoločnej domácnosti v každej bytovej jednotke.  
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( 2 ) Pre poplatníkov podľa § 68 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, ak ide o poplatníka, ktorý 

a) je študentom strednej školy alebo vysokej školy, ak má dennú internátnu formu štúdia, alebo  

b) je mladší ako 3 roky, alebo 

c) je starší ako 65 rokov,  alebo 

d) je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP- S,  

 je určená osobitná sadzba poplatku uvedená v prílohe č. 14 tohto nariadenia.  Táto osobitná sadzba sa použije 

tak, že sa ňou nahradí sadzba poplatku určená pre posledného člena domácnosti podľa prílohy č. 13. Táto 

osobitná sadzba sa nepoužije, ak je pre poplatníka výhodnejšia sadzba určená podľa odseku 1.  

 

( 3 ) Pre posúdenie veku poplatníka pre účely odseku 2 je rozhodujúci stav k 1. januáru bežného (daného) roka.  

Na zmenu veku poplatníka v priebehu roka sa neprihliada. 

 

( 4 ) Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 68 ods. 1 písm. b)  a písm. c) tohto nariadenia je určená v prílohe 

č. 15 tohto nariadenia. Tento poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú 

poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu odpadu.  

 

( 5 ) Poplatník podľa § 68 ods. 1 písm. b)  a písm. c) tohto nariadenia, ktorý nemá umiestnenú svoju prevádzku 

(prevádzkové ani iné obdobné priestory) na území mesta, je oslobodený od povinnosti platiť uvedený poplatok. 

 

( 6 ) Správca poplatku, resp. organizácia ním poverená na zber a prepravu odpadu určí po predchádzajúcom 

prerokovaní s poplatníkom podľa § 68 ods. 1 písm. b)  a písm. c) tohto nariadenia  počet a veľkosť (druh) 

zberných nádob, ktoré bude daný poplatník používať na zber odpadu.  

 

§ 71 

Určenie poplatku 

(1) V prípade množstvového zberu pre poplatníkov uvedených v § 68 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia sa 

poplatok určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so 

zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

(2) V prípade poplatníkov uvedených v § 68 ods. 1 písm. a) toho nariadenia sa určí poplatok na určené obdobie, 

ktorým je jeden kalendárny rok ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas 

ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 68 ods. 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.  

 

§ 72 

Vyrubenie poplatku 

(1) Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom. 

 

(2) Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia podľa § 75 tohto nariadenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi 

vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na 

zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, 

ktoré nastali. 

 

§ 73 

Splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku 

(1) Poplatok určený pre poplatníka podľa § 68 ods. 1 písm. a) toho nariadenia je splatný :  

a)  jednorazovo (naraz) – v lehote do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru - vyrubený poplatok je 

možné zaplatiť v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo príslušnou poštovou poukážkou alebo bankovým 

prevodom z účtu v prospech účtu mesta, 

alebo 

b)  v dvoch splátkach : 

1./ prvá splátka vo výške 50 % vyrubeného poplatku je splatná v lehote do 15 dní odo dňa doručenia platobného 

výmeru a 

2./ druhá splátka vo výške 50 % vyrubeného poplatku je splatná v lehote do 31. októbra daného kalendárneho 

roka 

Vyrubený poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo príslušnou poštovou 

poukážkou alebo bankovým prevodom z účtu v prospech účtu mesta, 

alebo 

c)  mesačne vo výške 1/12 vyrubeného poplatku do 25. dňa nasledujúceho mesiaca formou inkasnej platby (tzv. 

SIPO).  

 

( 2 ) Poplatník podľa § 68 ods. 1 písm. a) toho nariadenia má právo si vybrať spôsob úhrady poplatku podľa 

odseku 1. 
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( 3 ) Poplatok určený pre poplatníka podľa § 68 ods. 1 písm. b) a c) je splatný nasledovne:  

a) ak výška poplatku nepresiahne sumu 5.000,-Sk – je poplatok splatný naraz v lehote do 15 dní odo dňa 

doručenia platobného výmeru, 

b) ak výška poplatku presiahne sumu 5000,-Sk – je poplatok splatný v dvoch splátkach, a to:  

1./ prvá splátka vo výške 50 % vyrubeného poplatku je splatná v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 

platobného výmeru,    

2./ druhá splátka vo výške 50 % vyrubeného poplatku je splatná v lehote do 31. októbra daného 

kalendárneho roka.  

 

( 4 )  Platiteľ poplatku podľa odseku 3 však môže zaplatiť vyrubený poplatok aj naraz v plnej výške. Vyrubený 

poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo príslušnou poštovou poukážkou 

alebo bankovým prevodom z účtu v prospech účtu mesta. 

 

 

§ 74 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti  

( 1 ) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v  § 68 odseku 1 tohto nariadenia. 

 

( 2 ) Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť uvedená v  § 68 odseku 1 tohto nariadenia, 

ktorá bola dôvodom pre vznik poplatkovej povinnosti. 

 

§ 75 

Ohlasovacia povinnosť  

( 1 ) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala 

skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného mestom, za 

ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu 

 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len 

identifikačné údaje ); ak je poplatníkom osoba podľa § 68 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nariadenia, názov alebo 

obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,  

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 68 ods. 4 nariadenia, 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak 

súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 

poplatku. 

 

( 2 ) Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má 

byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú 

je oprávnený užívať. 

 

( 3 ) Právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinná do 1 mesiaca od začatia výkonu 

podnikateľskej činnosti v meste oznámiť túto skutočnosť mestskému úradu pre účely zabezpečenia zberu,  

prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a vyrubenia poplatku a zároveň požiadať organizáciu poverenú 

mestom o zber a prepravu odpadu. 

 

§ 76 

Odpustenie poplatku 

( 1 ) Mesto ako správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník mestu hodnoverne preukáže,  

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,  

b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo 

c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 

 

( 2 ) Spôsob preukázania skutočností uvedených v odseku 1 určí správca poplatku (mesto). 

 

( 3 )  Pre výpočet výšky odpusteného poplatku v zmysle odseku 1 sa použije sadzba  určená pre posledného 

člena domácnosti podľa prílohy č.  13 alebo prílohy č. 14 tohto nariadenia. 

 

( 4 ) Primátor mesta môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch vyrubený 

poplatok znížiť alebo môže tento poplatok odpustiť.  

 

§ 77 

Vrátenie poplatku 

Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok poplatníkovi vráti do 30 

dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však 
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do 70 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť 

preplatok nižší ako 70 Sk. 

 

DEVIATA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§ 78 

Vzťah k medzinárodným zmluvám 

Ustanovenia tohto nariadenia sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená 

spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak. 

 

§ 79 

( 1 ) Miestnu daň podľa § 1 ods. 2 písm. a), b), e), a  f) a poplatok podľa § 1 ods. 3 možno zaviesť, zrušiť, 

zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. 

( 2 ) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b), e),  a   f)  je kalendárny rok. 

§ 80 

Správa dane 

(1) Správu dane z nehnuteľností podľa § 1 ods. 2 písm. a) vykonáva mesto, na ktorého území sa nehnuteľnosť 

nachádza. 

 

(2) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až f) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva mesto, ktoré ich 

na svojom území zaviedlo. 

 

§ 81 

Rozpočtové určenie miestnych daní 

Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku 

vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu mesta, ktoré je ich správcom. 

 

§ 82 

Zaokrúhľovanie 

(1) Základ dane sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol. 

 

(2) Daň podľa tohto nariadenia a poplatok podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor. 

 

§ 83 

Konanie 

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku podľa 

všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.  

 

 

DESIATA ČASŤ 

PRECHODNÉ a ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

§ 84 

Prechodné ustanovenia 

( 1 ) Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto nariadenie je povinný podať daňové priznanie prvýkrát do 28. 

februára 2005 okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú v platnosti podľa odsekov 2 až 4. 

Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára 2005, správca dane vyrubí daň 

najneskôr do 30. septembra 2005. Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného 

výmeru (odvolanie proti platobnému výmeru nemá odkladný účinok). 

 

( 2 ) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na  

domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie. 

 

( 3 ) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c 

ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 

zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie. 

 

( 4 ) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia 
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lehoty určenej správcom dane. 

 

( 5 ) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o 

dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o 

miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa dokončí podľa doterajších predpisov. 

 

( 6 ) Na daňové povinnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v 

znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobia pred rokom 2004 a na skutočnosti, 

ktoré nastali do účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy. 

 

§ 85 

Záverečné ustanovenia 

 

( 1 ) Týmto nariadením sa zrušuje : 

a) všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/1995 o miestnych poplatkoch v znení všetkých jeho 

neskorších zmien a doplnení, 

b) všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/2003 o dani z nehnuteľnosti.  

( 2 ) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov. 

( 3 ) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa  9.12.2004 uznesením číslo 

191/2004. 

( 4 ) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú príloha č. 1,  č. 2, č. 3, č. 4., č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 

11, č. 12, č. 13, č. 14, č.15.     

( 5 ) Toto nariadenie mesta nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej 

a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

§ 86 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. 

 

 

 

 

V Spišskej Belej dňa  26. decembra 2004 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                             JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                             primátor mesta 

  

 

 

 

 

 
 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

 

dňa :  26.11.2004                    pečiatka                                podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 
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dňa : 10.12.2004                   pečiatka                                      podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

 

 

dňa :  24.12.2004                    pečiatka                                       podpis: ............................ 

                                      

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

 

 

 

 

 

dňa : 01.01.2005                    pečiatka                                            podpis: ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 VZN č. 10/2004  

 

 

 

 

Hodnota pozemku 
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určená správcom dane pre účely základu dane z pozemku podľa § 5 ods. 1 nariadenia 

 

Správca dane : Mesto Spišská Belá 

1.  

Orná pôda 

 

9,-Sk/m2 

2.  

Trvalý trávnatý porast 

 

2,-Sk/m2 

3.  

Záhrady 

 

100,-Sk/m2 

4.  

Lesné pozemky 

 

Hodnota určená podľa § 5 ods. 2 

5.  

Rybníky 

 

Hodnota určená podľa § 5 ods. 2 

6.  

Zastavené plochy 

 

100,-Sk/m2 

7.  

Stavebné pozemky 

 

800,-Sk/m2 

8.  

Ostatné plochy 

 

100,-Sk/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2  VZN č. 10/2004  
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Ročná sadzba dane zo stavieb  

podľa § 10 ods. 1 nariadenia  

Správca dane : Mesto Spišská Belá 

  Za prvé nadzemné 

podlažie 

Za podzemné a ostatné 

nadzemné podlažie 

1. stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej 

stavby  

 

1,80 Sk/m2 

 

1,-Sk/m2 

2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, 

stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej 

ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na 

administratívu  

 

 

2,-Sk/ m2 

 

 

1,-Sk/m2 

3. stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 

individuálnu rekreáciu  

 

6,-Sk/m2 

 

1,-Sk/m2 

4. samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných 

garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené 

mimo bytových domov  

 

8,-Sk/m2 

 

1,-Sk/m2 

5. priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu 

 

24,-Sk/ m2 

 

1,-Sk/m2 

6. stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu 

 

24,-Sk/ m2 

 

1,-Sk/m2 

7. ostatné stavby 

 

 

2,40,-Sk/ m2 

 

1,-Sk/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.  3 VZN č. 10/2004  

Oznámenie 
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o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani 

z nehnuteľností  
 

            Správca dane : Mesto Spišská Belá 

                                                                                            sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá 
Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti  

 

..................................................................................................................................................... 
(*bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, nebytového priestoru, záhrady, pozemku pri budove uviesť súpisné číslo a pri 

pozemku parcelné číslo a k.ú.) 

 
oznamujú mestu Spišská Belá, že po dohode podľa § 19 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

 

u r č i l i  
 

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

 

...................................................................................................................................................... 
(*pri  fyzickej osobe uviesť meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu 

prechodného  pobytu)  alebo  (pri právnickej osobe uviesť obchodné meno,  sídlo alebo miesto  podnikania, 

IČO)  

 

na podanie daňového priznania k dani z vyššie uvedenej nehnuteľnosti. 

 
Spoluvlastníci nehnuteľnosti: 
 

- .................................................................................................................................................... 
(uviesť pri fyzickej osobe čitateľne meno,  priezvisko,  titul, rodné číslo, adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  

pobytu spoluvlastníka nehnuteľnosti, výšku svojho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti a podpis a pri právnickej 

osobe a fyzickej osobe – podnikateľ uviesť obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, výšku svojho 

spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti , podpis a pečiatka) 
 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 

 

- .................................................................................................................................................... 
 

 

 

V ......................................... dňa ....................................                                                                                                     

 

Poučenie:  

     Daňovníci sú povinní sami si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo v ňom uviesť všetky 

skutočnosti.  

* Uviesť, čo sa hodí! 

Príloha č. 4  VZN č. 10/2004  
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Oznámenie 

vzniku / zániku* daňovej povinnosti k dani za psa   

 

 

Správca dane : Mesto Spišská Belá 

               sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá              

 

 

Daňovník – vlastník alebo drţiteľ psa 
(u právnickej osoby, resp. u fyzickej osoby- 

podnikateľa -Obchodné meno alebo názov) 

(u fyzickej osoby -  Meno, priezvisko, titul) 

 

Sídlo, miesto podnikania (u právnickej osoby, 

resp. u fyzickej osoby- podnikateľa)  
alebo 

Trvalý pobyt  (u fyzickej osoby) 

 

IČO alebo  

Rodné číslo (u fyzickej osoby): 

 

Zastúpený: 

(meno, priezvisko, funkcia) 

 

vek psa (uviesť roky a mesiace) 

 

 

Miesto chovu psa (ulica, číslo domu) 

 

 

*deň nadobudnutia psa  
 

 

*deň, ktorým daňovník prestal byť 

vlastníkom alebo drţiteľom psa  

 

*dôvod, pre ktorý daňovník prestal byť 

vlastníkom alebo drţiteľom psa 

 

Iné záznamy daňovníka  

 

 

 

 
 

Poučenie:  

 

     Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.  

 

 

 

V ......................................... dňa ............................. 

 

 

Odtlačok pečiatky:  

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

podpis daňovníka                  

 
* čo sa hodí – vyplniť ! 

 

 

 
 

Príloha č. 5  VZN č. 10/2004  
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Oznámenie 

vzniku / zániku* daňovej povinnosti k dani k dani za osobitné 

užívanie verejného priestranstva  

 

 

Správca dane : Mesto Spišská Belá 

               sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá              

 

Daňovník  
(u právnickej osoby, resp. u fyzickej osoby- 

podnikateľa -Obchodné meno alebo názov) 

(u fyzickej osoby -  Meno, priezvisko, titul) 

 

Sídlo, miesto podnikania (u právnickej osoby, 

resp. u fyzickej osoby- podnikateľa)  
alebo 

Trvalý pobyt  (u fyzickej osoby) 

 

IČO alebo  

Rodné číslo (u fyzickej osoby): 

 

Zastúpený: 

(meno, priezvisko, funkcia) 

 

Špecifikácia verejného priestranstva 

( parcelné číslo, k. ú., ulica, príp. názov)  

 

 

Výmera uţívaného verej. priestranstva 

  

m2 

Osobitné spôsoby uţívania verejného 

priestranstva: 
- * umiestnenie predajného zariadenia, resp. zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb 

- * umiestnenie stavebného zariadenia 

- * umiestnenie skládky  

- * umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných 

atrakcií 

- *trvalé parkovanie vozidla 

 

*deň začatia osobitného uţívania verejného 

priestranstva  

 

*deň ukončenia osobitného uţívania 

verejného priestranstva  

 

Iné záznamy daňovníka  

 

 

 

Poučenie:  

 

     Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.  

 

V ......................................... dňa ............................. 

 

Odtlačok pečiatky:  

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

podpis daňovníka                  

 
* čo sa hodí - vyplniť alebo podčiarknuť! 

Príloha č. 6  VZN č. 10/2004  
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Oznámenie 

vzniku / zániku* daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 

 
 

Správca dane : Mesto Spišská Belá 

               sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá              

 

 

Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia 

Obchodné meno alebo názov: 

 

 

 

Sídlo, miesto podnikania:  

 

 

IČO:  

 

 

Zastúpený: 

(meno, priezvisko, funkcia) 

 

 

Názov zariadenia, v ktorom sa poskytuje 

odplatné prechodné ubytovanie     

 

 

Adresa zariadenia, v ktorom sa poskytuje 

odplatné prechodné ubytovanie     

 

ubytovacia kapacita (uviesť počet lôţok)    

 

 

*deň začatia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania     

 

 

*deň ukončenia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania     

 

 

Iné záznamy platiteľa dane 

 

 

 

Poučenie:  

 

     Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.  

 
 

 

V ......................................... dňa ............................. 

 

 

Odtlačok pečiatky:  

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

podpis štatutárneho zástupcu                                    

platiteľa dane  
* čo sa hodí - vyplniť ! 

Príloha č. 7  VZN č. 10/2004  
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Oznámenie 

vzniku / zániku* daňovej povinnosti k dani za predajné automaty  

 
 

Správca dane : Mesto Spišská Belá 

               sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá              

 

 

Daňovník  

(obchodné meno alebo názov) 

 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania:  

 

 

IČO:  

 

 

Zastúpený: 

(meno, priezvisko, funkcia) 

 

 

Názov prevádzky, v ktorej je umiestnený 

predajný automat   

 

 

druh, typ a názov predajného automatu 

 

 

 

výrobné číslo predajného automatu  

 

 

počet umiestnených predajných automatov  

*deň začatia prevádzkovania predajného 

automatu  

 

*deň ukončenia prevádzkovania 

predajného automatu  

 

Iné záznamy daňovníka  

 

 

 

 

Poučenie:  

 K tomuto  písomnému oznámeniu daňovník je povinný v prílohe predložiť hodnoverné doklady výrobcu, 

ktoré identifikujú predajný automat 

     Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.  

 
 

 

V ......................................... dňa ............................. 

 

 

Odtlačok pečiatky:  

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

podpis štatutárneho zástupcu                                    

daňovníka  
* čo sa hodí - vyplniť ! 

Príloha č. 8  VZN č. 10/2004  
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Oznámenie 

vzniku / zániku* daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje   

 

 

Správca dane : Mesto Spišská Belá 

               sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá              

 

 

Daňovník  

(obchodné meno alebo názov) 

 

 

 

Sídlo, miesto podnikania:  

 

 

IČO:  

 

 

Zastúpený: 

(meno, priezvisko, funkcia) 

 

 

Názov prevádzky, v ktorej je umiestnený 

nevýherný hrací prístroj      

 

 

druh, typ a názov nevýherného hracieho 

prístroja   

 

 

výrobné číslo nevýherného hracieho 

prístroja    

 

počet umiestnených nevýherných hracích 

prístrojov 

 

 

*deň začatia prevádzkovania nevýherného 

hracieho prístroja  

 

*deň ukončenia prevádzkovania 

nevýherného hracieho prístroja  

 

Iné záznamy daňovníka  

 

 

 

Poučenie:  

 K tomuto  písomnému oznámeniu daňovník je povinný v prílohe predložiť hodnoverné doklady výrobcu, 

ktoré identifikujú nevýherné hracie prístroje .  

     Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.  

 
 

 

V ......................................... dňa ............................. 

 

 

Odtlačok pečiatky:  

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

podpis štatutárneho zástupcu                                    

daňovníka  
* čo sa hodí - vyplniť ! 

Príloha č. 9. VZN č. 10/2004 
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Oznámenie 

o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  
 

            Správca poplatku : Mesto Spišská Belá 

                                                                                            sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá 
 
Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti  

 

..................................................................................................................................................... 
(*bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, nebytového priestoru, záhrady, pozemku pri budove uviesť súpisné číslo a pri 

pozemku parcelné číslo a k.ú) 

 
oznamujú mestu Spišská Belá, že podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

u r č i l i  
 

....................................................................................................................................................... 
(uviesť meno,  priezvisko,  rodné číslo, adresu  trvalého pobytu, resp. adresu prechodného  pobytu),  

za svojho zástupcu, na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

od spoluvlastníkov nehnuteľnosti uvedenej v tomto oznámení.  

 

 
V ......................................... dňa ....................................                                                                                                     

 

Spoluvlastníci nehnuteľnosti: 

 
 meno,  priezvisko,   

rodné číslo spoluvlastníka 
adresu  trvalého pobytu, 

 resp. adresu prechodného  pobytu 
podpis 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
Poučenie:  

     Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  

 

* Uviesť, čo sa hodí! 

 

Príloha č. 10  VZN č. 10/2004 
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Oznámenie 

o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady) 

 

            Správca poplatku : Mesto Spišská Belá 

                                                                                            sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá 
 

Poplatník – fyzická osoba  :                                         

 Meno, priezvisko, titul 

 

 

Adresa trvalého pobytu, resp. prechodného 

pobytu 

 

Dátum narodenia 

 

 

                                                                             
Ako vyššie uvedený poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z.  o z n a m u j e m  m e s t u  

S p i š s k á  B e l á , že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:  
 

 meno,  priezvisko,   

dátum narodenia člena spoločnej domácnosti 
adresu  trvalého pobytu, 

resp. adresu prechodného  pobytu 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Poučenie:  

     Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 

skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.  

 

                                                                                      

V ...................................... dňa ...........................                                                                                                     

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

                                                                                                       podpis poplatníka 

 

Príloha č. 11  VZN č. 10/2004  
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Oznámenie 

vzniku / zániku* poplatkovej povinnosti za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

(podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady) 

 
 

Správca poplatku : Mesto Spišská Belá 

               sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá              

 

 

Poplatník – právnická osoba  alebo  fyzická osoba podnikateľ 

 

 

obchodné meno alebo názov 

 

 

 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania:  

 

 

IČO:  

 

 

Zastúpený: 

(meno, priezvisko, funkcia) 

 

 

Dátum vzniku poplatkovej povinnosti * 

 

 

Dôvod vzniku poplatkovej povinnosti ** 

 

 

Dátum zániku poplatkovej povinnosti *  

 

 

Dôvod zániku poplatkovej povinnosti ** 

 

 

Návrh veľkosti zbernej nádoby a počtu 

kusov nádob – pri mnoţstevnom zbere 

 

* čo sa hodí - vyplniť ! 

**  Poplatková povinnosť vznikla/ zanikla z dôvodu: 

- vzniku/zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, 

- vzniku/zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.  

 
Poučenie:  

     Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, 

rozhodujúce pre výpočet poplatku.  

 

 
V ......................................... dňa ............................. 

 

 

Odtlačok pečiatky:  

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

podpis štatutárneho zástupcu                                    

poplatníka  
 

Príloha č. 12  VZN č. 10/2004  
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Oznámenie 

vzniku / zániku* poplatkovej povinnosti za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

(podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady) 

 
 

Správca poplatku : Mesto Spišská Belá 

               sídlo : Petzvalova 18, Spišská Belá              

Poplatník – fyzická osoba  

 

Meno, priezvisko, titul  

 

Adresa trvalého alebo prechodného pobytu  

 

 

Dátum narodenia  

 

 

Dátum vzniku poplatkovej povinnosti * 

 

 

Dôvod vzniku poplatkovej povinnosti ** 

 

 

Dátum zániku poplatkovej povinnosti *  

 

 

Dôvod zániku poplatkovej povinnosti ** 

 

 

Poţadujem odpustenie poplatku  

 

áno*                                 nie* 

Dôvod na odpustenie poplatku 

 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo 

zdržiaval v zahraničí, * 

b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu 

základnej vojenskej služby* 

c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, 

viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní *. 

Meno, priezvisko, titul a dátum narodenia 

osoby, na ktorú sa poţaduje odpustenie 

poplatku 

 

* čo sa hodí – vyplniť, resp. podčiarknuť ! 

**  Poplatková povinnosť vznikla/ zanikla z dôvodu: 

- vzniku/ zániku trvalého pobytu v meste,  

- vzniku/ zániku prechodného pobytu v meste,  

- vzniku/ zániku práva užívať byt, rodinný dom, 

- vzniku/ zániku práva užívať nebytový priestor, 

- vzniku/ zániku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, 

- vzniku/ zániku práva užívať záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast, 

- vzniku/ zániku práva užívať pozemok v zastavanom území mesta. 

 
Poučenie:  

     Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, 

rozhodujúce pre výpočet poplatku. Ak poplatník súčasne požaduje odpustenie poplatku, je povinný predložiť aj 

doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 
V ......................................... dňa ............................. 

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

podpis poplatníka  
 

Príloha č. 13  VZN č. 10/2004  



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 10/2004 o miestnych daniach  30 

 

Sadzba poplatku pre fyzické osoby 

 

 

Poplatník 
na 1 deň  na 1 rok  

1     Prvý člen domácnosti  1,041 Sk 380,-Sk 

2     Druhý člen domácnosti  0,8 x 1,041 Sk 304,-Sk 

3     Tretí člen domácnosti  0,7 x 1,041 Sk 266,-Sk 

4     Štvrtý člen domácnosti 0,6 x 1,041 Sk 228,-Sk 

5     Piaty člen domácnosti 0,55 x 1,041 Sk 209,-Sk 

6     Šiesty člen domácnosti 0,5 x 1,041 Sk 190,-Sk 

7     Siedmy člen domácnosti 0,45 x 1,041 Sk 171,-Sk 

8     Osmy člen domácnosti 0,4 x 1,041 Sk 152,-Sk 

9     Každý ďalší člen domácnosti 0,4 x 1,041 Sk 152,-Sk 
 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 14  VZN č. 10/2004  

 

Osobitná  sadzba poplatku pre fyzické osoby 

 

 
Poplatník 

  Sk na 1 deň  Sk na 1 rok  

1 

 

študent strednej školy alebo vysokej školy, ak má 

dennú internátnu formu štúdia 

0,25 x 1,041  Sk 95,-Sk 

2 Dieťa do 3 rokov veku 0,5 x 1,041  Sk  190,-Sk 

3 Fyzická osoba staršia ako 65 rokov veku 0,5 x 1,041  Sk 190,-Sk 

4 Držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP- S 0,5 x 1,041  Sk  190,-Sk 

 
 

 

 

 

 

 
Príloha č. 15  VZN č. 10/2004  

 

Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov 

 

 
Druh poplatníka 

l  nádoba - 110 L 

(1 vývoz) 

l  nádoba - 1100L 

(1 vývoz) 

1 

 

Právnické osoby – nepodnikatelia 24,- Sk 240,- Sk 

2 

 

Fyzické osoby – podnikatelia  

Právnické osoby - podnikatelia 

31,- Sk 310,- Sk 

 

 
 


