
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 7/2007 

 zo dňa 13.12.2007 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 

mesta Spišská Belá č. 10/2004 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 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 

a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 82 ods. 1, 3 a  4, § 83, § 98 zákona 

NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):  

 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 10/2004 z 10.12.2004 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Spišská Belá č. 4/2005 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2006  sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. V § 3ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster")" a v písmene 

b) sa na konci pripájajú tieto slová: "nehnuteľností (ďalej len "kataster")". 

 

2. V § 3 ods. 4 druhá veta znie: "Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje 

jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.". 

 

3. V § 4 ods. 2 písm. b) sa na  konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová    "celoštátne železničné 

dráhy a regionálne železničné dráhy". 

 

4. V § 4 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ktorá je predmetom 

dane zo stavieb podľa § 8 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z 

bytov podľa § 12.". 

 

5. V § 5 ods. 2 sa za slová "hodnota pozemku" vkladajú slová "bez porastov". 

  

6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

"§ 6a 

Výpočet dane z pozemkov 

 

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 6.". 

 

7. V § 7 ods. 4 druhá veta znie: "Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje 

jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.". 

 

8. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie: 

"a) stavby na bývanie a drobné stavby,   ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, ". 

 

  

9. V § 10 odsek 4 znie: 

"(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za 

podlažie podľa odseku 1, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby 



využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.". 

 

10.  Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

"§ 10a 

Výpočet dane zo stavieb 

 

(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12. 

(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby 

dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 3. Do 

počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé 

nadzemné podlažie. 

(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 10 ods. 1 a príplatok za 

podlažie podľa § 10 ods. 2, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako 

súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby 

zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 10 ods.2.". 

 

11. V § 11 ods. 2 druhá veta znie: "Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje 

jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.". 

 

12. V § 14 písm. a) znie:   

„a) v prípade bytu je 2,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu  “ 

 

13.  Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

"§ 14a 

Výpočet dane z bytov 

 

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 13 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 14.". 

 

  

14. V § 16 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia 

príklepu súdom". 

 

15.  V § 16 ods. 3 sa za slovo "dňa" vkladajú slová "nasledujúceho po dni". 

 

16. V § 15  ods. 1  sa dopĺňa písmeno g): 

 "g) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.". 

 

17.  V § 17 ods. 1  sa na konci sa pripája táto veta: "Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je 

pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 15 . 

 

18.  V § 17 ods. 2 druhej vete sa slová "ten, koho" nahrádzajú slovami "zástupca, ktorého". 

 

19. V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili 

spoluvlastníci, oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, 

ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane.". 

 

20. V § 18 odsek 1 znie: 

"(1) Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 

obdobia.". 

 

21. V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

"(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi, začínajúc 

mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného 

zdaňovacieho obdobia.". 

 

Doterajší odsek  2 sa označuje ako odsek  3 . 

 

22. V § 19 odsek 1 znie: 

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

a) daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe je splatná  

            1.  naraz do do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru , ak ročná výška dane 

nepresahuje 500,-Sk,  

     2.  v dvoch splátkach, a to vo výške 50 % dane do  15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 



platobného výmeru   a 50 % dane do 4 mesiacov  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru  , 

ak ročná výška dane presahuje 500,-Sk,  

b) daň z nehnuteľností vyrubená právnickej osobe je splatná 

            1.  naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru , ak ročná výška dane 

nepresahuje 10.000,-Sk,  

     2.  v dvoch splátkach, a to vo výške 50 % dane do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru  a 50 % dane do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru , 

ak ročná výška dane presahuje 10.000,-Sk.  

  

23. § 25 vrátane nadpisu znie: 

"§ 25 

Oznamovacia povinnosť,  

vyrubenie dane a platenie dane 

 

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

povinnosti. 

(2) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

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

príslušného zdaňovacieho obdobia.   

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť 

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

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 

zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

(5) 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. ".  

 

24.  Vypúšťa sa § 26. 

 

  

25. Doterajší  § 28 sa nahrádza novým znením :  

  

§ 28 

Predmet dane 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 

  

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

Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona. 

 

(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.  

 

  

26. § 32 vrátane nadpisu znie: 

"§ 32 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

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

osobitného užívania verejného priestranstva.". 

 

27.  Doterajší  § 34 sa nahrádza novým znením : 

 

"§ 34 

Oznamovacia povinnosť,  

vyrubenie dane a platenie dane 

 

(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

(2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru.   



(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku 

daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok 

na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.  

( 4) Daňovník môže daň   zaplatiť týmito spôsobmi: 

a) v hotovosti priamo do pokladne mesta, 

b) bezhotovostným prevodom na účet mesta. ". 

  

28. Vypúšťa sa  § 35.  

 

29. V § 38 sa slovo "zariadení“ nahrádza slovami "zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis ". 

 

30. V § 48 sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa tento text: "a sú umiestnené v priestoroch prístupných 

verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej 

dopravy.". 

 

31.  § 53 vrátane nadpisu znie: 

"§ 53 

Oznamovacia povinnosť,  

vyrubenie dane a platenie dane 

 

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

povinnosti.  Vzor písomného oznámenia o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti je uvedený v prílohe č. 7 

tohto nariadenia .   

(2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru.  

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

príslušného zdaňovacieho obdobia.   

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť 

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

zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 

zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.". 

 

32.  § 56 vrátane nadpisu znie 

 § 56 

Oslobodenie od tejto dane  

 

Od dane je oslobodený predajný automat, ktorý je prevádzkovaný v priestoroch správcu dane.   

 

 

33.  § 63 vrátane nadpisu znie: 

"§ 63 

Oznamovacia povinnosť,  

vyrubenie dane a platenie dane 

 

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

povinnosti. Vzor písomného oznámenia o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti je uvedený v prílohe č. 8 tohto 

nariadenia . 

(2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru. 

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

príslušného zdaňovacieho obdobia.   

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť 

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

zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane 

zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.". 

 

 

34.  § 73 vrátane nadpisu znie: 

 

§ 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 nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak ročná 

výška poplatku nepresahuje 500,-Sk;  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, ak ročná výška poplatku presahuje 500,-Sk  : 

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

právoplatnosti platobného výmeru,   

2./ druhá splátka vo výške 50 % vyrubeného poplatku je splatná v lehote do 4 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.   

  

( 2 ) 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 v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného, 

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 nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru ,  

2./ druhá splátka vo výške 50 % vyrubeného poplatku je splatná v lehote do 4 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.   

 

( 3 )  Platiteľ poplatku podľa odseku 1 alebo 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. 

 

   

35. V § 82 odsek 2 znie: 

"(2) Daň  a poplatok podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol. Splátky dane podľa tohto 

nariadenia sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.". 

  
 

36.  Doterajšie prílohy č. 1, 2, 13, 14 a 15  sa nahrádzajú týmito novými prílohami č. 1, 2, 13, 14 a 15 : 

 

  

 

Príloha č. 1   

 

 

Hodnota pozemku 

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

 

Správca dane : Mesto Spišská Belá                                                     

1.  

Orná pôda 

Pre k.ú. Spišská Belá: 

 0,29 %   

Pre k.ú. Strážky : 

0,30 %   

 

2.  

Trvalý trávnatý porast 

Pre k.ú. Spišská Belá: 

 0,34 %   

Pre k.ú. Strážky : 

0,45 %   

 

3.  

Záhrady 

 

0,44 %   

4.  

Lesné pozemky 

 

 0,28 %   

5.  

Rybníky 

 

0,28 % zo   



6.  

Zastavené plochy a nádvoria 

 

0,44 %   

7.  

Stavebné pozemky 

 

0,35 %   

8.  

Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 

 

0,44 %   

  

  

 

 

Príloha č. 2     

  

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  

 

2,- 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  

 

 

2,20 Sk/ m2 

 

 

1,-Sk/m2 

3. stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 

individuálnu rekreáciu  

 

6,60 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  

 

8,80 Sk/m2 

 

1,-Sk/m2 

5. priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu 

 

26,40 Sk/ m2 

 

1,-Sk/m2 

6. stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu 

 

26,40 Sk/ m2 

 

1,-Sk/m2 

7. ostatné stavby 

 

 

2,60 Sk/ m2 

 

1,-Sk/m2 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 13    

 Sadzba miestneho poplatku pre fyzické osoby 

 

 

Poplatník 

na 1 deň  na 1 rok  

  Každá fyzická osoba   

( každý člen domácnosti)  

1,288 Sk 470,- Sk 

 

  

 

  

 

Príloha č. 14    

Osobitná  sadzba miestneho poplatku pre fyzické osoby 

 

 

Poplatník 

Osobitná sadzba   Poplatok 

 na 1 rok  

1 

 

študent strednej školy alebo vysokej školy, ak má dennú 

internátnu formu štúdia 

40 % z poplatku  

podľa prílohy č. 13 

188,-Sk 

2 Dieťa do 3 rokov veku 60 % z poplatku 282,-Sk 

3 Fyzická osoba staršia ako 65 rokov veku 70 % z poplatku 329,-Sk 

4 Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP- S 70 % z poplatku 329,-Sk 

 

  

 

Príloha č. 15    

 

Sadzba miestneho poplatku pre právnické osoby a podnikateľov  

 

 

Druh poplatníka 

l  nádoba - 110 L 

(za 1 odvoz) 

l  nádoba – 1100 L 

( za 1 odvoz) 

1 

 

Právnické osoby – nepodnikatelia 42,- Sk 420,- Sk 

2 

 

Fyzické osoby – podnikatelia  

Právnické osoby - podnikatelia 

54,- Sk 540,- Sk 

 

  

37. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa  13.12.2007 

uznesením č. 162/2007. 

 

38. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2008.  

 

  

 

 

 

 

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

                                                                                             JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                             primátor mesta 

  

 

 

 

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

tabuli mesta: 

 



 

 

 

dňa :  28.11.2007                    pečiatka                                podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

 

dňa : 14.12.2007                    pečiatka                                      podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

 

 

dňa :     31.12.2007                    pečiatka                                       podpis: ............................ 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dôvodová  správa  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  



Mesta Spišská Belá 

číslo 7/2007 zo dňa 13.12.2007 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 

10/2004 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

1. ČASŤ : 

 

Národná rada SR prijala zákon č. 538/2007 Z.z. , ktorým sa menil a dopĺňal zákon NR SR č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné novelizovať aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská 

Belá č. 10/2004 z 10.12.2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v súlade s uvedenou zmenou citovaného zákona.  

 

2. ČASŤ : 

 

Okrem toho sa uvedené VZN mesta č. 10/2004 navrhuje zmeniť aj z dôvodu potreby zvýšenia 

sadzby dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

 

U sadzieb dane z pozemkov a dane zo stavieb sa navrhuje zvýšenie o 10%, ktoré zodpovedá 

inflácii za obdobie 3 rokov dozadu. V prípade tejto dane však treba povedať, že jej výška nebola 

upravená ani v roku 2004 pri prijatí VZN č. 10/2004, t.j. výška bola prevzatá z predchádzajúceho 

obdobia (z roku 2002). 

 

V prípade miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa vychádza 

z nasledovných skutočností : 

 
Prehľad celkových a príjmov a výdavkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Rok Príjmy   Výdavky   Ostatné výdavky 

2007 k 30.9.2007 1970 tis. Sk 3564 tis. Sk 

predpoklad k 31.12. – 

5.100 tis Sk 

245 ks zberných nádob 

2006 2099 tis. Sk 4108 tis. Sk 113 ks zberných nádob   

2005 1965 tis. Sk 3270 tis. Sk 237 ks zberných nádob   

2004 2086 tis. Sk 3938 tis. Sk 152 ks zberných nádob   

 

 

V roku 2008 budú výdavky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad , separovaný zber odpadu 

vrátane biologicky rozložiteľného odpadu a nebezpečného odpadu, nakúpené  nádoby na odpad 

a apod.  predstavovať predpokladanú sumu 5 652 tis. Sk.  

Tieto výdavky pozostávajú: 

1/ uloženie komunálneho odpadu ................................................ 1 439 tis. Sk 

2/ zber a preprava komunálneho odpadu  .................................... 2 766 tis. Sk 

3/ jarné a jesenné upratovanie (v celom meste)  ..............................150 tis. Sk 

4/ odpad  z cintorínov  ......................................................................118 tis. Sk 

5/ divoké skládky ............................................................................... 71 tis. Sk 

6/ separovaný zber ............................................................................808 tis. Sk 

7/ nebezpečný odpad ........................................................................ 100 tis. Sk 

8/ nákup zberných nádob ................................................................. 200 tis. Sk 

  

 

Pre výpočet nového poplatku za  komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa použili výdavky za 

zber, prepravu a uloženie odpadu len vo výške 3 794 tis. Sk. Ostatné výdavky vo výške 1 858 tis. Sk 



bude i naďalej znášať mesto doplácaním z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta. Takže mesto zaťaží 

obyvateľov mesta a podnikateľov pôsobiacich v meste spolu sumou 3 794 tis. Sk .  Z uvedeného 

dôvodu je nutné upraviť sadzby uvedeného poplatku, ktoré po úprave budú kryť vyčíslené celkové 

náklady len do výšky 67 %. 

Navrhovaná nová výška poplatku pre 1 fyzickú osobu je vo výške 470,- Sk ročne. Ide o nárast o proti 

pôvodne určenému poplatku , ktorý bol na 1 osobu vo výške 390,-Sk a menej. Rovnako sa 

prehodnotila výška poskytovaných zliav zo základnej sadzby uvedeného poplatku a tieto zľavy sa 

znižujú. Avšak  doterajší stav výšky poplatku a celkových príjmov na nakladanie s odpadmi v našom 

meste  bol a je dlhodobo neudržateľný, nakoľko tento poplatok sa prakticky zásadne neupravoval od 

roku 2002. A každoročný nárast nákladov na nakladanie s odpadmi na území mesta núti mesto 

každoročne míňať viac finančných prostriedkov z vlastného rozpočtu.   

  
Množstvo odpadu v meste  Spišská Belá  

v období rokov  2003 – 2006: v tonách/rok: 

 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 

Zmesový komunálny odpad TKO/ , objemný odpad 
/VOK/ a zmiešaný odpad so stavieb a demolácií 

1 683,79 1 638,27 1 444,53 1888,12 

  
papier   

0 0 8,21 10,1 

sklo 0 0 20,62 15,1 
plasty 0 0 7,39 9,4 
kovy 0 0 0 0 
farby 0 0 0,51 0,73 
oleje 0 0 0,01 0,03 
akumulátorové batérie 0 0 0,60 0,952 
Biologicky rozložiteľný odpad organický (len tzv. zelený) 0 0 52,44 62,6 

(v tabuľke je prehľad  len o množstvách odpadu, ktorý zbieralo mesto. ) 

 
Porovnávajúc posledné roky,  napriek zavedenému separovanému zberu odpadu sa množstvo 

komunálneho odpadu nezmenšuje, práve naopak – jeho produkcia narastá ako narastá aj množstvo 

uskladneného KO na skládke napriek tomu, že narastá aj množstvo vyseparovaných zložiek odpadov. 

Takže zvýšené náklady na nakladanie s odpadmi na území mesta sú spôsobené nielen bežnou infláciou 

(nárastom cien iných tovarov a služieb), ale aj nárastom celkového množstva vyprodukovaného 

odpadu v našom meste a jeho nedostatočným separovaním (len necelých 6 % z celkového množstva 

odpadu tvoria vyseparované zložky odpadu). Takže snahou nás všetkých obyvateľov mesta v záujme 

platenia čo najnižších týchto poplatkov  má byť znižovanie celkového množstva odpadu a zároveň čo 

najmasívnejšia separácia odpadu, nakoľko platí : je lacnejšia separácia odpadu ako uloženie odpadu na 

skládku (čím viac budeme separovať, tým menší bude nárast uvedeného poplatku).          

 

 

V Spišskej Belej dňa 27.11.2007 

Spracovala : Ing. Kušmíreková 

Prekladá : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta  

 

  

 


