Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Spišská Belá
číslo 8/2004
zo dňa 29.9.2004
ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/1995
o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 369/1990 Zb./ a § 1 ods.
1 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len
zákon č. 544/1990 Zb./ vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1995 o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov:
PRVÁ ČASŤ
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/1995 sa mení nasledovne:
1. Toto nariadenie sa dopĺňa o nový § 5, ktorý znie:
§5
Poplatok za pobyt:
(1) Poplatok za pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
(2) Poplatok neplatí:
a/ nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP /zdravotne ťažko postihnutý
so sprievodcom/ a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b/ vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v meste, jeho manželka
/manžel/, príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel /manželka/ týchto osôb a ich deti,
c/ príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky /manžela/
a manželia týchto osôb a ich deti.
(3) Poplatok v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba,
ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
(4) Sadzba poplatku je 10,- Sk za osobu a prenocovanie.

DRUHÁ ČASŤ
1. Zrušuje sa § 9 tohto nariadenia /poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov/

2. Zrušuje sa § 4 /poplatok za ubytovaciu kapacitu/ a § 10a /poplatok za reklamu/ tohto
nariadenia s účinnosťou od 1.1.2005.
„Poplatok z reklamy mesto vyberá za predpokladu, že poplatková povinnosť vznikla do
31.12.2004“.
TRETIA ČASŤ
1. Ostatné časti VZN č. 1/1995 ostávajú bez zmien.
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 17.9.2004 a schválené Mestským
zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 07.10.2004 ako uznesenie číslo 147/2004.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia, s výnimkou nového §
5 a II. časti 2. bodu tohto nariadenia, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2005.
V Spišskej Belej dňa 07.10.2004

................................
JUDr. Štefan Bieľak
primátor mesta

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta:
Dňa:17.9.2004
pečiatka
podpis

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené /publikované/ na úradnej tabuli mesta:
Dňa: 08.10.2004
pečiatka
podpis

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 22.10.2004.
Pečiatka
podpis

