
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

č.  8/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
 



 
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Spišská Belá 

 

číslo  8/2019 

zo dňa 12. 12. 2019 
 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej podľa § 4 ods. 3 písm. c) 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 v znení 

neskorších predpisov 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 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 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).  

( 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 

Sadzba dane 

 

 

Ročná sadzba dane z pozemkov je určená nasledovne: 
 



Hodnota pozemku 

určená správcom dane pre účely základu dane z pozemku 
Správca dane: Mesto Spišská Belá 

1. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté 

porasty  

Pre k. ú. Spišská Belá:         0,55 % 

Pre k. ú. Strážky:                 0,76 % 
2.  Záhrady                                              0,72 % 

3. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                              0,72 % 

4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 

s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 

plochy  

 
                                             0,47 % 

5. Stavebné pozemky                                              0,58 % 

 
§ 4 

     Výpočet dane z pozemkov 
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa 

§ 3 tohto nariadenia.  

 

Základom dane z pozemkov pre pozemky v § 3 ods. 1 je hodnota pozemku bez porastov 

určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku: 

- orná pôda pre kataster Spišská Belá .....   0,2974 €/m2,      TTP ......................    0,0541 €/m2 

- orná pôda pre kataster Strážky ..............   0,2791 €/m2,     TTP  .....................    0,0408 €/m2 

     

Základom dane z pozemkov pre pozemky uvedené v § 3 ods. 2 a 3 je hodnota určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v zákone 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku v prílohe č. 2: 

- záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy .........   2,12 €/m2 

- stavebné pozemky ...............................................................  21,24 €/m2 
 

Daň zo stavieb 

§ 5 

Sadzba dane 
Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy a príplatku za podlažie je 

určená nasledovne: 

 Ročná sadzba dane zo stavieb 

 Za prvé nadzemné 

podlažie 

€/m2 

Príplatok za podzemné 

a ostatné nadzemné 

podlažie -   €/m2 
1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu 
 

  0,125 
 

0,039 
2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby  pre 

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu 

 
 

 0,125 

 
 

0,039 

3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 

 
 

 0,461 
 

0,039 
4. samostatne stojace garáže    0,487 0,039 
5. stavby hromadných garáží                0,487 0,039 
6. 

 
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou    0,487 0,039 

7. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby 

slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

 
    1,296 

 
0,039 

8. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

 
   1,296 

 
0,039 

9. ostatné stavby neuvedené v stĺpci 1 až 8 
 

     0,143  0,039 



 
§ 6 

Výpočet dane zo stavieb 

 

( 1 ) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin výmery zastavanej plochy v m² a ročnej sadzby dane zo 

stavieb uvedené § 5 tohto nariadenia. 

( 2 ) Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta podľa ods. 1 zvýšenej o súčin počtu 

ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne 

sadzby dane, uvedené v § 5 tohto nariadenia, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. 

 

 

 

Daň z bytov 

§ 7 

Sadzba dane 
Ročná sadzba dane z bytov je určená nasledovne:  

a) v prípade bytu je 0,139 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu , 

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

priestoru vo výške určenej v § 5 tohto nariadenia (ako pre daň zo stavieb), podľa druhu nebytového 

priestoru.  

 

§ 8 

Výpočet dane z bytov 
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m² a 

ročnej sadzby dane podľa § 7 tohto nariadenia. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

DAŇ ZA PSA 

 

§ 9 

Sadzba dane 

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok  

a) je 30,- € za psa chovaného v byte bytového domu  

b) je 20,- € v ostatných prípadoch.  

 

§ 10 

Oslobodenie od dane 
Od dane sú oslobodené:  

a) služobné psy ozbrojených zložiek a ozbrojených síl Slovenskej republiky,  

b) psy, ktorých držiteľmi sú fyzické osoby - držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S 

c) poľovnícke psy používané na poľovnícke účely.  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 11 

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, zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb a ambulantné 

poskytovanie služieb z auta 

2,00 €/m² a deň  

umiestnenie predajného zariadenia s 

občerstvením počas kultúrnych a spoločenských 

podujatí 

 
6,00 €/m² a deň 



umiestnenie stavebného zariadenia  0,20 €/m² a deň  
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a 

iných atrakcií 
0,20 €/m² a deň  

umiestnenie skládky materiálu 0,20€/m² a deň  
umiestnenie reklamného zariadenia 2,00 €/m² a deň 

umiestnenie zariadenia na propagáciu politickej 

strany 
10,00 €/m2 a deň 

 

 

 
§ 12 

Určenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami 
Verejnými priestranstvami na účely tejto dane sú miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, 

spevnené plochy a trhové miesta v k. ú. Spišská Belá a k. ú. Strážky, o ktorých využití na účely 

uvedené v § 11 tohto nariadenia rozhodne primátor mesta, resp. ním poverený zamestnanec mesta.  

 

§ 13 

Oznamovacia povinnosť 
Vzor písomného oznámenia o vzniku alebo zániku k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva 

je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.  

 

§ 14 

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,  

b) na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať 

viac ako 30 dní. 

 

 

 

PIATA ČASŤ  

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

§ 15 

Sadzba dane 
Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.  

 

§ 16 

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. 

 

§ 17 

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) polročne a to do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí 

príslušného kalendárneho polroka. 

( 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.  

 

§ 18 

Vyrubenie dane a spôsoby odvodu dane 
( 1 ) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka nasledovným spôsobom:  

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 konca mesiaca 

nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho polroka.  

 

§ 19 

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) výška zaplatenej dane.  

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

rokov od vystavenia potvrdenia.  

 

ŠIESTA ČASŤ 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§ 20 

Sadzba dane 
Sadzba dane je 40,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.  

 

§ 21 

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. 

 

§ 22 

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.  

 

§ 23 

Oslobodenie od tejto dane 

 

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

 

 

 

 

SIEDMA ČASŤ 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

§ 24 

Sadzba dane 
Sadzba dane je určená za nevýherné hracie automaty nasledovne:  

a) 67,00 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,  

b) 40,00 € za jeden mechanický prístroj – biliard a kalendárny rok.  

 

§ 25 

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.  

§ 26 

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.  

 

ÔSMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIE 

 

§ 27 
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sa 

nebude vyrubovať, ak jej výška v úhrne nepresiahne sumu troch eur. 

 

 

 

 



DEVIATA ČASŤ 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

(ďalej len „poplatok“) 

 

§ 28 

Sadzba poplatku 

Mesto určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného 

kalendárneho roka. 

(1) Sadzba poplatku pre poplatníkov, ktorými sú: 

a) fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo sú oprávnené užívať  

    nehnuteľnosť, je 0,0667 €/deň/osobu, 

b) právnické osoby – nepodnikatelia,  je 2,16 €/1 odvoz/1 nádoba 110L  alebo 21,66 €/1 odvoz/ 

    1 nádoba 1100 L, s vývozom 1 krát za 7 dní, alebo za 14 dní, 

c) podnikatelia, je 2,81 €/1 odvoz/1 nádoba 110L  alebo 28,12 €/1 odvoz/1 nádoba 1100L, s vývozom              

1 krát za 7 dní, alebo za 14 dní. 

2) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad 

a) sadzba poplatku za jeden  kilogram drobných stavebných odpadov je 0,0354 € 

    Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo na zbernom dvore 

poverenému zamestnancovi mesta, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný 

doklad. 

(3) Mesto, resp. organizácia ním poverená na zber a prepravu odpadu, určí po predchádzajúcom 

prerokovaní s poplatníkom podľa ods. 1 písm. b) a c), počet a veľkosť (druh) požadovaných zberných 

nádob, ako aj frekvenciu odvozu komunálneho a stavebného odpadu, ktoré bude daný poplatník 

používať na zber odpadu (príloha č.2). 

 

§ 29 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 
(1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi podľa § 28 ods. 1 písm. a) tohto 

nariadenia z dôvodu zmeny bydliska, úmrtia a poplatníkovi podľa § 28 ods. 1 písm. b) a c) z dôvodu 

ukončenia prevádzky na území mesta. 

(2) Mesto na základe oznámenia poplatníka zníži sadzbu poplatku o 50 % poplatníkovi, ktorý 

relevantným spôsobom preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo 

nezdržiaval na území mesta, ktoré poplatník preukazuje  

a) pracovnou zmluvou alebo potvrdením o zamestnaní v zdaňovacom období a dokladom 

o zabezpečení ubytovania 

b) potvrdením o návšteve školy žiaka/študenta s dennou formou štúdia, ktorý navštevuje školu mimo 

územia SR 

c) žiadosťou, ktorá obsahuje údaje meno a priezvisko, rodné číslo/dátum narodenia žiaka/študenta, 

ktorý študuje na území SR. 

(3) Mesto odpustí poplatok poplatníkovi  

a) v prípadoch uvedených v odseku 2 za podmienky, ak poplatník mestu hodnoverne 

preukáže, že poplatok zaplatil na inom mieste svojho pobytu na Slovensku alebo hodnoverne 

preukáže svoj dlhodobý pobyt v zahraničí potvrdením o pobyte, alebo 

b) ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 dní v zdaňovacom období, ktoré 

poplatník preukazuje čestným prehlásením, alebo 

c) ak je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.  

(4) Mesto zníži sadzbu poplatku o 30 % osobám, ktoré sú staršie ako 62 rokov a osobám, ktoré 

predložia preukaz ŤZP alebo ŤZP-S s dobou jeho platnosti. Pre posúdenie veku poplatníka je 

rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmenu veku počas zdaňovacieho obdobia  sa 

neprihliada. 

 

 

 

 

 

 



 

DESIATA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 30 

Označenie platby 
( 1 ) Daňovník je povinný označiť platbu za miestne dane spôsobom, ktorý je uvedený v rozhodnutí:  

a) číslo bankového účtu IBAN:  SK8602000000000027020562 

b) variabilný symbol: číslo rozhodnutia  

c) konštantný symbol: 0308  

( 2 ) Poplatník je povinný označiť platbu za poplatok spôsobom, ktorý je uvedený v rozhodnutí:  

a) číslo bankového účtu IBAN:  SK0202000000001598888159 

b) variabilný symbol: číslo rozhodnutia  

c) konštantný symbol: 0308  

 

§ 31 

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

poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní.  

 

JEDENÁSTA ČASŤ 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 32 

Záverečné ustanovenia 

 

( 1 ) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 3/2018 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta č. 8/2014.  

(2) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 12.12.2019                 

uznesením č. 227/2019 

(3) Toto nariadenie mesta nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v 

Spišskej Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

§ 33 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.  

 

 

 

 

         Jozef Kuna 
                   primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doložky:  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli mesta: 

 

 

 

dňa: 26.11.2019 pečiatka    podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  

vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta: 

 

 

 

dňa: 13.12.2019 pečiatka    podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1    

 

Oznámenie 

vzniku/zániku* daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva 

 
 

Správca dane: Mesto Spišská Belá 

sídlo: Petzvalova 18, Spišská Belá 

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

rozhodujúce pre výpočet dane.  
 

Spišská Belá, ….................... 
 
Odtlačok pečiatky:  

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

podpis daňovníka                  
 

* čo sa hodí - vyplniť a podčiarknuť! 

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 užívaného verejného priestranstva 

 

m² 

Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva: 

- * umiestnenie predajného zariadenia, resp. zariadenia slúžiaceho na       

     poskytovanie služieb      

- * umiestnenie predajného zariadenia s občerstvením počas kultúrnych a    

     spoločenských podujatí konaných mestom 

- * umiestnenie stavebného zariadenia 

- * umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 

- * umiestnenie skládky  

- * umiestnenie reklamného zariadenia 

- * ambulantné poskytovanie služieb z auta 

 

*deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva  

*deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva  

Iné záznamy daňovníka 
 

 

  



 

Príloha č. 2    

 

 

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 

množstevnom 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. 3 

EVIDENCIA PSOV 

Mesta Spišská Belá  

 

Evidenciu vedie :  Mestský úrad v Spišskej Belej, ekonomický odbor 

    

Evidenčné číslo psa :  Meno psa  

Vek psa  (v mesiacoch)  

 

Plemeno psa  

Tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má  

Meno a priezvisko vlastníka psa  

 

Adresa trvalého (prechod.) pobytu vlastníka psa  

 

Meno a priezvisko držiteľa psa (len ak ide o inú 

osobu ako vlastník psa) 

 

 

Adresa trvalého (prechod.) pobytu držiteľa psa  

 

Adresu miesta chovu psa (1)  

 

Skutočnosť, či pes pohrýzol človeka (2)  

Zápis do evidencie vykonal: 

(meno a priezvisko zamestnanca)  

 Podpis: 

Dátum zápisu do evidencie:  

Úhyn psa (dátum)  

 

Strata psa 

(dátum) 

 

Ukončenie chovu psa  

(dátum) 
 

 

Miesto, kde bude 

chov psa 

pokračovať 

 

Výmaz z evidencie vykonal: 

(meno a priezvisko zamestnanca)  

 

 

Podpis: 

Dátum výmazu:  

Iné záznamy: 

 

(1) len ak sa miesto chovu psa nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa 

(2) len ak pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej 

obrane alebo v krajnej núdzi 

 

 

Strana  



 

 

 
Príloha č. 4   

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 lôžok)    

 

 

*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 ! 

 



Dôvodová  správa  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

Mesta Spišská Belá 

číslo 8/2019  

  

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je nahradiť predchádzajúce všeobecne záväzné 

nariadenie mesta č. 8/2014 doplnené VZN č. 8/2015, 3/2018 a 3/2019 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Mesto z dôvodu plnenia úloh, ktoré zákonom boli prenesené na samosprávy a nie sú kryté 

finančnými prostriedkami zo strany štátu, z dôvodu nižšieho nárastu podielových daní, pristupuje 

k zmenám sadzieb výpočtu daní a poplatkov. Naviac sa zmenila aj príslušná daňová legislatíva, ktorú 

bolo potrebné zapracovať do VZN. 

Na potrebu zvyšovania miestnych daní opakovane upozorňuje samosprávy miest a obcí 

Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR a finančný inštitút INEKO – nielenže tieto dane 

sú nízke, ale je nevyhnutné zvýšiť výnosy z nich kvôli rýchlejšie narastajúcim výdavkom ako príjmom 

v rozpočtoch obcí a miest. 

Podľa dostupných a medializovaných informácií k úprave miestnych daní a poplatku za 

komunálny odpad pristupuje väčšina miest a obcí na Slovensku. Dôvody, pre ktoré mesto Spišská Belá 

pripravila návrh nového VZN, ktoré obsahuje aj návrh na zvýšenie miestnych daní a poplatku za 

komunálny odpad, uvádzame v nasledovnom texte. 

 

Oblasť daní 

Dôvodom zvýšenia daní je: 

1. Nárast nových výdavkov miest a obcí v dôsledku zmeny legislatívy a uloženia nových úloh 

samosprávam, napríklad tzv. chodníková novela, „obedy zadarmo“, rekreačné poukazy, zvýšenie 

platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, dvojnásobné 10 %-né zvýšenie platov 

všetkých zamestnancov vo verejnej službe, novela zákona o sociálnych službách (zvýšené platby 

neverejným poskytovateľom), ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane od budúceho roka 

a mnohé ďalšie nové úlohy (zavedené zmenou legislatívy prijatou v Národnej rady SR). 

2. Nárast doterajších výdavkov každoročne o infláciu – okrem nových vyššie uvedených výdavkov 

každoročne narastajú bežné výdavky o nárast cien za vstupné tovary a služby, každoročnú infláciu je 

potrebné zohľadniť v rozpočte mesta. 

3. Pokles nárastu tzv. podielových daní – čiže výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

Tento výnos je kľúčovým príjmom rozpočtu obcí a miest. Aktuálna prognóza vývoja výnosu z tejto 

dane pre rok 2020 predpokladá, že oproti plánovanému výnosu v roku 2019 bude vyšší, ale len o 2,5 – 

3 % (v roku 2019 bol tento nárast na úrovni 7-8 %). Ale (skládkovné) výdavky obcí majú narásť 

v budúcom roku o cca 9-10 %, takže je zjavné, že mestám a obciam budú chýbať potrebné zdroje. Ak 

mesto nechce znižovať doterajší rozsah svojich služieb, resp. nechce škrtnúť niektoré už štandardné 

aktivity mesta, je nevyhnutné zvýšiť aj miestne dane. 

 

Či navýšenie miestnych daní bude postačovať na vykrytie rozdielu medzi chýbajúcimi príjmami 

a novými výdavkami, ukáže až čas, nakoľko ani výška nových výdavkov sa nedá presne odhadnúť 

a zároveň ani plánovaný príjem zo zvýšených miestnych daní nebude 100 % . 

 

Vypracovaná analýza mesta Spišská Belá za roky 2016 – 2019 ukazuje, že v pozorovanou období 

boli dane zvyšované max. o 5 %, alebo nedošlo k ich zvýšeniu. Porovnaním s okolitými mestami 

(Svit, Kežmarok) sú v súčasnosti sadzby nižšie min. o 25 %. V predloženou návrhu je 20 %-tné 

navýšenie sadzieb daní z pozemkov, stavieb a bytov. Pri daniach zo stavieb na účely podnikania sa 

navyšujú sadzby o 15 %. Postupné zbližovania sadzieb medzi podnikateľmi/právnickými osobami a na 

druhej strane fyzickými osobami (rozdiel medzi sadzbami pre fyzické osoby nesmie byť väčší ako 10-

násobok sadzby pre podnikateľov, resp. právnické osoby) dosiahne hodnotu 10,37. Okrem toho sa 

upravujú sadzby dane za psov, za užívanie verejného priestranstva, sadzby dane za ubytovanie z 

pôvodnej sadzby 0,40 € na osobu a prenocovanie na 0,50 €, daň za nevýherné hracie prístroje 

z pôvodnej sumy 34 Eur na 40 Eur za 1 prístroj a rok (biliard) a sadzba za jeden predajný automat 

z pôvodnej sumy 34 Eur na 40 Eur.  



 

Oblasť poplatkov 

Dôvodom zvýšenia poplatkov je: 

1. Nízka miera triedenia odpadu na území mesta, len 35,5% za rok 2018. 

2. Zvýšenie úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke odpadov – prevádzkovateľ skládky 

zvýši výšku úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke z 22,80 Eur na 30 Eur za 1 tonu 

dovezeného odpadu na skládku (táto suma má do budúcna ešte narastať) a teda kým v roku 2019 obec 

zaplatila za uloženie na skládke tzv. úložné v celkovej sume 47 880 Eur, tak v roku 2020 zaplatí tzv. 

úložné v celkovej sume 63 000 Eur. 

3. Medziročné zvýšenie nákladov na zber a odvoz komunálneho odpadu na skládku (nárast nákladov 

v dôsledku zmeny legislatívy - najmä nárast mzdových nákladov – zvýšenie min. mzdy, zavedenie 

príplatkov, a pod.) 

4. Od roku 2019 – štát zaviedol nový poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke 

(poplatok sa platí do štátneho rozpočtu za každú tonu uloženého dopadu) – výška tohto poplatku za 1 

tonu odpadu závisí od kvality triedenia komunálneho odpadu – teda od množstva vytriedeného odpadu 

– čím lepšie triedime odpad a viac vyseparujeme, tým je tento poplatok nižší. Ale každoročne sa 

sadzba tohto poplatku zvyšuje. Vzhľadom na mieru triedenia odpadu (len 35,5 %) mesto od januára 

2019 platí poplatok vo výške 8 Eur za každú tonu odpadu. Od roku 2020 sa tento poplatok 

automaticky zvýši na sumu 13 Eur (môže však dosiahnuť max. 26 Eur) za každú tonu odpadu, ak sa 

v obci nezlepší miera triedenia odpadu. 

Pre porovnanie: v priemere sa ročne v meste vyprodukuje a vyvezie na skládku odpadov komunálny 

a objemný odpad v celkovom množstve cca 2 100 ton. Kým v roku 2019 zaplatí mesto vyššie uvedený 

poplatok za uloženie odpadu vo výške cca 16 800 Eur (2 100 t x 8 Eur), tak v roku v roku 2020 bude 

tento poplatok už vo výške 27 300 Eur – teda 2 100 t x 13 Eur, takže mesto zaplatí viac o 10 500 € za 

uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku (okrem toho ešte platí 

úložné prevádzkovateľovi skládky). Ak by % separácie za rok 2019 bolo nižšie ako v r. 2018, tak za 

uloženie 1 t komunálneho odpadu zaplatí mesto 22 Eur (alebo 24 Eur/t, max. 26 Eur/t), čo predstavuje 

pri 2 100 t komunálneho odpadu sumu 46 200 Eur a teda možné zvýšenie o 29 400 Eur oproti roku 

2019. 

5. Podľa zákona poplatníci majú znášať – uhradiť všetky zákonom určené náklady na nakladanie 

s komunálnym odpadom na území mesta. Mesto nesmie doplácať na nakladanie s týmto odpadom 

z iných príjmov mesta ako z vybraného poplatku za komunálny odpad. V opačnom prípade sa 

porušuje zákon o rozpočtových pravidlách, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana náklady na 

nakladanie s komunálnym odpadom z iných príjmov ako z vybraného poplatku. Takéto konanie obce 

je označované ako nehospodárene nakladanie s verejnými financiami (v rozpore so zákonom č. 

583/2004 Z. z.) – takýto záver je konštatovaný aj v kontrolných zisteniach a súhrnných správach 

Najvyššieho kontrolného úradu SR – ten upozorňuje obce a mestá na porušovanie tohto zákona, 

nakoľko výška tohto poplatku nepostačuje na úhradu výdavkov na nakladanie s komunálnym 

odpadom. 

 

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad boli v meste Spišská Belá v sledovanom 

období r. 2016 – 2019 zvýšené jedenkrát o 3 %. Výdavky za zvoz a uloženie komunálneho odpadu na 

skládku musia byť v plnej výške kryté poplatkami od občanov, právnických osôb a od 

podnikateľských subjektov (priemyselný odpad z podnikania si zabezpečujú  podnikateľské subjekty 

zmluvne s Mestským podnikom Spišská Belá). Návrh nariadenia ponecháva možnosť zníženia, 

odpustenia, či vrátenia tohto poplatku za presne stanovených podmienok. V predloženom návrhu sú 

sadzby poplatku pre poplatníkov zvýšené o 30 %, pri fyzických osobách z pôvodných 18,72 

Eur/osobu/rok na sumu 24,41 Eur/osobu/rok čo predstavuje nárast o 5,69 Eur/osobu/rok. 

Nárast poplatku v budúcnosti môže zmierniť lepšie triedenie komunálneho odpadu občanmi 

mesta, právnickými osobami a podnikateľskými subjektami.  

 

Spišská Belá 18.11.2019 

 

Návrh spracovali: Ing. Veronika Kováčiková, Bc. Daniela Hudačeková a Gabriela Štefaniaková 

 

Návrh predkladá:  Jozef Kuna, primátor mesta 


