
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

č. 8/2021 
ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN mesta Spišská Belá č. 7/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
 



 
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Spišská Belá 

 

Číslo 8/2021 

zo dňa 16. decembra 2021    

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Spišská Belá č. 7/2020 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“), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 7/2020 z 10.12.2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto: 

 

 

1)  Súčasné znenie § 28 bod 4 Sadzba poplatku sa mení v bode 1 až 2a) nasledovne: 

Mesto určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za kuchynský 

bioodpad 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 0,090 €/deň/osobu, 

b) právnické osoby – nepodnikatelia, je 3,17 €/1 odvoz/1 nádoba 120 litrová,  alebo 29,14 €/1 

odvoz/ 1 nádoba 1 100 litrová, s vývozom 1 krát za 7 dní, alebo 14 dní, 

c) podnikatelia, je 4,13/€/1 odvoz/1 nádoba 120 litrová, alebo 37,84 €/1 odvoz/1 nádoba/1 100 

litrová, 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 0,051 €. 

 

 

2) Záverečné ustanovenie bod 5 sa mení nasledovne: 

1. Týmto nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 7/2020 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

2. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 

16. decembra 2021 uznesením č. .../2021. 

3. Toto nariadenie mesta nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom 

v Spišskej Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.  

 

 

 

         Jozef Kuna 
                   primátor mesta 



 

Doložky:  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli mesta: 

 

 

dňa: 30. 11. 2021      pečiatka    podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  

vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta: 

 

 

dňa: 17. 12. 2021  pečiatka    podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta: 

 

 

dňa: 31. 12. 2021  pečiatka    podpis: ................................. 

 

 

Dôvodová  správa  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

Mesta Spišská Belá 

číslo 8/2021  

 

Mesto z dôvodu nižšieho nárastu podielových daní a z dôvodu narastajúcich cien za uloženie 

komunálneho odpadu na skládke TKO, pristupuje k zmenám sadzieb výpočtu daní a poplatkov. 

V súčasnosti mesto platí za uloženie zmesového komunálneho odpadu 30 eur za tonu zbernej 

spoločnosti, ktorou je Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a poplatok za úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu 18 eur za tonu. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Spišská Belá 

je v súčasnosti na úrovni 42,62 %. Pri udržaní tejto úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v roku 

2022 mesto bude naďalej platiť sadzbu vo výške 18 eur za tonu. Pokiaľ by percento vytriedenia 

komunálneho odpadu bolo nižšie, poplatok bude 22 eur za tonu uloženého zmesového komunálneho 

odpadu na skládku.  

Mesto počíta s prudkým nárastom ceny za uloženie 1 tony komunálneho odpadu na skládku z dôvodu 

nárastu cien energií, PHM, odpisom, údržby, výrobnej a správnej réžie. 

V predloženou návrhu sa počíta s 15 %-tným navýšením poplatkov za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady a kuchynský bioodpad na osobu a deň. 

Nárast poplatku v budúcnosti môže zmierniť lepšie triedenie komunálneho odpadu občanmi mesta, 

právnickými osobami a podnikateľskými subjektami.  

Právnické osoby a podnikateľské subjekty sú povinné nakladanie s priemyselnými odpadmi, ktoré 

vznikajú v rámci ich podnikateľskej činnosti, si zabezpečiť priamo so spoločnosťou, ktorá v meste 

zabezpečuje zber, zvoz komunálneho odpadu a to Mestským podnikom Spišská Belá s.r.o., alebo 

priamo dovážať na zberný dvor vyseparované komodity zo svojich prevádzok.  

 

Spišská Belá 30. 11. 2021 

 

Návrh spracovali: Ing. Veronika Kováčiková, Bc. Daniela Hudačeková  

 

Návrh predkladá: Jozef Kuna, primátor mesta 


