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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 2/2012 

o poplatku 
 

 
Mesto Spišské Vlachy, Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch v zmysle § 4 ods. 3 

písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  
 
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

§ 2 
Základné ustanovenie 

Mesto Spišské Vlachy týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2013 miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 
zákona č. 582/2004 Z.z.. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, 
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku, 
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 
 

§ 4 
Množstvový zber 

V meste Spišské Vlachy je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov. 

§ 5 
Sadzby poplatku 

1. Mesto Spišské Vlachy stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý 
alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území mesta oprávnenie užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie.  
Základná sadzba poplatku pre uvedené osoby je  0,0410 EUR za osobu a kalendárny deň -  
15,00 € za osobu a rok. 
 

2. Mesto Spišské Vlachy stanovuje poplatok za množstvový zber pre právnické osoby, ktoré sú 
oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako 
na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania. 
 
Sadzby poplatkov pre množstvový zber sú nasledovné: 
a) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob o objeme    110 l 0,0277 €/ 1 l –     3,05 € 
b) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob o objeme 1 100 l 0,0122 €/ 1 l –   13,42 € 
c) za 1 liter odpadu pri zbere do   VOK o objeme  5 000 l 0,0344 €/ 1 l - 172,00 € 
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§ 6 

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku 
1. Mesto v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie 

obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia. 

2. Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách 
určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 
§ 7 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 
1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného 

predpisu doručeného mestom. 
2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej 

forme od správcu poplatku: 
a) bezhotovostným prevodom alebo, 
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo, 
c) hotovostnou platbou v pokladni Mestského úradu v Spišských Vlachoch. 

 
§ 8 

Vrátenie poplatku 
1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie 
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 
a) poplatník nesmie byť dlžníkom mesta, 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik 

práva užívania nehnuteľností a pod.), 
c) úmrtie.  

 
§ 9 

Zníženie poplatku 
 
1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré 

poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Spišské Vlachy. 

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 
dní pobytu poplatníka mimo mesta Spišské Vlachy, a to : 
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, 
b) pri práci vykonávanej mimo územia mesta alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní 

spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní. 
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 

k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 28.02. príslušného 
kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, 
nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. 

5. Zníženie poplatku na základe žiadostí a doložení dokladov: 
 

a) FO – študenti na území SR, potrebné doklady – potvrdenie o návšteve školy, ubytovaní   
        10,50 € / 0,0288 € za deň 

b) FO -  pracujúca na území SR a v zahraničí, potrebné doklady – potvrdenie o zamestnaní, 
     pracovná zmluva, nájomná zmluva, predpis nájomného  10,50 € / 0,0288 € za deň 
c) FO – z dôvodu platenia poplatku v inej obci/meste, potrebné doklady – potvrdenie o zaplatení 

vyrubeného poplatku za komunálny odpad v zdaňovacom období v inej obci meste. 
        7,50 € / 0,0205 € za deň 
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§ 10 
Odpustenie poplatku 

1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi 
dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo sa nezdržiaval na území mesta Spišské Vlachy. 

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet 
dní pobytu poplatníka mimo mesta Spišské Vlachy, a to : 
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, 
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 
d) potvrdenie o prechodnom pobyte – kňazi, rehoľné sestry, 
e) písomné vyjadrenie občanov s trvalým pobytom u fyzickej osoby prihlásenej k trvalému 

pobytu, ktorej skutočný pobyt nie je známy, 
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné 

k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné 
nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 

4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 28.02. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 
 

§ 11 
Postup mesta proti tvrdosti zákona 

Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 
 

Zníženie alebo odpustenie poplatku z iných dôvodov ako sú uvedené § 9 a 10 bude 
posudzované individuálne na základe žiadosti. 

 
§ 12 

Zrušovacie ustanovenia 
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 a dodatku č. 2 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Spišské Vlachy. 

§ 13 
Záverečné ustanovenia 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 
zasadnutí dňa 3.12.2012 uznesením č.............. a  VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013. 
 
 
Návrh VZN vyvesený  16.11.2012 
 
Návrh VZN zvesený 
 
VZN vyvesené  
 
VZN zvesené    
        Ľubomír Fifik 
        primátor 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Ohlásenie k určeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO 
Príloha č. 2 – Ohlásenie k určeniu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO 
Príloha č. 3 – Žiadosť    o  zníženie  (resp. odpustenie)  poplatku    za  komunálne  odpady  a drobné 
          stavebné odpady 
Príloha č. 4 – Žiadosť o vrátenie preplatku 
 
V Spišských Vlachoch, dňa 14.11.2012 
 
Vypracovala: Mgr. Mária Dzurillová 
          Mgr. Viera Hanigovská 



Spišské Vlachy  VZN č. 2/2012 

Strana/počet strán  4/7  
 

Príloha č. 1  
 

OHLÁSENIE K URČENIU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 2/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Začiatok činnosti prevádzky ............................................... 
 
NÁZOV, MENO  
 
 
IČO                                                                     DIČ    

 

  

Adresa trvalého pobytu: 
 
 
 
Sídlo, miesto podnikania: 
 
 
 

Banka:  

 

Číslo účtu: 

Telefón:  

P.č. Adresa prevádzky Počet nádob Typ nádob Režim vývozu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Priemerný počet zamestnancov alebo osôb užívajúcich prevádzku: 
 

Poučenie:  

Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.  
 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje u vedené v o hlásení sú pravdivé  a správne . 
 
Spišské Vlachy, dňa ........................ 
 
                                                                           podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka 
 
 
 

PRÁVNICKE OSOBY 
PODNIKATELIA 
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Príloha č. 2  
 
OHLÁSENIE K URČENIU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 2/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Vznik poplatkovej  Zmena poplatkovej  Zánik poplatkovej 
povinnosti:   povinnosti:   povinnosti: 
 
Meno                                      Priezvisko                                      Rodné číslo 
 
 

Adresa trvalého pobytu: 
 
 
 

Adresa aktuálneho pobytu na území mesta Spišské Vlachy (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo) 
 
 
 

Telefón:  

Osoby, za ktoré preberá poplatník poplatkovú povinnosť 
 

P.č. Meno a priezvisko Dátum narodenia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
  
Poučenie:  

Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.  
 
 
Vyhlasujem, že všetky údaje u vedené v o hlásení sú pravdivé  a správne . 
 
Spišské Vlachy, dňa ...................... 
 
 
                                                                                ........................................................................                                                                                                                                                                  
                                                                                              podpis poplatníka 
 

FYZICKÉ OSOBY 
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Príloha č. 3 
 

Žiadosť o zníženie (resp. odpustenie) miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 2/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad. 

 
Rok ................. 

       
 
 Meno                                      Priezvisko                                      Rodné číslo 
 
 
                                                                        

Adresa trvalého pobytu: 
 
 
 
                                                              
Adresa aktuálneho pobytu na území mesta Spišské Vlachy (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo) 
 

Telefón:  

 
Osoby, na ktoré si poplatník uplatňuje zníženie resp. odpustenie poplatku: 
 
 
P.č. 

 
Meno a priezvisko 

 
Dátum narodenia 

 
Dôvod  

 
Obdobie 

Adresa 
aktuálneho 
pobytu 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Poučenie:  

Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky 
skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.  
 
Vyhlasujem, že všetky údaje u vedené v o hlásení sú pravdivé  a správne. 
 
Spišské Vlachy, dňa ................................... 
                                                                                              podpis poplatníka 
 

FYZICKÉ OSOBY 
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Príloha č. 4 
 
 
............................................................................................................................... 

meno, priezvisko, r. č., adresa daňovníka 
 
 
 
 
Mestský úrad 
finančné oddelenie 
SNP 34 
053 61 Spišské Vlachy 
 
 
 
 
Vec: Žiadosť o vrátenie preplatku 
 
 

Podpísaný (á).......................................... týmto žiadam vrátiť preplatok na 

miestnom poplatku ( dani)......................................................v čiastke .................. 

 

Dôvod vzniku preplatku: 

 

 

 

Preplatok žiadam vyplatiť v pokladnici Mestského úradu, alebo zaslať na účet 

číslo  ............................................................................................................................ 

 
 
 
Za vybavenie žiadosti ďakujem 
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                   podpis daňovníka 
 
 
 


