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Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch na základe § 6 ods. 1 zák. SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné  
odpady v znení neskorších predpisov     v  y  d  á  v a       pre územie mesta Spišské 
Vlachy tento 
 
 
 
 
 

D O D A T O K    č.   1 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 
 
 

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

 
 
 

na   území   mesta   Spišské   Vlachy 
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VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, schválené 09.12.2009 a účinné dňom 01.01.2009 sa mení 
a dopĺňa v  III. časti Miestny poplatok a IV. časti Záverečné ustanovenia takto: 
 

1. § 12 ods. 4 znie: 
 

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 na podnikanie. 
Základná sadzba poplatku pre uvedené osoby je 0,0370 €  za osobu a kalendárny deň – 
13,50 € za osobu a rok. 
 

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  0,025 €/1 l  -    2,75 € 
b) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob o objeme 1100 l  0,011 €/1 l  -  12,10 € 
c) za 1 liter odpadu pri zbere do VOK  o objeme 5000 l  0,031 €/1 l  -155,00 € 

 
2. § 12 ods. 15 znie: 

 
Správca dane na základe žiadosti poplatníka uvedeného v ods. 2 písm. a) – fyzické 

osoby, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti  zákona v jednotlivých prípadoch 
poplatok znížiť, ak poplatník preukáže správcovi dane: 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí  
b) svoju neprítomnosť  v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby  

 
Zníženie poplatku na základe žiadosti a doložení dokladov: 

a) FO - študenti na území SR, potrebné doklady – potvrdenie o návšteve školy, 
potvrdenie o prechodnom pobyte    8,03 € / 0,022 € za deň 

b) FO – pracujúca na území SR a v zahraničí, potrebné doklady – potvrdenie 
o zamestnaní, potvrdenie o prechodnom pobyte  8,03 € / 0,022 € za deň 

c) FO – občania s trvalým pobytom, ktorí dovŕšili do 1. januára bežného zdaňovacieho 
obdobia 70 rokov veku. Mesto zníži poplatok týmto fyzickým osobám na základe 
údajov z evidencie obyvateľov    8,03 € / 0,022 € za deň 

d) FO - občania vo väzbe, potrebné doklady – rozhodnutie o výkone trestu  
         2,65 €    

e) 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       2,65 €. 

Doklad, ktorý preukazuje neprítomnosť poplatníka v meste nie je možné nahradiť čestným 
vyhlásením. 
 
Odpustenie poplatku na základe žiadosti a doloženia dokladov: 

a) FO dlhodobo zdržiavajúca sa mimo miesta trvalého pobytu – kňazi, rehoľné sestry, 
potrebné doklady – potvrdenie o umiestnení. 
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3. § 14 ods. 2 znie: 
 

Na tomto dodatku č. 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy 
č. 1/2009 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch a to dňa 08.12.2009. 
 

4. § 14 ods. 5 znie: 
 

Tento dodatok č. 1 ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Spišské Vlachy nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2010. 
 
 
 
 
 
V Spišské Vlachy  dňa 15.12.2009 
 
 
 
                                                                             Ľubomír Fifik 
                                                                                primátor  


