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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  toto 
 
 

 
 

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E 
 

 
                                           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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I. č a s ť 
ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 
§ 1 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne 
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a  
drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území mesta 
Spišské Vlachy  
 
2) Mesto Spišské Vlachy na svojom území 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 Spišské Vlachy na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpady. 
 
4) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane 
za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok. 

 
 II. č a s ť 

Miestne dane  
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“) 

 
§ 3 

Daň z pozemkov 
 
1) Správca dane ustanovuje na území mesta Spišské Vlachy hodnotu pozemku, 
ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,2761 €/m2 

b) trvalé trávne porasty     0,0434 €/m2 

c) záhrady       1,85     €/m2 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,0434 €/m2 

e) rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky  

využívané vodné plochy      0,0434 €/m2 

f) zastavané plochy a nádvoria    1,85     €/m2 

g) stavebné pozemky              18,58     €/m2 

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,85     €/m2 
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2) Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Spišské Vlachy ročnú sadzbu 
dane z pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,35 % zo základu dane 
b) trvalé trávne porasty     0,35 % zo základu dane 
c) záhrady      0,50 % zo základu dane 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,50 % zo základu dane 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  

využívané vodné plochy    0,50 % zo základu dane 
f) zastavané plochy a nádvoria    0,50 % zo základu dane 
g) stavebné pozemky     0,50 % zo základu dane 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,50 % zo základu dane. 

 
3) Správca dane určuje za stavebné pozemky, nachádzajúce sa v jednotlivej časti 
mesta Spišské Vlachy - Zahura ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške  

0,80 % zo základu dane. 
 

§ 4 
Daň zo stavieb 

 
1) Správca dane určuje pre stavby na území mesta Spišské Vlachy ročnú sadzbu dane 
zo stavieb  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške: 

a) 0,070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu           

b) 0,166 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane  stavieb na  vlastnú administratívu     

c) 0,200 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov  na individuálnu 
rekreáciu 

d) 0,265 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a 
stavby určené     alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 

e) 0,700 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu,  stavby      využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb  na vlastnú administratívu 

f) 1,265 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu  s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

g) 0,070 € za ostatné stavby  
2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb 
príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 
§ 5 

Daň z bytov 
 

1) Správca dane na území mesta Spišské Vlachy určuje ročnú sadzbu dane z bytov za 
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 

a) 0,070 € za byty 
b) 0,265 € za nebytové priestory. 
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§ 6 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností     

 
1) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať. 

 
2) Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná  

a) do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru 
b) ak vyrubená daň presiahne čiastku 330 € je splatná v dvoch rovnakých 

splátkach  
- 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru  
- 2. splátka do 30.septembra. 

 
§ 7 

Daň za psa 
 
1) Sadzba  dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba 
dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

 
2) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

 
3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, 
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
daňová povinnosť. 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola 
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej 
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámil. 

 Písomné oznámenie sa doručuje na mestský úrad a musí obsahovať: 
- označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého 

pobytu 
- označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, plemeno, výška, druhy 

vykonaných veterinárnych očkovaní. 
 

4)  Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti: - písomné oznámenie . 
 
5) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: - písomné oznámenie. 
 
6) Daň za psa mesto po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích 
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára 
zdaňovacieho obdobia.   

 
7) Spôsoby vyberania dane: 
- v hotovosti do pokladne mestského  úradu 
- na účet mesta. 
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§ 8 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke 
a v šírke od krajnice po krajnicu 

b) vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom 
území mesta 

c) námestie  
d) všetky neknihované parcely v intraviláne mesta 
e) trhovisko. 

 
2) Osobitným  užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie  

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, 

zariadenia lunaparku a iných atrakcií 
c) umiestnenie skládky 
d) trvalé parkovanie vozidla. 

 
3) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je : 
- za poskytovanie predajných služieb     2        € / deň 
- za lunapark, cirkus a iné atrakcie    10        € / deň  
- za umiestnenie skládky za m2           0,165 € / deň 
- letná terasa za m2             0,165 € / deň 
- za umiestnenie vlastného predajného trvalého stánku     1,660 € / deň 
- za trvalé parkovanie vozidla      0,225 € / deň  
 
4) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká 
ukončením užívania verejného priestranstva.  

Daňovník je povinný písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného 
priestranstva Mestskému úradu v Spišských Vlachoch a to pred začatím osobitného 
užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie 
verejného priestranstva.  

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má  alebo môže 
mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť 
Mestskému úradu v Spišských Vlachoch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného 
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 

 
5) Miestnu daň mesto vyrubí platobným výmerom a vyrubená daň je splatná   

a) do 20 € vrátane je poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru 

b) nad 20 € je poplatok splatný v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a druhá 
splátka do 30. novembra. 
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§ 9 
Daň za ubytovanie 

 
1) Sadzba dane  je 0,166 €  na osobu a prenocovanie.  
2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. O vybratej dani vedie  prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň 
za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti.  

O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad 
s predpísanými náležitosťami.  
3) Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi 
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  
4) Daň prevádzkovateľ odvádza do 15 dní po oznámení mestskému úradu 
nasledovným spôsobom : 

a) do pokladne mestského úradu , 
b) na účet správcu dane č. 3440021001/5600 v banke Dexia a.s. Spišská Nová Ves. 

 
§ 10 

Daň za predajné automaty 
 

1) Sadzba dane je  33 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 
2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie 
alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná 
bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená.  

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto 
prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – 
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho 
prevádzkovania .   
3) Daň mesto vyberá nasledovným spôsobom : 

a) hotovosti do pokladne mestského úradu 
b) na účet. 

4) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 
evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne: 

a) výrobné číslo predajného automatu , 
b) typ a označenie predajného automatu. 

 
§ 11 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
 

1) Sadzba dane je 33 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 
30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie  
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alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná 
bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. 

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, 
miesto prevádzkovania .  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – 
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto 
doterajšieho prevádzkovania. 

 
3) Daň mesto vyberá nasledovným spôsobom: 

a) v hotovosti do pokladne mesta 
b) na účet  

 
4) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja  
b) typ a označenie nevýherného hracieho prístroja. 

 
III.  č a s ť 

Miestny poplatok 
§ 12 

Miestny poplatok za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady 

 
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len 
„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území mesta. 
 
2) Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je 

a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  meste   
- trvalý pobyt alebo 
- prechodný pobyt alebo 
- ktorá je  na území  mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel 

ako na podnikanie, 
b) právnická  osoba,  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území  mesta  na účel podnikania. 
 
3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) 
tohto ustanovenia v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z 
dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 
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4) 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 0,0346 € za osobu a kalendárny deň - 
12,629 € 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  0,0220 € / 1 l 
b) za 1 liter odpadu pri zbere do nádob o objeme 1100 l 0,0105 € / 1 l 
c) za 1 liter odpadu pri zbere do VOK o objeme 5000 l  0,0310 € / 1 l 

 
5) Poplatková povinnosť vzniká a zaniká: 

a) dňom prihlásenia k trvalému pobytu, alebo dňom odhlásenia z trvalého pobytu 
b) dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť, alebo dňom zániku oprávnenia užívať 

nehnuteľnosť. 
 
6) Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu 
komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu  z § 80 zákona č. 
582/2004 Z.z. a to do jedného mesiaca: 

a) od vzniku povinnosti platiť poplatok 
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej povinnosti 
c) od skončenia príslušného obdobia  určeného mestom,  za ktoré  platil poplatok,  v 

prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu : 
• svoje  meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom 
osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo 
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), 

• identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 
ods. 7 zákona o miestnych daniach, 

• údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach 
/ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady 
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie 
poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú 
zníženie alebo odpustenie poplatku. 

 
7) Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho 
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie 
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, ako aj iné 
rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané skutočnosti.  

 
8) Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom. 
 
9) Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.  
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10) Správca dane stanovuje splatnosť poplatku, vyrubeného platobným výmerom 
poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba uvedená v ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, takto: 

c) do 20 € vrátane je poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
platobného výmeru 

d) nad 20 € je poplatok splatný v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a druhá 
splátka do 30. septembra. 
 

11) Správca dane stanovuje splatnosť poplatku, vyrubeného platobným výmerom 
poplatníkovi, ktorý je právnická osoba uvedená v ods. 2 písm. b) a c)  tohto nariadenia 
takto: 

a) do 200 € vrátane je poplatok splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti platobného výmeru 

b) nad 200 €, ak je poplatok vyrubený na celý rok, splatnosť poplatku je v dvoch 
rovnakých splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti a druhá splátka do 30. septembra. 

 
12) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený 
poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru, pokiaľ správca dane neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak. 
 
13) Vyrubený poplatok podľa ods. 10 písm. b) a ods. 11 písm. b) môže poplatník 
zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky. 
 
14) Poplatok sa vyberá v hotovosti v pokladni správcu dane počas stránkových dní, 
prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane 
v peňažnom ústave.  
 
15) 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 – 

profesionálny vojak. 
Zníženie poplatku na základe žiadosti a doložení dokladov: 

a) FO - študenti na území SR a v zahraničí, potrebné doklady – potvrdenie o návšteve 
školy, potvrdenie o prechodnom pobyte   7,3 € / 0,02 € za deň 

b) FO – pracujúca na území SR a v zahraničí, potrebné doklady – potvrdenie 
o zamestnaní, potvrdenie o prechodnom pobyte  7,3 € / 0,02 € 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  7,3 € / 0,02 € 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 – platobný 
výmer na príslušné zdaňovacie obdobie + potvrdenie o zaplatení  vyrubeného 
poplatku za komunálny odpad v inej obci/meste  2,65 €. 

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

a) FO  dlhodobo zdržiavajúca sa mimo miesta trvalého pobytu – kňazi, rehoľné sestry 
a iné osoby umiestnené v sociálnom zariadení a inom zariadení podobného 
charakteru mimo mesta,  potrebné doklady – potvrdenie o umiestnení. 

 
16) Termín podania žiadosti na odpustenie alebo zníženie poplatku, s dokladmi 
preukazujúcimi skutočnosť na odpustenie alebo zníženie poplatku, je do 28. februára 
zdaňovacieho obdobia, do podateľne mestského úradu.  
 
17) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie 
poplatku najneskôr do 30 novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti 
a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 15), nárok na zníženie alebo 
odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.  
 
18) Jednotlivé úľavy nie je možné uplatniť súčasne. 

 
IV. č a s ť 

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia 
§ 13 

Spoločné ustanovenia 
 
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   mesto Spišské Vlachy 

prostredníctvom primátora mesta a poverených zamestnancov mesta . 
(2) Postavenie povereného zamestnanca mesta - správcu dane z nehnuteľnosti nemá 

hlavný kontrolór mesta Spišské Vlachy. 
  

§ 14 
Záverečné  ustanovenia 

 
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, 

odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a 
poplatkov v znení neskorších predpisov. 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Spišské Vlachy sa uznieslo 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch dňa 09.12.2008. 

(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2008 zo dňa 13.12.2007 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Spišské Vlachy. 

(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch. 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009. 
 
V Spišské Vlachy dňa 10.12.2008 
 
 

Ľubomír Fifik 
primátor  


