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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves
č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi 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 a doplnkov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

§1
Poplatník
(1) Poplatníkom poplatku je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“).
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie.
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
(2) Ak má poplatník v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z
dôvodu trvalého pobytu. Ak má poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
súčasne je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju
užíva aj poplatník, alebo
c) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(4) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť mestu. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

§2
Platiteľ
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok
ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí
spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto
vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej
len platiteľ).
(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
(3) Vzor oznámenia o určení zástupcu pre vyberanie poplatku v zmysle odseku 1 je uvedený
v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
§3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 1 ods. 1
tohto nariadenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§4
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti písomne na predpísanom tlačive,
uvedenom v prílohe č. 3 tohto nariadenia, a
a) uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa,
keď tieto nastali.
(3) Poplatníka, ktorý nesplnil oznamovaciu povinnosť, vyzve správca dane na jej splnenie
v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak poplatník nesplní
oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, správca dane určí poplatok podľa pomôcok.
Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia
určenia poplatku podľa pomôcok je deň určený v oznámení. Na postup správcu dane pri
určovaní poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje daňový poriadok.

§5
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku pri množstevnom zbere je 0,152 € za jeden kilogram komunálneho
odpadu.
(2) Sadzba poplatku pri množstevnom zbere je 0,05 € za jeden kilogram drobného stavebného
odpadu.
§6
Určenie poplatku
(1) Pre poplatníkov uvedených v § 1 ods. 1 tohto nariadenia s preukázaným množstvovým
zberom podľa množstva komunálnych odpadov je poplatok podľa druhu zbernej nádoby
a intervalu jej vývozu nasledovný:
- pri použití KUKA nádoby 110 l o prepočítanej hmotnosti 25 kg vo výške 3,80 € (za
vývoz jednej KUKA nádoby),
- pri použití KUKA nádoby 240 l o prepočítanej hmotnosti 46 kg vo výške 6,99 € (za
vývoz jednej KUKA nádoby),
- pri použití MOK 1100 l o prepočítanej hmotnosti 140 kg vo výške 21,28 € (za vývoz
jedného MOK).
(2) Výška poplatku je daná súčinom frekvencie vývozov, sadzby a hmotnosti odpadu v
zbernej nádobe, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov. Obec je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov individuálne určenie
intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou. Obec umožňuje výber
zbernej nádoby 110 litrov KUKA, 240 litrov KUKA, 1100 litrov MOK alebo použitia 110
litrového vreca s Logom EKOS a.s.
(3) Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom mieste pri Hasičskej
stanici na ul. Jesenského poplatník zaplatí v pokladni mestského úradu v hotovosti, pričom sa
poplatok platí súčinom sadzby a hmotnosti drobného stavebného odpadu.
(4) Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom mieste pri Hasičskej
stanici na ul. Jesenského poplatník zaplatí v pokladni mestského úradu v hotovosti, pričom sa
poplatok platí súčinom sadzby a hmotnosti drobného stavebného odpadu.
§7
Určenie intervalu vývozov
(1) Poplatníkovi bývajúcemu v rodinných domoch sa odporučí nasledovný cyklus vývozu
komunálneho odpadu podľa počtu trvale prihlásených osôb:
a)
b)
c)
d)
e)

4 vrecia do roka
1x za 8 týždňov
1x za 6 týždňov
1x za 4 týždne
1x za 2 týždne

(2) Po dohode mesta a platiteľa je možné dohodnúť vývoz komunálneho odpadu jedenkrát za
2 týždne. V prípade vzniku väčšieho množstva komunálneho odpadu je možnosť dokúpenia si
100 litrového vreca s Logom EKOS a.s. za hodnotu 3,20 € na Mestskom úrade, oddelení
služieb, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.
(3) Platcovi poplatku v bytových domoch sa odporučí cyklus vývozu komunálneho odpadu
podľa počtu trvale prihlásených osôb resp. podľa skutočne žijúcich osôb a podľa počtu 1100 l
MOK kontajnerov.
(4) Odvoz a likvidáciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií poplatníkovi zabezpečí
mesto na základe jeho požiadavky cestou organizácie oprávnenej na túto činnosť.
§8
Splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku
(1) Poplatok určený pre poplatníka je splatný:
a) jednorazovo (naraz) – v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výpočtu poplatku vyrubený poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo
bankovým prevodom z účtu v prospech účtu mesta v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo
účtu.: 0493038700/0900 IBAN: SK53 0900 0000 0004 9309 8700, alebo
a) v štyroch splátkach po 25% z vypočítaného poplatku:
1./ prvá splátka do 31.1.
2./ druhá až tretia splátka je splatná v lehote do 15 dní po skončení štvrťroka a
3./ štvrtá splátka vyrubeného poplatku je splatná v lehote do 30. novembra daného
kalendárneho roka.
(2) Pri platbe prevodom z účtu je poplatník povinný označiť platbu spôsobom, ktorý je
uvedený v Dohode o množstvovom zbere odpadu na príslušný rok:
b) číslo bankového účtu: 0493038700/0900, IBAN: SK53 0900 0000 0004 9309 8700
c) variabilný symbol: číslo Dohody
d) konštantný symbol: 0308
(3) Poplatník má právo vybrať si spôsob úhrady poplatku podľa odseku 1.
§9
Vrátenie poplatku
Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

§ 10
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie
(1) Právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať uhrádzajú náklady spojené so zberom,
odvozom a likvidáciou komunálnych odpadov a druhotných surovín priamo organizácii
oprávnenej na túto činnosť na základe uzatvorenej zmluvy.
(2) Organizácia, ktorej predmetom činnosti je zber, preprava a likvidácia komunálneho
odpadu a druhotných surovín odporučí po predchádzajúcom prerokovaní s právnickou osobou
a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie počet a veľkosť (druh) zberných nádob, ktoré
bude daný tvorca odpadu používať na zber odpadu.
§11
Konanie
Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecného predpisu o
správe daní a poplatkov.
§ 12
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská
Stará Ves o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 9/2015.
(2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú prílohy č. 1 až 2.
V Spišskej Starej Vsi, dňa 26.11.2019

..................................
Ing. Ján Kurňava
primátor mesta

Príloha č. 1

Oznámenie
o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady)

Správca poplatku : Mesto Spišská Stará Ves
Poplatník – fyzická osoba:
Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého, resp. prechodného pobytu
Dátum narodenia
Ako vyššie uvedený poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. oznamujem Mestu Spišská
Stará Ves, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:

Meno, priezvisko, dátum narodenia člena
spoločnej domácnosti

Adresa domácnosti

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ......................................... dňa ....................................
.................................
Podpis poplatníka

Príloha č. 2

Oznámenie
o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Správca poplatku : Mesto Spišská Stará Ves
Podpísaní spoluvlastníci nehnuteľnosti

.....................................................................................................................................................
(*bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, nebytového priestoru, záhrady, pozemku; pri budove uviesť súpisné číslo a pri
pozemku parcelné číslo a k.ú)

oznamujú mestu Spišská Stará Ves, že podľa § 77 ods. 5 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

určili
.......................................................................................................................................................
(uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, resp. adresu prechodného pobytu)

za svojho zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
od spoluvlastníkov nehnuteľnosti uvedenej v tomto oznámení.

V ......................................... dňa ....................................

Spoluvlastníci nehnuteľnosti:

meno, priezvisko,
rodné číslo spoluvlastníka

adresa trvalého pobytu,
resp. adresa prechodného pobytu

podpis

Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet poplatku.
*Uviesť, čo sa hodí

