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Obec Spišská Teplica v zmysle ust. podľa § 6 ods. 1 a 3, § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
zákon o miestnych daniach a poplatku) v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
O MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY

Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici v zmysle, § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a 3, § 11 ods. 4 písm. d), e)
a g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení
v nadväznosti na § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon o miestnych daniach a poplatku) v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).
§ 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 ustanovenia
Obec Spišská Teplica týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestny poplatok za
- činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
- činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
- triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
- náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
- náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
- činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom.
§ 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 zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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 Platenie poplatku
1. Poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov
pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník, ktorý je určený v §
77 ods. 2 zák. o miestnych daniach a poplatku.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území
obce 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 obce 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) fyzická osoba – SZČO podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich podľa § 77 ods. 7. Táto osoba je
povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
§ 5 Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník, či je to fyzická alebo právnická osoba, je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia
oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, uviesť
údaje a predložiť doklady v zmysle zákona o miestnych daniach.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy nastali.
3. Fyzické osoby si plnia oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
4. Právnické osoby a SZČO si plnia oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto
VZN.
§ 6 Sadzby poplatku
1. Obec Spišská Teplica určuje sadzbu poplatku vo výške 0,04931 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 18 €
ročne.
2. Obec Spišská Teplica určuje sadzbu poplatku vo výške 0,037 € za kg drobného stavebného odpadu
bez škodlivín.
3. U právnických osôb a SZČO sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov vypočíta v zmysle § 79
ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku ako súčet priemerného počtu zamestnancov
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt vynásobený koeficientom
„1“ a priemerného počtu osôb
- hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúcich na zdaňovacie obdobie, ak ide
o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby
alebo ubytovacie služby, do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci
trvalý alebo prechodný pobyt a
- miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ak ide o poplatníka,
ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo
iné pohostinské služby.
§ 7 Postup obce pri vyrubení poplatku,
splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2
tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN v splátkach, pričom
splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov vyplývajúcich z rozhodnutia v písomnej
forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom
b) platbou v hotovosti v pokladni obecného úradu
c) platobnou kartou prostredníctvom POS.terminálu na obecnom úrade

§ 8 Podmienky a podklady na vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti určenými podkladmi.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) zánik dôvodu spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik práva na
užívanie nehnuteľností, úmrtie a pod.).
b) písomná žiadosť o vrátenie poplatku a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho
uvedenú skutočnosť (napr. potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci, rozhodnutie
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, oznámenie o ukončení
podnikateľskej činnosti na území obce Spišská Teplica, doklad o ukončení nájomnej zmluvy
a pod.)
§ 9 Podmienky a podklady na zníženie a odpustenie poplatku
Zníženie poplatku
1. Správca dane poplatok zníži za preukázaný počet dní neprítomnosti v obce Spišská Teplica na sadzbu
0,01096 € na osobu a kalendárny deň t. j. 4,00 € ročne na základe predložených podkladov
poplatníka, ktorými preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce predložením niektorého z nasledovných dokladov:

-

žiak alebo študent, ktorý do miesta školy nedochádza denne, predloží písomnú žiadosť,
v ktorej poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum
narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta
prostredníctvom informačného systému. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje
školu so sídlom mimo územia SR, doloží so žiadosťou aj potvrdenie o návšteve školy.

-

potvrdenie od zamestnávateľa o výkone práce mimo obce s určením miesta výkonu
zamestnania
potvrdenie o ubytovaní mimo obce Spišská Teplica
potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci za dané zdaňovacie obdobie alebo
podklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti poplatníka v obci.

-

2. Správca dane poplatok zníži na sadzbu 0,02192 € na osobu a kalendárny deň, t. j. 8,00 € ročne
poplatníkovi, ktorým je
- fyzická osoba v hmotnej núdzi, ktorá predloží potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej
núdzi
- fyzická osoba staršia ako 62 rokov (k 1. 1. zdaňovacieho obdobia)
- fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
- fyzická osoba prevažne alebo úplne bezvládna

Odpustenie poplatku
1. Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržiava
v zahraničí predložením niektorého z nasledovných dokladov:
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia,
- potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu
s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia Slovenskej republiky
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie)
- čestné vyhlásenie poplatníka s overeným podpisom v mieste pobytu v zahraničí, v ktorom budú
uvedené identifikačné údaje o poplatníkovi, prípadne o členoch jeho rodiny a dĺžka doby
neprítomnosti

-

podklady z ktorých jednoznačne vyplýva neprítomnosť poplatníka v obci Spišská Teplica počas
celého zdaňovacieho obdobia

2. Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe, vo výkone trestu,
v reedukačnom zariadení a centre pre deti a rodiny. Podkladom pre odpustenie poplatku je
potvrdenie o výkone vyšetrovacej väzby alebo o výkone trestu, potvrdenie o umiestnení
v reedukačnom zariadení alebo centre pre deti a rodiny.
3. Odpustenie poplatku sa vzťahuje aj na osobu, ktorá má trvalý pobyt v obci Spišská Teplica, ale v obci
sa dlhodobo nezdržiava a jej pobyt v obci Spišská Teplica nie je známy. V takom prípade sú
podkladmi na odpustenie poplatku najmä údaje, resp. podklady z evidencie obyvateľov obce.
4. K vyššie uvedeným podkladom je poplatník povinný doložiť relevantný doklad o počte dní
v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiaval na území obce, ak to
nevyplýva z už predložených podkladov.
5. V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad
do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).

§ 10 Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Spišská Teplica č. 2/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené Obecným zastupiteľstvom v Spišskej
Teplici dňa 16. 12. 2015 uznesením č. 74/2015.

§ 11 Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ zákon
o miestnych daniach neustanovuje inak.
2. Na tomto VZN Obce Spišská Teplica sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišská Teplica
Uznesením č. 81/2019 zo dňa 23. 10. 2019.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.

.....................................
Ing. Radoslav Šeliga
starosta obce

