Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v obci Spišské Bystré v zmysle § 6 a § 4 ods. 3 písm. c) zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
o obecnom zriadení“) a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej
ako „Zákon o daniach a poplatku“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa určuje výška miestnych
daní a výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to
nasledovne:
Článok 1
Predmet úpravy
1. Týmto VZN obec Spišské Bystré :
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob a podmienky vyberania dane a poplatku,
daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku
a odpustenie poplatku.
Článok 2
Druhy miestnych daní
1. Obec Spišské Bystré na svojom katastrálnom území ukladá nasledovné dane:
a) daň z nehnuteľnosti,
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.
2. Obec Spišské Bystré ukladá na svojom katastrálnom území miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 3
Daň z nehnuteľnosti
1. Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej ako „Daň z bytov“).
Článok 4
Daň z pozemkov
1. Daňovníkmi dane z pozemkov sú osoby uvedené v § 5 Zákona o miestnych daniach
a poplatku.
2. Predmetom dane z nehnuteľnosti sú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území obce
Spišské Bystré uvedené v § 6 ods. 1 Zákona o miestnych daniach a poplatku.
3. Ročná sadzba dane z pozemkov v zmysle § 8 ods. 1 Zákona o miestnych daniach
a poplatku je 0,25 % zo základu dane.
4. Zákonnú ročnú sadzbu dane z pozemkov v zmysle Článku 3 ods. 3 tohto VZN správca
dane v zmysle § 8 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku zvyšuje nasledovne:

1

Druh pozemku
a)
b)
c)

d)

e)

orná pôda
trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria
ostatné plochy
lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy
a rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
stavebné pozemky

Hodnota pozemku v k. ú.
Spišské Bystré € / m2
0,1862
0,0461
1,85
1,85
1,85
0,06
(táto hodnota platí pre
daňovníkov, ktorí
nepredložia znalecký
posudok)
18,58

Sadzba dane
0,50 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane
1,25 % zo základu dane
0,50 % zo základu dane

5. Základom dane z pozemkov pre pozemky uvedené v Článku 4, bod 4. písm. a) je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1
m2 určená Zákonom o miestnych daniach a poplatku v prílohe č. 1 tohto zákona.1
6. Základom dane z pozemku pre pozemky v Článku 4, bod 4. písm. b), c) a e) je hodnota
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej
v Zákone o miestnych daniach a poplatku v prílohe č. 2 tohto zákona.2
7. Základom dane pre pozemky v Článku 4, bod 4. písm. d) je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, a teda zákona č. 382/2004
Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, ak takéto zistenie je
doložené.3
Článok 5
Daň zo stavieb
1. Daňovníkmi dane zo stavieb sú osoby uvedené v § 9 Zákona o miestnych daniach
a poplatku.
2. Predmetom dane zo stavieb, sú stavby v katastrálnom území obce Spišské Bystré, ktoré
majú jedno a viac podzemných, alebo nadzemných podlaží, spojené so zemou pevným
základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv nevyužívanie
stavby.4
3. Ročná sadzba dane z pozemkov v zmysle § 12 ods. 1 Zákona o miestnych daniach
a poplatku je 0,33 € za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy.
4. Zákonnú ročnú sadzbu dane zo stavieb v zmysle Článku 5 ods. 3 tohto VZN správca dane
v zmysle § 12 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku zvyšuje nasledovne:
Druh stavby
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
a)
pre hlavnú stavbu
stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
b) hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

Sadzba € / m2
0,056 €
0,056 €
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§ 7 ods. 1 Zákona o daniach a poplatku
§ 7 ods. 2 Zákona o daniach a poplatku
3
§ 7 ods. 3 Zákona o daniach a poplatku
4
§ 10 Zákona o daniach a poplatku
2
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c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

administratívu
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
stavby hromadných garáží
stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,165 €
0,215 €
0,215 €
0,215 €
0,282 €
0,531 €
0,165 €

5. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v zmysle § 11 Zákona
o miestnych daniach a poplatku.
6. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za každé ďalšie podlažie vo
výške 0,03 €, okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 6
Daň z bytov
1. Daňovníkmi dane z bytov sú osoby uvedené v § 13 Zákona o miestnych daniach
a poplatku.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome v katastrálnom území obce Spišské Bystré,
v ktorom aspoň jeden byt, alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické
osoby, alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.5
3. Ročná sadzba dane z bytov v zmysle § 16 ods. 1 Zákona o miestnych daniach a poplatku
je 0,033 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
4. Zákonnú ročnú sadzbu dane z bytov v zmysle Článku 6 ods. 3 tohto VZN správca dane
v zmysle § 16 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku zvyšuje nasledovne:
a) za byty
b) za nebytové priestory
c) za nebytové priestory určené na podnikanie a zárobkovú činnosť

0,056 €
0,056 €
0,531 €

5. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu, alebo nebytového priestoru
v m2.6
Článok 7
Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľnosti
1. Obec Spišské Bystré ako správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov nasledovné
pozemky:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
d) časti pozemkov na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na
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§ 14 Zákona o daniach a poplatku
§ 15 Zákona o daniach a poplatku
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rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenených na rozvod
elektrickej energie a vykurovacích plynov.
Článok 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Vznik a zánik daňovej povinnosti sú ustanovené v § 18 Zákona o miestnych daniach
a poplatku.
Článok 9
Daň za psa
1. Daňová povinnosť za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 Zákona o miestnych
daniach a poplatku a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť
predmetom dane.
2. Predmetom dane za psa nie je pes podľa § 22 ods. 2 Zákona o miestnych daniach
a poplatku.
3. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5 €. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého majiteľa.
Článok 10
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej ako „Predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú
cestovné lístky verejnej dopravy.7
2. Základom dane je počet predajných automatov.8
3. Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.9
4. Sadzba dane za predajné automaty je 166,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daňovník je povinný viesť preukázanú evidenciu o počet predajných automatov, ktorú na
vyzvanie predloží poverenému pracovníkovi správcu dane na kontrolu. Evidencia
predajných automatov musí obsahovať:
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) miesto umiestnenia predajného automatu,
c) výrobné číslo predajného automatu.
Článok 11
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej ako „Nevýherné predajné
automaty“).10
2. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov, ktorými sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry. 11
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§ 44 Zákona o miestnych daniach a poplatku
§ 46 Zákona o miestnych daniach a poplatku
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§ 46 Zákona o miestnych daniach a poplatku
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3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.12
4. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a) za jeden elektronický prístroj
za jeden mechanický prístroj – biliard, stolný tenis,
b)
stolný hokej, bowling
c) za jeden mechanický prístroj

332,- € a kalendárny rok
100,- € a kalendárny rok
33,- € a kalendárny rok

5. Daňovník je povinný viesť preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných
hracích prístrojov, ktorú na vyzvanie predloží poverenému pracovníkovi správcu dane na
kontrolu. Evidencia prevádzkovaných nevýherných prístrojov musí obsahovať:
d) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
f) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
g) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja.
Článok 12
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom v obci Spišské Bystré sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce.13
2. Osobitným spôsobom môže fyzická alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá
na vyhradenom priestore na tieto účely:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb, reklamného a predajného
zariadenia,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý je najbližšie k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí alebo
v súvislosti s rozšírením a rekonštrukciou týchto rozvodov a verejných sietí,
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
3. Daňovník je povinný písomne oznámiť Obecnému úrad Spišské Bystré začatie
osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti
užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto VZN
(Príloha č. 1), ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo
je pre daňovníka k dispozícii na Obecnom úrade Spišské Bystré alebo na webovom sídle
obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače a vyplnené tlačivo
doručiť na Obecný úrad Spišské Bystré, so sídlom: Michalská 394, 059 18 Spišské
Bystré.
4. Daňovník je povinný ohlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výšku stanovenej dane.
Rovnako tak je povinný oznámiť skončenie užívania verejného priestranstva a jeho
uvedenie do pôvodného stavu.
5. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva, za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je:
a)
b)
c)
d)
12
13

umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
umiestnenie predajného zariadenia
umiestnenie stavebného zariadenia
umiestnenie dočasnej skládky

1,- € / deň
1,- € / deň
0,10 € / deň
0,10 € / deň

§ 53 Zákona o miestnych daniach a poplatku
§ 30 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a poplatku
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e) umiestnenie reklamného zariadenia

0,10 € / deň

6. Ostatné sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sa určujú nasledovne:
a) za umiestnenie cirkusu
b) za umiestnenie lunaparku a iných atrakcií

70,- € / deň
15,- € / deň

7. Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:
a) akcie organizované obcou Spišské Bystré,
b) charitatívne akcie a verejnoprospešné akcie,
c) akcie vo verejnom záujme.
Článok 13
Daň za ubytovanie
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 37 Zákona
o miestnych daniach a poplatkoch.
2. Základom dane je počet prenocovaní.14
3. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.15
4. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné ubytovanie.
5. Sadzba dane je 0,50 € za osobu a prenocovanie.
6. Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti:
a) Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti
správcovi dane oznámiť: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
kontaktné údaje, číslo účtu, názov a adresu zariadenia, kategóriu zariadenia podľa
osobitného predpisu, zodpovednú osobu a kontaktné údaje na ňu,
b) Platiteľ dane, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, je povinný
v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť: obchodný názov, IČO, miesto podnikania
alebo sídlo, kontaktné údaje, číslo účtu, názov a adresu zariadenia, kategóriu
zariadenia podľa osobitného predpisu, zodpovednú osobu a kontaktné údaje.
7. Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti
prevádzky zariadenia najneskôr do 30 dní na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na
Obecnom úrade Spišské Bystré, alebo na webovom sídle obce Spišské Bystré.
K oznámeniu platiteľa dane priloží fotokópiu výpisu z obchodného registra, fotokópiu
výpisu zo živnostenského registra alebo fotokópiu zriaďovacej listiny, list vlastníctva
k nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu.
8. Rozsah a spôsob vedenia preukázateľnej evidencie na účel dane:
a) platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí, a to v písomnej (kniha
ubytovaných hostí) alebo elektronickej forme, ktorá musí obsahovať minimálne
nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu každej
ubytovanej osoby, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní.
b) spôsob evidencie platiteľ dane oznámi správcovi dane.
c) v prípade, ak platiteľ dane má viac zariadení na území obce, je povinný viesť
evidenciu za každé ubytovacie zariadenie samostatne.
9. Platiteľ dane je povinný vydať daňový doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom
okrem iného uvedie názov zariadenia, sadzbu dane na osobu a prenocovanie podľa
platného nariadenia, počet osôb, počet prenocovaní a celkovú výšku dane za ubytovanie.
10. Lehota a spôsob odvodu dane:
a) Platiteľ dane je povinný vybratú daň odovzdať bez vyrúbenia správcovi dane do 15.
kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca a súčasne predložiť vyplnené hlásenie
14
15

§ 39 Zákona o miestnych daniach a poplatku
§ 38 Zákona o miestnych daniach a poplatku
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o počte prechodne ubytovaných osôb za každé ubytovacie zariadenia na území obce na
samostatnom tlačive,
b) vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný
predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie
neposkytoval,
c) daň za ubytovanie odvedie platiteľ dane bezhotovostným prevodom alebo priamym
vkladom na účet správcu dane, číslo účtu SK98 0200 0000 0000 2522 8562, vedený
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Poprad alebo zamestnancovi správcu dane, ktorý
je poverený prijímaním platby, t.j. do pokladne obce Spišské Bystré.
Článok 14
Vyrubovanie daní
1. Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie.
2. V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe
čiastkového priznania.
3. Správca dane určuje, že daň v úhrne nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať.
Článok 15
Spôsob a lehota platenia daní
1. Miestne dane sa platia správcovi dane jedným z nasledovných spôsobov:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) poštovým poukazom,
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, číslo účtu: SK98 0200 0000 0000
2522 8562 vedený vo VÚB, a.s. Poprad.
2. Označenie a splatnosť príslušnej dane sa uvádza v rozhodnutí.
Článok 16
Miestny poplatok
1. Poplatníkom je fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ uvedený v § 77 ods. 2
písm. a) až c) Zákona o miestnych daniach a poplatku.
2. Poplatníkom nie je osoba uvedená v § 77 ods. 4 písm. a) až e) Zákona o miestnych
daniach a poplatku.
3. Sadzba poplatku:
a) správca dane ustanovuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške
0,06849 € za osobu a kalendárny deň,
b) správca dane ustanovuje hodnotu koeficientu 0,7,
c) správca dane ustanovuje sadzbu poplatku za množstvový zber zmesového
komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov vo výške
0,025 € za 1 liter odpadu,
d) správca dane ustanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby za drobný stavebný odpad
bez škodlivín vo výške 0,037 € / 1 kg odpadu.
Článok 17
Spôsob a lehota platenia poplatku
1. Poplatok sa uhrádza obci jedným z nasledovných spôsobov:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) poštovým poukazom,
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, číslo účtu: SK98 0200 0000 0000
2522 8562 vedený vo VÚB, a.s. Poprad.
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2. Označenie a splatnosť poplatku za zmesový a komunálny odpad sa uvádza v rozhodnutí.
3. Pri množstvovom zbere si poplatník dohodne frekvenciu a objem zbernej nádoby so
správcom dane. Ak pri kontrole správca dane zistí, že objem dohodnutej zbernej nádoby
nepostačuje na množstvo produkovaného komunálneho odpadu, správca dane zmení po
dohode s poplatníkom druh nádoby.
4. Poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín poplatník zaplatí v hotovosti pri
odovzdaní drobného stavebného odpadu bez škodlivín na miesto určené obcou.
Článok 18
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, alebo osobe, ktorá za
iného plní povinnosť poplatníka, ak zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu
zdaňovacieho obdobia a poplatník túto skutočnosť oznámil a preukáže podkladmi.
Podmienkou vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti je podanie písomnej žiadosti
a predloženie hodnoverného podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť, napr.:
 potvrdenie o pobyte v inej obci,
 potvrdenie o ukončení podnikania,
 doklad o ukončení nájomnej zmluvy,
 list vlastníctva (pri predaji, alebo darovaní nehnuteľnosti)
 úmrtný list.
2. Na základe podkladov správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obce
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú:
 potvrdenie o návšteve školy študentom študujúcim v zahraničí, alebo
 pracovné povolenie na území iného štátu, alebo
 potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní na území iného štátu na príslušný kalendárny
rok, alebo
 doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie), alebo
 kópia európskeho preukazu európskeho zdravotného poistenia daného štátu, ak je
čitateľné meno, priezvisko a dátum platnosti preukazu, alebo potvrdenie o pobyte na
území štátu, alebo potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí,
alebo
 potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o úhrade poplatku inému správcovi
poplatku, alebo doklad o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia
slobody, resp. v inom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom, alebo
 doklad od zamestnávateľa o výkone prác mimo obce Spišské Bystré, alebo doklad
o ubytovaní mimo obce Spišské Bystré a o zaplatení poplatku v mieste ubytovania,
alebo
 iný hodnoverný doklad preukazujúci dlhodobý pobyt mimo obce Spišské Bystré,
v ktorom bude uvedené obdobie pobytu.
3. Na základe podkladov správca dane poplatok zníži o 50% za zdaňovacie obdobie pre
študentov stredných a vysokých škôl, študujúcich na území Slovenskej republiky, za
ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval
na území obce. Podkladmi pre zníženie poplatku sú:
 žiadosť pre zníženie poplatku podaná platiteľom, v ktorej bude uvedené meno,
priezvisko, dátum narodenia osoby, ktorej poplatok má byť znížený,
4. V prípade, ak potvrdenie nie je v slovenskom, alebo českom jazyku, je potrené predložiť
aj preklad do slovenského jazyka, nevyžaduje sa úradné overenie tohto prekladu.
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5. Fyzickým osobám starším ako 62 rokov sa poplatok znižuje o 20 % zo sadzby
uvedenej Článku 16, bod 3 písm. a) tohto VZN.
6. Darcom krvi, ktorí sú držiteľmi minimálne Zlatej Jánskeho plakety sa poplatok v zmysle
Článku 16 ods. 3 písm. a) tohto VZN odpúšťa, a to na základe predloženia preukazu
o udelení plakety.
7. Členom zásahovej jednotky DHZO sa poplatok v zmysle Článku 16 ods. 3 písm. a) tohto
VZN odpúšťa, a to na základe predloženého zoznamu členov zásahovej jednotky DHZO,
ktorý predloží veliteľ DHZO najneskôr do 15. januára príslušného kalendárneho roka.
8. Deťom narodeným v priebehu aktuálneho zdaňovacieho obdobia sa poplatok v zmysle
Článku 16 ods. 3 písm. a) tohto VZN odpúšťa.
Článok 19
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej
tabuli obce a webovom sídle obce dňa 22.11.2019
2. Na VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa
11.12.2019.
3. VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
dňa 13.12.2019.
4. VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady nadobúda účinnosť od 01.01.2020.
5. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Spišské Bystré č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V Spišskom Bystrom dňa 13.12.2019

Mgr. Marián Luha v. r.
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Oznámenie
o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného
priestranstva
Platiteľ dane
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........Rodné číslo /IČO/: ......................................................
Podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem
obci Spišské Bystré:
* vznik daňovej povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva na
umiestnenie ........................................................................, o výmere ......................,
na parc. č. ............. . Doba umiestnenia od .................... do .......................... .
* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa .......................

Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
Podpisom dávam súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov na spracovanie osobných údajov na účely určenia tejto daňovej povinnosti.
V ................................ dňa ...............

.............................
podpis daňovníka
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Príloha č. 2/1 VZN
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

Oznámenie platiteľa
o *vzniku, *zániku k miestnej dani za ubytovanie
Platiteľ dane za ubytovanie (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia)
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ...........................................................................................
Dátum narodenia/IČO:
...........................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo:
...........................................................................................
Kontakt (telefón, e-mail):
...........................................................................................
Číslo účtu (IBAN/SWIFT):
...........................................................................................
* vznik daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie od ........................................
v prevádzke .............................................................adresa zariadenia ........................................
.............................................................kategória zariadenia ........................................................
zodpovedná osoba ...................................................kontakt (telefón, e-mail) ............................
spôsob evidencie ...................................................................
* zánik daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie od ...............................................
v prevádzke zariadenia................................................. adresa zariadenia ...................................
..............................................................kategória zariadenia .......................................................
zodpovedná osoba ...................................................kontakt (telefón, e-mail) ............................
spôsob evidencie ...........................................................................
Poučenie: Platiteľ dane je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti pre výpočet dane.

V Spišskom Bystrom dňa ...............

..................................
podpis platiteľ dane
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Príloha č. 2/2 VZN
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie
Podľa platného VZN obce Spišské Bystré o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ
ubytovacieho zariadenia povinný vybratú daň za ubytovanie odovzdať do 15 dní
nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne
ubytovaných fyzických osôb.
Mesiac/rok: ..........................................................
Platiteľ dane – obchodné meno:
(prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia)
.......................................................................................................................................................
Názov a adresa ubytovacieho zariadenia:
.......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko zodpovednej osoby: ....................................................................................
Kontakt (telefón, e-mail): ..........................................................................................................
1. Počet ubytovaných osôb
2. Počet prenocovaní podliehajúcich
daňovej povinnosti
3. Výpočet (počet prenocovaní x sadzba 0,50 €/prenocovanie)
Prehlasujem, že všetky údaje v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne a úplné.
V Spišskom Bystrom dňa ...............

..................................
podpis platiteľ dane
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Príloha č. 3 k VZN
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Oznámenie
o * vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a o prevzatí plnenia povinností poplatníka – fyzickej osoby –
platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatník:
Meno a priezvisko, titul ............................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................
Podľa § 80 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem
obci Spišské Bystré, že dňom: .......................... mi * vznikla, * zanikla poplatková
povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla, * zanikla z dôvodu : ...............................................................
Podľa § 77 ods.7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem
obci Spišské Bystré, že som prevzal plnenie povinností poplatníka za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti:
( uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k poplatníkovi )
-....................................................................................................................................
-....................................................................................................................................
-....................................................................................................................................
-....................................................................................................................................
-....................................................................................................................................
-....................................................................................................................................
-....................................................................................................................................
Podpisom dávam súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov na spracovanie osobných údajov na účely určenia poplatku za komunálny odpad.
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poplatku.
V ................................ dňa ...................
.............................
podpis poplatníka
*nehodiace sa preškrtnúť
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Príloha č. 4 k VZN
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

OZNÁMENIE
vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady právnických osôb a a fyzických osôb podnikateľov
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišské Bystré o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

I. Údaje o platiteľovi / poplatníkovi
Obchodné meno /
a meno:
Sídlo/
Trvalý
pobyt:

Priezvisko
Súpisné a orientačné číslo

Ulica:
PSČ:

Obec:

Štát:

Poštová adresa:
IČO/RČ:

IČ DPH resp. DIČ:

Právna forma:

Štatutárny zástupca:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zodpovedná osoba:
Tel. kontakt:

E-mail:

II. Údaje o prevádzke (odbernom mieste)

(uviesť adresu nehnuteľnosti, v ktorej sa bude plniť poplatková povinnosť – odberné miesto
komunálneho odpadu)
Názov prevádzky:
Súpisné číslo:

Ulica:

Orientačné číslo:

Mestská časť:

Obec:

PSČ:

III. Údaje k vlastníctvu nehnuteľnosti, ktorú platiteľ užíva alebo má oprávnenie užívať
Vlastník nehnuteľnosti

Užívateľ nehnuteľnosti, nájomca

IV. Údaje o poplatníkoch, ktorí používajú spoločnú zbernú nádobu:
V prípade, že sa na základe dohody poplatníci rozhodnú používať spoločnú zbernú nádobu, platiteľ
je povinný priložiť zoznam týchto právnických osôb.
Názov, obchodné meno

IČO

Názov prevádzky
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V. Údaje pre výpočet poplatku
Dátum vzniku poplatkovej povinnosti:
Počet zamestnancov:

Počet miest určených na poskytovanie služieb:

1x
týždenne
KUKA nádoba

120 litrov

KUKA nádoba

240 litrov

Kontajner BOBR

1100 litrov

Žiadate dodať nádobu?

2x
3x
týždenne týždenne

ÁNO

1x za
2 týždne

Iná frekvencia

NIE

Iné skutočnosti:

Dátum:

VI. Informácie

V prípade prenájmu priestorov pre iné prevádzkové jednotky ( resp. organizácie ), ktoré majú
v zmluve o nájme nebytových priestoroch zahrnutý poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, je poplatník povinný predložiť zoznam týchto právnických osôb a
fyzických osôb - podnikateľov.
Užívateľ nádoby je povinný sa o zberné nádoby riadne starať a do nádob ukladať len
komunálny odpad.
Akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na vznik, zánik a výšku poplatku, ste povinný písomne
oznámiť na obecnom úrade v Spišskom Bystrom do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť
nastala.
Týmto podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom správneho
určenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyhlasujem,
že všetky údaje v priznaní sú uvedené pravdivo a správne.

V Spišskom Bystrom, dňa:

pečiatka a podpis
štatutárneho orgánu

Prílohy:
1. Výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo zriaďovacia listina,
povolenie pre činnosť, licencia, zápis do záznamu.
2. Zoznam prevádzkových jednotiek, ktoré majú v zmluve o nájme nebytových priestorov
zahrnutý poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.
3. Nájomná zmluva
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