Mesto Spišské Podhradie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods 4 písm. d)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Spišské
Podhradie a Katúň

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2014

o miestnych daniach
I. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. rozhodlo v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z., že mesto Spišské
Podhradie zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 tieto dane:
§
§
§
§
§
§

daň z nehnuteľnosti,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje
II. ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

1. podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností pojednáva samostatné
všeobecne záväzne nariadenie mesta Spišské Podhradie.
III. ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet úpravy
1. Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za psa podľa splnomocňovacieho
ustanovenia § 29 zákona č. 528/2004 Z. z. správcom dane.
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§3
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
§ 9,- Eur za psa chovaného v rodinnom dome,
§ 18,- Eur za psa chovaného v bytovom dome,
§ 4,5 Eur za psa chovaného v miestnej časti Katúň
IV. ČASŤ
DAŇ ZA UŹÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§4
Predmet dane
1. Predmetom dane na užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta Spišské Podhradie, mestské komunikácie, ulice, námestia,
chodníky, verejné parky, autobusové stanovište, parkoviská.
3.
§
§
§

Osobitným užívaním vereného priestranstva sa rozumie:
umiestnenie stavebného zariadenia
umiestnenie skládky
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, atrakcií a konanie iných podujatí na území
mesta
§ umiestnenie letnej terasy na verejnom priestranstve
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§5
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená v eurách za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň:
Umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu alebo zabezpečovacie práce na
nehnuteľnosti
§ Sadzba: 0,20 eur/m2/deň
Umiestnenie skládky /stavebný materiál, drevo, odpad/:
§ Sadzba: 0,20 eur/m2/deň
§ Pozn: /do 24 hod. sa nespoplatňuje/
Umiestnenie cirkusu, lunaparku, atrakcie a konanie iných podujatí na území
mesta
§ Sadzba: 0,40 eur/m2/deň
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Umiestnenie letnej terasy
§ Sadzba: 0,05 eur/m2/deň
§6
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva mestu Spišské Podhradie, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti
na tlačive vydanom mestom Spišské Podhradie, ktoré tvorí prílohu tohto VZN.
(Príloha č. 1 VZN)
§7
Oslobodenie od dane
1. Od platenia dane sú oslobodené právnické a fyzické osoby, ktorým bolo vydané
stavebné alebo búracie povolenie a nemajú priestor na vlastnom pozemku pre
uskladnenie stavebného materiálu alebo sutiny. Po uplynutí termínu stanoveného
v platnom stavebnom alebo búracom povolení toto oslobodenie zaniká.
V. ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§8
Sadzba dane
Sadzba dane za ubytovanie sa stanovuje na 0,30 Eur na osobu a prenocovanie.
§9
Vyberanie dane
Platiteľ dane je povinný vybratú daň odviesť mestu Spišské Podhradie do 10 dní po
ukončení polroka bez vyrubenia na základe vypracovaného výkazu, na ktorom bude
uvedený počet osôb, počet prenocovaní a miestna daň za ubytovanie, ktorý doručí do
10 dňa po ukončení polroka na majetkové oddelenie mestského úradu (Príloha č. 2
VZN).
§ 10
Osobitné ustanovenia
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť preukaznú evidenciu v knihe ubytovaných
v ktorej bude:
§ meno a priezvisko
§ adresa trvalého pobytu
§ číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
§ dátum príchodu a dátum odchodu z ubytovacieho zariadenia
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V. ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 11
Predmet úpravy
1. Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za predajné automaty podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.

§ 12
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane 33,- Eur za jeden predajný automat a kalendárny
rok.
§13
Osobitné ustanovenia
1.
§
§
§
§
§

Daňovník je povinný viesť základné údaje o predajnom automate a to:
názov predajného a druh predajného automatu,
výrobné číslo,
umiestnenie predajného automatu,
dátum začatia prevádzkovania,
obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO.

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
VI. ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 14
Predmet úpravy
1. Predmetom je určenie náležitosti miestnej dane za nevýherné hracie prístroje podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.
§ 15
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane 50,- Eur za jeden nevýherný hrací prístroj
a kalendárny rok.
§ 16
Osobitné ustanovenia
1.
§
§
§
§

Daňovník je povinný viesť základné údaje o nevýhernom hracom prístroji a to:
názov a druh nevýherného hracieho prístroja
výrobné číslo,
umiestnenie nevýherného hracieho prístroja,
dátum začatia prevádzkovania,
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§ obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
nevýherných hracích prístrojov.
§ 17
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa: 06.11.2014
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
13/2012 o miestnych daniach schválené mestským zastupiteľstvom dňa: 12.12.2012
3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol
zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta dňa: 22.10.2014
4. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej adrese mesta Spišské Podhradie dňa: 10.11.2014
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 01.01.2015.

V Spišskom Podhradí, dňa: 07.11.2014

Mgr. Jozef Bača v.r.
Primátor mesta

Vypracoval: MVDr. Michal Kapusta, Mgr. Denisa Kynčáková
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OZNÁMENIE
* vznik, * zánik daňovej povinnosti k dani
za užívanie verejného priestranstva
FYZICKÁ OSOBA
Titul, meno, priezvisko:

PRÁVNICKA OSOBA
FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ
Obchodné meno: (zastúpená)

Adresa bydliska:

Adresa sídla:

Dátum narodenia:

IČO:

Kontakt:

Kontakt:

Oznamuje správcovi dane mestu Spišské Podhradie * vznik, * zánik daňovej
povinnosti:
* deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva: .....................................
* deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva: ................................
* výmera osobitného užívania verejného priestranstva v m²......................................
na parcele číslo................................pri objekte na ulici............................................

Spôsob osobitného užívania verejného priestranstva:
* umiestnenie stavebného zariadenia
* umiestnenie skládky
* umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, atrakcií a iných podujatí konaných na území mesta
* umiestnenie letnej terasy na verejnom priestranstve

Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti
podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet dane.

V Spišskom Podhradí, dňa:

..........................................
Podpis daňovníka (pečiatka)
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Mesto Spišské Podhradie
Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

V Ý KA Z

O

DANÍ

ZA

UBYTOVANIE

za ....... polrok v roku ...............

Platiteľ dane:

Názov zariadenia:

Sídlo:

Počet ubytovaných osôb celkom:

..............

Počet prenocovaní:

..............

Daň za ubytovanie:
(počet prenocovaní x 0,30 Eur)

...............

Daň za ubytovanie uhraďte v hotovosti do pokladne mesta Spišské
Podhradie alebo na účet mesta Spišské Podhradie vedený v Prima banke,
a.s. Spišská Nová Ves, IBAN: SK4456000000003412485001, konštantný
symbol: 0308, variabilný symbol IČO resp. rodné číslo.

V Spišskom Podhradí, dňa:

Vyhotovil:

7

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

