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

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2010

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
(1) Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo, že
v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov,
zavádza na katastrálnom území
Spišské Podhradie a katastrálnom území
Katúň,
s účinnosťou od l. januára 2011 tieto druhy miestnych daní:

a)
b)
c)
d)
e)

daň z nehnuteľnosti,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje

(2) mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa čl.1 ods. 1 a ods. 2 na katastrálnom území Spišské Podhradie a katastrálnom území
Katúň, vykonáva Mesto Spišské Podhradie (ďalej len „mesto“) .

DRUHÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľnosti
Čl. 2
(1) O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti pojednáva samostatné všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Spišské Podhradie.

TRETIA ČASŤ
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Daň za psa
Čl. 3
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.

Čl. 4
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(2) U osôb mladších ako 18 rokov, je daňovníkom zákonný zástupca neplnoletej osoby.

Čl. 5
Základ dane
Základom dane je počet psov.

Čl. 6
Sadzba dane a zníženie dane
(1) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 14,00 eura.
(2) Správca dane zníži daň o 50% daňovníkovi, ktorého pes je držaný mimo bytového domu
( zákon 182/1993 Z. z.) v Spišskom Podhradí.
(3) Správca dane zníži daň o 75% daňovníkovi, ktorého pes je umiestnený v Katúni.

Čl. 7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1)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.

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
v dvoch rovnakých splátkach takto:
-

do 31. mája a
do 30.septembra zdaňovacieho obdobia.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
Čl. 8
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie (súvislé státie na tom
istom mieste viac ako 30 dní) vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
(3) V sporných prípadoch je správca dane oprávnený rozhodnúť, či ide alebo nejde o verejné
priestranstvo.
Čl. 9
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Čl. 10
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2
Čl. 11
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,20 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj
začatý deň.
Čl. 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia
užívania verejného priestranstva.
(2) 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.

(3) Daňovník je povinný písomne požiadať o osobitné užívanie verejného priestranstva správcu dane
pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má začať
s osobitným využívaním verejného priestranstva. Vzor žiadosti tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia.

(4) Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku
určenej, respektíve zaplatenej dane.

(5) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
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(6) Mesto oslobodzuje od dane umiestnenie stavebného zariadenia, skládky stavebného materiálu
k stavbe realizovanej v súlade so stavebným zákonom.

PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
Čl. 13
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej
len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Čl.14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Čl. 15
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
Čl. 16
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
•
•

automat na predaj tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov 66,00 eura /rok
automat na predaj ostatného tovaru
33,00 eura /rok

Čl. 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.
Čl. 18
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku a zániku daňovej povinnosti. Oznámenie k vzniku, zániku daňovej povinnosti tvorí príloha
č. 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31 .
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

ŠIESTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. 19
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Predmet dane
(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 len "nevýherné hracie prístroje").
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Čl. 20
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Čl. 21
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Čl. 22
Sadzba dane
Sadzba dane je 33,00 eura ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

Čl. 23
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik
daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku a zániku daňovej povinnosti. Oznámenie k vzniku, zániku
daňovej povinnosti tvorí prílohu č. 5 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

SIEDMA ČASŤ

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čl. 24

(1) Frekvencia odvozov:
- na katastrálnom území Spišské Podhradie jeden krát za štrnásť dní,
- na katastrálnom území Katúň jeden krát mesačne.

Čl. 25
Sadzba poplatku
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(1) Mesto Spišské Podhradie ustanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území mesta oprávnenie užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie.
(2) Sadzba poplatku pre osoby uvedené v ods. 1 na rok 2011 je 0,0383 eura za osobu a kalendárny
deň pri frekvencii odvozu jeden krát za 14 dní.
(3) Mesto Spišské Podhradie zavádza množstvový zber pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené
užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území mesta Spišské Podhradie na iný účel ako podnikanie
a právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov , ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú
nehnuteľnosť na území mesta Spišské Podhradie na účel podnikania.
(4) Sadzba poplatku pre osoby uvedené v odseku 3 je 0,0181 eura za jeden liter komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu.
(5) Mesto Spišské Podhradie stanovuje pre zber komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu tieto druhy zberných nádob:
- vrecia s objemom 50 l
- nádoba o objeme 110 l
- nádoba o objeme 120 l
- nádoba o objeme 1100 l
- veľkoobjemový kontajner o objeme 3000 l, 4000 l , 5000 l

Čl. 26
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok sa určuje na jeden kalendárny rok platobným výmerom ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní v prípade, ak nie je zavedený množstvový zber.
(2) Poplatok pri množstvovom zbere sa určuje na jeden kalendárny rok ako súčin sadzby za jeden
liter odpadu, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov ak ide
o poplatníka s preukázaným množstvovým zberom.
(3) U právnických osôb, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území mesta
Spišské Podhradie na iný účel ako podnikanie a právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov , ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území mesta Spišské
Podhradie na účel podnikania sa poplatok určí rozhodnutím na základe dohody ( dodatku
k dohode ) o množstvovom zbere.
(4) Dohoda ( dodatok ) o množstvovom zbere sa uzatvára na príslušný kalendárny rok.
(5) Výšku poplatku mesto upraví v priebehu roka v prípadoch, ak nastali skutočnosti, ktoré majú
vplyv na zmenu výšky poplatku a lebo zánik poplatkovej povinnosti.
(6) V prípade neoznámenia všetkých údajov potrebných pre výpočet poplatku správca dane vychádza
z posledne jemu známych údajov alebo určí poplatok podľa pomôcok.

Čl. 27
Zníženie a odpustenie poplatku a
poskytnutie zľav za zber druhotných surovín
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Správca poplatku môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch
poplatok znížiť alebo odpustiť:
(1) Poplatníkom (fyzickej osobe) zapojeným do systému separovaného zberu komunálneho odpadu,
ktorí komunálny odpad separujú (sklo, papier, plasty plechovky, pneumatiky), mesto poplatok
zníži o 5 % za osobu a kalendárny deň. Obyvatelia v bytových domoch sú povinní predložiť do
30 .4. čestné vyhlásenie, že odpad separujú.
(2) O zníženie poplatku poplatník musí písomne požiadať v termíne od 15. decembra do 30. apríla
a k žiadosti musí priložiť doklady o odovzdaní druhotných surovín do zberní druhotných surovín
(to neplatí pre kovové materiály), alebo mesto prizná zníženie poplatku na základe evidencie
poplatníkov, ktorí sa zapojili do systému separovaného zberu v predchádzajúcom kalendárnom
roku.
(3) Na základe písomnej žiadosti poplatníka – osoby zdravotne ťažko postihnutej (ZŤP), podanej do
30.04. ,mesto zníži poplatok o 50 %. Prílohou žiadosti musí byť fotokópia preukazu ZŤP.
(4) Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži poplatok osobe staršej ako 70 rokov o 50%.
Mesto prizná zľavu tomu poplatníkovi, ktorý dovŕšil vek 70 rokov k 31. 12. 2010.
(5) Na základe písomnej žiadosti poplatníka podanej do 15.10. mesto odpustí poplatok osobe za
obdobie, v ktorom sa poplatník dlhodobo ( nepretržite viac ako 100 dní) zdržiaval v zahraničí
alebo mimo mesta a neužíval nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať a zároveň doloží doklad
preukazujúci danú skutočnosť (pracovné povolenie, povolenie k pobytu, potvrdenie o ubytovaní,
potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
prípadne iné hodnoverné doklady).
(6) Na základe písomnej žiadosti podanej do 30. 04. mesto zníži poplatok študentom (žiakom,
poslucháčom) , ktorí študujú a zároveň bývajú mimo mesta Spišské Podhradie o 50% a predložia
potvrdenie o návšteve školy a doklad o ubytovaní .
(7) Rodinám s väčším počtom osôb ako 5, mesto na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok o 50%
na šiestu a každú ďalšiu osobu.
(8) Mesto prizná poplatníkovi zľavu, ktorá je pre poplatníka výhodnejšia.
(9) Vo výnimočných prípadoch, keď nie je známy pobyt poplatníka, môže iný člen domácnosti alebo
osoba, ktorej sú známe miestne pomery potvrdiť túto skutočnosť čestným vyhlásením .

Čl.28
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný písomne oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej
povinnosti.
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(2) Poplatník - fyzická osoba je povinný v ohlásení uviesť svoje identifikačné údaje: meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu resp. prechodného pobytu, vzťah k nehnuteľnosti.
(3) Ak u poplatníka došlo k vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti v priebehu
určeného obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku,
počas ktorých poplatník bude užívať, užíva alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť ako aj iné
rozhodujúce údaje pre určenie výšky poplatku a zároveň doložiť doklady potvrdzujúce túto
skutočnosť.
(4) Poplatník - právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinný v ohlásení uviesť :
- obchodné meno, sídlo a miesto podnikania,
- IČO, DIČ
- údaje potrebné na vyrubenie poplatku ( objem zbernej nádoby , počet zberných
nádob, frekvenciu odvozu, odberné miesto )
(5) Vznik, zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť mestu písomným
ohlásením, ktoré tvoria prílohy č. 2, 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Čl. 29
Platenie poplatku
(1) Vyrubený ( určený ) poplatok je splatný najviac v dvoch splátkach takto:
- do 31. mája a
- do 30. septembra
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu určeného obdobia (roka) vyrubený
poplatok je splatný naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru pokiaľ
neurčí splatnosť poplatku správca poplatku v platobnom výmere (rozhodnutí ) inak.
(3) Poplatník platí /odvádza / miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
správcovi poplatku týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladnice mesta,
b) poštovou poukážkou na účet mesta (poukážku na požiadanie poskytne mesto),
c) bezhotovostným prevodom na účet mesta č.: 3412485001/5600 vedený v DEXIA banke
Slovensko, a.s.

Čl. 30
Vrátenie poplatku
Ak poplatník fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, uhradil mestu vyšší
poplatok ako bol povinný uhradiť, mesto vzniknutý rozdiel vráti do 60 dní od doručenia ohlásenia
o zániku poplatkovej povinnosti a žiadosti o vrátenie poplatku v hotovosti alebo na účet poplatníka.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.

Čl. 31
Záverečné ustanovenia
(1) Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa: 11. 11. 2010.
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(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady zo dňa 10. 12. 2009.
(3) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta dňa: 27.10.2010.
(4) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Spišské Podhradie
dňa: 12. 11. 2010.
(5) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 01. 01. 2011.

V Spišskom Podhradí, dňa: 11. 11. 2010

Mgr. Jozef Bača, v. r.
primátor mesta

Vypracovali: Mgr. Jozef Srnka, MVDr. Michal Kapusta

Príloha č. 1

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Meno a priezvisko žiadateľa / názov firmy:
9/16

..................................................................................................................................................
Adresa žiadateľa / sídlo firmy:
..................................................................................................................................................
Telefónne číslo:......................................... Rodné číslo / IČO:...............................................
Žiadam o užívanie verejného priestranstva za účelom:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
V termíne: od.................................do..............................., o výmere............................. m2.
V celkovej sume*..................................€
Určenie miesta užívania verejného priestranstva:
...............................................................................................................................................
v Spišskom Podhradí dňa:.........................................

..........................................
podpis žiadateľa
•

Sadzba dane je 0,20 € za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj
začatý deň.

Vyjadrenie Mesta Spišské Podhradie k užívaniu verejného priestranstva

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

v Spišskom Podhradí dňa:

......................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Príloha č. 2

Ohlásenie
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Poplatník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
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odpady o h l a s u j e m e mestu Spišské Podhradie, že dňom ................................ nám
*vznikla/ *zanikla poplatková povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:...................................................................
- * vznikla/ *zanikla z práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
Zároveň ohlasujeme údaje, rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 ods. 1 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady:
Poplatník: právnická osoba:

Poplatník: Fyzická osoba – podnikateľ :

Názov alebo obchodné meno:
IČO:
DIČ:
Sídlo :
Miesto podnikania:
Zastúpená: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu:

Objem zbernej
nádoby

Počet zberných
nádob

Počet
vývozov

Frekvencia
odvozov

Odberné miesto

V Spišskom Podhradí dňa .......................................

––––––––––––––––––––––––––––––
podpis poplatníka a pečiatka

*Čo sa nehodí, prečiarknuť!
Príloha č. 3

Ohlásenie
*vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
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Poplatník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Podpísaný (meno, priezvisko, titul): ....................................................................................
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 o h l a s u j e m
mestu Spišské Podhradie, že dňom ................................ mi *vznikla/ *zanikla poplatková
povinnosť platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatková povinnosť *vznikla/ * zanikla z dôvodu:
- *vzniku/* zániku trvalého pobytu v meste,
- *vzniku/* zániku prechodného pobytu v meste,
- *vzniku/* zániku práva užívať byt, rodinný dom,
- *vzniku/* zániku práva užívať nebytový priestor,
iné.........................................................................................................................................
V prílohe Vám predkladám doklady, potvrdzujúce uvádzané údaje (potvrdenie z evidencie
obyvateľov, list vlastníctva, kúpnu, darovaciu, nájomnú zmluvu).
Poučenie: Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce pre výpočet poplatku.

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

...................................................
podpis

Príloha č. 4

Oznámenie
*vzniku *zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Daňovník – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ
Obchodné meno alebo názov: .............................................................................................
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Sídlo, miesto podnikania: ....................................................................................................
IČO: ............................................
Zastúpená: meno a priezvisko: ...........................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................
Oznamuje správcovi dane mestu Spišské Podhradie *vznik, *zánik daňovej povinnosti:
-

názov a adresa prevádzky, v ktorej je umiestnený predajný automat:

.............................................................................................................................................
Počet umiestnených predajných automatov: ....................... ks
Deň začatia prevádzkovania predajných automatov: .........................................................
Deň skončenia prevádzkovania predajných automatov: .....................................................
Druh, typ, a názov predajných automatov: ..........................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Výrobné číslo predajného automatu: ...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Daňovník je povinný podať toto oznámenie na MsÚ v Spišskom Podhradí a pravdivo uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce pre výpočet dane.

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

..............................................
Pečiatka a podpis daňovníka

*Nehodiace sa preškrtnúť
• Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
- automat na predaj tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov 66,00 eura/rok
- automat na predaj ostatného tovaru 33,00 eura/rok
Žiadosť o zníženie (odpustenie) poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu v meste Spišské Podhradie
Žiadateľ (meno a priezvisko): ........................................................................................nar.:...............................................
Adresa trvalého (prechodného) pobytu:..............................................................................................................................
Žiadam o zľavu (odpustenie) poplatku z dôvodu, že :

1.

Poplatník je zdravotne ťažko postihnutý – vlastní preukaz ZŤP
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.........................................................................nar.:..........................adresa trvalého pobytu: ........................................................................................
(meno a priezvisko)
........................................................................ nar.:.......................... adresa trvalého pobytu: .......................................................................................
(meno a priezvisko)
Príloha: kópia preukazu ZŤP

2.

Poplatník je starší ako 70 rokov

....................................................................... nar.:.......................... adresa trvalého pobytu: ........................................................................................
(meno a priezvisko)
........................................................................nar.:......................... adresa trvalého pobytu: .......................................................................................
(meno a priezvisko)
Príloha: kópia občianskeho preukazu

3.

Poplatník sa dlhodobo (nepretržite viac ako 100 dní) zdržiava v zahraničí alebo mimo mesta a neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
užívať /uviesť počet dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava počas roka v mieste svojho trvalého (prechodného) pobytu /

...........................................................nar.:...................... adresa trvalého pobytu: ................................................počet dní: ..........................................
(meno a priezvisko)
...........................................................nar.:.......................adresa trvalého pobytu: ................................................počet dní: .........................................
(meno a priezvisko)
...........................................................nar.:...................... adresa trvalého pobytu: ................................................počet dní: ..........................................
(meno a priezvisko)
.......................................................... nar.:.......................adresa trvalého pobytu: ................................................počet dní: ..........................................
(meno a priezvisko)
Príloha: pracovná zmluva, doklad o prechodnom pobyte, potvrdenie o ubytovaní, pracovné povolenie, povolenie k pobytu, potvrdenie od agentúry,
ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, príp. iný hodnoverný doklad

4.

Poplatník je žiak, študent, poslucháč školy mimo mesta Spišské Podhradie

....................................................................... nar.:........................ adresa trvalého pobytu: ...........................................................................................
(meno a priezvisko)
....................................................................... nar.:........................ adresa trvalého pobytu: ............................................................................................
(meno a priezvisko)
....................................................................... nar.:........................ adresa trvalého pobytu: ...........................................................................................
(meno a priezvisko)
Príloha: potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní

5.
6.

Rodina poplatníka má počet osôb viac ako 5.
Poplatník odovzdáva druhotné suroviny do zberní druhotných surovín.
Príloha: doklad o odovzdaní druhotných surovín

V Spišskom Podhradí, dňa: .......................................

..................................................
podpis žiadateľa

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný/á...............................................................................................
nar.: ...................................., rodné číslo: ..........................................................
trvale bytom: .....................................................................................................
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ako osoba, ktorá zastupuje všetkých obyvateľov v bytovom dome týmto čestne vyhlasujem, že
obyvatelia bytového domu
uviesť meno a priezvisko nájomcu resp. vlastníka bytu, ktorý je platiteľom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad

1. .................................................

11. .................................................

2. .................................................

12. .................................................

3. .................................................

13. .................................................

4. .................................................

14. .................................................

5. .................................................

15. .................................................

6. .................................................

16. .................................................

7. .................................................

17. .................................................

8. .................................................

18. .................................................

9. .................................................

19. .................................................

10. .................................................

20. .................................................

na adrese:...........................................................................................................

separujú odpad (plasty, kovové obaly, VKM, papier, sklo).

Toto čestné vyhlásenie som vykonal(a) dobrovoľne s plnou zodpovednosťou pre potreby výpočtu
poplatku za zber prepravu a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného v meste Spišské
Podhradie. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých
údajov v tomto čestnom vyhlásení.

v Spišskom Podhradí dňa:.................................

.............................................
podpis

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný/á...............................................................................................
nar.: ...................................., rodné číslo: ..........................................................
trvale bytom: .....................................................................................................
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vyhlasujem na svoju česť, že:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
............................................................................
..........................................
Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý právnych následkov nepravdivého
čestného vyhlásenia.

v Spišskom Podhradí dňa:.................................

.............................................
podpis
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