VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SMIŽANY

č. 68
o miestnych daniach a miestnom poplatku

Obecné zastupiteľstvo Smižany podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto nariadení:
Článok 1
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozhodlo, že
na území obce sa budú vyberať tieto dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady:
a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za ubytovanie
d/ daň za predajné automaty
e/ daň za nevýherné hracie prístroje
f/ poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Článok 2
Daň za psa
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, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím
d/ pes, ktorého vlastníkom je obec
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
5. Sadzba dane za psa je ročne:
a/ v rodinných domoch, chatách a záhradách 200,- Sk
b/ v činžovných domoch 1 600,- Sk

c/ v areáloch a objektoch právnických a fyzických osôb 1 000,- Sk
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti (vzor príloha č. 7 k VZN č.68)
7. Obec vyrubí daň platobným výmerom.
8. Splatnosť:
a) Vyrubená daň je splatná do 30 dní odo dňa vyhotovenia platobného výmeru,
najskôr však do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia:
- daň do výšky 500,- Sk jednorázovo do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
- daň nad 500,-Sk je splatná v troch splátkach, a to prvá do 31.1., druhá
splátka do 30.6., tretia do 30.9.
9. Ak daňová povinnosť zanikne (vzor príloha č. 8 k VZN č.68) v priebehu zdaňovacieho
obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
10 . Od dane za psa sú oslobodení:
a/ dôchodcovia nad 70 rokov bývajúci v rodinných domoch. Oslobodenie správca dane
neposkytuje
v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná
ďalšia osoba, ktorá nespĺňa podmienky na oslobodenie.
b/ držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutí
c/ pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
Oslobodenie podľa písm. a/, b/ a c/ sa vzťahuje na držanie jedného psa.
11. Oslobodenie od dane za psa podľa ods. 10 musí vlastník psa alebo držiteľ psa uplatniť
a podmienky preukázať každoročne do 15. januára, resp. do 30 dní od nadobudnutia psa
v priebehu kalendárneho roka.

Článok 3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
a podobne.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna
komunikácia, námestie, chodník, trhovisko, parkovacie a odstavné plochy, obecná zeleň,
všetky neknihované parcely v intraviláne obce tzn. sú to všetky verejnosti prístupné pozemky
v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo ku
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ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. V pochybnostiach je obec oprávnená posúdiť
a rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo obce. Verejným priestranstvom na účely tohto
nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
3. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb,
ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo
kolaudačné rozhodnutie.
4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo, alebo vozidlá
právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom /napr. motorové vozidlo,
vrak motorového vozidla, obytný príves/ na tom istom mieste. Pre nákladné motorové
vozidlá sú vyhradené na trvalé parkovanie priestory Poľnohospodárskeho družstva Čingov
v Smižanoch.
5. Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely
uvedené v ods. 1.
6. Pre obec Smižany sa určujú nasledovné sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva:
a/ za umiestnenie skládky stavebného materiálu, paliva a pod. je 1,- Sk za m2 a deň,
počnúc 4. dňom uskladnenia. Osoba, ktorá vytvorí skládku pevného materiálu na verejnom
priestranstve je povinná do 3 dní požiadať obec o vydanie povolenia na užívanie verejného
priestranstva.
b/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na podnikanie /predajné stánky a pod./ v pásme:
I. 55,- Sk/m2/mesiac
II. 33,- Sk/m2/mesiac
- do pásma I. patria tieto ul. – Nám. M. Pajdušáka, Za kaštieľom, Nálepkova, Tatranská,
Rázusova, Staničná, Smreková od križovatky s ul. Tatranskou po ZŠ, Nová, Brúsnik,
Nábrežná, ul. P. Suržina a rekreačné oblasti v katastri obce
- do pásma II. patria všetky verejné priestranstvá na uliciach, ktoré nie sú uvedené v ods. 6
písm. c/.
c/ za umiestnenie novinového stánku s plochou do 10 m2 sa stanovuje paušálna mesačná
daň 550,- Sk. Za umiestnenie novinového stánku s plochou nad 10 m2 platia ustanovenia čl.
3, ods. 6, písm. b.
d/ pre trhové stánky umiestnené na obecnom trhovisku sú dane stanovené v Trhovom
poriadku
e/ za trvalé parkovanie motorových vozidiel na parkoviskách na ul. Nálepkovej, Za
kaštieľom pri blokoch V1 – V6 sa stanovuje mesačná paušálna daň vo výške:
- u osobných motorových vozidiel 50,- Sk
- u dodávkových motorových vozidiel 100,- Sk
f/ trvalé parkovanie nákladných motorových vozidiel, autobusov, vlekov a návesov na
verejných priestranstvách a na ostatných plochách pri bytových domoch je zakázané.
g/ za umiestnenie zábavných zariadení /lunaparky, kolotoče, strelnice a pod./ 6,- Sk za
1 m2 a deň
h/ Za užívanie verejného priestranstva pri chatách v rekreačnej oblasti Košiarny briežok
a Čingov – 5,- Sk/m2/rok.
7. Zariadenia uvedené v čl. 3, odst. 1 môžu byť umiestnené na verejnom priestranstve len
na základe povolenia vydaného Obcou Smižany.
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8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane v deň vzniku daňovej povinnosti (vzor príloha č. 1 k VZN č.68).
9. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
10. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípadoch krátkodobého poskytnutia
priestranstva na osobitné užívanie je daň splatná najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti (takto určené krátkodobé užívanie verejného priestranstva je 30 dní).
11. Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 100,- Sk nebude vyrubovať ani vyberať.
12. Pri prekročení doby užívania verejného priestranstva, na ktoré bolo užívanie verejného
priestranstve povolené, alebo pri užívaní verejného priestranstva bez povolenia správcu dane,
zvyšuje sa sadzba dane až na desaťnásobok.
13. Predĺženie doby užívania verejného priestranstva, prípadne zmeny, je užívateľ povinný
oznámiť pred uplynutím ukončenia užívania verejného priestranstva. Daňová povinnosť trvá
až do dňa ukončenia užívania verejného priestranstva.
14. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do
30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Článok 4
Daň za ubytovanie
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis ( § 2 vyhl. Ministerstva
hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z.)

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
3. Daň za ubytovanie neplatí:
a/ držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S /zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom
b/ osoba do 15 rokov veku
4. Sadzba dane za ubytovanie pre obec Smižany činí 15,- Sk za osobu. Základom dane je
počet prenocovaní.
5. Obec Smižany ako miestne príslušná obec vykonáva správu dane za ubytovanie
v zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na území obce Smižany.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného
ubytovania fyzickej osobe v ubytovacom zariadení.
7. Registračná povinnosť
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a/ Platiteľ dane je povinný registrovať sa u správcu dane pred začatím poskytovania
odplatného prechodného ubytovania (vzor príloha č. 2 k VZN č.68).
b/ Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických
osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany
a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane na registráciu do 15 dní od vzniku daňovej
povinnosti. Platiteľ dane je povinný predložiť každú ďalšiu knihu ubytovaných na registráciu
pred uskutočnením prvého zápisu.
c/ Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných zvlášť pre každé zariadenie. Platiteľ
dane je povinný zapísať ubytovaného do knihy ubytovaných pri nástupe na ubytovanie.
d/ Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného, dátum narodenia
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
- trvalý pobyt
- dátum príchodu a odchodu
- výška a dátum zaplatenej dane
- ŠPZ automobilu, ak ním ubytovaný pricestoval
- dôvod nevybratia dane /podľa ods. 3/.
e/ Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri
kontrole alebo na Obecný úrad Smižany v lehote stanovenej vo výzve.
8. Platiteľ dane je povinný si u správcu dane vyzdvihnúť bloky na vyberanie dane za
ubytovanie, ktoré je povinný vyúčtovať správcovi dane najneskôr do 31. 12. kalendárneho
roka.
9. Daň za ubytovanie uhradí platiteľ dane v termínoch do 31. marca, do 30. júna, do 30.
septembra a do 31. 12. kalendárneho roka správcovi dane.
Daň je splatná nasledujúcim spôsobom:
- v hotovosti do pokladne obecného úradu
- bezhotovostným prevodom na účet obce č. 0101391098/0900
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, filiálka, Smižany

Článok 5
Daň za predajné automaty
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty /ďalej len „predajné
automaty“/, ktoré po vložení príslušného množstva mincí alebo bankoviek v tuzemskej,
prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákazníkovi vybratý tovar.
2. Daň platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje.
3. Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a/ výlučne cestovné lístky verejnej dopravy
b/ potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
4. Sadzba dane za predajné automaty je:
a/ za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru
– 600,- Sk ročne
b/ za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru
- 1 200,- Sk ročne
c/ sadzba dane sa zvýši až na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje
tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje
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5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu na
verejnom priestranstve, v budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného
priestranstva v obci. Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
7. Obec daň vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia:
- daň do výšky 3 000,- Sk jednorázovo do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
- daň nad 3 000,-Sk je splatná v dvoch splátkach, a to prvá do 31.1., druhá
splátka do 30.6.,
9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto
skutočnosť oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámil.
10. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a/ názov firmy, resp. meno podnikateľa
b/ adresa
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

Článok 6
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 len „nevýherné hracie prístroje“/.
Na začatie a pokračovanie hry sa do nevýherných hracích prístrojov vkladajú mince alebo
bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene alebo žetóny.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 5 000,- Sk ročne za jeden nevýherný hrací
prístroj.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
6. Daňovník je povinný oznámiť písomne vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
7. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
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8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Článok 7a
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len poplatok/
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt,
b/ fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt a 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 trávnatý porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha ( ďalej len „ nehnuteľnosť“),
c/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
d/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3/ Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý a prechodný pobyt súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
4/ Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a/ užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b/ je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c/ užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva
aj poplatník,
d/ 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.
5/ Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá v súlade s písomným
oznámením o určení zástupcu na vyberanie poplatku na predpísanom tlačive (vzor podľa
prílohy č. 3 VZN č.68) 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, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
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b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec / ďalej
len „ platiteľ“/.
6/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7/ Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich v súlade s písomným oznámením o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka na
predpísanom tlačive (vzor podľa prílohy č. 4 k VZN č.68). 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 obci.
8/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
Článok 7b
Sadzba poplatku
Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce sú
nasledovné:
A/ pre poplatníkov podľa čl. 7a, ods.2 písm. a/ a b/:
- Rodinné domy
a/ 210,-Sk za osobu a rok, v prepočte 0,58 Sk za osobu a kalendárny deň pre
poplatníkov uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/. Platiteľ poplatku je vlastníkom KUKA
nádoby o objeme 110 l – ako protihodnotu za miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov,
- nádoby sú vyvážané na základe priloženého žetónu - vývozný deň štvrtok nepárny týždeň
b/ 318,-Sk za osobu a rok, v prepočte 0,87 Sk za osobu a kalendárny deň pre
poplatníkov uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/ a za ďalšieho člena domácnosti 210,-Sk /
v prípade, že platiteľ poplatku má KUKA nádobu o objeme 110 l prenajatú od obce/ ako
protihodnotu za miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov/,
c/ 132,-Sk za osobu a rok, v prepočte 0,36 Sk za osobu a deň pre poplatníkov, ktorí sú
držiteľmi preukazu ZŤP a pre osoby nad 70 rokov. Platiteľ poplatku ako protihodnotu za
miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov,
d/ v prípade, že poplatník vyprodukuje väčšie množstvo odpadu a nebude mu postačovať
minimálny pridelený počet žetónov, je povinný si zakúpiť ďalšie žetóny v cene 50,-Sk/ ks
e/ Poplatník za separovaný zber /sklo, plasty, kovové obaly, papier, viacvrstvový
komunálny materiál – tetrapaky – za odovzdané 1 plné vrece/ obdrží 1 kupón. Po predložení 3
ks kupónov mu bude bezplatne poskytnutý 1 žetón a to iba v prípade, ak bude mať zaplatený
celoročný poplatok.
- Bytové domy
Nádoby o objeme 1 100 l BOBR s pravidelným vývozom a počtom 104 vývozov za rok:
a/ 318,-Sk za osobu a rok, v prepočte 0,87 Sk za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov
uvedených v Článok 2, ods. 2 písm. a/ a b/, - v cene je zohľadnený nájom za 1100 l BOBR
nádobu
b) 132,-Sk za osobu a rok, v prepočte 0,36 Sk za osobu a deň pre poplatníkov, ktorí sú
držiteľmi preukazu ZŤP a pre osoby nad 70 rokov (v cene je zohľadnený nájom za 1 100 l
BOBR nádobu)
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- Rómska osada
260,-Sk za osobu a rok, v prepočte 0,71 Sk za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov
uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/ - v cene je zohľadnený nájom za 1100 l BOBR nádobu
Košiarny briežok, Čingov
500,-Sk za obdobie od 1.4. – 31.10. pre poplatníkov za nehnuteľnosť na území katastra obce,
ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá
v obci trvalý a prechodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady a pod./,
Maša
500,-Sk za rok pre poplatníkov za nehnuteľnosť na území katastra obce, ktorú užíva alebo je
oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý
a prechodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady a pod./,
B/ pre poplatníkov podľa čl. 7a, ods. 2 písm. c/ a d/
určená ako súčin sadzby poplatku za 1 l odpadu a objemu zbernej nádoby a počtu vývozov za
kalendárny rok . Podľa typu zbernej nádoby a frekvencie vývozu je ročná sadzba poplatku
určená podľa Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce s firmou
Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves.
Článok 7c
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1/ Poplatková povinnosť vzniká a zaniká.
a/ dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo dňom odhlásenia z trvalého pobytu na území
obce,
b/ dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť, alebo dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosť.
Článok 7d
Ohlásenie
1/ Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
skončenie obdobia určeného obcou Smižany, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo
k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci Smižany na základe písomného ohlásenia *
vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(vzor podľa prílohy č. 5 k VZN č. 68) pre poplatníka - fyzickú osobu a (vzor podľa prílohy č. 6
k VZN č. 68) pre poplatníka - právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, alebo prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa čl. 7a, ods. 2 písm. b)
alebo písm. c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné
číslo,
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl. 7a, ods. 7,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku , spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku.
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2/ Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
3/ V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, obec
vychádza z posledných známych údajov predložených poplatníkom.

Článok 7e
Vyrubenie poplatku
1/ Poplatok vyrubí obec Smižany platobným výmerom do 15. marca príslušného
kalendárneho roka. Pri vyrubovaní poplatku obec bude vychádzať:
a/ u fyzických osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt z údajov v evidencii obyvateľstva
o trvalom pobyte podľa stavu k 1.1. príslušného kalendárneho roka,
b/ u fyzických osôb, uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. b) na základe ohlásenia
c/ u právnických osôb uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. c) a podnikateľov uvedených v čl.
7a, ods. 2 písm. d) na základe údajov uvedených „ Ohlásenie * vzniku, * zániku poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“.
Článok 7f
Splatnosť poplatku
1/ Splatnosť poplatku u fyzických osôb uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a) a b):
a) splatnosť poplatku u fyzických osôb uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/
- poplatok do výšky 500,-Sk je splatný do 31.3. bežného roka
b/ poplatok nad 500,-Sk je splatný v štyroch splátkach, a to prvá do 31.3., druhá splátka do
30.6., tretia do 30.9., štvrtá do 30.11. bežného roka.
2/ Splatnosť poplatku u právnických osôb uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. c/
a podnikateľov uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. d / :
a/ poplatok do výšky 5.000,-Sk je splatný do 31.3. bežného roka,
b/ poplatok nad 5.000,-Sk je splatný v štyroch splátkach, a to prvá do 31.3., druhá do
30.6., tretia do 30.9, štvrtá do 30.11.bežného roka.
3/ Poplatník zaplatí obci poplatok
- v hotovosti priamo do pokladne obce,
- bezhotovostným prevodom na účet obce,
- poštovou poukážkou.
4/ Vyrubený poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyšší ako je uvedené čl. 7f ,
ods. 2 písm. b/. Poplatníci sú povinní uhradiť vyrubený poplatok bezhotovostne alebo
poštovým peňažným poukazom na účet obce uvedený v platobnom výmere alebo v pokladni
obecného úradu.
Článok 7g
Spôsob vyrubovania poplatku
a/ U fyzických osôb uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/, poplatok bude vyrubený za
všetkých členov domácnosti jedným platobným výmerom, na ktorom budú uvedené mená
poplatníkov. Výška poplatku za osobu sa bude rovnať súčinu sadzby poplatku za osobu
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a kalendárny deň a počtu kalendárnych dni v roku . Výšku vyrubeného poplatku obec upraví
v priebehu roka v prípadoch, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti. Z titulu zmien v trvalom pobyte v rámci obce
nebudú vykonávané prepočty ročného poplatku.
Pri vyrubovaní poplatku výsledná suma u každej fyzickej osoby bude zaokrúhľovaná na celé
koruny smerom nahor.
b/ U právnických osôb uvedených v čl. 7a, ods.2 písm. c/ a podnikateľov uvedených v čl.
7a, ods. 2 písm. d/ bude poplatok vyrubený na základe „Ohlásenia vzniku poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. Výšku vyrubeného poplatku
obec upraví v priebehu roka v prípadoch, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu
výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti.
Článok 7h
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Obec odpustí poplatok na základe žiadosti a doloženia dokladov:
a/ ak sa fyzická osoba dlhodobo zdržiava v zahraničí / t.j. minimálne 6 po sebe
nasledujúcich mesiacov/ a túto skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi – úradné
potvrdenie o pobyte / napr. potvrdenie o štúdiu, pracovná zmluva, povolenie k pobytu ,
potvrdenie agentúry, pracovné povolenie a pod./
b/ ak je fyzická osoba vo výkone trestu a túto skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi ,
– rozhodnutie o výkone trestu,
c/ ak sa fyzická osoba, mimo študentov a pracujúcich, zdržiava počas roka mimo obce
a túto skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi – potvrdenie o zaplatení poplatku v inej
obci,
d/ ak je fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu, jej skutočný pobyt nie je známy,
potrebné doklady – čestné prehlásenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej adrese,
e/ ak fyzická osoba dlhodobo sa zdržiavajúca mimo miesta trvalého pobytu/ ústavy, kňazi
a ich rodinní príslušníci, rehoľné sestry/ preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi –
potvrdenie o umiestnení,
f/ ak fyzická osoba dlhodobo sa zdržiavajúca v sociálnych zariadeniach / domovy
dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod./ preukáže túto skutočnosť
potrebnými dokladmi – potvrdenie o umiestnení.
Poplatok obec odpustí, podľa ods. 1 písm. a/ a f/ za tie kalendárne dni, za ktoré poplatník
obci preukáže, že sa v obci nezdržiava.
2/ Obec zníži ročný poplatok z 210,-Sk na 105,-Sk a z 318,-Sk na 160,-Sk u obyvateľov
v rodinných domoch na základe žiadosti a doloženia dokladov.:
a/ ak fyzická osoba je študentom na území SR a preukáže túto skutočnosť potrebnými
dokladmi – potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
b/ ak fyzická osoba je pracujúcim na území SR bez možnosti denného návratu do miesta
trvalého bydliska a preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi – potvrdenie o pobyte
(ubytovaní) a potvrdenie o zamestnaní.
3/ Obec zníži poplatok:
a) bez žiadosti osobe - poplatníkovi, ktorý v sledovanom období dosiahne 70 rokov veku na
základe údajov z evidencie obyvateľstva na sumu 132,- Sk
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b) na základe žiadosti, ak je poplatník fyzickou osobou s preukazom ZŤP a preukáže túto
skutočnosť potrebnými dokladmi - preukaz ZŤP, ktorý bol platný k 1. 1., príslušného
kalendárneho roka – na sumu 132,- Sk
c) na základe žiadosti poplatníkovi ak je fyzickou osobou – študentom mimo územia SR
a preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi – výkaz o štúdiu a pod. – na sumu 63,- Sk
4/ Zníženie alebo odpustenie poplatku z dôvodov iných ako v ods. 1, 2, a 3 bude
posudzované individuálne na základe žiadosti. Odpustenie alebo zníženie poplatku obec
priznáva na základe písomnej žiadosti podanej u správcu dane do 31. januára príslušného
kalendárneho roka. Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne.
5/ V príslušnom roku odpustí obec poplatok u novonarodených detí v plnej sume.
6/ V prípadoch, že poplatník predložil v sledovanom roku obecnému úradu doklady
preukazujúce opodstatnenosť zníženia alebo odpustenia poplatku, tieto doklady môžu byť
podkladom pre zníženie alebo odpustenie poplatku i v nasledujúcom roku, ak dostatočne
preukazujú skutočnosti pre zníženie alebo odpustenie poplatku.
V prípade, ak občan má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu
nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa
nevzťahuje na rekreačné chaty, chalupy a záhradné domy, ktoré sa nachádzajú v rekreačnej
oblasti Maša, Košiarny briežok a Čingov.
Správca poplatku môže vykonať kontrolu pravdivosti nahlásených údajov a v prípade
zistenia uvedenia nepravdivých údajov zruší už poskytnutú úľavu u poplatku a uplatní
sankčný postih podľa príslušných právnych predpisov.
Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch
poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa čl. 7c alebo môže poplatok odpustiť.
Článok 7ch
Vrátenie poplatku
Ak poplatník uhradil obci Smižany vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec
preplatok poplatníkovi vráti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia,
za ktoré bol poplatok uhradený. Obec Smižany nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 100,Sk.

Článok 8
Sankcie
1/ Ak si daňovník alebo poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť, resp. neohlási vznik
alebo zánik daňovej alebo poplatkovej povinnosti v lehote určenej správcom dane vo výzve,
správca dane uloží pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi vo výške
2.000,-Sk, ak ide o fyzickú osobu – občana uloží sa pokuta vo výške 200,- Sk.
2/ Ak si daňovník alebo poplatník neplní finančnú povinnosť podľa tohto nariadenia,
správca daní a poplatku uplatní sankčný úrok v zmysle § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.
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Článok 9
Spoločné ustanovenia
1/ Miestny poplatok nemožno vyrubiť po uplynutí piatich rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom miestneho poplatku.
2/ Miestny poplatok je možné vyrubiť najneskôr do desiatich rokov od konca roka,
v ktorom vznikla povinnosť podať ohlásenie k poplatku v súlade s § 45 zákona č.511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov.
3/ V súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, v § 23b ods.5 sa vykoná zverejnenie neplatičov miestnych
daní a miestneho poplatku na úradnej tabuli obce Smižany a v Smižianskom hlásniku
u fyzických osôb od 5.000,-Sk a u právnických osôb od 50.000,-Sk.
4/ Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 511/1992 Zb.o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien
a doplnkov.
6/ Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku
a oznamovacia povinnosť vznikne do 31.12.2007, postupuje sa podľa predpisov účinných
do 30. novembra 2007.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a poplatkov vykonáva Obec Smižany.
2. Daň, splátka a pomerná časť dane podľa tohto nariadenia a poplatok sa zaokrúhľujú na
celé koruny nahor.
3. Miestne dane možno platiť:
- prevodom na účet
- poštovou poukážkou
- v pokladni obecného úradu Smižany.
4. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú zamestnanci oddelenia
finančného a správy daní.
Článok 11
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008 a bude zverejnené vyvesením na
obecnej úradnej tabuli. Zároveň sa zrušuje: Všeobecne záväzné nariadenie č. 63/2006
o miestnych daniach a miestnom poplatku zo dňa 30. 11. 2006
Smižany, dňa 13. 12. 2007

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smižany dňa: ... 11. 2007
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 1. 2008
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