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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves 
č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

 Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) a  § 6  ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením § 4  
a súvisiacich ustanovení, § 29 a súvisiacich ustanovení, § 36 a súvisiacich ustanovení, § 43 
a súvisiacich ustanovení, § 51 a súvisiacich ustanovení, § 83 a súvisiacich ustanovení a § 98 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 2/2013  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  
 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie  

 
 1. Mesto Spišská Nová Ves ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza 
s účinnosťou od 01. 01. 2014 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za predajné automaty. 
 

 2.  Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určenie náležitosti 
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 
splnomocňovacích ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 
(ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“). 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
Daň z nehnuteľnosti 

 
 Základné   náležitosti o  miestnej dani  z  nehnuteľností sú ustanovené v § 4 a nasl.  zákona 
č. 582/2004 Z. z.  
 Daň z nehnuteľností zahŕňa: 

a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len „daň z bytov“). 
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Daň z pozemkov 
§ 2 

Sadzba dane 
 
 Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov  pre všetky druhy pozemkov 0,42 %. 

 
 

Daň zo stavieb 
§ 3 

Sadzba dane 
 

 1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
 zastavanej plochy 

nasledovne: 
a) 0,210 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu, 
b) 0,210 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,560 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

d) 0,870 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby 
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 

e) 2,052 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, 

f) 2,808 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

g) 0,960 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 
 

 2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 
v sume 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

 
 

Daň z bytov 
§ 4 

Sadzba dane 
 

 Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 
bytu a nebytového priestoru nasledovne: 

a) 0,210 € za byt, 
b) 0,950 € za nebytový priestor. 

 
 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností  
§ 5  

Oslobodenie od dane z nehnuteľností 
 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
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b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
c) pozemky a stavby slúžiace školám a školským zariadeniam, 
d) stavby užívané na účely – múzeá, galérie, knižnice, divadlá a osvetové zariadenia. 

 
 

§ 6 
Zníženie dane z nehnuteľností 

 
 Správca dane zníži daň z nehnuteľností o 50 %: 
 

a) z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia 
výhradne na ich osobnú potrebu, 

b) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

c) z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve 
občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo 
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre 
motorové vozidlo používané na ich dopravu, 

d) z pozemkov, stavieb  alebo bytov vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené na podnikanie. 

 
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

Daň za psa 
 

 Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 
Z. z.  Predmetom tejto časti všeobecne záväzného nariadnia je určenie náležitosti miestnej dane 
za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.  
 
 

§ 7 
Sadzba dane  

 
 Správca dane určuje sadzbu dane  v eurách  za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 

a) 25,00 € za psa chovaného v rodinných domoch, 
b) 70,00 € za psa chovaného v bytových domoch, 
c) 35,00 € za psa chovaného v záhradkárskych a chovateľských osadách, 
d) 35,00 € za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií. 

 
 

§ 8 
Oslobodenie od dane 

 
 Správca dane ustanovuje  oslobodenie od platenia dane za psa u týchto daňovníkov: 

a) Policajný zbor SR, 
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b) Zbor väzenskej a justičnej stráže, 
c) Mestská polícia. 

 
 

§ 9 
Zníženie dane 

 
 Správca dane zníži daň za psa o 50 %  u týchto daňovníkov: 

a) dôchodcom s príjmami na hranici životného minima, 
b) občanom, ktorí k 31. 12. predchádzajúceho roka dosiahli vek 70 rokov, 
c) občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnym občanom. 

 Ak daňovník drží viac psov, správca dane zníži daň len za jedného psa.  
 
 
 

TRETIA ČASŤ 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
 Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  sú ustanovené v 
§ 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z. z.  Predmetom tejto časti všeobecne záväzného nariadenia je 
určenie náležitosti miestnej dane za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane. 

 
 

§ 10 
Vymedzenie predmetu 

 
 1. Verejným priestranstvom na účely tejto časti všeobecne záväzného nariadenia sú 
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta v katastrálnom území Spišská Nová Ves 
okrem pozemkov, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, 
Obchodný zákonník). Sú to najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, 
mestská zeleň a pod.  
 
 2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia, 
b) umiestnenie stavebného zariadenia, 
c) umiestnenie skládky, 
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (ďalej len „vyhradené 

miesto“). 
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§ 11 
Sadzby dane  

 
 Správca dane určuje sadzby dane za užívanie verejného priestranstva v eurách za každý aj 
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:  
 

1. Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia: 
a) zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia (bufety, stánky, 

ambulantný predaj z auta a pod.): 
- do 2 m2  1,70 € 
- od 2 m2 do 5 m2  1,30 € 
- od 5 m2 do 10 m2  1,10 € 
- od 10 m2 do 30 m2  1,05 € 
- od 30 m2  1,00 € 

 b) letné sezónne posedenia s umiestnením stolov a stoličiek 0,11 € 
 
 2. Umiestnenie stavebného zariadenia 0,17 € 
 
  3. Umiestnenie skládky 0,27 € 
 

4. Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií: 
a) umiestnenie cirkusu 0,14 € 
b) umiestnenie zábavných zariadení (lunaparky, kolotoče, strelnice)   0,11 € 

 
  5. Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska: 

a) osobné vozidlo na sídliskách 0,015 € 
b) osobné vozidlo v ochrannom pásme pamiatkovej zóny 0,044 € 
c) prenosné garáže pre osobné vozidlo 0,058 € 
d) nákladné vozidlo 0,022 € 
e) vraky motorových vozidiel 0,022 € 
f) vozidlo taxislužby 0,073 € 
g) vozidlá autoškoly 0,043 € 

 
 
 

§ 12 
Náležitosti oznamovacej povinnosti 

 
  1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
 

 2.  V oznámení daňovník uvedie: 
a)  fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 
b)  právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 
c) údaje rozhodujúce na určenie dane – účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania 

verejného priestranstva. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 
Daň za ubytovanie 

 
  Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 až 43 zákona 
č. 582/2004 Z. z. Predmetom tejto časti všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti 
miestnej dane za ubytovanie podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 43 zákona 
č. 582/2004 Z. z. správcom dane. 
 
 

§ 13 
Sadzba dane 

 
  Správca dane určuje sadzbu dane 0,40 € na osobu a prenocovanie. 
 
 

§ 14 
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 
  1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje 
odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o začatí 
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 15 
dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 
 
  2. Platiteľ dane fyzická osoba – nepodnikateľ poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie 
v súkromí je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť: 

a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 
b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR 
č. 277/2008 Z. z.,  adresu a názov ubytovacieho zariadenia, celkovú kapacitu zariadenia. 

 
  3. Platiteľ dane  právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci 
oznamovacej povinnosti uviesť: 

a) obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,  
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu 

meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, 
c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR 
č. 277/2008 Z. z., adresu a názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu 
zariadenia. 

 
 

§ 15 
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania 

dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 
 

  1. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta 
Spišská Nová Ves evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre 
potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých 
ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania (deň 
príchodu a deň odchodu). 
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  2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu 
podľa odseku 1. 
 
  3. Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad 
o zaplatení dane za ubytovanie. 
 
 

§ 16 
Spôsob a lehota odvodu dane 

 
  1. Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení štvrťroka predložiť správcovi dane 
písomné  oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci štvrťrok 
za každé ubytovacie zariadenie na území mesta Spišská Nová Ves samostatne. 
 
  2. Náležitosti oznámenia podľa odseku 1 určí správca dane. 

  3. Daň za ubytovanie platiteľ dane odvedie správcovi dane  bez vyrubenia do 15. dní po 
ukončení príslušného štvrťroka. 
 
  4. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným 
vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladnici 
Mestského úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od 
správcu dane. 

 
 
 

PIATA ČASŤ 
Daň za predajné automaty 

 
  Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až 51 
zákona č. 582/2004 Z. z. Predmetom tejto časti všeobecne záväzného nariadenia je určenie 
náležitosti miestnej dane za predajné automaty podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 51 
zákona č. 582/2004 Z. z. 
 
 

§ 17 
Sadzba dane 

 
  Správca dane určuje sadzbu dane 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 
 

§ 18 
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie 

predajných automatov 
 
  1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde 
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum 
začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo. 
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  2. Daňovník je povinný na výzvu alebo pri kontrole správcom dane predložiť inventárny 
zoznam evidencie predajných automatov. 

 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

  
  Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(ďalej len „poplatok“) sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. Predmetom tejto časti 
všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti poplatku podľa splnomocňovacieho 
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 

 
 

§ 19 
Sadzby poplatku 

 
  1. Správca dane určuje sadzbu poplatku na území mesta Spišská Nová Ves pre poplatníka, 
ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo  je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na 0,0439 € za osobu a kalendárny deň. 
 
  2. Správca dane určuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0141 € za jeden liter 
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. V meste Spišská Nová Ves je 
zavedený množstvový zber pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby. 

 
 

§ 20 
Postup pri vyrubovaní poplatku 

 
  1. Správca dane v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na 
celé zdaňovacie obdobie.  
 
  2. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje 
poplatok. 
 
 

§ 21 
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere 

 
  1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného 
predpisu oznámeného mestom Spišská Nová Ves. 
 
  2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ 
v písomnej forme od správcu poplatku: 

a) bezhotovostným prevodom, alebo 
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave, alebo 
c) hotovostnou platbou v pokladnici správcu dane. 
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§ 22 
Vrátenie poplatku 

 
  1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej 
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže 
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. 
   
  2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: 

a) poplatník nesmie byť dlžníkom mesta Spišská Nová Ves, 
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napríklad zrušenie trvalého alebo prechodného 

pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie prevádzky a podobne). 
 
 

§ 23 
Zníženie poplatku 

 
  1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za 
obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní  
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Spišská Nová Ves. 
 
  2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 
počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Spišská Nová Ves a to: 

a) poplatník študujúci na území SR mimo miesta trvalého pobytu: 
- potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní v SR, alebo  
- zmluvu o ubytovaní,alebo 
- potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o prechodnom pobyte.  
b) poplatník zamestnaný  mimo mesta Spišská Nová Ves na území SR: 
- potvrdenie zamestnávateľa spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, 

o prechodnom pobyte alebo zmluvou o ubytovaní. 
  V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré 
poplatník žiada zníženie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením. 
 
  3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31. 12.  
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa § 23 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, nárok na zníženie poplatku za toto 
obdobie zaniká. 

 
 

§ 24 
Odpustenie poplatku 

 
  1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní  v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Spišská Nová Ves. 
 
 2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 
počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Spišská Nová Ves a to: 

a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí: 
- potvrdenie o štúdiu, alebo 
- potvrdenie o ubytovaní, alebo 
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- nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností, alebo 
- kópia karty o trvalom pobyte občana Európskej únie, alebo 
- pracovná zmluva, alebo 
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestnanie v zahraničí, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na dlhodobú pracovnú cestu do 

zahraničia, alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej 

cestnej nákladnej dopravy, alebo 
- výpis zo živnostenského registra daného štátu, alebo 
- povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, alebo 
- výpis zo sociálnej poisťovne daného štátu o poberaní nemocenských dávok, alebo 
- výpis z úradu práce daného štátu o evidencii poplatníka v zozname uchádzačov 

o zamestnanie, alebo 
- pracovné povolenie na území daného štátu, alebo 
- kópia rozhodnutia o vyrubení miestnych daní v mieste pobytu v danom štáte, alebo 
- sobášny list zo zahraničia, alebo 
- rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí.   

   
 V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré 
poplatník žiada odpustenie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením. 

b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody: 
- rozhodnutie o výkone trestu, 
c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu: 
- potvrdenie  o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci za poplatníka,  
d) poplatník - kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľníci: 
- potvrdenie o umiestnení v cirkevných zariadeniach.  

 
  3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. 12. 
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 
podľa § 24 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, nárok na odpustenie poplatku za toto 
obdobie zaniká. 

 
 

§ 25 
Postup proti zmierneniu alebo odstráneniu tvrdosti zákona 

 
  Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

 
 
 

ÔSMA ČASŤ 
§ 26 

Spoločné ustanovenie 
 

  Správca dane určuje, že nebude vyrubovať daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné 
automaty v úhrne do sumy 2,00 €. 
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DEVIATA ČASŤ 
§ 27 

Zrušovacie ustanovenie 
 

  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 

DESIATA ČASŤ 
§ 28 

Záverečné ustanovenie 
 

  1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 bol zverejnený vyvesením na úradnej 
tabuli a internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 26. 11. 2013. 
 
  2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení na zasadnutí dňa 12. 12. 2013, uznesením č. ...................; všeobecne záväzné 
nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli ................... a nadobúda účinnosť dňom 
01. 01. 2014. 
 
 
 
 
 
      PhDr. Ján Volný, PhD.  
       primátor mesta 

 
 
 
 
 


