
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE  SMIŽANY

č. 42
o     miestnych poplatkoch pre obec Smižany  

     Obecné zastupiteľstvo Smižany podľa zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto nariadení:

§ 1

     Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa zák. SNR č. 544/1990 Zb. v znení neskorších 
zmien a doplnkov rozhodlo, že na území obce sa budú vyberať tieto miestne poplatky:
a/ poplatok za užívanie verejného priestranstva
b/ poplatok za ubytovaciu kapacitu
c/ poplatok za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu
d/ poplatok za psa
e/ poplatok zo vstupného
f/ poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
g/ poplatok z reklamy
h/ poplatok za zábavné hracie prístroje
ch/ poplatok za predajné automaty
i/ miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných   
   stavebných odpadov

§ 2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva

     1. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za 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, dočasné 
parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod.
     2. Poplatok 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. Poplatok 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.
     3. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, 
námestie, chodník, trhovisko a park. Za verejné priestranstvo sú určené všetky verejnosti 
prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb 
s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
     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.
     5. Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely 
uvedené v ods. 1.



- 2 -

     6. Pre obec Smižany sa určujú nasledovné sadzby poplatku za užívanie verejného 
priestranstva:
     a/ za umiestnenie skládky stavebného materiálu, paliva a pod. je 0,50 Sk za m2 a deň, 
počnúc 4. dňom uskladnenia. Osoba, ktorá vytvorí skládku pevného materiálu na verejnom 
priestranstve je povinná do 3 dní požiadať obecný úrad o vydanie povolenia na užívanie 
verejného priestranstva.

      b/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na podnikanie /predajné stánky a pod./ v pásme:
I.  50,- Sk/m2/mesiac
II. 30,- Sk/m2/mesiac

     c/ do pásma I. patria tieto ul. – Za kaštieľom, Nálepkova, Tatranská, Rázusova, Staničná, 
Smreková od križovatky s ul. Tatranskou po ZŠ a rekreačné oblasti v katastri obce

     d/ do pásma II. patria všetky verejné priestranstvá na uliciach, ktoré nie sú uvedené v ods. 
6 písm. c/.

     e/ za umiestnenie novinového stánku s plochou do 10 m2 sa stanovuje paušálny mesačný 
poplatok 500,- Sk. Za umiestnenie novinového stánku s plochou nad 10 m2 platia ustanovenia 
§ 2, ods. 6, písm. b, c, d.

     f/ pre trhové stánky umiestnené na obecnom trhovisku sú poplatky stanovené v Trhovom 
poriadku

     g/ za trvalé parkovanie motorových vozidiel na parkoviskách na ul. Nálepkovej, Za 
kaštieľom pri blokoch V1 – V6 sa stanovuje mesačný paušálny poplatok vo výške:
- u osobných motorových vozidiel 30,- Sk
- u dodávkových motorových vozidiel 50,- Sk

h/ trvalé parkovanie nákladných motorových vozidiel, autobusov, vlekov a návesov na
verejných priestranstvách a na ostatných  plochách pri bytových domoch je zakázané

     ch/ za občasné parkovanie vozidla mimo stráženého priestoru pri chatách v lokalite 
Košiarny briežok sa stanovuje poplatok vo výške:
- u osobných áut 150,- Sk ročne
- u osobných áut  20,- Sk denne
- u osobných áut  50,- Sk týždenne
- u osobných áut  80,- Sk dva týždne

- u dodávkových áut 200,- Sk ročne
- u dodávkových áut   30,- Sk denne
- u dodávkových áut   80,- Sk týždenne
- u dodávkových áut 100,- Sk dva týždne

- u nákladných áut 500,- Sk ročne
- u nákladných áut   50,- Sk denne
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Bezplatný vstup do rekreačnej oblasti Košiarny briežok majú vozidlá: Štátne lesy, Združenie 
vlastníkov lesa /ZVL/ Smižany, Poľnohospodárske družstvo /PD/ Smižany a Obecný úrad 
Smižany.

i/ za umiestnenie zábavných zariadení /lunaparky, kolotoče, strelnice a pod./ za 1 m2 za 
deň 5,- Sk

     j/ zariadenia uvedené v § 2, odst. 1 môžu byť umiestnené na verejnom priestranstve len na 
základe povolenia vydaného OcÚ. Pri prekročení doby užívania verejného priestranstva, na 
ktoré bolo užívanie verejného priestranstve povolené, alebo pri užívaní verejného 
priestranstva bez povolenia obecného úradu zvyšuje sa sadzba poplatku až na desaťnásobok.
Poplatok za užívanie verejného priestranstva je splatný ihneď pri vydaní povolenia na 
užívanie verejného priestranstva, v ostatných prípadoch je splatný do 15 dní odo dňa 
doručenia platobného výmeru.

Predĺženie užívania verejného priestranstva, prípadné zmeny je užívateľ povinný oznámiť 
pred uplynutím ukončenia užívania verejného priestranstva. Poplatková povinnosť trvá až do 
dňa ukončenia užívania verejného priestranstva.

§ 3
Poplatok za ubytovaciu kapacitu

     1. Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné 
alebo školiace zariadenie, alebo má k nemu právo hospodárenia.
     2. Poplatok sa neplatí:
     a/ za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch
     b/ za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne 
         ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu
     c/ za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom 
         zárobkovej činnosti fyzických osôb
     d/ za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia
     e/ za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia
     f/ za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely
     g/ za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí,   
         ktoré sú žiakmi základných a stredných škôl. 
     3. Správca poplatku stanovuje nasledovné podmienky:
     a/ v prípade hotelov, motelov a botelov je poplatník povinný preukázať hodnoverný 
doklad, preukazujúci charakter a zaradenie ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou 
právnou úpravou
     b/ v prípade opráv a rekonštrukcie objektov /zariadení/ je poplatník povinný písomne 
oznámiť a zaslať Obecnému úradu v Smižanoch:
- o akú úpravu, prípadne rekonštrukciu zariadenia sa jedná
- aké obdobie bude objekt /prevádzka/ opravovaná, resp. rekonštruovaná
- doložiť stavebné povolenie
Táto povinnosť musí byť splnená pred začiatkom realizácie opravy, resp. rekonštrukcie.
     c/ v prípade objektov individuálnej rekreácie fyzické osoby podpisujú čestné prehlásenie 
o tom, že objekt nepoužívajú na zárobkovú činnosť.
Vzor čestného prehlásenia tvorí prílohu tohto VZN.
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     4. Povinnosti poplatníkov:
     a/ Poplatník je povinný nahlásiť veľkosť ubytovacej kapacity na Obecnom úrade 
v Smižanoch najneskôr 15 dní pred začatím prevádzkovania.
Zároveň je povinný bezodkladne oznamovať Obecnému úradu v Smižanoch všetky zmeny 
potrebné pre správne určenie a vyrúbenie poplatku – a to v písomnej forme.
     b/ Poplatník je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly – „knihu 
ubytovaných“.
Túto knihu je poplatník povinný na výzvu predložiť k nahliadnutiu pri kontrole pracovníkom 
správcu poplatkov.
V „knihe ubytovaných“ musí viesť poplatník minimálne tieto údaje:
- meno a priezvisko ubytovaného
- dátum narodenia, č. OP alebo cestovného pasu
- trvalý pobyt
- dátum príchodu a odchodu
- v poznámke vedie pomocné záznamy ako č. preukazu ZŤP, voj. knižky a tiež evidenciu 

o výške vybraného poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu, ak je 
prechodne ubytovaná osoba povinná tento poplatok platiť.
5a/ Sadzba poplatku je 2,- Sk za lôžko a deň, bez ohľadu na využitie /obsadenie/ 

ubytovacej kapacity.
Poplatok sa stanoví vynásobením počtu lôžok v zariadení podliehajúcich poplatku podľa 
nahlásenia alebo stavu k 1. 1. každého roka sadzbou poplatku podľa tohto VZN a počtom 
prevádzkových  dní v roku.
     b/ Poplatok sa vyrúbi poplatníkovi platobným výmerom a zároveň sa stanoví jeho 
splatnosť.
Splatnosť poplatku musí byť rozdelená do dvoch splátok, vždy k 30. 6. a k 30. 11. toho 
ktorého roku.

§ 4
Poplatok za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu

     1. Poplatok za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu platí fyzická osoba, ktorá sa 
v takomto mieste prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného 
ubytovania na účely rekreácie alebo zdravotnej starostlivosti alebo z dôvodu plnenia 
pracovných povinností  alebo výkonu podnikateľskej činnosti.
     2. Poplatok neplatí:
     a/ nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S /zdravotne ťažko postihnutý 
so sprievodcom/ a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok
     b/ chorá osoba, ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť v rámci pracovnej neschopnosti 
t.j. na predvolanie na účet štátnej zdravotníckej správy, alebo na poukaz označený 
v indikačnom zozname chorôb „X“
     c/ osoba, ktorej sa poskytuje rekondičný pobyt podľa osobitných predpisov
     d/ vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v obci, jeho manželka 
/manžel/, príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel /manželka/ týchto osôb a ich deti
     e/ osoba do 18 rokov veku, osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky 
alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky na deti /výchovné/, vojak 
zákl. služby a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu
     f/ príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky /manžela/ 
a manželia týchto osôb a ich deti
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     g/ osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci Smižany
     3. Poplatok za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu v stanovenej výške pre obec 
vyberá a ručí zaň fyzická, alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
     4. Sadzba poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu pre obec Smižany 
činí 10,- Sk za osobu a každý deň pobytu, za deň pobytu sa považuje aj deň príchodu a deň 
odchodu. 
     5. Poplatok odvedie ubytovateľ do 5 dní po uplynutí každého mesiaca Obecnému úradu 
v Smižanoch.

§ 5
Poplatok za psa

     1. Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
     2. Poplatok sa neplatí za psa:
     a/ ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, bezvládna osoba 
a držiteľ preukazu ZŤP/S a ZŤP /zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom a zdravotne 
ťažko postihnutý/
     b/ ktorého používa dôchodca s príjmami na hranici životného minima
     c/ ktorých držiteľmi sú príslušníci ozbrojených zborov, vrátane ochrannej stráže
     3. Oslobodenie od poplatku za psa podľa ods. 2 musí držiteľ psa uplatniť a podmienky 
preukázať každoročne do 15. februára, resp. do 30 dní od nadobudnutia psa v priebehu 
kalendárneho roka.
     4. Poplatok platí fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom psa.
     5. Sadzba poplatku je ročne:
     a/  v rodinných domoch 100,- Sk
     b/ v činžových domoch  600,- Sk
Za druhého a každého ďalšieho psa je sadzba v prípade:
     a/ 150,- Sk
     b/ 900,- Sk
     6. Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku za psov OcÚ do 15 dní odo dňa vzniku 
poplatkovej povinnosti, poplatník je povinný ohlásiť tiež každú skutočnosť, ktorá má vplyv na 
výšku poplatku. Ak túto povinnosť nesplní, obecný úrad zvýši poplatok splatný v bežnom 
roku o 50 %.

§ 6
Poplatok zo vstupného

     1. Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako je 
tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod.
     2. Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý 
výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely a zo vstupného na divadelné 
predstavenia.
     3. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
     4. Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na OcÚ v Smižanoch.
     5. Sadzba poplatku je 20 % z vybratého vstupného. Ak ide o filmové predstavenia, 
koncerty vážnej hudby, umelecké výstavy a vedecko-informatívne prednášky je sadzba 
poplatku 5 % z vybratého vstupného.
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     6. Poplatok v prípadoch stáleho prevádzkovania je splatný mesačne a v ostatných 
prípadoch do 3 dní od ukončenia akcie a predložení vyúčtovania.

§ 7
Poplatok z predaja alkoholických nápojov

a tabakových výrobkov

     1. Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja 
výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
     2. Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, 
ubytovacie alebo iné pohostinské služby, v rámci ktorých predáva výrobky uvedené v ods. 1.
     3. Sadzba poplatku je 10 % z predajnej ceny týchto výrobkov. Predajnou cenou je cena, 
ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe uvedenej v ods. 2. 
     4. Preddavkové platby sú splatné mesačne v sume 1/12 celkovej vypočítanej úhrady za 
predchádzajúci kalendárny rok a vyúčtovanie platieb je splatné do 31. 1. nasledujúceho roka 
na účet OcÚ. Novovzniknuté podnikateľské subjekty odvádzajú preddavkové platby mesačne 
a to 10 % z tržby z predaja alkohol. nápojov a tabakových výrobkov.
     5. Poplatník je povinný viesť evidenciu v zmysle zák. č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov 
obyvateľstva a sprístupniť obecnému úradu potrebné doklady /dodacie listy, faktúry a pod./.

§ 8
Poplatky z reklamy

1. Poplatok z reklamy sa platí za:
     a/ písomné
     b/ obrazové
     c/ svetelné
     d/ zvukové
     e/ figurálne /trojrozmerné/
propagačné oznamy /ďalej len reklamy/ umiestnené alebo uskutočňované v obci na verejných 
priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch 
a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev, na 
a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.
     2. Poplatok sa neplatí:
     a/ z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitné akcie vrátane akcií na ochranu 
životného prostredia a ochranu prírody
     b/ z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov 
a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo 
právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom 
reklamy
     c/ z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane
     3. Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v ods. 1 
umiestnila, alebo ju uskutočňuje a to v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.
     4. Sadzba poplatku z reklamy je:
     a/ 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách
V ostatných prípadoch 5,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy na deň.
     b/ 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu
     c/ 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami
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     d/ 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu /napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú/
     5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy, alebo k jej 
uskutočňovaniu.
     6. Poplatník je povinný do 3 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť OcÚ 
každú skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku poplatku.
     7. Poplatok z reklamy je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

§ 9
Poplatok za zábavné hracie prístroje

     1. Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov 
na zábavné hry /ďalej len zábavné hracie prístroje/, do ktorých sa na začatie a pokračovanie 
hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom 
prístroj nevydáva peňažnú výhru.
     2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila 
a prevádzkuje.
     3. Sadzba poplatku je 10 000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
     4. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja 
v priestoroch prístupných verejnosti v obci
     5. Poplatok za zábavné hracie automaty je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného 
výmeru.

§ 10
Poplatok za predajné automaty

     1. Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov /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. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo 
prevádzkuje.
     3. Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
     a/ výlučne lístky hromadnej dopravy
     b/ potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
     c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
     4. Sadzba poplatku 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 poplatku sa zvýši až na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje 
tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje
     5. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom 
priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného 
priestranstva v obci.
     6. 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
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     7. Poplatok za predajné automaty je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného 
výmeru.

§ 11 a
Miestny poplatok za zber,

prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

     1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov sa platí obci miestny poplatok.
     2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce a drobné 
stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce. Poplatok sa nevyberá za činnosti obce pri 
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej 
zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
     3. Poplatok platí:
     a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt
     b/ právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny 
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce 
určenú na podnikanie  
     c/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom 
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, 
individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor
     4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo 
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v  spoluvlastníctve 
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci 
neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je 
platiteľom správca.
     5. Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho 
odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného 
mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, aby im obec 
mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu komunálneho 
odpadu.
     6. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného 
mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi 
poplatku.
     7. Sadzba poplatku môže byť:
     a/ najmenej 80,- Sk a najviac 1 200,- Sk za osobu a kalendárny rok alebo
     b/ najmenej 80,- Sk za osobu a kalendárny rok
     8. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roka:
     a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu 
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci
     b/ pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený ani k trvalému ani 
k prechodnému pobytu, platí paušálny poplatok zohľadňujúci dĺžku pobytu – toto ustanovenie 
sa vzťahuje hlavne na nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu
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     c/ pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom 
je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov, 
pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad
     d/ pri nehnuteľnosti, alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo 
ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia
     e/ pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov
     9. Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok stanoví obec 
schválením v obecnom zastupiteľstve najneskôr do konca novembra bežného roka. 
O schválenej výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom v mieste 
obvyklým. Výška takto schváleného miestneho poplatku platí až do doby, keď obecné 
zastupiteľstvo neschváli novú výšku miestneho poplatku na nasledujúci kalendárny rok.
     10. Poplatok vyrúbi obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že 
využíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto všeobecne 
záväznom nariadení, obec poplatok platobným výmerom vyrúbiť nemusí.
     11. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec 
z posledných jemu známych údajov.
     12. Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 
v jednotlivých prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci /zák. č. 195/1998 Z.z. 
v platnom znení/ poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa ods. 7 tohto VZN alebo môže 
poplatok odpustiť.
     13. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených 
so zberom, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov.
     14. Obec nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho 
činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri 
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok  týchto činností, 
ktorým je odpad.

§ 11 b
Sadzby miestneho poplatku na rok 2003

     1. Nádoby o objeme 110 l KUKA v IBV sú vyvážené na základe priloženého žetónu 
/vývozný deň štvrtok nepárny týždeň/:
     a/ platba pre každého člena domácnosti 200,- Sk /v prípade, že platiteľ poplatku je 
vlastníkom nádoby/ - ako protihodnotu za miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov
     b/ platba na jedného člena domácnosti 312,- Sk a za každého ďalšieho člena domácnosti 
200,- Sk /v prípade, že platiteľ poplatku má nádobu prenajatú od obce/ ako protihodnotu za 
miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov
     c/ v prípade, že poplatník vyprodukuje väčšie množstvo odpadu a nebude mu postačovať 
minimálny pridelený počet žetónov, je povinný si zakúpiť ďalšie žetóny v cene 44,- Sk/kus
     2. Nádoby v objeme 1 100 l BOBR v KBV s pravidelným cyklom vývozu a počtom 104 
vývozov za rok:
- platba za každého člena domácnosti 300,- Sk /v cene je zohľadnený nájom za 1 100 l BOBR 
nádobu/
     3. Nádoby o objeme 1 100 l BOBR v IBV – RO s pravidelným cyklom a počtom 104 
vývozov za rok:
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- platba za každého člena domácnosti 250,- Sk /v cene je zohľadnený nájom za 1 100 l BOBR 
nádobu/
     4. Nádoby o objeme 1 100 l v chatových rekreačných oblastiach Košiarny briežok 
a Čingov s pravidelným vývozom 1 x týždenne /vývoz od 1. 5. do 30. 10./
- paušálna platba za rekreačný domček a chalupu na Košiarnom briežku a Čingove je 250,- 

Sk 
- paušálna platba za rekreačný domček a chalupu na Maši je 176,- Sk obdrží 4 žetóny /musí 

však vlastniť 110 l zbernú nádobu – resp. sa združiť s iným vlastníkom zbernej nádoby/
5. Nádoby o objeme 110 l s pravidelným cyklom a počtom vývozov pre fyzickú a

právnickú osobu – podnikateľa:
- platby budú zmluvne dohodnuté individuálne v závislosti podľa vykonávanej činnosti, 

množstva produkovaného odpadu a počtu zamestnancov
     6. Nádoby o objeme 1 100 l s pravidelným cyklom a počtom  vývozov pre fyzickú 
a právnickú osobu – podnikateľa:
- platby budú zmluvne dohodnuté individuálne v závislosti podľa vykonávanej činnosti, 

množstva produkovaného odpadu a počtu zamestnancov
7. Na miestny poplatok za komunálny odpad bude každému poplatníkovi vystavený  

platobný výmer /poplatníkovi poplatku podľa ods. 1 písm. a/ a písm. b/, a ods. 5/ a 6/ môže 
byť platobný výmer nahradený zmluvou o spôsobe likvidácie komunálneho odpadu v zmysle 
VZN č. 38.

§ 11 c
Zľavy

     1. S účinnosťou od 1. 1. 2003 sa budú poskytovať zľavy, ktoré sú prepočítané z priemernej 
platby na člena domácnosti 250,- Sk.
Zľavy sa vzťahujú na tieto osoby:
a/ pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ZŤP a ZŤPS        zľava 50 %    poplatok 125,- Sk
b/ pre osoby nad 70 rokov                                                       zľava  50 %   poplatok 125,- Sk
     2. Nárok na zľavy si môžu poplatníci v odôvodnených prípadoch uplatniť na Obecnom 
úrade Smižany do 15. 12. 2001, ktoré budú zohľadnené pri vydávaní platobných výmerov na 
miestny poplatok za komunálny odpad. Nároky na zľavy uplatnené po tomto termíne budú 
podľa schválených zásad zohľadnené v koncoročnom vyúčtovaní. Zľavy pre občanov nad 70 
rokov /vrátane/ budú poskytované bez uplatnenia nároku.

§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia

     Poplatky uvedené v § 1 písmenách b, d, e, f, g, h, ch vyrúbi obec platobným výmerom.

§ 13

     Ak nebudú poplatky zaplatené /odvedené/ včas alebo v správnej výške, obec môže zvýšiť 
včas nezaplatené /neodvedené/ poplatky až o 50 %. Vyrúbené poplatky sa zaokrúhľujú na celé 
koruny smerom hore.
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§ 14

     1. Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho 
roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
     2. Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať, ak uplynulo desať rokov od konca 
kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov.

§ 15

     Poplatník podľa tohto nariadenia je povinný poplatok sám vypočítať a poukázať ho na účet 
OcÚ v Smižanoch.

§ 16

     Obec Smižany si vyhradzuje právo kontrolovať správnosť vypočítanej výšky poplatku.

§ 17

     Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení pracovníci 
obecnej samosprávy.

§ 18

     Obec Smižany, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti 
v jednotlivých prípadoch uvedené poplatky znížiť alebo odpustiť. Obec tak môže rozhodnúť 
na základe posúdenia individuálnej žiadosti poplatníka.

§ 19

     Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy:
Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/
Zák. č. 481/1992 o obecnom zriadení
Zák. č. 511/1999 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 20

     Obec môže v zvlášť odôvodnených prípadoch /vytvorenie vhodnej štruktúry obchodnej 
siete, jej rovnomerné rozloženie, regulovanie záujmu o konkrétny druh podnikania a pod./ 
uplatniť i maximálne sadzby poplatkov uvedené v zák. SNR č. 544/90 Zb., zák. SNR č. 
72/1992 Zb., zák. č. 44/93 Zb. a zák. č. 122/96 Z.z.
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§ 21

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2003 a bude zverejnené vyvesením na 
obecnej úradnej tabuli. Zároveň sa zrušujú: Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/99 
o miestnych poplatkoch zo dňa 8. 12. 1999, Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu 
o miestnych poplatkoch zo dňa 1. 1. 2002.

Smižany, dňa

                                                                                         Ing. Michal Kotrady      
                                                                                              starosta obce
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