Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. _/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe
ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) a podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje náležitosti miestneho
poplatku.
Článok 2
Zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
1. V meste je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov pre právnické osoby
a fyzické osoby podnikateľov.
2. V meste je pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona (t. j. fyzická osoba, ktorá
má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá 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 trávny porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ) zavedený
množstvový zber drobných stavebných odpadov.
3. V meste nie je pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona zavedený množstvový
zber komunálnych odpadov.
Článok 3
Sadzby poplatku a určenie poplatku
1. Mesto Kežmarok (ďalej len „mesto“) ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere
komunálnych odpadov na 0,02 € za jeden liter komunálnych odpadov.
2. Mesto ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sadzbu poplatku
pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín na 0,02 € za
jeden kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
3. Mesto ustanovuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sadzbu poplatku
za komunálne odpady na 0,06 € za osobu a kalendárny deň.

4. Poplatok pri množstvovom zbere komunálnych odpadov mesto určí ako súčin počtu
odvozov, sadzby poplatku podľa bodu 1 tohto článku a objemu zbernej nádoby užívanej
poplatníkom v súlade so zavedeným množstvovým zberom komunálnych odpadov.
5. Poplatok pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa
určí ako súčin množstva odpadov v kg a sadzby poplatku podľa bodu 2 tohto článku.
6. Poplatok pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sa určí ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona v meste Kežmarok trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
Článok 4
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku
1.

2.

3.

4.

Poplatok ustanovený v článku 3 bode 1 a 3 sa platí bezhotovostným prevodom na účet
mesta alebo hotovostným vkladom na účet mesta alebo pri platbách do 300 €
hotovostným vkladom do pokladnice Mestského úradu v Kežmarku na základe
identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.
Lehotu zaplatenia poplatku ustanoveného v článku 3 bode 1 a 3 mesto určí v
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe
presahuje 30,00 € a právnickej osobe 300,00 €, mesto v rozhodnutí určí zaplatenie
poplatku v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 50% z výšky poplatku je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka vo výške 50%
z výšky poplatku je splatná do 31. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.
Pri množstvovom zbere komunálnych odpadov si poplatník dohodne frekvenciu vývozu
a objem zbernej nádoby s mestom. Ak pri kontrole mesto zistí, že objem dohodnutej
zbernej nádoby alebo frekvencia vývozu nepostačuje na množstvo produkovaného
komunálneho odpadu, mesto po dohode s poplatníkom zmení druh nádoby alebo
frekvenciu vývozu.
Poplatníci podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona platia poplatok ustanovený v článku 3
bode 2 (pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín) za
skutočne odovzdané množstvo drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pri
odovzdaní v zbernom dvore v hotovosti.
Článok 5
Vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti

1.

2.

Mesto na základe žiadosti vráti poplatok ustanovený v článku 3 bode 1 a 3 tohto VZN
alebo jeho pomernú časť poplatníkovi alebo osobe, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, ak zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a poplatník túto skutočnosť oznámi a preukáže podkladmi. Podmienkou na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti je podanie písomnej žiadosti a predloženie
hodnoverného podkladu potvrdzujúceho uvedenú skutočnosť napr. potvrdenie
o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci, rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností, oznámenie o ukončení podnikateľskej činnosti na
území mesta Kežmarok, doklad o zrušení prevádzky, doklad o ukončení nájomnej
zmluvy a pod.
Mesto na základe žiadosti zníži alebo odpustí poplatok ustanovený v článku 3 bode 3
tohto VZN za obdobie, za ktoré poplatník alebo osoba, ktorá za iného plní povinnosti

3.

4.

5.

6.

poplatníka mestu preukáže splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku
a predloží podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území mesta. Mesto požaduje nasledovné druhy podkladov:
a) pri zdržiavaní sa v zahraničí je podkladom aktuálne potvrdenie zahraničného
zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok alebo štátneho orgánu v mieste pobytu
v zahraničí, prípadne overené čestné prehlásenie z miesta pobytu v zahraničí,
poplatník doloží aj preklad do slovenského jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný,
b) pri štúdiu na zahraničnej škole je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo
platné k 1.1. zdaňovacieho obdobia, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní
nezdržiavania sa na území mesta,
c) pri výkone trestu odňatia slobody je podkladom potvrdenie o umiestnení v ústave na
výkon trestu odňatia slobody,
d) pri dlhodobom umiestnení v detskom domove, v zariadení sociálnych služieb alebo
v zdravotníckom zariadení je podkladom potvrdenie o umiestnení v detskom
domove, v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení,
e) pri dennom štúdiu študentom študujúcim mimo mesta s výnimkou študentov denne
dochádzajúcich je podkladom potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné k 1.1.
zdaňovacieho obdobia a potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia alebo o prechodnom
pobyte v mieste štúdia, ak je miesto štúdia vzdialené od mesta menej ako 70 km,
mesto uzná na základe tohto podkladu 220 dní nezdržiavania sa na území mesta,
f) pri zdržiavaní sa na inom mieste Slovenskej republiky je podkladom potvrdenie
o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste alebo iný doklad, ktorým je možné
jednoznačne zdokladovať prechodný pobyt v inej obci; preukazujúci doklad je nutné
doplniť aj o potvrdenie o platení poplatku v mieste prechodného pobytu,
g) pri vykonávaní profesionálnej vojenskej služby profesionálnymi vojakmi, ktorí sú
ubytovaní mimo mesta je podkladom potvrdenie o vykonávaní služby mimo mesta
a potvrdenie o ubytovaní mimo mesta, mesto uzná na základe tohto podkladu 280 dní
nezdržiavania sa na území mesta.
Mesto na základe žiadosti zníži poplatok ustanovený v článku 3 bode 3 tohto VZN
o 0,0265 € za osobu a kalendárny deň fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe, ktorá je držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Podkladom je predloženie originálu preukazu ZŤP alebo ZŤP/S platného k 1. 1.
zdaňovacieho obdobia.
Mesto zníži poplatok ustanovený v článku 3 bode 3 tohto VZN o 0,0265 € za osobu
a kalendárny deň fyzickej osobe staršej ako 62 rokov, t. j. ktorá dosiahla k 31. 12.
kalendárneho roka, ktorý predchádza zdaňovaciemu obdobiu vek minimálne 62 rokov.
Mesto vráti poplatok alebo jeho časť len v prípade, že poplatník nie je daňovým
dlžníkom mesta Kežmarok a čiastka na vrátenie prevýši 3,00 €; nižšiu čiastku mesto
nevracia.
Jednotlivé dôvody zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Pri viacerých
dôvodoch zníženia poplatku bude poplatníkovi priznané výhodnejšie zníženie.
Článok 6
Zrušovacie ustanovenie

1.

Zrušuje sa VZN č.
stavebné odpady.

9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. _/ 2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 28. 11. 2018 a zvesený
dňa __. 12. 2018.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa 13. 12. 2018
uznesením č. ___/2018.
3. VZN č. __/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
4. VZN č. __/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa __. 12. 2018 a zvesené dňa __. 01. 2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

