Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2005 v znení doplnku č. 1
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších prepisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje konkrétne podmienky ukladania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Kežmarok.
§2
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území mesta
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je
a/ fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území
mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trávny porast na iný
účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
nehnuteľnosť)
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a/ v meste trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí,
ak je v obci zavedený množstvový zber.
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 povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d/ v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo 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 ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti, užívateľ alebo nájomník:, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve,
užívaní alebo nájme viacerých osôb, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca
určený spoluvlastníkmi, užívateľmi alebo nájomníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
súhlasí. Ak nedošlo k určeniu zástupcu, mesto určí spomedzi vlastníkov, spoluvlastníkov,
užívateľov alebo nájomníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len
platiteľ)
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník. Za
odvedenie poplatku mestu 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. 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 mestu.
8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
9. Sadzba poplatku je:
a/ pre osoby uvedené v § 2 ods.2 písm. a/ 0,0473 € (1,425 Sk) za osobu a kalendárny deň
b/ pre osoby uvedené v § 2 ods. 2 písm. a/ 0,0282 € (0,85 Sk) za osobu a kalendárny deň pre
osoby, ktoré k 1.1. dosiahli vek 70 rokov
c/ pre poplatníkov uvedených v § 2 ods. 2 písm. b/ a písm. c/ s preukázaným množstvovým
zberom podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov je poplatok:
- 0,0149 € (0,45 Sk) za liter pri použití 1 100 l zbernej nádoby
- 0,0182 € (0,55 Sk) za liter pri použití 240 l zbernej nádoby
- 0,0199 € (0,60 Sk) za liter pri použití 110 l zbernej nádoby
10. Pri množstvovom zbere mesto určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu.
11. Pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu, mesto určí poplatok za jeden
kalendárny rok ako
a/ súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník podľa § 2 ods. 2 písm. a/ v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b/ súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. b/ alebo písm. c/.
12. Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a/ priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa § 2 ods. 2 písm. b/ alebo písm. c/ v pracovnoprávnom vzťahu, inom
obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo tvoria
jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú
poplatník užíva, alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v meste; ak je poplatníkom
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu
osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste Kežmarok trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt (ďalej len priemerný počet zamestnancov) a

b/ priemerného počtu
1) hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie
v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v meste poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto
počtu osôb sa nezapočítavajú osoby , ktoré majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt,
2) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste
poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo pohostinské služby a ak sa u tohto poplatníka
nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období
priemerný počet podľa prvého bodu, alebo
3) priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste aj trvalý
alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom s hodnotou 1, ak ide o poplatníka,
u ktorého sa do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v určenom období
nezapočítava priemerný počet podľa prvého ani podľa druhého bodu.
13. Rozhodujúcim obdobím je
a/ predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať svoju činnosť
v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b/ počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu
povinnosť podľa ods. 14 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak
nie je možné postupovať podľa písmena a/.
14. 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 od skončenia obdobia
určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov,
ohlásiť mestu
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu,
(ďalej len identifikačné údaje); ak je poplatníkom osoba podľa ods. 2 písm. b/ a písm. c/ názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo-IČO,
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka podľa ods. 7,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
15. Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí že jeho 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.
16. Ak mesto z vlastného podnetu alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok
bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
17. Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok poplatníkovi
vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr do 70 dní od skončenia určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
18. Úľavy:
Mesto poplatok na základe žiadosti poplatníka
1) odpustí poplatníkovi, ktorý má uhradené všetky záväzky voči mestu Kežmarok za obdobie, za
ktoré poplatník preukáže

a/ že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí mimo Českej republiky,
Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Rakúska viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,
(preukazujúcim dokladom je potvrdenie 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)

b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
(preukazujúcim dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste a súčastne
potvrdenie o platení poplatku za komunálne odpady v mieste prechodného bydliska.)

c/ že je vo výkone trestu odňatia slobody
(preukazujúcim dokladom je potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody)

d/ že je dlhodobo umiestnený v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti
(preukazujúcim dokladom je
starostlivosti)

potvrdenie o umiestnení

v detskom domove, ústave sociálnej

e/ školám počas letných prázdnin, pokiaľ nebudú požadovať odvoz komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu
2) zníži o 6,98 € (210 Sk) občanom s ťažkým zdravotným postihnutím
(preukazujúcim dokladom je preukaz ZŤP, ktorý bol platný 1.1. bežného roka.)

3) zníži o 10,30 € (310 Sk) študentom denného štúdia študujúcim mimo mesta Kežmarok
s výnimkou študentov denne dochádzajúcich
(preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné k 1.1. bežného roka
a potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia alebo o prechodnom pobyte v mieste štúdia, ak je miesto
štúdia vzdialené od mesta Kežmarok menej ako 70 km)

4) zníži o 8,64 € (260 Sk) rodinám so štyrmi a viac maloletými deťmi za štvrté a ďalšie dieťa
(preukazujúcim dokladom sú rodné listy detí)

5) zníži o 10,30 € (310 Sk) profesionálnym vojakom s trvalým pobytom na území mesta, ktorí
vykonávajú službu a sú ubytovaní mimo mesta Kežmarok
(preukazujúcim dokladom je potvrdenie o vykonávaní služby mimo mesta Kežmarok a potvrdenie
o ubytovaní mimo mesta Kežmarok)

6) zníži o 13,28 € (400 Sk) poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa v určenom období (minimálne 90
dní) zdržiava alebo zdržiaval v Českej republike alebo Poľsku alebo Ukrajine alebo
Maďarsku alebo Rakúsku
(preukazujúcim dokladom je potvrdenie zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok alebo štátneho
orgánu v mieste pobytu v zahraničí, poplatník doloží aj preklad do slovenského jazyka)

7) zníži o 13,28 € (400 Sk) študentom denného štúdia študujúcim v zahraničí
(preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy, ktoré bolo platné k 1.1. bežného roka)

19. Správca poplatku zníži alebo odpustí poplatok na základe predložených dokladov preukazujúcich
skutočnosť na zníženie alebo odpustenie poplatku za preukázané obdobie. Jednotlivé druhy úľav
nie je možné uplatniť súčasne. Pri zníženej sadzbe podľa § 2, ods. 9, bod b/ nie je možné súčasne
uplatniť úľavu. Pod súčasným uplatnením úľav sa rozumie súčasné uplatnenie úľav na jednu
osobu.
20. Úľava za obdobie kratšie ako 1 rok sa pomerne zníži podľa dĺžky obdobia s prepočtom na
kalendárne dni.
21. Správca poplatku poplatok vyrubí platobným výmerom za spoplatňovacie obdobie, ktorým je
kalendárny rok.

22. Spôsob platenia poplatku:
Poplatok je splatný jednorázovo do 31.marca príslušného kalendárneho roka, alebo v štyroch
rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra
príslušného kalendárneho roka na ktorý sa poplatok vyrubuje.
23. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí Mestu Kežmarok
nasledovnými spôsobmi:
a/ v hotovosti do pokladne Mesta Kežmarok alebo vkladom na účet Mesta Kežmarok,
b/ poštovým peňažným poukazom,
c/ bezhotovostným prevodom na účet Mesta Kežmarok.
§3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Mestské zastupiteľstvo miestny poplatok podľa § 2 ods. 2 môže zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby
a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru kalendárneho roka
2. Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady neustanovuje inak, postupuje sa podľa zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov.
3. Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok uznesením číslo 212/2005 na zasadnutí dňa 15.12. 2005
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kežmarok č. 5/2005 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.
6. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2005 o MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY schválilo Mestské zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí uznesením č. 251/2007 zo dňa 13.12. 2007.
7. Doplnok č. 1 zo dňa 13.12. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2005 o MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY nadobúda
účinnosť dňom 1. 1. 2008.

Ing. Igor Šajtlava

Ing. Miroslav Perignáth

Primátor mesta

prednosta MsÚ

Poznámka na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 158/2008 zo dňa 28.8. 2008:
Pri prevode Sk na € bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk. Sadzba poplatku bola pri
prevode na euro zaokrúhlená nadol na 4 desatinné miesta. Úľavy boli zaokrúhlené nahor na
2 desatinné miesta. Sadzby uvedené v € sú účinné od 1.1. 2009.

