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Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej na základe §6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a
pre územie mesta Dobšiná toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č.105/2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Dobšiná

I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území mesta Dobšiná.
(2) Mesto Dobšiná na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predjané automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Mesto Dobšiná na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane za psa, dane za predajné automaty a dane za
nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
(5) Dĺžka obdobia, na ktoré sa určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je kalendárny rok.
II. Časť
Miestne dane

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Daň za psa
§2
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Predmetom dane nie je pes,
ktorý slúži na služobné účely mesta Dobšiná.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je 400,- Sk za kalendárny rok a psa.
a) Daň sa znižuje o 200,- Sk za kalendárny rok a každého psa Poľovníckeho združenia
Dobšiná; služobného pastierskeho psa; psa držaného Vyše mesta, Niže mesta a v
Lányi hute; za psa, ktorého chovateľom je občan starší ako 60 rokov, ktorý psa
používa na svoju ochranu v rodinnom dome.
b) Daň sa zvyšuje o 600,- Sk za kalendárny rok za psa chovaného v byte bytového domu.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.

(8) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v
lehotách určených mestom.
(10)Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti sa doručuje mestu Dobšiná a musí
obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom, rodným
číslom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia
psa s uvedením mena a adresy predošlého vlastníka, resp. držiteľa, tetovacie číslo alebo údaj
o čipovaní psa, ak ho pes má, rasu, pohlavie a vonkajšie identifikačné znaky psa,
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, adresu miesta, kde je pes chovaný, ak adresa nie je
totožná s adresou trvalého pobytu daňovníka.
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 mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(11)Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a) potvrdenie veterinárneho lekára o úhyne psa alebo Poľovníckeho združenia o utratení psa,
b) kúpno-predajná zmluva,
c) čestné prehlásenie o úhyne, zatúlaní alebo darovaní psa.
V prípade, ak k zániku daňovej povinnosti došlo z dôvodu predaja alebo darovania psa,
aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nového vlastníka psa.
(12)Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti,
b) bezhotovostne na účet mesta Dobšiná vedený vo VÚB, a.s., pobočka Rožňava, číslo účtu
21125582/0200, variabilný symbol 133001.
(13)Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke je
uvedené evidenčné číslo psa, nápis mesto Dobšiná a údaj o tom, či je pes nebezpečným
psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od zistenia
týchto skutočností oznámiť mestu Dobšiná. Mesto vydá držiteľovi za úhradu 100,- Sk
náhradnú známku.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§3
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve mesta Dobšiná s výnimkou miestnych komunikácií (vozoviek a chodníkov)
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta alebo
ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným priestranstvom na účely tohto
zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) 10,- Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň pri použití priestranstva na službu, predaj,
b) 5,- Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň pri použití priestranstva okrem prvého dňa za umiestnenie skládky tuhých
palív na verejnom priestranstve na dobu kratšiu ako tri dni,
c) 10,- Sk za každý aj začatý m2 a rok pri použití verejného priestranstva na rôzne skládky
materiálov a tuhých palív na parcelách mimo tých, ktoré sú vymenované v ods. 6 písm.h
d) 15,- Sk za každý aj neúplný m2 a rok pri použití verejného priestranstva na stále státie a
garážovanie motorových vozidiel,
e) 40,- Sk za každý aj neúplný deň pri použití predajného stánku vo vlastníctve mesta
umiestneného na verejnom priestranstve na mestskom trhovisku na službu alebo predaj,
f) 50,- Sk za každý aj neúplný deň pri použití osobného automobilu na verejnom
priestranstve na predaj alebo službu,
g) 100,- Sk za každý aj neúplný deň pri použití dodávkového a nákladného automobilu na
verejnom priestranstve na službu alebo predaj,
h) 10,- Sk za každý aj neúplný m2 a deň pri použití verejného priestranstva na rôzne skládky
materiálov na parcelách číslo: 708/1, 2625/4, 1810/3, 535/1, 1375/1, 1375/2, 1375/3,
1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/7, 7500/13,
i) 0,50 Sk za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň za umiestnenie zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií.
7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane vopred, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov
o svojej osobe uviesť ak ide o oznámenie vzniku daňovej povinnosti najmä deň vzniku
daňovej povinnosti, predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva, adresu a popis
miesta užívania verejného priestranstva (chodník, cesta, trávna plocha a pod.), výmeru
zabratej plochy v m2 a spôsob osobitného užívania verejného priestranstva. Ak ide o
oznámenie zániku daňovej povinnosti najmä dátum zániku daňovej povinnosti a spôsob
zániku (predaj, odstránenie plachtovej garáže, odstránenie skládky a pod.).
9) Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť mestu Dobšiná
skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
10) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok dane je daň splatná v
lehotách určených mestom v platobnom výmere.
Daň mesto vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu pri platbách do 10000,- Sk,
b) bezhotovostne na účet mesta Dobšiná vedený vo VÚB, a.s., pobočka Rožňava, číslo účtu
21125582/0200, vyriabilný symbol 133012.
11) 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.
12) 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.
Usporiadateľ takejto akcie je povinný tieto skutočnosti uviesť pri plnení oznamovacej
povinnosti a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na vyššie uvedené účely. Daň sa
neplatí tiež za predajné zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie
na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
13) Používať verejné priestranstvo vyhradené pre chodníky na prechodné alebo trvalé parkovanie
motorových vozidiel je zakázané.
14) Oddelenie majetku a výstavby mesta musí užívanie verejného priestranstva vopred
odsúhlasiť.
15) Za súvislé státie vozidlom sa považuje také umiestnenie vozidla, počas ktorého vlastník alebo
prevádzkovateľ vozidla jeho polohou bráni všeobecnému užívaniu verejného priestranstva
všetkými účastníkmi najmenej po dobu jedného mesiaca.

Daň za ubytovanie.
§4
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.
2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3) Základom dane je počet prenocovaní.
4) Sadzba dane je : a) 10,- Sk na osobu a prenocovanie v meste Dobšiná,
b) 15,- Sk na osobu a prenocovanie v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni
5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za
ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti a v
slovenských korunách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
6) Daň prevádzkovateľ odvádza mestskému úradu nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu pri platbách do 10000,- Sk,
b) bezhotovostne na účet mesta Dobšiná vo VÚB, a.s., pobočka Rožňava, číslo účtu
21125582/0200, variabilný symbol 133009.
A to v lehote do 15 dní nasledujúceho mesiaca. V rovnakej lehote je daňovník súčasne
povinný predložiť hlásenie o odvode dane za ubytovanie. V hlásení uvedie okrem
identifikačných údajov o svojej osobe najmä názov a adresu ubytovacieho zariadenia,
obdobie, za ktoré daň odvádza, počet ubytovaných hostí, počet nocí pobytu celkom, celkovú
výšku vybranej a odvedenej dane.
Od dane sú oslobodené osoby do 15 rokov veku, nad 65 rokov veku a invalidní
dôchodcovia.
Daň za predajné automaty.
§5
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a utomaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.

2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3) Základom dane je počet predajných automatov.
4) Sazdba dane je:
a) 200,- Sk za jeden kalendárny rok a jeden predajný automat, ktorý vo svojej skladbe
obsahuje výlučne nealkoholické nápoje a potraviny
b) 2000,- Sk za jeden kalendárny rok a jeden predajný automat obsahujúci v skladbe
alkoholické nápoje a tabakové výrobky.
5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.
6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom mestu Dobšiná. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje: identifikačné údaje daňovníka (rodné číslo alebo IČO, názov a sídlo
daňovníka), identifikáciu predajného automatu(typ, výrobné číslo predajného automatu, skladbu
ponúkaného tovaru), miesto a dátum začatia prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku
daňovej povinnosti obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu,
miesto doterajšieho prevádzkovania, dátum ukončenia prevádzkovania.
7) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia
do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v
lehotách určených mestom.
8) Ak daňová povinnosť zanikne 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 dni zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
9) Daň mesto vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu pri platbách do 10000,- Sk
b) bezhotovostne na účet mesta Dobšiná vedený vo VÚB, a.s., pobočka Rožňava, číslo účtu
21125582/0200, variabilný smbol 133004
10) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého predajného automatu osobitne a umiestniť na viditeľnom mieste v priestore,
v ktorom predajný automat prevádzkuje:
a) výrobné číslo, typ a miesto umiestnenia predajného automatu,
b) skladbu ponúkaného tovaru,
c) dátum umiestnenia a začiatku prevádzkovania automatu.
11) Od dane sú oslobodené predajné automaty, ktoré vydávajú výlučne ochranné prostriedky proti
šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

Daň za nevýherné hracie prístroje
§6
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").
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) Základom je počet nevýherných hracích prístrojov.
5) Sadzba dane je 500,- Sk za jeden kalendárny rok za jeden nevýherný hrací prístroj.
6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
7) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
8) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v
lehotách určených mestom.
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.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom mestu Dobšiná. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej
povinnosti obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho
prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti
obsahuje: identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja,
miesto doterajšieho prevádzkovania, dátum ukončenia prevádzkovania.
10) Daň mesto vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu pri platbách do 10000,- Sk,
b) bezhotovostne na účet mesta Dobšiná vedený vo VÚB, a.s., pobočka Rožňava, číslo účtu
21125582/0200, vyriabilný symbol 133003.
11) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne a umiestniť na viditeľnom mieste
v priestore, v ktorom nevýherný hrací prístroj prevádzkuje:
a) výrobné číslo, typ a miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
b) názov nevýherného hracieho prístroja,
c) charakteristika nevýherného hracieho prístroja,
d) dátum umiestnenia a začiatku prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
12) Od dane je oslobodené mesto Dobšiná.
III. Časť
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§7
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 mesta.
2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

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.
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto
ustanovenia 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.
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 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.
Ak mesto určí, poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá 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, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len
"platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností 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 na
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.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
Sadzba poplatku je 1,- Sk za osobu a deň.
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, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len "identifikačné úúdaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach (ak je
zavedený množstvový zber); spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o
miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
d) ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, čísla všetkých
účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej
činnosti; ak pri plnení svojej oznamovacej povinnosti uvedie niekoľko miest podnikania, je
povinný vyznačiť, ktoré miesto podnikania je miestom, na ktoré sa majú doručovať
písomnosti. Právnická osoba uvedie tiež svoj štatutárny orgán. (§31 zákona SNR č.511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov).
10) 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.
11) Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom.
12) Splatnosť poplatku:
a) vo dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31. mája, a 30. septembra príslušného
roka
b) ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 500,- a právnickej osobe 5000,Sk, je splatný naraz do 31. mája príslušného roka a to v hotovosti do pokladne mestského
úradu alebo bezhotovostne na účet mesta Dobšiná číslo účtu 21125582/0200, variabilný
symbol 133013.
13) Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia podľa ods. 9 zistí, že poplatok bol poplatníkovi
vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku poplatku v
nasledujúcom roku podľa okolností,ktoré nastali.
14) 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 však do 70 dní od skončenia kalendárneho roka, za
ktorý bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 70,- Sk.
15) Mesto poplatok na základe písomnej žiadosti zníži podľa sadzby 0,20 Sk za osobu a
kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby.
16) Mesto poplatok na základe písomnej žiadosti zníži podľa sadzby 0,40 Sk za osobu a
kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo miesta trvalého bydliska
za účelom štúdia,
b) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo miesta trvalého
bydliska za účelom výkonu zamestnania,
c) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval mimo miesta trvalého bydliska
z dôvodu umiestnenia v zariadení s iným ako celoročným ubytovaním (zariadenie sociálnej
starostlivosti).
17) Mesto poplatok odpustí na základe písomnej žiadosti za osobu s trvalým alebo prechodným
pobytom v meste Dobšiná, ktorá je dlhodobo umiestnená v zariadení s celoročným
ubytovaním (zariadenie sociálnej starostlivosti, domov dôchodcov, detský domov).
18) Uvedené skutočnosti podľa ods. 15 – 17 poplatník preukáže mestu potvrdením
zamestnávateľa o dobe zamestnania a trvania pracovného pomeru a mieste výkonu
zamestnania; potvrdením o štúdiu s uvedením dátumu ukončenia štúdia; potvrdením o dobe
a trvaní pobytu v zariadení s celoročným ubytovaním; potvrdením o dobe a trvaní pobytu v
zariadení s iným ako celoročným ubytovaním; potvrdením o pobyte v zahraničí; potvrdením
o výkone základnej vojenskej služby pri splnení ohlasovacej povinnosti alebo do 31. januára

zdaňovacieho obdobia. Zmeny vzniknuté po 31. januári v priebehu roka budú zohľadnené v
nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou zániku poplatkovej povinnosti.
19) Pri vyrubení poplatku na daný kalendárny rok vychádza správca poplatku z posledných
jemu známych údajov k 31.januáru príslušného roka, t.j. z ohlásenia poplatníka o vzniku
poplatkovej povinnosti ako aj z ohlásení poplatníka o zmenách údajov rozhodujúcich na
určenie poplatku.
Určenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§8
1) Mesto určuje poplatok na určené obdobie, ktorým je kalendárny rok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa §7 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 §7 ods.2 písm. b) a písm. c).
2) Ukazovateľ produkcie v určenom období komunálnych odpadov je súčet :
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa §7 ods.2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom
obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré
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 tomto meste 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 tomto 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 iné pohostinské služby, a ak sa u tohto
poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie v určenom období komunálnych
odpadov priemerný počet podľa prvého bodu.
3) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa
odseku 2, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet
osôb, ktoré majú v meste aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený
koeficientom, ktorý má hodnotu 1, a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 2 písm. b).
4) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť
podľa § 7 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné
postupovať podľa písm. a).

IV. Časť
Spoločné a záverečné ustanovenia.
Záverečné ustanovenia
§9
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach a zák. SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Dobšiná sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Dobšinej na svojom 10. riadnom zasadnutí dňa 12.12.2007 uznesením č128-12/XII-2007MsZ.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dobšiná č. 95/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dobšiná.
4) Ak daňová alebo poplatková povinnosť vznikla pred účinnosťou tohto VZN, vzťahujú sa na
ňu platné právne predpisy účinné v období, kedy vznikla.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.
V Dobšinej 12.decembra 2007

Karol H o r n í k
primátor mesta

