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Miestne dane – pokračovanie
DAŇ ZA UŽÍVANIE
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Predmet dane
(1) Predmetom dane za uţívanie verejného priestranstva je
a) osobitné uţívanie verejného priestranstva
b)
dočasné
parkovanie
motorového
vozidla
na
vyhradenom
priestore
verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.
(3) Osobitným uţívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä
a) umiestnenie zariadenia slúţiaceho na poskytovanie sluţieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie skládky,
e) trvalé parkovanie vozidla mimo určeného parkoviska.
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo uţíva.
Základ dane
Základom dane za uţívanie verejného priestranstva je výmera uţívaného verejného priestranstva v m2.
Sadzba dane
Sadzba dane za uţívanie verejného priestranstva sa za kaţdý aj začatý m2 osobitne uţívaného verejného priestranstva a kaţdý
aj začatý deň určuje nasledovne:
umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúţiaceho na poskytovanie sluţieb 30,-Sk/m2 a deň
umiestnenie stavebného zariadenia
3,-Sk/m2 a deň
umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
3,-Sk/m2 a deň
umiestnenie skládky
2,-Sk/m2 a deň
trvalé parkovanie vozidla mimo stráţeného parkoviska
1,-Sk/m2 a deň
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia uţívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia uţívania verejného
priestranstva.
Určenie miest, ktoré sú verejnými priestranstvami
Verejnými priestranstvami na účely tejto dane sú miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, spevnené plochy a trhovisko
(trhové miesto) v k.ú. Spišská Belá a k.ú. Stráţky, o ktorých vyuţití rozhodne primátor mesta, resp. ním poverený
zamestnanec mesta.
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný písomne oznámiť záujem o začatie uţívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive správcovi
dane 2 pracovné dni vopred, najneskôr však pred začatím uţívania verejného priestranstva. Vzor tlačiva oznámenia o vzniku
daňovej povinnosti je uvedený v prílohe č. 5 nariadenia. Zmenu skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky dane, resp. pre
zánik daňovej povinnosti je povinný oznámiť správcovi dane bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní po tom, čo nastali
tieto skutočnosti.
Vyberanie dane
( 1 ) Daň sa vyrubuje platobným výmerom a je splatná v deň vydania tohto platobného výmeru.
( 2 ) Daňovník môţe daň za psa zaplatiť týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne mesta,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta.
Oslobodenie od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane
Od dane je oslobodené uţívanie verejného priestranstva:
a) na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo paliva (napr. dreva, uhlia), ak uţívanie
verejného priestranstva nebude trvať viac ako 3 dni,
b) na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak uţívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 30 dní,
c) trvalé parkovanie vozidla mimo stráţeného parkoviska, ak ide o parkovanie vozidla, ktoré slúţi na prepravu zdravotne
ťaţko postihnutej osoby.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom sluţby
prechodného ubytovania (ďalej len zariadenie).
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

Sadzba dane
Sadzba dane je 10,-Sk na osobu a prenocovanie.
Platiteľ dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť
( 1 ) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe v zariadení
poskytujúcom sluţby prechodného ubytovania a zaniká posledným dňom uvedeného ubytovania.
Vyrubenie dane a spôsoby odvodu dane
( 1 ) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane – platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane a kópiu
tohto potvrdenia si ponechá pre daňové účely,
b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane – dokladom o zaplatení dane je výpis z účtu z peňaţného ústavu, ktorý
platiteľ uchováva pre daňovú kontrolu 10 rokov od vystavenia výpisu.
( 2 ) Platiteľ dane môţe platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne mesta,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta,
c) poštovou poukáţkou príslušného typu.
( 3 ) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň odviesť mestu polročne, a to do 10 dní od uplynutia príslušného kalendárneho
polroka.
Potvrdenie o zaplatení dane
( 1 ) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá je v zariadení prechodne odplatne ubytovaná)
potvrdenie o zaplatení dane.
( 2 ) Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať :
a) číslo potvrdenia
b) dátum vydania potvrdenia
c) kto vystavil potvrdenia a kto prijal zaplatenú daň (označenie poskytovateľa ubytovania – platiteľa dane)
d) komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň (meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo preukazu totoţnosti)
e) počet prenocovaní
f) výška zaplatenej dane
g) podpis osoby zastupujúcej poskytovateľa ubytovania, ktorá vystavila potvrdenie a odtlačok pečiatky.
( 3 ) Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely po dobu 10 rokov od vystavenia
potvrdenia.
Výstavba mestských nájomných bytov
V tomto roku (v letných mesiacoch) mesto pripravuje výstavbu ďalších 40 nájomných bytov v 2 bytových domoch na ul. 1.
mája vedľa základnej školy. V novembri 2004 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v decembri bolo vydané stavebné
povolenia a v januári 2005 na základe súhlasu mestského zastupiteľstva bola podaná ţiadosť na Štátny fond rozvoja bývania
a na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Zhotoviteľom stavby bude na základe uskutočneného verejného obstarávania spoločnosť DOMING s.r.o. Košice (uţ
realizovali výstavbu 16 bytového domu v Sp. Belej na Druţstevnej ulici v roku 2003). Súčasťou tejto výstavby je aj
vybudovanie súvisiacej technickej vybavenosti – vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrická sieť, komunikácie (chodníky +
parkoviská).
Celkové náklady na výstavbu predstavujú 57.140.000,-Sk (vrátane DPH) – z toho 40 bytov : 53 593 000,-Sk a technická
vybavenosť : 3 547 000,-Sk. Celkové predpokladané náklady vynaloţené z rozpočtu mesta v roku 2005 a 2006 predstavujú
sumu cca 1 650 000,-Sk.
1./ Výstavba bytov je financovaná :
- z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70 % celkových nákladov (úroková sadzba – 1 % ročne, doba
splácania úveru – 30 rokov)
- z nenávratnej dotácie zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 30 % celkových
nákladov
2./ Výstavba technickej vybavenosti (inţin. sietí) je financovaná :
- nenávratná dotácia zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 70 % celkových
nákladov
- vlastné zdroje mesta – z rozpočtu mesta na rok 2005 a 2006 vo výške 30 % celkových nákladov
Podmienky poskytnutia nenávratnej dotácie zo štátneho rozpočtu (na výstavbu bytov a na technickú vybavenosť):
- podanie ţiadosti o úver zo ŠFRB
- len ak nájomcami budú fyzické osoby – ktorých mesačný príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb neprevyšuje 3násobok ţivotného minima v zmysle zákona
- dodrţať max. výmeru podlahovej plochy bytu – 80 m2
- dodrţať max. obstarávací náklad na 1 m2 podlahovej plochy bytu určenej smernicou MVaRR SR
- dodrţať min. štandard vybavenia bytu určený smernicou MVaRR SR
- dodrţať podmienky nájmu určené smernicou MVaRR SR (obdobné ako pri bytoch postavených v roku 2003 v Sp. Belej)
Predpokladaný termín výstavby je určený na máj 2005 – december 2006.
HLAVNÉ PRIORITY MESTA v roku 2005
- dokončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste (rozšírenie chýbajúceho osvetlenia
- dokončiť racionalizáciu v školstve (najmä činnosť Centra voľného času a školských jedální)
- prehodnotiť filozofiu poskytovania individuálnej opatrovateľskej sluţby v meste
- pokračovať v rekonštrukcii mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v zmysle predloţeného plánu
investičných stavebných aktivít
- pokračovať v postupnej obnove mestských budov a domov
- vybudovať nový mestský rozhlas ako varovný systém obyvateľstva

- vybudovať a uviesť do prevádzky čistiareň odpadových vôd v meste
- začať výstavbu 40 mestských nájomných bytov na ul. Moskovská (ul. 1.Mája)
- pokračovať v postupnej modernizácii škôl a školských zariadení (výmena podlahy telocvične ZŠ Moskovská)
- zrealizovať schválené projekty EÚ
- v oblasti normotvorby - prijať nové všeobecne záväzné nariadenia mesta – najmä v oblasti ŢP ochrany verejného poriadku
- úspešne rozbehnúť činnosť Regionálneho turistického informačného centra v Sp. Belej
- pokračovať v postupnom majetkoprávnom vysporiadaní vlastníctva k pozemkom na území mesta, v Tatranskej Kotline a v
Lendaku
- pokračovať v snaţení o vylúčenie kamiónovej dopravy v meste na štátnej ceste I/67
- projekčne riešiť problémy v oblasti dodávky pitnej vody a kanalizácie na území mesta – vypracovať projektovú
dokumentáciu na dobudovanie vodojemu a odkanalizovanie Belianskeho potoka
- pripraviť ďalšie rozvojové projekty pre územie Belianskych Tatier (napr. projekt obnovy turistických chodníkov, a pod.)
- zaviesť v celom rozsahu separáciu komunálneho odpadu na území mesta
- stabilizovať a zefektívňovať činnosť Mestského podniku s.r.o. Spišská Belá
- vypracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a Stratégiu rozvoja cestovného ruchu
- zlepšiť systém informovanosti a propagácie činnosti mesta (napr. nová internetová stránka, nové informačné tabule, vydanie
propagačných materiálov)
- pripravovať vydanie monografie (knihy) o meste
- nadviazať uţšiu spoluprácu s partnerskými mestami v Poľku a Českej republike
Uvedené priority mesta (najmä tie investičnej povahy) sa budú realizovať v roku 2005 v závislosti od mnoţstva finančných
prostriedkov v mestskom rozpočte.
VIETE AKO SEPAROVAŤ ODPAD – z plastov, papiera a skla ?
V našom meste sú dva spôsoby separácie odpadov - plasty, papier a sklo :
1. spôsob – zber uvedených zloţiek odpadov do veľkých kontajnerov určených na zber všetkých troch uvedených zloţiek
odpadu (tie uţ sú niekoľko mesiacov v meste umiestnené na 11 miestach a tento zber sa zatiaľ osvedčil, za čo sa chceme
poďakovať všetkým, ktorý sa do tohto zberu zapojili). Uvedené veľkoobjemové kontajnery sa vyváţajú podľa potreby (ak sa
naplnia, avšak nie všade je to v rovnakom čase).
2. spôsob – zber uvedených zloţiek odpadov do farebne rozlíšených plastových vriec. K dispozícii vám budú naprv dva,
neskôr tri druhy plastových vriec – žlté vrecia sú určené na plasty, modré vrecia na papier a neskôr aj biele vrecia na sklo.
Plastové vrecia sú určené k opakovanému pouţitiu. V prípade jeho poškodenia sa vrece vymení s následným
zadokumentovaním, nakoľko vrecia sú majetkom Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. . Uvedené vrecia sa zbierajú
jedenkrát mesačne vo vopred určený zberný deň – vo štvrtok. Kaţdá zloţka odpadu sa zbiera osobitne – jeden týţdeň –
plasty, druhý týţdeň - papier, tretí týţdeň – sklo. V určený zberný deň je potrebné vyseparovaný odpad (v plastovom vreci)
umiestniť k odberným miestam (k nádobám určeným na beţný komunálny odpad), vţdy v ranných hodinách daného dňa.
SKLO
Zbierame : fľaše, poháre, očistené od zvyškov potravín a uzáverov, väčšie črepy a úlomky tabuľového skla
Nezbierame : ţiarovky, ţiarivky, keramiku, zrkadlá, tabuľové sklo s drôteným výpletom
PAPIER A TETRAPAK
Zbierame : noviny, časopisy, prospekty, zošity, knihy, listy, obálky, rôzne papierové vrecúška bez vnútorného Al obalu,
krabice, lepenka, kartón, krabice od mlieka, dţúsov, bez zvyškov potravín a uzáverov
- krabice, lepenku, kartón rozreţte na menšie kusy
- krabice od mlieka, džúsov „zlisujte“ zašliapnutím Nezbierame: mastný papier, fólie, celofán, obalya vrecúška z kávy a
pochutín (napr. cukríky, keksy a pod.) - tieto ukladáme do klasických smetných nádob
PLASTY
Zbierame: PET fľaše, igelitové fólie, igelitové tašky a vrecúška (sáčky)
- PET fľaše „zlisujte“ zašlapnutím nohou
Nezbierame : alobal, celofán, obaly z kávy a pochutín (cukríky, keksy a pod.) - tieto ukladáme do klasických smetných
nádob
UPOZORNENIE
Mesto pripravuje zber aj nebezpečného odpadu a jeho zloţiek (autobatérie, ţiarivky, elektroodpad a pod.) – o tom Vás
budeme informovať neskôr.
Termíny zberu separovaných zložiek odpadu
plasty

ţlté vrecia

papier
a tetrapak
sklo

modré vrecia
biele vrecia

štvrtok –
17. marca 2005
štvrtok –
24. marca 2005
štvrtok –
31. marca 2005
Divadelné predstavenie

Mesto pre Vás všetkých pripravilo divadelné predstavenie. Predstaví sa Vám divadelný súbor exTEATRO z Ľubice –
kresťanské experimentálne divadlo s hrou I.N.R.I. Predstavenie sa uskutoční dňa 20.3.2005 (nedeľa) o 18.00 hod. v kinosále.
Vstup je bezplatný. Srdečne Vás pozývame.

Výstava prác výtvarného odboru . . .
Dňa 8.3.2005 bola otvorená výstava prác výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Múzeu Dr. Greisigera (v budove
kniţnice) – otvorenie bolo spojené s vernisáţou a vystúpením komorného kvarteta učiteľov. Výstava je prístupná širokej
verejnosti a potrvá do 18.3.2005.
Poďakovanie primátora mesta . . .
Dňa 27.2.2005 sa uskutočnili v našom meste na futbalovom ihrisku po viac ako 40 rokoch jazdecké preteky koní. Uvedené
preteky zanechali veľmi dobrý dojem a aj preto za to ďakujeme organizátorom týchto pretekov, najmä p. Jozefovi Špesovi
a p. Dane Britaňákovej zo Spišskej Belej

Pripravil a spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta a zamestnanci MsÚ

