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DÁTUM ÚČINNOSTI

01.01.2020

....................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom
č. 82/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
č. 4 / 2019
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.
(ďalej len „nariadenie“)

Čl. I

Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok v znení všeobecne záväzného nariadenia č.
5/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V časti druhej, § 2 ods. 4


2.

písm. b) sa slová „0,0441 €“ nahrádzajú slovami „0,0524 €“.

V časti druhej, § 2 sa pôvodne znenie ods. 9 mení na nové znenie takto:
Obec v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce, a to najmä týmito podkladmi:
a) ak študuje mimo územia obce:
 ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej
republiky, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci
údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo
študenta,
 ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu mimo územia Slovenskej
republiky na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci
potvrdenie o návšteve školy,
b) ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania - potvrdením od
zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období
s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce a potvrdením o ubytovaní
alebo dokladom o prechodnom pobyte mimo územia obce,
c) ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia
slobody - potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a
jeho dobe trvania,

d) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb - potvrdením o umiestnení
v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
e) ak ide o osobu umiestnenú v reedukačnom zariadení alebo detskom domove potvrdením o umiestení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho
trvania,
f) ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe
jej trvania,
g) z iného dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte
mimo územia obce,
h) ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí
 pracovným povolením alebo povolením k pobytu alebo vízom alebo
 potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v
zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí alebo
potvrdením o úhrade dane z príjmu v zahraničí.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok dňa 09.12.2019.

2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2020.

V Spišskom Štvrtku dňa 09. decembra 2019

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

