
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v zmysle zákona SNR č. 544/90 Zb. O
miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
pre územie mesta Kežmarok toto:

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch

č. 3/2000

§ 1
Na území mesta Kežmarok platia tieto miestne poplatky:

a/ poplatok za užívanie verejného priestranstva
b/ poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
c/ poplatok za ubytovaciu kapacitu
d/ poplatok za rekreačný pobyt
e/ poplatok za psa
f/ poplatok zo vstupného
g/ poplatok z predaja alkohol. nápojov a tabakových výrobkov
h/ poplatok z reklamy
i/ poplatok za zábavné hracie prístroje
j/ poplatok za predajné automaty

§ 2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva

1. Predmetom poplatku je osobitné užívanie verejného priestranstva v meste
    Kežmarok.

2. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia rozumejú: miestne a účelové
    komunikácie, chodníky a verejná zeleň na všetkých uliciach v meste Kežmarok,
    parkoviská na ul. Kušnierska brána, Toporcerova, Hviezdoslavova a Trhovište,
    odstavné plochy na sídliskách Juh a Sever, parky na ul. M. Lányiho, J. Kraya,
    Hradné námestie, Garbiarska a Hlavné námestie, trhoviská na ul. Baštová.
    Pri pochybnostiach je mestský úrad oprávnený rozhodnúť či ide o verejné
    priestranstvo.

3. Osobitným využívaním sa rozumie dočasné využitie verejného priestranstva pre
    umiestnenie:

    a/ zariadenie staveniska
    b/ predajných stánkov nepodliehajúcich povoľovaciemu konaniu podľa zákona č.
        50/76 Zb.
        a použitie na:
    c/ kultúrne a športové akcie /cirkus, lunapark, a pod./



    d/ jednorázový predaj na ulici
    e/ skládky
    f/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
    g/ ostatné využitia verejného priestranstva neuvedené v predchádzajúcich bodoch

4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie:

    a/ vyhradenie priestoru z verejného priestranstva na parkovisko tam, kde to miestne
        podmienky dovoľujú pre vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby,
    b/ súvislé státie vozidlom /napr. nákladné vozidlo, nepojazdné osobné vozidlo,
        obytný príves, vrak vozidla/, na tom istom mieste po dobu dlhšiu ako jeden
        týždeň.

5. Sadzby poplatku za povolené užívanie verejného priestranstva sa stanovujú
    následovne:

    a/ letné reštaurácie /stolovanie vonku/

        - poplatok 500,- Sk za každý mesiac bez predaja alkohol. nápojov od 3 - 15 m2
        - poplatok 800,- Sk ak sa realizuje predaj alkohol. nápojov od 3 - 15 m2
        - nad 15 m2 za každý i začatý m2 50,- Sk/ mesiac

    b/ propagácia tovaru jeho vyložením  na verejnom priestranstve
  10,-  Sk/deň,  200,- Sk/ mesiac

    c/ prenosné reklamné tabule /pútače/ 200,-Sk/rok

    d/ predajné stánky, pulty

        - stánky s knihami, časopismi, novinami a suvenírmi 300 Sk/ mesiac
        - stánky s občerstvením bez alkoholických nápojov, predajom potravín, ovocia a
          zeleniny  500 Sk/ mesiac do 12 m2
                        600 Sk/ mesiac od 12 do 20 m2
       - stánky s občerstvením s alkoholickými nápojmi
                     1 000 Sk/ mesiac do 12 m2
                     1 500 Sk/ mesiac od 12 do 20 m2
       - stánky s priemyselným a textilným tovarom
                        500 Sk/ mesiac do 12 m2
                        800 Sk/ mesiac od 12 do 20 m2
       - nad 20 m2 za každý i začatý m2
                         50 Sk/ mesiac
       - pouličný predaj zmrzliny
                       500 Sk/ mesiac
       - stánky s kvetmi

500 Sk/mesiac

    e/ zariadenie cirkusov                                                      750 Sk/ deň



    f/ zariadenie lunaparkov a iných atrakcií                            750 Sk/ deň

    g/ jednorázový predaj z áut a na prenosných pultoch / stánok   auto

        - mestská pamiatková rezervácia /MPR/                400,- +  150,- Sk/ deň do 4 m2
        - mimo MPR                                                         250,- +    50,- Sk/ deň do 4 m2
        - nad 4 m2 za každý i začatý m2      100,- Sk/deň

    h/ trvalé parkovanie motorových vozidiel mimo strážených parkovísk

        - osobné auto                                                             300 Sk/ týždeň
        - obytný príves a dodávkové auto                               600 Sk/ týždeň
        - nákladné auto                                                           900 Sk/ týždeň
        - autobus                                                                 1 000 Sk/ týždeň
        -  nákladné auto s prívesom alebo návesom              1 200 Sk/ týždeň

      i/ oprava dáždnikov, čistenie peria, brúsenie nožov a podobné služby   100 Sk/deň

      j/ predvádzanie automobilov, el. náradia
          - na území MPR        500 Sk/deň
          - mimo MPR        300 Sk/deň

      k/ zariadenia stavenísk a skládky
          - na území MPR                                                              5 Sk/ m2/ deň
          - v ostatných lokalitách                                                    2 Sk/ m2/ deň

      l/ hudobná produkcia, bez predaja alkoholu         250 Sk/deň

      m/ za postavenie lešenia pre opravy fasád po prekročení stanoveného termínu
         určeného oddelením ŽP a V MsÚ v Kežmarku                 5 Sk/ m2/ deň

     n/ ostatná neuvedená a iná činnosť na verejnom priestranstve      4 Sk/ m2/ deň

6.   Poplatky platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na
      účely uvedené v odseku 3.

7.   Ak poplatník využíva verejné priestranstvo na zariadenie staveniska pre realizáciu
      výstavby alebo rekonštrukcie inžnierskych sietí, kanalizácie a komunikácií,
      vrátane vlastnej stavby, vyberá sa poplatok len z plochy prevyšujúcej dohodnutý
      rozsah používania a z celej plochy pri prekročení doby používania.

8.   Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na verejnom
      priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na
      charitatívne účely a verejno - prospešné ciele.



9.   Poplatok sa vyberá od začatia užívania verejného priestranstva až do dňa, keď
      poplatník oznámil, že užívanie skončilo, zariadenie bolo odstránené a
      priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

10. Uhradenie vypočítaného poplatku je predpokladom vydania povolenia. Na určenie
      poplatku je možné použiť platobný výmer splatný do 15 dní odo dňa doručenia.

§ 3
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie

1. Poplatok za užívanie bytu alebo časti na iné účely ako na bývanie, platí užívateľ
    bytu, ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie.

2. Sadzba poplatku je ročne 5-násobok ročnej úhrady za takto užívaný byt.

3. Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné
    účely ako na bývanie a za každý i neúplný m2 takto užívanej podlahovej plochy.

§ 4
Poplatok za ubytovaciu kapacitu

1. Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní
    rekreačné alebo školiace zariadenie, alebo má k nemu právo hospodárenia.

2. Sadzba poplatku je ročne 2,- Sk za lôžko a deň

3. Poplatok sa neplatí:

    a/ za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch

    b/ za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce
        internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu

    c/ za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú
        zdrojom zárobkovej činnosti fyzických osôb

    d/ za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia

    e/ za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia

    f/ za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne
       účely

    g/ za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny
       detí, ktoré sú žiakmi základných škôl a stredných škôl.



4. Vlastník rekreačného alebo školiaceho zariadenia je povinný oznámiť mestskému
    úradu v termíne do 31. januára každého roka počet lôžok v zariadení celkom a  z
    toho počet lôžok, ktoré podliehajú poplatku a ktoré sú od poplatku oslobodené.

5. Posledný vlastník je povinný bezodkladne oznámiť mestskému úradu zmeny vo
    vlastníckych vzťahoch rekreačného alebo školiaceho zariadenia.

§ 5
Poplatok za rekreačný pobyt

1. Poplatok sa vyberá od osôb, ktoré sa v meste prechodne zdržujú v objektoch
    určených na prechodné ubytovanie, hoteloch, ubytovniach a u súkromných
    ubytovateľov s povolením.

2. Sadzba poplatku je15 Sk na osobu a deň pobytu v hoteloch a 8.- Sk za osobu a deň
    v  turistických ubytovniach a na súkromí.

3. Poplatok v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická
    osoba, ktorá  poskytla prechodné ubytovanie.

4. Od poplatku sú oslobodené:

    a/ nevidomé osoby, bezvládne osoby, držiteľ preukazu  ZŤP/S a ich
        sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok.

    b/ vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachadzajúceho sa v meste, jeho
        manželka /manžel/, príbuzní v priamom rade, súrodenci a manžel /manželka/
        týchto osôb a ich deti.

    c/ osoba do 18 rokov veku

    d/ príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky a
        manželia týchto osôb a ich deti

    e/ osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za
        výsluhu rokov, osoba na ktorú patria prídavky na deti /výchovné/, vojak v
        základnej službe a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu.

§ 6
Poplatok za psa

1.  Poplatok za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

2. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.

3. Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo na ochranu



     nevidomá osoba, dôchdca s príjmom na hranici životného minima, bezvládna
     osoba, držiteľ preukazu ZŤP/S, ZŤP a osamelý dôchodca, ktorého pes je jediným
     spoločníkom.

4. Sadzba poplatku je:

    a/ 200.- Sk ročne v rodinných domoch na týchto uliciach: Michalská, Biela voda,
        Štúrova, Ľubická cesta, Šafárikova, Rázusova, Nad traťou, Kamenná baňa,
        Komenského, Kukučínova, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa,
        Trhovište, Sihoť, Nábrežná, Suchá hora, Továrenská a Slavkovská, za druhého
        a ďalšieho psa 300.- Sk.

    b/ 400.- Sk ročne na ostatných uliciach mesta v rodinných domoch, za druhého a
        ďalšieho psa 550.- Sk.

    c/ 600.- Sk ročne v obytných domoch na všetkých uliciach v mestskej časti
        Kežmarok a domoch MPR na ulici: Hlavné námestie, Hradné námestie, MUDr.
        Alexandra, Nám. požiarnikov, Hviezdoslavova, Starý trh, Nová, Baštová, Fraňa
        Kráľa, za druhého a ďalšieho psa 800.- Sk

    d/ Právnické a fyzické osoby v budovách a objektoch na podnikanie na území
        mesta Kežmarok uhradia poplatok za psa vo výške 500,- Sk a za druhého a
        ďalšieho psa vo výške 750,- Sk.

    e/ Oslobodení od poplatku sú príslušníci ozbrojených síl a zborov a zamestnanci
        mestskej polície, vlastniaci služobného psa.

5. Poplatok za psa sú právnické a fyzické osoby povinné uhradiť do 31. 3.príslušného
    roka.

§ 7
Poplatok zo vstupného

1. Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, zárobkovú akciu, ako je
    tanečná zábava, diskotéka, ľudová veselica, estráda, koncert, výstava
    hospodárskych  zvierat a pod.

2. Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej
    celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

3. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá  akciu usporiadava.

4. Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na mestskom úrade
    najneskôr do 24 hodín pred konaním podujatia.

5. Sadzba poplatku je 15 % z vybraného vstupného pre domácich



    usporiadateľov a 20 % pre cudzích - nekežmarských usporiadateľov pri
    organizovaní diskoték, spoločenských zábav, koncertov populárnej hudby,
    tanečných zábav, ľudových veselíc, estrád.
    V prípade divadelných predstavení, koncertov vážnej hudby, umeleckých výstav
    drobnochovateľov, vedeckoinformatívnych  prednášok u domácich usporiadateľov
-
    7 % z vybraného vstupného znížený o 1 000.- Sk a 10 %  z vybraného vstupného u
    cudzích usporiadateľov.

6. Správu tohto poplatku vykonáva MsÚ Kežmarok.

7. Zúčtovanie poplatku zo vstupného je usporiadateľ povinný predložiť MsÚ
    najneskôr do 15 - dní odo dňa usporiadania podujatia pri jednorázových akciách,
pri
    ostatných 1 krát štvrťročne.

§ 8
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

1. Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí za predaj
   výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

2. Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské,
    ubytovacie alebo iné pohostinské služby, v rámci ktorých predáva výrobky
    uvedené v odseku 1.

3. Sadzba poplatku je: 10 % z predajnej ceny týchto výrobkov.
    Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe
    uvedenej v odseku 2.

4. Povinnosťou právnických a fyzických osôb uvedených v odseku 2 je mesačne
    predkladať mestskému úradu - ekonomickému oddeleniu vyúčtovanie z predaja
    alkoholických nápojov a tabakových výrobkov do 5. dňa v mesiaci nasledujúcom
    po ukončení mesiaca s povinnosťou zaplatiť do 5. dňa v danom mesiaci.

§ 9
Poplatok z reklamy

1. Poplatok z reklamy sa platí za:

    a/ písomné
    b/ obrazové
    c/ svetelné
    d/ zvukové
    e/ figurálne /trojrozmerné/
        propagačné oznamy /ďalej len reklamy/ umiestnené alebo uskutočňované v
meste



        na verejných priestranstách, vo verejne prístupných miestnostiach, na budovách,
        stavbách, plotoch, a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných
        z verejných priestranstiev, na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.

2. Poplatok sa neplatí:

    a/ z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií
        na ochranu životného prostredia a ochranu prírody.

    b/ z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov
        a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má
        právnická alebo fyzická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich
        činnosť, ktorá je predmetom reklamy.

    c/ z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane

3. Poplatok za reklamu platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v
    odseku 1 umiestnila, alebo je uskutočňuje a to aj v prospech tretej osoby, vždy však
    len jedna z nich.

4. Sadzba poplatku z reklamy je:

    a/ 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v
        ostatných prípadoch 5,- Sk/za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu
        dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý
        štvoruholník opísaný vonkajším obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je
        to plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlo zrazaného valca ohraničujúce
        vonkajšie obrysy reklamy.

    b/ 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu

    c/ 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými
        bytosťami

    d/ 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu /napr. figurálnu, svetelnú a
        zvukovú/.

5. Poplatník je povinný viesť podrobnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej
    ceny a odmeny  za reklamu doloženú dokladmi predpísanými  pre vedenie
    účtovníctva.

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy, alebo
    k jej uskutočňovaniu.

7. Poplatník je povinný predložiť mestskému úradu písomne všetky podklady
    potrebné pre vyrúbenie poplatku z reklamy do 7 dní odo dňa vzniku poplatkovej



    povinnosti.

§ 10
Poplatok za zábavné hracie prístroje

1. Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a
    automatov na zábavné hry /ďalej len zábavné hracie prístroje/, do ktorých sa na
    začatie a pokračovanie hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej,  prípadne
    zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.

2. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj
    umiestnila alebo prevádzkuje.

3. Sadzba poplatku je 20 000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací  prístroj.

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v
    priestoroch prístupných verejnosti v meste.

§ 11
Poplatok za predajné automaty

1.Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov /ďalej len predajné
   automaty/, ktoré po vložení príslušného množstva mincí alebo bankoviek v
   tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty vydajú zákazníkom
   vybraný tovar.

2. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo
    prevádzkuje.

3. Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:

    a/ výlučne lístky hromadnej dopravy

    b/ potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

    c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

4. Sadzba poplatku je 1 000,- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe
    ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2 000,- Sk ročne za predajný
    automat s viac ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa zvyšuje na
    5-násobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky, alebo
    alkoholické nápoje.

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom
    priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného
    priestranstva v meste.



6. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
    týchto údajov:

    a/ názov firmy, resp. meno podnikateľa

    b/ adresa

    c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 12

1. Poplatky uvedené v § 1 písm. b/, c/, e/, f/, g/, h/, i/ a j/ vyrubí mesto platobným
    výmerom.

2. Ak nebudú poplatky zaplatené /odvedené/ včas alebo v správnej výške, mesto môže
    zvýši včas nezaplatené /neodvedené/ poplatky najviac o 50 %. Vyrubené poplatky
    sa  zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.

§ 13

1. Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí 3 rokov od konca
    kalendárneho roka, v ktorom sa mesto dozvedelo o skutočnosti, ktorá je predmetom
    poplatkov.

2. Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od konca
    kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá  je predmetom poplatkov.

§14
1.  Primátor mesta  na odporúčanie gremiálnej porady MsÚ môže na zmiernenie alebo
     odstránenie tvrdosti v jednotlivých  prípadoch poplatky znížiť, alebo odpustiť.

§15
Ohlasovacia povinnosť

    Poplatníci sú bez zbytočného odkladu povinní hlásiť na mestskom úrade
    skutočnosť, ktorá zakladá možnosti vyrúbenia poplatkov uvedených v tomto
    nariadení so  všetkými údajmi rozhodujúcimi pre vyrubenie príslušného poplatku.

§ 16
    Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia bude sankcionované podľa zákona č.
    372/90 Zb. priestupkoch.

§ 17
   Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy a to zákon č.



   511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
   orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 71/67  Zb. o správnom
   konaní a zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
   doplnkov.

§ 18
1. Týmto VZN sa ruší nariadenie mesta Kežmarok č. 1/1994 o určení náležitostí
    miestnych poplatkov v meste Kežmarok .

2. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. .............
    dňa ...................2000.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  dňom 1. apríla 2000.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa .................... a zvesené dňa
    ............................

V Kežmarku, .....................
                                                              

Ing. František Grohola
        primátor mesta


