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PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ 

 
 
 
 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Handlovej 
NÁMESTIE BANÍKOV 7 

972 51 HANDLOVÁ 

 
 

V Handlovej dňa 30.11.2020     
    

 

 
Vec:  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľností 
  
Názov: Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľností 
 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN zverejnený na úradnej tabuli: 16.11.2020  
Návrh Doplnku č. 1 k VZN zverejnený na internetovej stránke: 16.11.2020 
Lehota pre podávanie pripomienok: 27.11.2020 
 
V súlade s ustanovením § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa poslancom Mestského zastupiteľstva v Handlovej predkladá vyhodnotenie pripomienok k 
návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľností.   
 
 
1. Pripomienka spol. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. so sídlom Prievidza. Uplatnená písomne, 

elektronicky, dňa 27.11.2020 o 13:35 hod.  
 
Podstata pripomienky:  
Pripomienkou je navrhované doplniť § 6 ods. 1 VZN 6/2019 o nové písm. e) z dôvodu útlmu ťažby, 
uzatvárania a likvidácie ťažobných polí v Dobývacom priestore Handlová v nasledovnom znení: 
 
„e) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve organizácie vykonávajúcej činnosti podľa 
osobitného predpisu1), ktoré sa dočasne alebo trvalo nevyužívajú v súvislosti s dobývaním výhradného 
ložiska v dobývacom priestore2), z dôvodu útlmového programu banskej činnosti3) schváleného vládou 
Slovenskej republiky. 

 
------- 
1) § 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení   
   neskorších predpisov 
2) § 25 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení   
   neskorších predpisov 
3) § 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení  
   neskorších predpisov“. 
 



 

Adresa: Telefón:  Fax: E-mail: Internet: 

Mestský úrad 046/5192511 046/5425614 primatorka@handlova.sk www.handlova.sk 
Námestie baníkov 7     
972 51 Handlová    strana2/2 

 

Svoju pripomienku predkladateľ ďalej zdôvodnil nasledovne: 
„Vláda Slovenskej republiky sa prihlásila ku klimatickým záväzkom Európskej únie zabezpečiť do roku 
2050 uhlíkovú neutralitu, 12. 12. 2018 prijala vláda SR uznesenie č. 580, ktorým schválila ukončenie 
podpory pre výrobu elektrickej energie z domáceho hnedého uhlia najneskôr do konca roku 2023 
a vyhlásila útlmový program pre uhoľné baníctvo. Následne uznesením č. 336 z 3. 7. 2019 bol schválený 
Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, na základe ktorého dochádza k riadenému 
útlmu baníctva a k predčasnému uzatváraniu a likvidácii ťažobných polí v dobývacích priestoroch Cigeľ, 
Handlová a Nováky v zmysel schváleného časového harmonogramu.“  
 
Vyhodnotenie pripomienok: Nevyhovené.  
 
Odôvodnenie: V § 6 VZN 6/2019 sa pojednáva o oslobodení od dane a znížení dane, konkrétne ods. 1 
špecifikuje oslobodenie od dane z pozemkov pre katastrálne územia Handlová, Morovno a Nová Lehota. 
Nehnuteľnosti, v prípade ktorých môže správca dane sadzbu dane znížiť alebo tieto od dane úplne 
oslobodiť všeobecne záväzným nariadením vymedzuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nehnuteľnosti navrhnuté predkladateľom 
pripomienky v zákone obsiahnuté nie sú. Útlmový program banskej činnosti a Akčný plán transformácie 
uhoľného regiónu horná Nitra, schválené vládou Slovenskej republiky, nie sú podkladom pre oprávnenie 
mesta Handlová rozširovať zákonom určený okruh nehnuteľností, ktoré možno od dane oslobodiť či im 
sadzbu dane znížiť nad rámec § 17  v spojení s § 17a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov. 
 
Z uvedeného dôvodu nebolo pripomienke vyhovené a zmeny neboli zapracované. 

 
 
Vyhodnotenie vykonal: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová  

 

 
 
 

 
 
        Mgr. Silvia Grúberová 
        primátorka mesta Handlová 
 
 


