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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová 

č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová 

Schválené dňa: 14. 12. 2020 
Účinnosť od: 01. 01. 2021 

                                                   

Mesto Handlová na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 
vydáva toto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Handlová č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová. 
 

I. 
 

Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová 
sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1. V § 2 „Daň za psa“ bode 1 sa na konci druhej vety dopĺňa text „; pes slúžiaci útvarom policajného zboru 
Slovenskej republiky alebo Mestskej polície Handlová“. 
 
2.  V § 2 „Daň za psa“ sa body 5 a 6 menia a znejú nasledovne: 
 

„(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
sa pes stal predmetom dane podľa bodu 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 
predmetom dane. 
(6) Správca dane znižuje daň za psa o 50% pre osamelo žijúceho dôchodcu na trvalom pobyte, ktorého 
jediný zdroj príjmu je invalidný alebo starobný dôchodok.“. 

 
3.  V § 3 „Daň za užívanie verejného priestranstva“ bod 4 sa mení a znie nasledovne: 
 

„(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného priestranstva 
rozumie: 

 a)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj tovaru, 
 b)  umiestnenie motorového vozidla za účelom ambulantného predaja, 
 c)  umiestnenie reklamného zariadenia, 
 d) záber priestranstva na trhovisku, 
 e)  umiestnenie zaradenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrno-propagačných a prezentačných 

podujatí, 
 f)  záber verejného priestranstva za účelom usporiadania kultúrnych, spoločenských, zábavných 
  a športových podujatí,  
 g)  umiestnenie exteriérového sedenia, slúžiaceho na poskytovanie pohostinských, cukrárenských a 

reštauračných služieb pred prevádzkarňou povolenou mestom Handlová, 
 h) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,  
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 i)  parkovanie motorového vozidla alebo prívesu na vyhradených parkoviskách, ktoré povolilo mesto 
Handlová, 

 j)  umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných 
prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia a vyhradenia verejného 
priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, 

 k)  umiestnenie skládky, 
 l)  rozkopávka, 
 m) trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko, 
 n) záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane.“. 
   
4. V § 3  „Daň za užívanie verejného priestranstva“  bod 7 sa mení a znie nasledovne: 
 

„(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného 
verejného priestranstva a každý aj začatý deň je: 

 
 a) 4,00 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb alebo predaj tovaru, 
 b) 1,50 € za ambulantný predaj z motorového vozidla, 
 c) 0,10 € za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia, 
 d)  2,00 € za záber verejného priestranstva na trhovisku, 
 e)  3,00 € za umiestnenie zariadenia na propagáciu produktov a služieb na verejnom priestranstve, 
 f)  0,05 € za záber verejného priestranstva za účelom usporiadania kultúrnych, spoločenských,  

  zábavných a športových podujatí,  
 g)  0,15 € za exteriérové sedenie, slúžiace na poskytovanie pohostinských, cukrárenských 
  a reštauračných služieb pred prevádzkarňou, 
 h)  0,20 € za umiestnenie zariadenia cirkusu, 
 i)  0,10 € za umiestnenie lunaparkov a iných atrakcií. Sadzba počas konania Regionálnych osláv 

dňa baníkov je 0,15 €, 
 j) 0,25 € za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné 

práce inžinierskych sietí, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad, lešenie, 
 k)  0,30 € za skládku stavebného materiálu a tuhých palív, 
 l)  0,30 € za rozkopávku, 
 m) 0,10 € za vyhradené parkovanie vozidla alebo prívesu pre fyzickú osobu, 
 n)  0,20 € za vyhradené parkovanie vozidla alebo prívesu pre fyzickú osobu – podnikateľa alebo 

právnickú osobu, 
 o)  0,20 € za trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko,  
 p) 5,00 € za záber verejného priestranstva za účelom politickej kampane.“. 
 
5.  V § 3 „Daň za užívanie verejného priestranstva“  v bode 12 sa písm. a) mení a znie nasledovne: 
 

„a) pre fyzickú alebo právnickú osobu pri zabratí verejného priestranstva za účelom usporiadania 
kultúrnych a športových podujatí bez vstupného,“. 

 

II. 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 9/2013 o miestnych 
daniach na území mesta Handlová schválilo Mestské zastupiteľstvo v Handlovej dňa 14. 12. 2020.  

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 o miestnych 
daniach na území mesta Handlová bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom sídle 
mesta Handlová  od 16. 11. 2020 do 14. 12. 2020. 
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3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 9/2013 o miestnych 
daniach na území mesta Handlová nadobúda účinnosť 1. januára 2021.  

 
V Handlovej dňa 14. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
          Mgr. Silvia Grúberová 
          primátorka mesta 

 
 


