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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Handlová č. 6/2019 o dani z nehnuteľností 

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

                                                   
Mesto Handlová v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5 a 6, 7 § 8 ods. 2, 4, 5 § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 

a 7, § 98, § 99 e ods. 9 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. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Handlová č. 6/2019 o dani z nehnuteľností. 
 

I. 
 

Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 6/2019 o dani z nehnuteľností sa mení a dopĺňa 
nasledovne:  
 
1. V § 4 „Sadzba dane“ sa bod 1 mení a znie nasledovne:  

„1. Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
pre katastrálne územia Handlová, Morovno a Nová Lehota takto: 

 

Druh stavby 
k. ú. 

Handlová 
k. ú. 

Morovno 

k. ú.            
Nová 

Lehota 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

0,525 € 0,525 € 0,525 € 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb  na vlastnú administratívu 

0,450 € 0,450 € 0,450 € 

c) stavby rekreačných chát a záhradkárskych chát 
a domčekov na individuálnu rekreáciu 

1,125 € 1,125 € 1,125 € 

d) samostatne stojace garáže a samotné stavby 
hromadných garáží a stavby určené alebo používané 
na tieto účely postavené mimo bytových domov 

1,080 € 1,080 € 1,080 € 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, 
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 

3,000 € 3,000 € 3,000 € 
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skladovanie vlastnej produkcie  vrátane stavieb  na 
vlastnú administratívu   

f) stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú 
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacou 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

3,200 € 2,900 € 2,900 € 

g) za ostatné stavby neuvedené v písmene a) až f) 1,080 € 1,080 € 1,080 € 

“. 
 
2.  V § 6  „Oslobodenie od dane a zníženie dane“ bod 3 sa mení a znie nasledovne:  
 
 

„Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane za pozemky, byty a zo stavieb pre katastrálne 
územia Handlová, Morovno  a Nová Lehota takto: 
 
 
a) 25 % z daňovej povinnosti na pozemky vo vlastníctve fyzických osôb žijúcich v hmotnej núdzi alebo 

osoby staršie ako 65 rokov, ak im tieto pozemky slúžia pre ich osobnú potrebu, 
b) 25 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie, ktorých vlastníkmi sú držitelia preukazu občana 

s ťažkým   zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu a osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto stavby slúžia na ich trvalé bývanie, 

c) 25 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž, 
ktorých  vlastníkmi sú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a ktoré slúžia pre 
motorové vozidlo používané na ich  dopravu a osoby staršie ako 65 rokov, 

d) 25 % z daňovej povinnosti na byty, ktorých vlastníkmi sú držitelia preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu a osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto byty slúžia na ich trvalé bývanie.“. 

 
 
 

II. 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 6/2019 o dani z 
nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo v Handlovej dňa 14. 12. 2020.  

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o dani 
z nehnuteľností bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom sídle mesta Handlová  od 
16. 11. 2020 do 14. 12. 2020. 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 6/2019 o dani 
z nehnuteľností nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 
V Handlovej dňa 14. 12. 2020 
 
 
 
 
 
          Mgr. Silvia Grúberová 
          primátorka mesta 


