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NÁVRH 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 7/2022 

o miestnych daniach na území mesta Handlová 
 
 
 

 
 

Schválené dňa: ............ 2022 
Účinnosť od: 01. 01. 2023 

 
 

Mesto Handlová na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 25 a § 29, § 33, § 34a a § 36, 
§ 40, § 41a a § 43, § 55 a § 59, § 99e 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 mesta Handlová č. 7/2022 o miestnych daniach na území mesta Handlová 
(ďalej aj ako „Všeobecne záväzné nariadenie“). 

Článok I 
ÚVODNÉ USTANOVENIA  

§ 1 

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 
ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov mesto Handlová ukladá na svojom území tieto miestne dane: 
a) daň za psa, 
b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
c) daň za ubytovanie, 
d) daň za nevýherné hracie prístroje. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky ukladania miestnych daní na území mesta 
Handlová. Územím mesta Handlová je katastrálne územie Handlová, katastrálne územie Morovno a 
katastrálne územie Nová Lehota. Mesto Handlová je ďalej označované ako „správca dane“. 

Článok II 
MIESTNE DANE 

§ 2 
Daň za psa 

1. Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok. 

2. Správca dane ustanovuje sadzbu dane vo výške: 
a) 40,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného v byte v bytovom dome na území 

mesta Handlová,   
b) 8,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného v rodinnom dome na území mesta 

Handlová,   
c) 15,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného v záhradkárskej osade,   
d) 40,00 € za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného v podnikateľskom objekte na 

území mesta Handlová.  
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3. Správca dane oslobodzuje od dane za psa: 
a) psa slúžiaceho útvarom policajného zboru Slovenskej republiky,  
b) psa slúžiaceho Mestskej polícii Handlová. 

4. Správca dane znižuje daň za psa o 50 % pre osamelo žijúceho dôchodcu na trvalom pobyte, ktorého jediný 
zdroj príjmu je invalidný alebo starobný dôchodok. Takto zníženú daň vyrubí správca dane na celé 
zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne v priebehu 
zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, správca dane vyrubí pomernú časť takto zníženej 
dane. 

§ 3 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

1. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky 
vo vlastníctve mesta Handlová. Na území mesta Handlová sú verejným priestranstvom miestne komunikácie 
v celej svojej dĺžke a v šírke, chodníky a iné plochy upravené pre peších chodcov, námestia, všetky 
nezaknihované parcely v intraviláne mesta Handlová, trhoviská, parky, verejná zeleň, vnútroblokové 
spojovacie cesty, mosty, priechody. 

2. Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.  

3. 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 informačného, reklamného a propagačného 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,  
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. 

5.  Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti 
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 

6. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne 
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň vo výške: 
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,  



Návrh VZN mesta Handlová č. 7/2022 o miestnych daniach na území mesta Handlová                                            strana 3/6 

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 dane 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. 

7. Správca dane ustanovuje náležitosti oznamovacej povinnosti takto: 
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne správcovi 
dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. V písomnom oznámení daňovník uvedie: 
a) identifikačné údaje v rozsahu 

-  ak je fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého (prechodného) pobytu, 
kontaktný údaj (telefónne číslo, e-mailovú adresu), prípade doručovaciu adresu, 

-  ak je právnická osoba: obchodné meno, IČO, sídlo alebo miesto podnikania, kontaktný údaj (telefónne 
číslo, e-mailovú adresu), prípadne doručovaciu adresu, 

b) deň začatia a deň skončenia osobitného užívania verejného priestranstva, 
c) účel osobitného užívania verejného priestranstva, 
d) adresu miesta užívania verejného priestranstva, 
e) výmeru užívaného verejného priestranstva v m2, 
f) uplatnenie nároku na oslobodenie od dane podľa § 3 ods. 8 tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 
Vzor formulára oznámenia o osobitnom užívaní verejného priestranstva určí správca dane a zverejní ho na 
webovom sídle mesta Handlová. 

8. Správca dane oslobodzuje od dane za užívanie verejného priestranstva: 
a) osobitné užívanie verejného priestranstva fyzickou alebo právnickou osobou pri zabratí verejného 

priestranstva za účelom usporiadania kultúrnych a športových podujatí bez vstupného, 
b) osobitné užívanie verejného priestranstva na podujatie alebo umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 

poskytovanie služieb alebo predaj tovaru, z ktorých výťažok je určený na charitatívne alebo 
verejnoprospešného účely, 

c) osobitné užívanie verejného priestranstva mestom Handlová alebo právnickými osobami zriadenými alebo 
založenými mestom Handlová, 

d) osobitné užívanie verejného priestranstva na vyhradenie parkovania vozidla alebo prívesu mimo 
stráženého parkoviska pre fyzické osoby, ktoré sú imobilné a používajú osobitné označenie vozidiel a pre 
osoby, ktorým novovybudované vyhradené parkovanie povolilo mesto v zmysle zmluvy o výstavbe 
parkovacieho miesta počas doby platnosti nájomnej zmluvy, 

e) osobitné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie skládky v prípade, že bude odstránená do 48 
hodín od vzniku daňovej povinnosti, 

f) osobitné užívanie verejného priestranstva v deň príchodu a v deň odchodu lunaparkov, 
g) osobitné užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko pokiaľ 

nepresiahne dobu 1 mesiac. 

§ 4 
Daň za ubytovanie 

1. Sadzba dane je 0,35 € na osobu a prenocovanie. 

2. Správca dane ustanovuje náležitosti oznamovacej povinnosti takto: 
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Platiteľ dane za ubytovanie je povinný správcovi dane písomne oznámiť najneskôr v deň začatia 
poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania 
odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný správcovi dane písomne oznámiť najneskôr do 
30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. V písomnom oznámení platiteľ 
dane uvedie: 
a) identifikačné údaje v rozsahu   

- ak je fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého (prechodného) pobytu, 
kontaktný údaj (telefónne číslo, e-mailovú adresu),  

- ak je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ: obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo alebo miesto 
podnikania, kontaktný údaj (telefónne číslo, e-mailovú adresu),  

b) názov a adresu ubytovacieho zariadenia a kontaktný údaj (telefónne číslo, e-mailovú adresu),   
c) deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania pri vzniku daňovej povinnosti,  
d) ubytovaciu kapacitu zariadenia, 
e) deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania pri zániku daňovej povinnosti. 
Vzor formulára oznámenia o poskytovaní odplatného prechodného ubytovania určí správca dane a zverejní 
ho na webovom sídle mesta Handlová. 
 

3. Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné 
prechodné ubytovanie poskytnuté, podľa § 41a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

4. Správca dane určuje, že platiteľ dane oznamuje základ dane takto: 
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný predkladať správcovi dane v termíne do 10. dňa v mesiaci 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo fyzickej osobe poskytnuté odplatné prechodné 
ubytovanie písomné mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie, v ktorom uvedie: 
a) identifikačné údaje v rozsahu  

- ak je fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, kontaktný údaj 
(telefónne číslo, e-mailovú adresu), 
- ak je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ: obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo alebo miesto 
podnikania, kontaktný údaj (telefónne číslo, e-mailovú adresu),  

b) názov a adresu ubytovacieho zariadenia a kontaktný údaj (meno zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-
mailovú adresu),  

c) peňažný ústav a číslo účtu, 
d) kategóriu zariadenia,  
e) počet ubytovaných v kalendárnom mesiaci,  
f) počet prenocovaní v kalendárnom mesiaci (najviac však 60 prenocovaní daňovníka u jedného platiteľa 

dane v jednom kalendárnom roku) 
g) počet prenocovaní, ktoré boli od dane oslobodené v členení podľa § 4 ods. 6 tohto Všeobecne záväzného 

nariadenia, 
h) výpočet dane. 
Vzor formulára mesačného vyúčtovania dane za ubytovanie určí správca dane a zverejní ho na webovom 
sídle mesta Handlová. 

5. Správca dane ustanovuje spôsob a lehoty platenia dane takto: 
Platiteľ dane je povinný zaplatiť daň za ubytovanie vybratú od daňovníkov najneskôr do 10. dňa v mesiaci za 
uplynulý kalendárny mesiac bezhotovostným prevodom na príslušný účet mesta Handlová alebo v hotovosti 
do pokladne mesta Handlová. 

6. Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie: 
a) odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení s počtom ubytovacích lôžok 

najviac 2, 
b) odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a jej sprievodcu a 

nevidomej fyzickej osoby, 
c) odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby do 14 rokov veku, 
d) odplatné prechodné ubytovanie študenta riadneho denného štúdia na strednej škole v meste Handlová. 
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§  5 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

1. Zdaňovacím obdobím dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok. 

2. Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok vo výške:  
a) 50,00 € za biliard, šípky, stolný futbal, bowling, 
b) 100,00 € za ostatné nevýherné hracie prístroje.   

3. Na účely dane za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu obsahujúcu 
nasledujúce údaje o každom nevýhernom hracom prístroji: 
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, rok výroby a osvedčenie nevýherného hracieho prístroja,  
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,  
c) meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej 
 osoby, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, 
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

4. Správca dane určuje spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov takto:  
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinná označiť každý   
nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom s uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, alebo  
obchodným menom právnickej osoby, adresou trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlom právnickej osoby, 
dátumom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

Článok III 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 6 
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí 

Správca dane určuje, že daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje najviac v úhrne 
do sumy 3,00 € nebude vyrubovať. 

§ 7 
Prechodné ustanovenia  

Ak si daňovník uplatnil nárok na zníženie dane za psa podľa všeobecne záväzných nariadení účinných do 
31.12.2022 a nárok na zníženie dane trvá aj podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia, nie je povinný si 
uplatniť opätovne nárok na zníženie dane za psa.     

§ 8 
Záverečné  ustanovenia 

1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych daní, platia 
ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov. 

2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli mesta 
Handlová a na internetovej stránke mesta Handlová od ....... 2022 do ....... 2022. 

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Handlová č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová zo dňa 21.11.2013 a 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 zo dňa 14.12.2020.  
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4. Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa  ................. 

5. Úplné znenie tohto Všeobecne záväzného nariadenia bude prístupné na Mestskom úrade v Handlovej 
oddelení daní a podnikateľskej činnosti a na internetovej stránke mesta www.handlova.sk 

§ 9  
Účinnosť 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023. 

V Handlovej, dňa                              

Mgr. Silvia Grúberová 
   primátorka mesta 

 
 
 
 

 

http://www.handlova.sk/

