
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Handlová  č.9/2013 o miestnych daniach 

na  území mesta Handlová 
 

schválené dňa :  21. 11. 2013 
účinnosť od :  01. 01. 2014 
 
 
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    v  y  d  á  v  a   pre   územie mesta Handlová 
toto VZN č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová 

 

ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  
§  1 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania miestnych daní  

na území mesta Handlová . 
(2)  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. 

 
 

ČASŤ DRUHÁ 
 

MIESTNE DANE 
Daň za psa 

§ 2 
 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes umiestnený v útulku 
zvierat;  pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.                                                        

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

(3) Základom dane je počet psov.  
(4) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok: 

a) chovaného v bytoch v bytových domoch na území celého mesta  vo výške  40,-  €, 
b) chovaného v rodinných domoch na území celého mesta  vo výške 8,- €, 
c) chovaného v záhradkárskej osade  vo výške  15,- €, 
d) chovaného v podnikateľskom objekte na celom území mesta vo výške  40,- €. 

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal 
predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach 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, ktorého jediný zdroj príjmu je 
invalidný alebo starobný dôchodok. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

§ 3 
 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 
(2)  Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky 

vo vlastníctve mesta Handlová.  Na území mesta 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. 

(3) Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.  
(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 predajného zariadenia 
c) umiestnenie reklamného zariadenia 
d) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných 

a športových podujatí, 
e) umiestnenie zaradenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí, 
f) záber priestranstva na trhovisku 
g) 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 

h)  umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
i)  umiestnenie skládky 
j)  rozkopávka 
k)  umiestnenie exteriérového sedenia, slúžiaceho na poskytovanie pohostinských,          

        cukrárenských a reštauračných služieb pred prevádzkarňou povolenou mestom  
        Handlová 
l)  parkovanie motorového vozidla alebo prívesu na vyhradených parkoviskách, ktoré povolilo mesto 

Handlová. 
m) trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko 

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

(5) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné 
priestranstvo užíva. 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.  
(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne   užívaného verejného 

priestranstva a každý aj začatý deň je:  
a) 0,10 € za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné práce 

 inžinierskych sietí, za umiestnenie kontajnera na stavebný odpad, lešenie,  
b) 0,10 € za skládku stavebného materiálu a tuhých palív,   
c) 0,15 € za rozkopávku,   
d) 1,70 € za záber verejného priestranstva na trhovisku,  
e) 1,25 € za ambulantný predaj z motorového vozidla,  
f) 0,15 € za exteriérové sedenie, slúžiace na poskytovanie pohostinských, cukrárenských 

 a reštauračných služieb pred prevádzkarňou,      
g) 3,- € za umiestnenie zariadenia na propagáciu produktov a služieb na verejnom priestranstve,  
h) 0,10 € za umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia, 
i) 0,05 € za vyhradené parkovanie vozidla alebo prívesu  pre fyzickú osobu,  
j) 0,10 € za vyhradené parkovanie vozidla alebo prívesu pre fyzickú osobu – podnikateľa 

 alebo právnickú osobu, 
k) 0,05 €  za umiestnenie zariadenia cirkusu, 
l) 0,10 € za umiestnenie lunaparkov a iných atrakcií. Sadzba  počas konania Regionálnych osláv dňa 

 baníkov je 0,15 €, 
m) 0,20 € za trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko. 

(10) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitého užívania verejného priestranstva a zaniká  dňom skončenia 
osobitného užívania verejného priestranstva. 

(11) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva písomne správcovi 
dane na tlačive, ktoré obsahuje náležitosti oznámenia a tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia, najneskôr v deň 
vzniku daňovej povinnosti.  



(12) Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva: 
a) pre fyzickú alebo právnickú osobu za  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na usporiadanie kultúrnej 

alebo športovej akcie usporiadanej na verejnom priestranstve bez vstupného  
b) na povolenú akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešného účely, 
c)  mestom Handlová alebo právnickými osobami zriadenými alebo založenými   mestom, 
d) 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. Doba platnosti nájomnej zmluvy bude úmerná výške vloženej odsúhlasenej investície 
daňovníka podľa koeficientu:  
doba platnosti zmluvy (v rokoch) = vložená investícia/238 € 

e) na umiestnenie  skládky v prípade, že bude odstránená do 48 hodín od vzniku daňovej povinnosti, 
f) v deň príchodu a v deň odchodu lunaparkov 
g) trvalé parkovanie vozidla mimo strážené parkovisko pokiaľ nepresiahne dobu 1 mesiac 

(14) Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane za užívanie verejného  priestranstva podľa § 3 ods. 13 
predloží daňovník správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti. 

 
Daň za ubytovanie 

§ 4 
 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, 
ktorého kategorizáciu určuje osobitný právny predpis (ďalej len "zariadenie"). 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  
(4) Základom dane je počet prenocovaní.  
(5) Sadzba dane je  0,35 EUR/osoba/prenocovanie. 
(6) Platiteľ dane je povinný na účely dane za ubytovanie viesť preukaznú evidenciu všetkých daňovníkov 

(ubytovaných hostí)  v písomnej alebo elektronickej forme (knihu ubytovaných hostí),  ku ktorej musia byť 
doložené potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi a ktorá musí obsahovať tieto údaje:  
a) meno, priezvisko ubytovaného, 
b) číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovanej osoby, 
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovanej osoby, 
d) dôvod neplatenia dane v prípade ak ide o osobu podľa  § 4 ods. 10. 

(7) Údaje uvedené v ods. (6) je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa daňovníka, okrem údaja o dni 
odchodu daňovníka. Ukončenie pobytu daňovníka je povinný platiteľ vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po 
odchode daňovníka. 

(8) Ohlásenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti dane z ubytovania sa predkladá na tlačive uvedenom v prílohe 
č.  2 v lehote do 30 dní od začatia alebo ukončenia činnosti spolu s výpisom s obchodného alebo živnostenského 
registra. Na základe uvedenej skutočnosti bude prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelený variabilný 
symbol, pod ktorým sa zaeviduje v databáze ubytovacích zariadení u správcu dane. 

(9) Platiteľ je ďalej povinný:  
a) predkladať Mestskému úradu v Handlovej v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca vyplnené 

tlačivo“ Mesačné vyúčtovanie dane z ubytovania“ uvedené v prílohe č. 3 a daň odviesť, 
b) vybratú daň poukázať na účet mesta Handlová, najneskôr do 10. dňa  v mesiaci za uplynulý mesiac. 

(10) Od dane z ubytovania sú  oslobodené/í: 
a) ubytovacie zariadenia s počtom ubytovacích lôžok najviac 2 
b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a jej sprievodca, nevidomá osoba 
c) osoba do 14 rokov veku 
d) študenti riadneho denného štúdia na stredných školách v meste Handlová, 

 
 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
§  5 

 
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za 

odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných 
verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).   

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 
a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.  

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.  



(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 

nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 
prevádzkovanie. 

(6) Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok nasledovne:  
a) 50,-  € za biliard, šípky, stolný futbal, bowling 
b) 100,- € za ostatné nevýherné hracie prístroje   

(7) Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu  obsahujúcu 
nasledujúce údaje o každom 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. 

(8) 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. 

          
 

ČASŤ    T R E TI A 
§ 6 

Spoločné ustanovenia 
(1) Správca dane určuje, že nebude vyrubovať miestnu  daň za psa,  a daň za nevýherné hracie prístroje pokiaľ  v 

úhrne  neprevýši  sumu 3 eur. 
 

§ 7 
Záverečné  ustanovenia 

 
(1) V  zmysle  § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol 

návrh tohto VZN o poplatku zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke 
mesta Handlová od 05. 11. 2013 do 21. 11. 2013. 

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Handlová č. 12/2005 o dani za užívanie verejného priestranstva, Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Handlová č. 13/2005 o dani za psa, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová 
č.14/2005 o dani za nevýherné hracie prístroje, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 
15/2005 o dani za ubytovanie . 

(3) Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení  uznieslo dňa  21. 11. 
2013. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014. 
(5) Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Handlovej oddelenie miestnych daní 

a poplatku a podnikateľskej činnosti a na internetovej stránke mesta www.handlova.sk 
 
V Handlovej  dňa 21.11.2013 
         
          Ing. Rudolf  P O D O B A, v.r. 
                                                                                                                       primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.handlova.sk/


Príloha č. 1 k VZN č.   9/2013 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

Oznámenie o vzniku – zániku* 

daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva   

V zmysle zákona NR SR č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady oznamujem vznik – zánik daňovej povinnosti :  

Údaje o daňovníkovi : 
 

Meno a priezvisko:  

Trvalý pobyt:  

Dátum narodenia:  

Kontaktné údaje (mail,  

telefón, fax):  

Týmto oznamuje správcovi dane vznik/ zánik* daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného 
priestranstva nasledovne: 
 

Spôsob užívania verejného 
priestranstva: 

 

Účel a miesto užívania verejného 
priestranstva 

 

Výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 

 

Deň vzniku/zániku* daňovej 
povinnosti:  

 

Predpokladaná doba užívania 
verejného priestranstva: 

 

Daňovník týmto prehlasuje a svojím podpisom na tomto oznámení potvrdzuje, že: 

-všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé, úplné a správne, a že si je vedomý právnych následkov nepravdivého, 

neúplného a nesprávneho oznámenia, 

- ak je fyzickou osobou- daňovníkom, súhlasí s evidenciou a spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto oznámení 

správcom dane za účelom výkonu správy dane za užívanie verejného priestranstva správcom dane v rozsahu stanovenom 

zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákonom 

č. 563/2009 Z. z. o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a všeobecne záväzného nariadením mesta Handlová č. 9/20213 zo dňa 21.11.2013 o miestnych daniach na území mesta 

Handlová.  

 

V Handlovej dňa : …….......................... Podpis daňovníka :……..............................................  

Poznámka :  Tlačivá je možné vyzdvihnúť si na Mestskom úradu v Handlovej,  na oddelení daní a poplatkov , č. dverí 6, na 

stránke www.handlová.sk, informácie: tel.519 25 53.   

 
* nehodiace sa prečiarknite 

 
 

 

 
 
 

http://www.handlová.sk/


Príloha č. 2 k VZN č. 9 /2013 
 

 

O H L Á S E N I E  vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia 

 

VZNIK/ ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia 

 

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa 

obchodného alebo živnostenského registra 
 

Adresa – ulica, číslo, PSČ  

IČO  

DIČ  

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa  

Číslo účtu  

Názov ubytovacieho zariadenia  

Adresa – ulica, číslo, PSČ  

Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia  

Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia  

Ubytovacia kapacita  

Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby  

Číslo telefónu pevná linka  

Číslo telefónu mobil  

E-mailová adresa  

* Nehodiace sa preškrtnite 

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné. 

 

V Handlovej  .........................                                                 ....................................................... 

         podpis zodpovednej osoby a pečiatka   

 

                                            

 



Príloha č.  3 k VZN č.    9 /2013 

 

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie za mesiac/ rok: 

 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

IČO:  

Meno zodpoved. osoby:  

Telefón  

Peňažný ústav a 
 číslo účtu: 

 

 

Názov a adresa zariadenia  

Kategória zariadenia podľa § 4 
ods. 5 

 

Počet prenocovaní celkom   

Počet ubytovaných, na ktorých 
sa vzťahuje daňová povinnosť  

 

Počet prenocovaní, ktoré boli 
oslobodené 

a) 
 
b) 
 
c) 
 

Výpočet dane: 
(počet prenocovaní x sadzba 
dane) 

 

Prehlasuje, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní  dane za ubytovanie sú správne a úplné. 

Číslo účtu mesta: 0372606003/0900 KS 0558 Variabilný symbol  

 

 

V Handlovej, dňa .....................................  Pečiatka a podpis ........................................ 
 

Poznámka : Tlačivá je možné vyzdvihnúť si na Mestskom úradu v Handlovej,  na oddelení daní a poplatkov , č. dverí 07, na 

stránke  

www.handlova.sk, Informácie: tel.519 25 16.   

http://www.handlova.sk/

