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Obec Hanková na základe §6 zákona 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
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
1/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
na území obce Hanková
ČL. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a poplatok) na území obce Hanková
(2) Obec Hanková na svojom území ukladá tieto miestne dane a poplatky:
a)
b)
c)
d)
e)

daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
poplatok za zmesový komunálny odpad
poplatok za drobné stavebné odpady

(3) Zdaňovacím obdobím miestnych daní, a to dane z nehnuteľností, dane za psa a dane
za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
Zdaňovacím obdobím poplatku za zmesový komunálny odpad je kalendárny rok.

ČL. 2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
(1) Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov
a) daň zo stavieb
§3
Daň z pozemkov
(1) Správca dane určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije nasledovná hodnota
pozemku za 1 m2:
orná pôda 0,1161 €/m2
TTP
0,0205 €/m2
Takto určená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je
hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti SR č.492/2004 Z.z. O
stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, ustanovuje obec
Haková v zmysle § 7 ods. 5 zákona 582/2004 Z.z. hodnotu pozemku na 0,0843€/m2.
(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavené plochy a nádvoria,
ostatné plochy, stavebné pozemky je súčin hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v
prílohe č. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a výmery pozemkov v m2,
pričom hodnota pozemkov je nasledovná :
− záhrady
1,3200 €/m2
− zastavané plochy a nádvoria
1,3200 €/m2
− ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 1,3200 €/m2
− stavebné pozemky
13,2700 €/m2
(3) Správca dane určuje nasledovné sadzby dane z pozemkov :
Orná pôda a ovocné sady
Trvalé trávnaté porasty
Záhrady
Zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
Stavebné pozemky

1,00 %
0,50 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,25 %

Daň z pozemku sa vypočíta vynásobením základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

§4
Daň zo stavieb
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej
plochy stavby takto :
a1) 0,040 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,040 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 0,140 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,140 € za stavby samostatne stojacich garáží a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 0,400 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
f) 0,3651€ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu, súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,040 € za ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f),
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca určuje príplatok za podlažie v sume 0,0248€ za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb. Ak ide o
viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane
zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.
§5
Oslobodenie od dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane z pozemkov:
a.) pozemky a stavby vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b.) pozemky a stavby vo vlastníctve cirkvi a náboženských spoločností registrovaných štátom,
ktoré slúžia na vykonávanie náboženských obradov,
c.) pozemky a stavby vo vlastníctve štátu v správe Slovenského pozemkového fondu,
d.) pozemky, na ktorých sú cintoríny,
e.) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
f.) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
ČL.3
DAŇ ZA PSA
§6
Predmet a sadzba dane
(1) predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území obce Hanková.

(2) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 3,50 €
(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa odst.1) a zaniká prvým dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§7
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorý je chovaný na
vedecké a výskumné účely alebo so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
§8
Oznamovacia povinnosť
Daňovník pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov
o svojej osobe uviesť ak ide o oznámenie vzniku daňovej povinnosti popis psa, najmä
plemeno, farbu, pohlavie, dátum narodenia, dátum nadobudnutia psa, charakter budovy,
v ktorej je pes chovaný a adresu miesta, kde je pes chovaný, ak adresa nie je totožná
s adresou trvalého pobytu daňovníka. Ak ide o oznámenie zániku daňovej povinnosti popis
psa, najmä plemeno a dátum zániku daňovej povinnosti a dôvod zániku (pes uhynul, bol
utratený, predaný, resp. darovaný, ap.) najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.
V prípade, ak k zániku daňovej povinnosti došlo z dôvodu predaja alebo darovania psa, aj
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nového vlastníka psa.
ČL.4
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§9
Predmet dane
(1) Verejným priestranstvom obce Hanková pre účely tohto VZN rozumieme všetky
verejnosti prístupné pozemky v obci Hanková vo vlastníctve obce Hanková, najmä:
- zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, vydláždené, príp. aj inak upravené
plochy pre obyvateľov a pod.,
- všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od
priekopy po priekopu,
− vybudovaný chodník, príp. aj inak upravená plocha pre chodenie obyvateľov,
− trhovisko,
− autobusové zastávky,
− športové priestory slúžiace verejnému užívaniu.
(2) Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie najmä :
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predaj tovarov
- napr. stôl, motorové vozidlo, a pod.,
b) umiestnenie stavebného zariadenia alebo zabezpečenie oblasti pracoviska počas
stavebných prác,
- napr. lešenia, oplotenia, stavebných mechanizmov,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,

d) umiestnenie dočasnej skládky - napr. skládka komunálneho odpadu, skládka sutiny
alebo kameňov, skládka zeminy, skládka nepotrebných prebytkov z domácností,
dlhodobé parkovanie odstavených motorových vozidiel. (Za súvislé státie vozidlom
sa považuje také umiestnenie vozidla, počas ktorého vlastník alebo prevádzkovateľ
vozidla jeho polohou bráni všeobecnému užívaniu verejného priestranstva všetkými
účastníkmi najmenej po dobu jedného mesiaca),
e) umiestnenie prenosnej garáže,
f) prekopávka – rozkopanie miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo
vykonávania plánovanej údržby inžinierskych sietí, verejných sietí a rozvodov.
§ 10
Sadzba dane
(1) Všeobecná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
(2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je :
a) za umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb alebo
zariadenia na prezentáciu tovaru a služieb a vystavenie tovaru pre prevádzkou je 1,00
€/deň,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia alebo skládky materiálov je 0,100 €/m2/deň,
e) trvalé parkovanie vozidla je 0,10 €/m2.
§ 11
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňový subjekt pred začatím užívania verejného priestranstva je pri plnení oznamovacej
povinnosti povinný uviesť identifikačné údaje o svojej osobe, t.j. ak ide o fyzickú osobu :
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, doručovaciu adresu, ak nie je totožná s
adresou trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je
podnikateľom, aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto
podnikania, doručovaciu adresu, ak nie je totožná s adresou sídla alebo miesta podnikania,
ako aj čísla všetkých účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho
podnikateľskej činnosti. Ak daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba, pri plnení svojej
oznamovacej povinnosti uvedie niekoľko miest podnikania, je povinný vyznačiť, ktoré miesto
podnikania je miestom, na ktoré sa majú doručovať písomnosti. Právnická osoba uvedie tiež
svoj štatutárny orgán.
(2)

Daňovník pri plnení oznamovacej povinnosti je povinný okrem identifikačných údajov
o svojej osobe uviesť ak ide o oznámenie vzniku daňovej povinnosti najmä deň vzniku
daňovej povinnosti, predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva, adresu a popis
miesta užívania verejného priestranstva (chodník, cesta, trávna plocha a pod.), výmeru
zabratej plochy v m2 a spôsob osobitného užívania verejného priestranstva. Ak ide o
oznámenie zániku daňovej povinnosti najmä dátum zániku daňovej povinnosti a spôsob
zániku (predaj, odstránenie prenosnej garáže, odstránenie skládky a pod.).

§ 12
Oslobodenie od dane
Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane za užívanie verejného
priestranstva pre fyzické a právnické osoby za :
a.) kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo
akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely a verejnoprospešné účely,
b.) stavby a plánované rekonštrukcie, opravy a údržby verejného vodovodu, kanalizácie,
miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia.
ČL.5
POPLATOK
§ 13
Poplatok
(1) Poplatok sa platí za:
- zmesové komunálne odpady a
- drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor alebo prípadne inú nehnuteľnosť
evidovanú v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
(3) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je vlastníkom štát alebo obec,
je platiteľom správca. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných
členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.
(4) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a
zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. Správca dane
vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej
časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti
neoznámi.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
− potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce,
− kópiu úmrtného listu.

§ 14
Sadzba poplatku
(1.)Obec Hanková určuje na svojom území pre zber komunálnych odpadov pre fyzické
osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby so stálou prevádzkou :
− sadzbu paušálneho poplatku za zber zmesového komunálneho odpadu 0,016 €
za osobu na kalendárny deň, za kalendárny rok 6,00 € .
(2) Pri výpočte obec Hanková stanovuje koeficient : k = 1
(3) Obec Hanková na svojom území zavádza množstvový zber drobného stavebného
odpadu. Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu
množstvového zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,020 € za kilogram
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti do pokladne
obce Hanková, poplatníkovi sa následne vydá príjmový pokladničný doklad. Poplatok za
drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na
miesto obcou určené, pričom poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo
stavebného odpadu. Poplatník za drobný stavebný odpad zaplatí aj viackrát v priebehu
zdaňovacieho obdobia, a to zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný odpad na miesto
určené obcou.
§ 15
Vyrubenie poplatku
(1) Paušálny poplatok vyrubí Obec Hanková platobným výmerom.
(2) Pri vyrubení poplatku na daný kalendárny rok vychádza správca poplatku z posledných
jemu známych údajov k 31.januáru príslušného roka, t.j. z oznámenia poplatníka o vzniku
poplatkovej povinnosti ako aj z oznámení poplatníka o zmenách údajov, rozhodujúcich na
určenie poplatku.
(3) V prípade, ak si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť, poplatok sa vyrubí na základe
údajov, ktoré si správca poplatku sám zaobstará.
(4) Ak správca poplatku sám alebo na základe oznámenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi
vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu
výšky poplatku, Obec Hanková upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období
podľa okolností, ktoré nastali.
§ 16
Vrátenie poplatku
(1) Obec Hanková vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
(2) Obec Hanková ustanovuje, že vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť podľa
ods. 1 na základe žiadosti za podmienky, že poplatník alebo osoba, ktorá za neho plní

povinnosti poplatníka, oznámi Obci Hanková zánik povinnosti platiť poplatok do 30
dní odo dňa zániku a v tej istej lehote predloží podklady, ktoré zánik tejto povinnosti
preukazujú : potvrdenie o zmene trvalého pobytu, úmrtný list, oznámenie o ukončení
podnikania, oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zrušení
prevádzkárne, rozhodnutie o zrušení povolenia na prevádzkovanie podnikateľskej
činnosti, výmaz z obchodného registra, výpoveď z nájomnej zmluvy nehnuteľnosti, v
ktorej podnikal, a pod.
ČL.6
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa
(1) Tlačivo daňového priznania si môžu daňovníci vyzdvihnúť na Obecnom úrade v
Hankovej.
(2) K priznaniu je vhodné – podľa podmienok a situácie – doložiť doklady preukazujúce
skutočnosti potrebné na výpočet dane z pozemkov, dane zo stavieb, najmä doklady o
vlastníctve, resp. inom právnom vzťahu k nehnuteľnosti, doklady preukazujúce
výmeru pozemku, lokalizáciu a druh pozemku, výmeru zastavenej plochy stavby,
výmeru podlahovej plochy bytu a pod. (výpis z katastra nehnuteľností, výpis z
evidencie nehnuteľností, geometrický plán, kúpno-predajnú zmluvu a pod.)
(3) Podľa §17 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tieto doklady je povinný
daňovník doložiť vždy na výzvu správcu dane.
§ 18
Oznamovacia povinnosť
(1) Tlačivá na oznámenie vzniku alebo zániku daňovej a poplatkovej povinnosti si môžu
daňovníci (poplatníci) vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Hankovej v úradných hodinách.
§19
Platenie dane a poplatku, odvod dane a poplatku
Daňový subjekt, alebo platiteľ platí (odvádza) miestne dane Obci Hanková týmito
spôsobmi :
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet Obce Hanková
- miestne dane na č. účtu
/0200 vo VÚB Rožňava
b) v hotovosti
1/ osobám povereným Obcou Hanková prijímať platby do výšky 300,00 €;
na prijatú platbu je takáto osoba povinná vydať potvrdenie.

ČL.7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20
(1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien.
(2) Na konanie vo veciach miestnych daní a poplatkov sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Zb. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ak zákon č. 582/2004 Z.z. neustanovuje inak.
(3) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Hanková č.4/2015 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hankovej
uznesením č. 37/2015 dňa 29.12.2015, v znení zmien a doplnkov.
(4) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hankovej
uznesením č. 8.. dňa 10.12.2018.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.
V Hankovej, dňa 10.12.2018

v.r.
RSDr. Matilda Jakubíková
starostka obce

