Všeobecne záväzné nariadenie Obce Spišské Hanušovce
č. 4/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku
Obecné zastupiteľstvo v Spišských Hanušovciach podľa § 4 ods. 3 písm. c) v spojení s § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
„nariadenie“):

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy a druhy
1. Týmto nariadením sa ustanovujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady pre územie obce Spišské Hanušovce.
2 . Obec Spišské Hanušovce (ďalej len „obec“) ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
3. Obec Spišské Hanušovce (ďalej len „obec“) ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
4. Na účely tohto nariadenia sa územím obce rozumie katastrálne územie Spišské Hanušovce.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

DAŇ Z POZEMKOV
§3

Základ dane
Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku, ktorá sa určuje vo výške 0,060 €/m2. Takto určená hodnota
pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
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§4
Sadzba dane
1.

Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 upravuje obec Spišské Hanušovce na
území obce
v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty na 1,10 % zo
základu dane
b) záhrady na 0,55 % zo základu dane
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,55 % zo základu dane,
d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,55 % zo
základu dane,
e) zastavané pozemky a nádvoria na 0,55 % zo základu dane
f) stavebné pozemky na 0,27 % zo základu dane
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,55 % zo základu dane
§5
Výpočet dane z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 4 tohto
nariadenia.

DAŇ ZO STAVIEB
§6

Sadzba dane
1. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 obec určuje na území obce Sp. Hanušovce v tomto
členení:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 0,04 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 0,04 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na 0,10 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,14 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,18 € za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) m stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,40 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,10, € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
2. Pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia obec
zvyšuje ročnú sadzbu dane o 0,03 €.
3. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou alebo
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strešnou konštrukciou.
V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely tohto nariadenia považuje
časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
4. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 2 a príplatok za
podlažie podľa ods. 3, daň sa určí ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako
súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia
stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na
jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

§7
Výpočet dane zo stavieb
1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin výmery zastavanej plochy v m² a ročnej sadzby dane zo stavieb
uvedené § 6 tohto nariadenia.
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta podľa ods. 1 zvýšenej o súčin počtu ďalších
podlaží a príplatku za podlažie. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane,
uvedené v § 6 tohto nariadenia, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane.

DAŇ Z BYTOV
§8
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane z bytov obec určuje na území obce Spišské Hanušovce v tomto členení:
a) byty na 0,04 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy,
b) nebytové priestory na 0,14 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy.

§9
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m² a
ročnej sadzby dane podľa § 8 tohto nariadenia.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 10

Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.

2.

3.

Od dane sú oslobodené:
o pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce Spišské Hanušovce,
o pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
Obec Spišské Hanušovce oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje na rozptylové lúky,
b) pozemky vo vlastníctve cirkvi
Obec Spišské Hanušovce oslobodzuje od dane zo stavieb alebo od dane z bytov:
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a) stavby slúžiace zdravotníckym zariadeniam , zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu
a rekvalifikáciu fyzických osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na
účely sociálnej pomoci, knižnice, kiná, výstavné siene, osvetové zariadenia,
b) stavby vo vlastníctve cirkvi
4. Obec Spišské Hanušovce znižuje o 50% daň zo stavieb alebo od z bytov:
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia
na ich trvalé bývanie.
b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb držiteľov preukazov ZŤP a ZŤPS ,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
5. Daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na oslobodenie, resp. zníženie dane je povinný Obecnému
úradu v Spišských Hanušovciach doložiť príslušný preukaz.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 11

Predmet dane
1.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou,
§ 12

Sadzba dane
Sadzba za jedného psa na kalendárny rok na území obce Spišské Hanušovce je 5,00.€

§ 13

Oslobodenie od dane a zníženie dane
Od dane sú oslobodené:
a) služobné psy ozbrojených zložiek a ozbrojených síl Slovenskej republiky,
b) psy, ktorých držiteľmi sú fyzické osoby - držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 14

Verejné priestranstvá a predmet dane
1. Verejnými priestranstvami pre účely tohto nariadenia sú:
a/ plochy pri miestnej komunikácii- Nová ulica, Omerwis, Za mostami
b/ plochy pri OcU, park, pred kultúrnym domom, hasičskou zbrojnicou, predajňou PD,
predajňou COOP Jednota.
2. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového
vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia
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cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska a podobne.
§ 15

Základ a sadzba dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívanie užívaného verejného
priestranstva
v m2.
2. Obec Spišské Hanušovce určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj
začatý m2 a každý aj začatý deň:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,1 €,
b) za umiestnenie staveného zariadenia a skládky materiálu 0,07 €
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,36 €.
§ 16
Oznamovacia povinnosť
Vzor písomného oznámenia o vzniku alebo zániku k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva je
uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
§ 17
Oslobodenie od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane
Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva:
a) na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo paliva (napr.
dreva, uhlia), ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 3 dni,
b) na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať
viac ako 30 dní.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 16

Sadzba dane
Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.
§ 17

Vznik a zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej
osobe v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania a zaniká posledným dňom uvedeného
ubytovania.
2. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
§ 18
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely tejto dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu
ubytovaných.
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2. V knihe ubytovaných je platiteľ povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných správcovi
dane (na mestský úrad) do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na potvrdenie tejto knihy (jej každej
strany).
3. Kniha ubytovaných musí obsahovať :
a) meno a priezvisko ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu ubytovaného,
c) trvalý pobyt ubytovaného,
d) dátum začatia a ukončenia ubytovania ubytovaného,
e) obchodné meno a sídlo (miesto podnikania) platiteľa dane,
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vedenie knihy.
4. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na jeho výzvu knihu ubytovaných.
§ 19
Vyrubenie dane a spôsoby odvodu dane
1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane – platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie o
zaplatení dane a kópiu tohto potvrdenia si ponechá pre daňové účely,
b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane – dokladom o zaplatení dane je výpis z účtu z
peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchováva pre daňovú kontrolu 10 rokov od vystavenia výpisu.
2. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne mesta,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta,
c) poštovou poukážkou príslušného typu.
3. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň odviesť mestu polročne, a to do konca mesiaca nasledujúceho
po uplynutí príslušného kalendárneho polroka.
§ 20
Potvrdenie o zaplatení dane
1. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá je v zariadení prechodne odplatne
ubytovaná) potvrdenie o zaplatení dane.
2. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať :
a) číslo potvrdenia,
b) dátum vydania potvrdenia ,
c) kto vystavil potvrdenia a kto prijal zaplatenú daň (označenie poskytovateľa ubytovania – platiteľa
dane),
d) komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň (meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo preukazu
totožnosti),
e) výška zaplatenej dane.
3. Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely po dobu 10 rokov od
vystavenia potvrdenia.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 21

Sadzba dane
Obec Sp. Hanušovce určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) za jeden predajný automat ponúkajúci v skladbe najviac 10 druhov tovaru 17,00 € za
kalendárny rok,
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b) za jeden predajný automat ponúkajúci v skladbe viac ako 10 druhov tovaru 33,00 € za
kalendárny rok,
c) za jeden predajný automat ponúkajúci v skladbe aj alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky
100,00 € za kalendárny rok.

§ 22
Daňová povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti do MsÚ Spišská Stará
Ves do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive (príloha č. 5 tohto
nariadenia).
2. Daňovník je povinný viesť písomnú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov, ktorá
musí obsahovať:
a/ dátum začatia prevádzkovania,
b/ dátum ukončenia prevádzkovania,
c/ druh, typ a názov,
d/ výrobné číslo,
e/ obsah skladby ponúkaného tovaru,
f/ miesto umiestnenia.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole povereným pracovníkom mesta.
3. Daň predajných automatov je povinný daňovník uhradiť v lehote do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi písomne
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré je daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 23

Predmet dane
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.
§ 24

Sadzba dane
Obec Spišské Hanušovce určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje 33,00 € na kalendárny rok
za jeden prístroj.

__________________________________________________________________________________________
strana 8

§ 25

Daňová povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti do OcU Sp. Hanušovce
do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive (príloha č. 6 tohto
nariadenia).
2. Daňovník je povinný viesť písomnú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích
prístrojov, ktorá musí obsahovať:
a) dátum začatia prevádzkovania,
b) dátum ukončenia prevádzkovania,
c) druh, typ a názov,
d) výrobné číslo,
e ) miesto umiestnenia.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu mesta predložiť pri kontrole poverenému pracovníkovi
mesta.
3. Daň za nevýherné hracie prístroje je povinný daňovník uhradiť v lehote do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi písomne
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré je daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 26

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Daňovníci môžu platiť miestne dane týmito spôsobmi:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Spišských Hanušovciach ,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce Spišské Hanušovce,
č. SK98 0200 0000 0000 2842 9562 vedený vo VÚB, a.s. pobočka Sp. Belá.

ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIE
§ 27
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sa
nebude vyrubovať, ak jej výška v úhrne nepresiahne sumu jedného euro.

DEVIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY
§ 26

Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
§ 27

Poplatník
1.

Poplatníkom je:
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a) fyzická osoba, ktorá má v obci Spišské Hanušovce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá na území obce užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľský subjekt, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania,
d) vlastník alebo užívateľ záhradky na území obce a neplatí poplatok z titulu trvalého alebo
prechodného pobytu.
2. Ak viacero poplatníkov podľa § 27 ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti
poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
§ 28

Platenie poplatku
1. Zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť Obecnému
úradu Spišské Hanušovce.
2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok odvedie priamo poplatník; za
odvedenie obci ručí platiteľ.
3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za
ostatných členov domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Túto skutočnosť je táto osoba
povinná oznámiť Obecnému úradu Spišské Hanušovce.
§ 29

Sadzba poplatku a jeho vyrubenie
1. Sadzba poplatku sa určí v zmysle § 78 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Sadzba poplatku:
a) u fyzických osôb podľa § 27 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 0,03288 € za osobu
a kalendárny deň
b) Právnické osoby – je 3,00 €/1 odvoz/1 nádoba 110L alebo 30,00 €/1 odvoz/1 nádoba 1100L
c) Pre vyrubenie poplatku za KO a DSO je rozhodujúci stav k 01. januáru určeného obdobia.
d) Správca dane vyrubí FO poplatok rozhodnutím.

§ 30

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1. Poplatník, FO alebo PO alebo podnikateľ je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť
obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
- uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého lebo prechodného pobytu (ďalej
len identifikačné údaje),
- ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
2.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy
tieto nastali.
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3. Ak si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť pre výpočet poplatku, správca vychádza z

posledne jemu známych údajov, alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok.
§ 31

Zníženie a odpustenie poplatku
1. Poplatok obec Spišské Hanušovce zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník preukáže na základe dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Preplatok z miestneho poplatku, ktorý je nižší
ako 3,00 € správca poplatku nie je povinný vrátiť.
2. K žiadosti o zníženie poplatku poplatník predloží príslušné potvrdenie.
3. Poplatok sa odpustí občanovi, ktorý sa v mieste trvalého bydliska nezdržuje počas celého
kalendárneho roka.
4. Obec Spišské Hanušovce môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
5. Obec Spišské Hanušovce zníži sadzbu poplatku o 50 % osobám, ktoré sú staršie ako 70 rokov a
osobám, ktoré sú mladšie ako 15 rokov. Pre posúdenie veku poplatníka je rozhodujúci stav
k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmenu veku počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

§ 32

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Platitelia môžu platiť miestny poplatok týmito spôsobmi:
a/ v hotovosti do pokladne obce Spišské Hanušovce,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce Spišské Hanušovce,
č. SK98 0200 0000 0000 2842 9562 vedený vo VÚB a.s., pobočka Spišská Belá.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší doteraz platné Všeobecne záväzné nariadenie obce
Spišské Hanušovce o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 6/2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Spišské Hanušovce na
svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2014 uznesením č. 7/12/2014.

Ing. Jozef Dudžák
starosta obce

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce:

dňa : 25. 11. 2014

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce :
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dňa : 11. 12.2014

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 26.12. 2014

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa : 01. 01. 2015

pečiatka

podpis: ..................................

__________________________________________________________________________________________
strana 12

Príloha č. 1

Oznámenie
vzniku/zániku* daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného
priestranstva

Správca dane: Obec Spišské Hanušovce
sídlo: 059 04 Spišské Hanušovce 97
Daňovník
(u právnickej osoby, resp. u fyzickej osoby - podnikateľa - Obchodné
meno alebo názov)
(u fyzickej osoby - meno, priezvisko, titul)
Sídlo, miesto podnikania (u právnickej osoby, resp. u fyzickej
osoby - podnikateľa)
alebo
Trvalý pobyt (u fyzickej osoby)
IČO alebo
Rodné číslo (u fyzickej osoby):
Zastúpený:
(meno, priezvisko, funkcia)
Špecifikácia verejného priestranstva
(parcelné číslo, k. ú., ulica, príp. názov)
Výmera užívaného verejného priestranstva

m²

Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva:
- * umiestnenie predajného zariadenia, resp. zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb
- * umiestnenie predajného zariadenia s občerstvením počas kultúrnych a
spoločenských podujatí konaných mestom
- * umiestnenie stavebného zariadenia
- * umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
- * umiestnenie skládky
- * umiestnenie reklamného zariadenia
- * ambulantné poskytovanie služieb z auta
*deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva
*deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva
Iné záznamy daňovníka

Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce pre výpočet dane.

Spišské Hanušovce, …....................
Odtlačok pečiatky:
.....................................................
podpis daňovníka
* čo sa hodí - vyplniť a podčiarknuť!
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Príloha č. 2

Oznámenie
vzniku / zániku* poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
(podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady)

Správca poplatku : Obec Spišské Hanušovce
sídlo : 059 04 Spišské Hanušovce č. 97
Poplatník – právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ

obchodné meno alebo názov

Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Zastúpený:
(meno, priezvisko, funkcia)
Dátum vzniku poplatkovej povinnosti *
Dôvod vzniku poplatkovej povinnosti **
Dátum zániku poplatkovej povinnosti *
Dôvod zániku poplatkovej povinnosti **
Návrh veľkosti zbernej nádoby a počtu kusov nádob – pri množstevnom zbere

* čo sa hodí - vyplniť !
** Poplatková povinnosť vznikla/ zanikla z dôvodu:
- vzniku/zániku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
- vzniku/zániku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
Poučenie:
Poplatník je povinný sám si vypísať toto ohlásenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet poplatku.

V ......................................... dňa .............................

Odtlačok pečiatky:
........................................................
podpis štatutárneho zástupcu
poplatníka
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Oznámenie o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za psa
Daňovník - fyzická osoba:
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Daňovník – právnická osoba:
Fyzická osoba podnikateľ:
Obchodné meno alebo názov:
Sídlo, miesto podnikania:
IČO:
Zastúpená: meno, priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
oznamuje správcovi dane Obci Spišské Hanušovce *vznik, *zánik daňovej povinnosti:
* deň narodenia psa: .........................................................................................................................
* deň nadobudnutia psa: ..................................................................................................................
* deň, ktorým daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa: .......................................
* plemeno psa: ...................................................................................................................................
* dátum očkovania proti besnote: ....................................................................................................
* výška v cm: ......................................................................................................................................
* pohlavie: ..........................................................................................................................................
* farba: .............................................................................................................................................
* zvláštne znamenie (tetovanie, mikročíp): .....................................................................................

spôsoby preukazovania *vzniku daňovej povinnosti:
• kúpa
• darovanie
• prevzatie z útulku zvierat
• prisvojenie si túlavého psa
• prírastok v rámci vlastného chovu

spôsoby preukazovania *zániku daňovej povinnosti:
• predaj
• darovanie
• odovzdanie do útulku zvierat
• utratenie psa
• uhynutie psa (v dôsledku choroby, staroby, zrazenia motorovým vozidlom)
• krádež

Poučenie:
Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo uviesť všetky skutočnosti,
rozhodujúce pre výpočet dane:

V .................................... dňa .......................
..............................................
podpis
*čo sa hodí podčiarknuť

__________________________________________________________________________________________
strana 15

