Všeobecne záväzné nariadenie Obce Spišské Hanušovce
č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2017
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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„nariadenie“):

§4
Sadzba dane sa mení takto:
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 1,30 % zo
základu dane
b) záhrady na 0,60 % zo základu dane
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,60 % zo základu dane,
d) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,60 % zo
základu dane,
e) zastavané pozemky a nádvoria na 0,60 % zo základu dane
f) stavebné pozemky na 0,40 % zo základu dane
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,60 % zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB
§6

Sadzba dane sa mení takto:
1. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 obec určuje na území obce Spišské Hanušovce
v tomto členení:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby na 0,06 € 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 0,06 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na 0,20 € 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 0,20 € 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
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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 0,20, € 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
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.

DAŇ Z BYTOV
§8
Sadzba dane sa mení takto:
Ročnú sadzbu dane z bytov obec určuje na území obce Spišské Hanušovce v tomto členení:
a) byty na 0,06 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy,
b) nebytové priestory na 0,20 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy

DEVIATA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY
§ 29

Sadzba poplatku a jeho vyrubenie sa mení takto:
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 0,038 € 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.

§ 31

Zníženie a odpustenie poplatku znie takto:
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.
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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.
6. Obec Spišské Hanušovce odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý je členom Dobrovoľného
hasičského zboru obce Spišské Hanušovce.

DESIATA ČASŤ
Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a poplatku ostávajú nezmenené
v platnosti.

Ing. Jozef Dudžák, v.r.
starosta obce

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

dňa : 26. 11. 2019

pečiatka

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

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

dňa : 12. 12. 2019

pečiatka

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

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 29. 12. 2019

pečiatka

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

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa : 01. 01. 2020

pečiatka

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