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Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm d), e) a g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR číslo 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a v súlade so Štatútom Mesta Hanušovce nad Topľou
vydáva toto
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PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania a
vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej len „mesto“),
(2) Daň z nehnuteľností (ďalej len „daň“) na území mesta zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome1 (ďalej len „daň z bytov“)
(3) Správcom dane je Mesto Hanušovce nad Topľou.
(4) Zdaňovacím obdobím daní uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b) a c) je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca
pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku, zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len
kataster“).
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových
úprav,
b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia
do výšky svojho podielu na dani.
1 § 2 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
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§3
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území mesta v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou
účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb2
(3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku
podľa katastra, ak v odseku 4 nieje ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie
lesa je určujúci lesný hospodársky plán.
(4) Na účely tohto nariadenia sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom
dane zo stavieb podľa § 8 , alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane
z bytov podľa § 12. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú
uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto nariadenia pozemok uvedený v
právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a
stavebnú úpravu.
(6) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa ods 1 písm. e) sa považujú vodné
plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na
produkciu rastlín alebo iných produktov.
(7) Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami3, ktoré nie sú stavbami podľa § 8 ods. 2., sa
považujú pozemky podľa odseku 1 písm f).

2 § 10 ods. 3. zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení
neskorších predpisov
3 § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
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§4
Hodnoty pôdy a pozemkov
(1) Hodnoty pôdy a pozemkov v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou sa stanovujú v eurách
za 1 m2 takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady.........................................................0,2950 €/m2
b) trvalé trávne porasty.............................................................................................0,0421 €/m2
c) záhrady.................................................................................................................1,8500 €/m2
d) zastavané plochy a nádvoria................................................................................1,8500 €/m2
e) stavebné pozemky..............................................................................................33,1900€/m2
f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.......................................................1,8500 €/m2
§5
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), f), g) a h) je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy resp. pozemku uvedených v
§ 4.
(2) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.4
(3) Základ dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
§6
Sadzba dane
(1) Sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. c), f) a h) je 0,50% zo základu dane.
(2) Sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), e) a g) je 0,30% zo základu dane.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
§7
Daňovník
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je
a) vlastník stavby,
b) správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku,
c) nájomca stavby pri stavbe spravovanej Slovenským pozemkovým fondom,
d) ak nemožno určiť daňovníka podľa písm. a) až c), daňovníkom je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
4 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku.
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(2) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkom dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani.
§8
Predmet dane
(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastrálnom území mesta Hanušovce nad Topľou,
ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou
pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
(2) Predmetom dane nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej
energie.
§9
Základ dane
(1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
§ 10
Sadzba dane
(1) Základná sadzba dane za každý aj započatý m2 zastavanej plochy je pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu........................................................................................................0,116 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby na vlastnú administratívu..............................................0,082 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát, domčekov..................................................0,199 €
d) samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáži. Stavby určené alebo používané na tieto
účely, postavené mimo obytných domov.................................................................................0,248 €
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu..............................1,300 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.....................................................................1,300 €
g) ostatné stavby.................................................................................................................0,431 €
(2) Základná sadzba dane za stavby podľa
1. písmena a) sa zvyšuje za každé nadzemné podlažie o...............................................0,066 €
2. písmena e) a f) pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o:.......................................0,200 €
3. písmena g) sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o:..............................................0,165 €
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ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ Z BYTOV
§ 11
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku
(ďalej len „vlastník bytu“)
(2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za
daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
§ 12
Predmet dane
(1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
§ 13
Základ dane
(1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 14
Sadzba dane
(1) Sadzby dane z bytov sa stanovujú za každý aj započatý m2 podlahovej plochy takto:
a) u bytov využívaných len na bývanie a nebytových priestoroch
nevyužívaných na podnikanie..................................................................................................0,116 €
b) u bytov a nebytových priestorov využívaných aj alebo výlučne na podnikanie............1,161 €

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§ 15
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré používajú
výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za
predpokladu že je zaručená vzájomnosť.
c) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely,
na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo
vlastníctve štátu v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej
akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako
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aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám praktického
vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo
školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov,
d) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
e) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
f) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky).
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia v ktorom
daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho
obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová
povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal
vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu
súdom.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto
skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 17
Vyrubenie dane
(1) Daň z nehnuteľnosti vyrúbi správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia
(2) Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi,
začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe
ich dohody podal priznanie; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov,
ktorý podal priznanie.
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§ 18
Platenie dane
(1) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 60,00 € a právnickej osobe 600,00 €, je
splatná naraz v termíne do 31. mája bežného zdaňovacieho obdoba. Ak platobný výmer nadobudne
právoplatnosť po 31. máji bežného zdaňovacieho obdobia je splatný v termíne do 15 dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje 60,00 € a právnickej osobe 600,00 €, je
splatná v dvoch splátkach. Prvá splátka je splatná v termíne do 31. mája bežného zdaňovacieho
obdoba a druhá splátka je splatná v termíne do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia. Ak
platobný výmer nadobudne právoplatnosť po termíne prevej alebo druhej splátky, daň alebo jej
príslušná splátka, ktorej termín splatnosti už uplynul, je splatné v termíne do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Platenie splátky na daň z nehnuteľnosti, ktorej
termín splatnosti ešte neuplynul, zostáva zachovaný.
(3) Daňovník môže vyrubenú daň splatnú podľa odseku 2 zaplatiť naraz v termíne prvej splátky
bežného zdaňovacieho obdobia.
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
mesta Hanušovce nad Topľou č. 35/2011 o dani z nehnuteľnosti, ktoré bolo prijaté dňa 13.12.2010
uznesením č. 42/2010.
§ 20
Účinnosť
(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, o dani z nehnuteľnosti bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Hanušovciach nad Topľou dňa 12. decembra 2011 uznesením č. 132/2011
(2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.: 2/2011 bol vyvesený na pripomienkové konanie
občanom mesta dňa 25.11.2011
(3) Všeobecne záväzné nariadenie č.: 2/2011 nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Štefan Straka
primátor mesta

