MESTO HUMENNÉ
Číslo: 160/2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O MIESTNYCH DANIACH
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ
Mestské zastupiteľstvo v Humennom podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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:
Miestnymi daňami, ktoré ukladá mesto sú:
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.
Miestnym poplatkom, ktorý ukladá mesto je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 1
DAŇ Z POZEMKOV
1. Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov je hodnota
pozemku bez porastov 0,3794 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.
2. Základom dane z pozemkov u trvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov
0,0491 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.
3. Základom dane z pozemkov u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku určenej správcom dane vo
výške 0,0696 €/m2. Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom.
4. Hodnota pozemkov za každý aj začatý m2 pozemku je:
a) 4,64 € za záhrady,
b) 4,64 € za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
c) 46,47 € za stavebné pozemky.
5. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods. 1, 2 a 4 je 0,50 % zo základu dane.
6. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods. 3 je 1,00 % zo základu dane.
7. Ročná sadzba dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica, predajný stánok
alebo zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie je 1,50 % zo základu dane.
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Článok 2
DAŇ ZO STAVIEB
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,200 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,200 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,300 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 1,000 € za samostatne stojace garáže,
e) 1,000 € za stavby hromadných garáží,
f) 1,000 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 1,100 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) 2,000 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu
i) súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
j) 0,700 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods. 1 sa pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok 0,07 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Článok 3
DAŇ Z BYTOV
1. Ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru:
a) 0,200 € za byty,
b) 0,900 € za nebytové priestory slúžiace na iný účel,
c) 1,000 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
Článok 4
OSLOBODENIE OD DANE
1. Oslobodené od dane sú pozemky:
a) verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
b) v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných
rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných
prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkov, vo vyhlásených ochranných pásmach s
tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu.
Článok 5
ZNÍŽENIE DANE
1. Správca dane ustanovuje zníženie vo výške 50 % dane z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú
fyzické osoby staršie ako 64 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane vo výške 50 %:
a) za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie,
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b) za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve
fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Uplatnenie zníženia dane správca dane uplatní automaticky na základe údajov z evidencie
daňovníkov.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA
1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 34,00 €.
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa:
a) na 7,70, ak je pes chovaný v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo pozemku na území
mesta,
b) vo výške 50 % z dane za psa, ktorého vlastník alebo držiteľ v zdaňovacom období dosiahol
vek 64 rokov a starší. Uplatnenie zníženia dane správca dane uplatní automaticky na základe
údajov z evidencie daňovníkov.
3. Správca dane ustanovuje na základe žiadosti oslobodenie od dane za psa:
a) ktorý je registrovaný v klube EUROCANIS – kynologický klub Slovensko (k uplatneniu
oslobodenia od dane je potrebné doložiť žiadosť o oslobodenie a kópiu členského preukazu),
b) ktorého vlastníkom alebo držiteľom je mesto alebo organizácie, ktorých zriaďovateľom je
mesto.
4. Pri vzniku daňovej povinnosti je potrebné doložiť fotokópiu dokladov z veterinárneho preukazu
(údaje o psovi a vlastníkovi/držiteľovi psa, očkovanie proti besnote, tetovacie číslo alebo číslo
transpondéra – mikročipu) a pri zániku daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa, potvrdenie od
veterinára o úhyne. Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému)
zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je
vlastník psa povinný oznámiť do 30 dní správcovi dane, ktorý za úhradu 3 € vydá novú známku.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
1. Sadzba dane je 99 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
2. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane pre predajné automaty:
a) vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb,
b) vydávajúce hygienické návleky (na obuv),
c) vydávajúce mlieko a mliečne výrobky,
d) ktorých prevádzkovateľom je mesto alebo organizácie, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom
je mesto.
3. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením údajov:
a) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
c) výrobné číslo a druh predajného automatu.
Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu predajných automatov v
rozsahu týchto údajov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1. Sadzba dane je 165 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
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2. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením údajov:
a) obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
b) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
c) výrobné číslo a druh nevýherného hracieho prístroja.
Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích prístrojov
v rozsahu týchto údajov.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Humenné.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia; zariadenia cirkusu, lunaparku a
iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene z dôvodu
výstavby alebo vykonávania údržby podzemných inžinierskych sietí na základe územného
rozhodnutia, stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, stavebných
úprav a udržiavacích prác alebo prípojky inžinierskych sietí.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) a/ vyhradené parkovacie miesto
0,027 €/m2/deň,
b/ vyhradené parkovacie miesto – pre držiteľov preukazov ŤZP
0,010 €/m2/deň,
b) a/ rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných
priestranstiev a zelene z dôvodu výstavby podzemných
inžinierskych sietí alebo rekonštrukcie existujúcich inžinierskych
sietí, pokiaľ sa mení ich trasa, na základe územného rozhodnutia,
stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu drobnej
stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác alebo prípojky
inžinierskych sietí
0,332 €/m2/deň,
b/ rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných
priestranstiev a zelene z dôvodu rekonštrukcie inžinierskych sietí,
pokiaľ sa nemení ich trasa, vykonávania údržby existujúcich
podzemných inžinierskych sietí na základe územného
rozhodnutia, stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu
drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
alebo prípojky inžinierskych sietí
0,100 €/m2/deň,
c) ambulantný predaj, ambulantné poskytovanie služieb
0,333 €/m2/deň,
d) a/ ambulantné poskytovanie služieb z auta
0,167 €/m2/deň,
b/ ambulantný predaj občerstvenia
1,661 €/m2/deň,
c/ sedenie pri predajnom stánku s občerstvením
0,400 €/m2/deň,
e) za umiestnenie stavebných lešení, skládok a tuhých palív
a/ pre bytové domy, resp. rodinné domy
0,100 €/m2/deň,
b/ v ostatných prípadoch
0,332 €/m2/deň,
f) pre uskutočnenie rôznych propagačných a kultúrnych akcií
1,661 €/m2/deň,
g) umiestnenie terasy
0,150 €/m2/deň,
h) zariadenie cirkusu
0,330 €/m2/deň,
i) zariadenia lunaparku
0,170 €/m2/deň.
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4. Humenský jarmok, Humenské vianočné trhy, Humenské Švejkove dni a akcie konané mestom sa
riadia osobitným predpisom.
5. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v
deň vzniku daňovej povinnosti na základe žiadosti príslušnému odboru mestského úradu, ktoré
vydáva povolenie na užívanie verejného priestranstva.
Povolenie na užívanie verejného priestranstva s predpísanými náležitosťami:
- podľa ods. 3 písm. a), a b) vydá odbor ÚP, výstavby, ŽP, dopravy a mestskej zelene,
- podľa ods. 3 písm. c), d), e), f), a g) vydá odbor správy majetku,
- podľa ods. 3 písm. h) a i) vydá odbor školstva, kultúry, mládeže a športu.
6. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane:
a) pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
podľa ods. 3 písm. a) a/,
b) pre kultúrne, športové, edukatívne a osvetové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
c) pre mesto a organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
1. Sadzba dane je 1 € na osobu a prenocovanie.
Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje prechodné
ubytovanie, je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť vzniku/zániku daňovej povinnosti na
predpísanom tlačive voči správcovi dane do 10 dní od začatia prevádzkovania a následne od
skončenia prevádzkovania tohto zariadenia.
2. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu ubytovaných
osobitne pre každé ubytovacie zariadenie na území mesta, ktorá obsahuje:
- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ubytovanej osoby,
- doba ubytovania (deň príchodu a deň odchodu),
- počet prenocovaní.
3. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe do zariadenia.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vystaví doklad s predpísanými náležitosťami.
4. Platiteľ dane je povinný viesť presnú evidenciu vybranej dane a do 15 dní po ukončení mesiaca
daň na základe doručeného priznania k dani za ubytovanie zaplatiť na účet mesta alebo v pokladni
MsÚ.

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Správca dane v zmysle § 99e, ods. 9 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach určuje, že daň
v úhrne do sumy 2 eur sa nebude vyrubovať.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK
1. Sadzba poplatku je:
a) 0,0534 € za osobu a kalendárny deň,
b) a/ 0,0135 €/1 l komunálneho odpadu 1 100 l zbernej nádoby,
b/ 0,0183 €/1 l komunálneho odpadu 110 l zbernej nádoby,
c/ 39,40 €/dopravné za veľkoobjemový kontajner + cena za uloženie odpadu dohodnutá
zmluvne mestom a prevádzkovateľom skládky odpadov.
Pri výpočte mesto ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

c) 0,048 €/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Správca poplatku ustanovuje zníženie poplatku na sumu 0,0267 €/osoba a kalendárny deň, ak sa
poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta.
Poplatník sa preukáže nasledovnými dokladmi:
- vyhlásenie k overeniu statusu žiaka alebo študenta o návšteve školy so sídlom na území SR
(s výnimkou denne dochádzajúcich študentov),
- potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/agentúry alebo pracovnú zmluvu na území SR
(s výnimkou denne dochádzajúcich),
- potvrdenie o prechodnom pobyte.
Správca dane ustanovuje odpustenie poplatku, ak sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta. Poplatník sa preukáže nasledovnými
dokladmi:
- potvrdenie o návšteve školy so sídlom mimo územia SR,
- potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/agentúry alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné
povolenie (mimo územia SR) alebo čestné vyhlásenie,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci,
- potvrdenie o výkone väzby.
Poplatník si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie
zvlášť.
Správca poplatok vráti na základe žiadosti, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi ktorému
zanikla povinnosť platiť 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 mesta,
- kópiu úmrtného listu.
Podmienky platieb poplatku podľa ods. 1, písm. b) sa určia v zmluve uzatvorenej medzi
platiteľom a Technickými službami mesta.
Poplatok v zmysle ods. 1, písm. c) sa uhradí pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez
obsahu škodlivín v hotovosti v pokladni Separačného (zberného) dvora TS, ul. Sninská 1018/27,
Humenné, poverenému pracovníkovi na základe vystaveného vážneho lístka.
Technické služby tento poplatok odvedú najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po
ukončení štvrťroka, za IV. štvrťrok najneskôr do 30. decembra na účet mesta.

DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Mestské zastupiteľstvo v Humennom sa na tomto VZN uznieslo dňa 11.12.2019.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na webovom sídle
mesta dňa 22.11.2019.
3. Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 12.12.2019.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 130/2014.

PhDr. Ing. Miloš Meričko, v. r.
primátor mesta
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