
HANDLOVSKÉ NOVINY8. STRANA

Š�astný, veselý a úspešný rok 2008 Vám prajú vaše Handlovské noviny

Nové pravidlá pre platenie daní v meste Handlová
Poslanci prijali nové VZN o daniach, poplatkoch za komunálny odpad
a VZN o èase predaja a poskytovaní slu�ieb

Po trojroènej odmlke mesto Handlová pristúpilo pre rok 2007 k zvýšeniu
daòovej povinnosti obèanov a podnikate¾ov mesta, a to konkrétne na dani
z nehnute¾nosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady. 
O daniach z nehnute¾nosti

V prijatom VZN o dani z nehnute¾nosti sa daò z nehnute¾nosti v roku 2008
zvyšuje v druhu daò z pozemkov a daò zo stavieb za všetky druhy o 20 %, daò z by−
tov o 25%. Sadzbu dane z bytov pri nebytových priestoroch je rozdelená na dve
skupiny a to nebytové priestory vyu�ívané na gará�ovanie − kde je sadzba dane
navrhnutá v rovnakej výške ako pri samostatne stojacich gará�ach a druhá sadzba
je na nebytové priestory vyu�ívané na podnikate¾ské úèely. Konkrétne sadzby sa
jednotlivé druhy daní sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta o dani
z nehnute¾ností è. 7/2007.

Mení sa aj spôsob platenia dane z nehnute¾ností, kde doteraz bola daò splatná
do 31. 5. príslušného zdaòovacieho roku, na základe novelizácie zákona je daò
splatná do 15 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Zmenili sa aj termíny splátok, kde došlo k ich zjednoteniu s termínom platenia za
miestny poplatok za komunálny odpad a to I. splátka do 31. mája, 2. splátka do
31. júla a 3. splátka do 31. októbra. 

Kto je od dane oslobodený
Pre rok 2008 Mesto Handlová zavádza nový druh oslobodenia. Správca dane

ustanovuje, �e poskytuje oslobodenie od dane za stavby na bývanie , ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a dane z bytov, vo vlastníctve obèanov, ktorí
sú poberate¾om dávky v hmotnej núdzi alebo inej dávky a sú vedení v evidencii
uchádzaèov o zamestnanie. Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie oslobo−
denia (písomné vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy, potvrdenie dávky
v hmotnej núdzi alebo inej dávky, potvrdenie z evidencie uchádzaèov o zamest−
nanie ) alebo zní�enia dane z nehnute¾ností (kópiu preukazu Z�P alebo Z�P/S)
predlo�í daòovník správcovi dane ka�doroène najneskôr do 31. januára.
O daniach za komunálny odpad

Pri novele VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady sa zmenili dve podstatné skutoènosti. 1. výška poplatku, ktorá vychádza
z reálnych nákladov spojených s nakladaním s odpadom, ktorá sa pre rok 2008
pohybuje vo výške 9,7 mil. Sk. Mesto uhradí z vlastných zdrojov za obèanov èiastku
620 tis. Sk, a zvyšok bol podkladom pre stanovenie výšky poplatku − ktorý je pre
rok 2008 450,−Sk/rok/osoba.

Mesto Handlová od roku 2005 spustilo systém separovaného zberu. Na základe
poètu vyseparovaných zlo�iek odpadu sa stanovuje poplatok za ulo�enie komunál−
neho odpadu v súlade so zákonom è. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulo�enie
odpadov. Tento zákon ustanovil progresívny rast poplatkov. Výška poplatku závisí
od poètu zlo�iek, ktoré obec vytrieïuje namieste vzniku. Poplatok sa platí obci, na
území ktorej sa skládka odpadov nachádza. Mesto Handlová v roku 2007 triedilo 5

zlo�iek odpadu a platilo 100,− Sk/t odpadu. Keby sme netriedili odpad, tak tento
poplatok by bol o 100% vyšší. Systém separovaného zberu odpadu je jediným spô−
sobom, ako zvyšovanie poplatkov za odpady zni�ova�, ale súèasný stav zvyšovania
�ivotnej úrovne, spojenej so zvyšovaním spotreby a tým aj produkcie odpadov,
ve¾mi úèinne eliminuje pozitívne výsledky separácie a preto nie je mo�né miestny
poplatok za KO zní�i� ale naopak zvýši�, nako¾ko aj mno�stvo odpadu ulo�eného na
skládke aj napriek separácie z roka na rok stúpa.

Kto platí menej
Predlo�ený návrh VZN zavádza mo�nos� poskytnutia ú¾avy primátorom mesta

v individuálnych prípadoch, ak poplatník preuká�e najneskôr do 31. júla prís−
lušného kalendárneho roka, �e príjem všetkých spoloène posudzovaných osôb
v domácnosti nepresahuje hranice �ivotného minima ustanovené zákonom o �i−
votnom minime za podmienky, �e poplatník je vedený v evidencii uchádzaèov
o zamestnanie. Ostatné ú¾avy ostávajú zachované, ale s podmienkou, �e musia by�
predlo�ené na tlaèive, ktoré tvorí súèas� VZN a musia tak urobi� najneskôr do 31.
7. 2008 Chceme zdôrazni�, �e ú¾avy na miestnych daniach budú poskytnuté tým
obèanom, ktorí nemajú �iadne nedoplatky na miestnych daniach alebo miestnom
poplatku, teda majú svoje povinnosti zaplatené a nie sú niè dl�ní.

Zjednodušenie zahájenia podnikate¾skej èinnosti v meste
Tretím VZN, ktoré bolo prijaté na poslednom zasadnutí MZ v roku 2007 je VZN,

ktorým sa urèujú pravidlá èasu predaja v obchode a èasu prevádzky slu�ieb na
území mesta Handlová. 
Mesto zjednodušilo systém zahájenia podnikate¾skej èinnosti pre podnikate¾ov a to
zrušením vydávania osobitného povolenia, súhlas alebo iného druhu oprávnenia,
ktoré by podmieòovalo mo�nos� tohto okruhu osôb zaèa� podnikate¾skú èinnos� na
území obce. 

Na druhej strane pod¾a súèasného platného ustanovenia § 4 ods. 3 písme. h)
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec má oprávnenie urèova� pravidlá
èasu predaja v obchode a èasu prevádzky poskytovania slu�ieb na svojom území.
Prijatím tohto nariadenia Mesto Handlová vymedzilo pravidlá urèovania èasu
predaja a poskytovanie slu�ieb formou regulácie prevádzkovej doby na urèitom
(bli�šie vymedzenom ) území obce, v urèitom (ohranièenom) èase a pre neurèený
(neurèitý) okruh právnických a fyzických osôb, pre individuálne urèený druh
obchodnej alebo inej slu�bovej èinnosti, ktorá bude záväzná pre všetky pod−
nikate¾ské subjekty, ktoré majú alebo len budú ma� na území obce zriadený pre−
vádzkový priestor, v ktorom poskytujú alebo budú poskytova� slu�by konkrétne
vymedzené v takto upravenom VZN. Oznamovacia povinnos� pre mesto ostala
zachovaná. 

V prípade, ak by mal podnikate¾ v úmysle odchýli� sa od jednotne stanoveného
èasu predaja v obchode alebo poskytovania iných platených slu�ieb špecifiko−
vaného pod¾a príslušného predmetu podnikania a lokality mesta, musí rešpekto−
va� podmienky, za ktorých je mo�né túto zmenu vykona�.

Ing. Tatiana Molnárová
Odd. daní a poplatkov MsÚ

Poïakovanie všetkým, ktorí nie sú 
¾ahostajní 

Nezisková organizácia Jazmín so sídlom
Ferka Náda�dyho 4 v Handlovej pod
vedením Mgr. Viery Mrázovej, ktorá zas−

trešuje DOR − domov pre osamelých rodièov,
Humanitné centrum − Útulok a Pestúnske zari−
adenie man�elov Ko�inových by sa chcela
poïakova� za spoluprácu v uplynulom roku. 
V našich zariadeniach sú ubytovaní klienti, ktorí
sú odkázaní na pomoc druhých a preto chceme

poïakova� všetkým obèanom, organizáciám
a firmám, ktorým nie sú ich osudy ¾ahostaj−
né. Zvláštne poïakovanie patrí MsÚ a jeho
zamestnancom, ÚPSVaR pod vedením Bc.
Štefánie Hozlárovej, Sociálnemu úradu,
Nadácii Tatra banke za poskytnutie
finanèného príspevku, Hornonitrianskym
novinám, Obecnému úradu vo Ve¾kej
Èause, firme D2 SOFT, Handlovskej
pekárni a obèanom Handlovej.
Za ich nezištnú pomoc ïakujeme. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


