
 

 

Obec Helcmanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov a  ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

Dodatok č. 1 

 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

OBCE HELCMANOVCE 

č. 4/2012 
 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 

schváleného dňa 17.02.2015 uznesením  č. 37/2015 

 

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 

 

 

1.) 

 v druhej časti „Daň z nehnuteľností“ v čl.2 „Základ dane“ sa dopĺňa odsek 4 

nasledovného znenia: 

Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, na ktorých sa nachádza 

transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej 

len "predajný stánok"), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej 

stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre 

stavebné pozemky. 

 

2.)  

v druhej časti „Daň z nehnuteľností“ v čl.4 „Sadzba dane zo stavieb“ sa mení znenie od 

písm. d) ods.1 nasledovne : 

 

d) samostatne stojace garáže ..................................................................0,385 €/m2 

e) stavby hromadných garáži ..................................................................0,385 € /m2 

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou ............................0,385 €/m2 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby      

    využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie vrátane stavieb na  

    vlastnú administratívu ..........................................................................0,660 €/m2 

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu   

    súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou..............1,50 €/m2 

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

3.) 



v tretej časti „Daň za psa“ v čl. 7 „Sadzba dane za psa“  sa mení znenie bodu 1 a bodu 2  

nasledovne  :  

1. Ročná sadzba za dane za jedného psa v obci, staršieho ako 6 mesiacov, chovaného fyzickou 

alebo právnickou osobou je 7,50 €. 

2.Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený   

v útulku  zvierat  a  pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodom. 

4.) 

V piatej časti „Daň za ubytovanie“ sa mení znenie čl.15 „Sadzba dane za ubytovanie“ 

nasledovne : 

Sadzba dane za ubytovanie, ktorým je  odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 

Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, 

motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie 

zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, 

stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný 

dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely, je na 

území obce Helcmanovce 0,33 euro na osobu a prenocovanie daňovníka. 

 

5.) 

V šiestej časti „Poplatok“ sa mení znenie ods.3 čl.20 „ Forma a miesto zaplatenia poplatku“ 

nasledovne : 

3. Spôsob určenia množstvového zberu v obci sa určuje ako súčin objemu zbernej nádoby na litre 

a frekvencie odvozov. 

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 ostávajú neznemené a v 

platnosti. 

 

Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Helcmanovce č. 4/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

schváleného dňa ……………….., bol vyvesený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie 

občanom dňa ………….. a bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Helcmanovciach  

uznesením číslo  zo dňa ………… a nadobúda účinnosť dňom …………… 

 

 

                                                                                                                    ………......………… 

                                                                                                                    Mgr. Blanka Vargová 

starosta obce 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa: 27.01.2015 

Zvesené z úradnej tabule pred schválením dňa: 17.02.2015 

Schválené  dňa: 17.02.2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce: 18.02.2015 

Zvesené z úradnej tabule po nadobudnutí účinnosti dňa: 04.02.2015 
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