OBEC ĎANOVÁ
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
o miestnych daniach.
Obecné zastupiteľstvo v Ďanovej na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva
pre územie obce Ďanová toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach
§1
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní v obci, ktoré
zahŕňa katastrálne územie Ďanová, ako aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych
daní.
§2
Druhy miestnych daní
Obec Ďanová ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 je kalendárny rok, ak §90 ods.3 až 6
neustanovujú inak.
§4

Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
§5

Daň z pozemkov
Daňovník
1.) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je:
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku - vo vlastníctve štátu
- vo vlastníctve obce
- vo vlastníctve VÚC
- zapísaný v katastri nehnuteľností
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: - nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je
zapísaný v katastri
- má v nájme pozemky spravované Slov. Poz. fondom
- 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.
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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, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bez podielovom spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a
nerozdielne.
§6
Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a.) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty/TTP/
b.) záhrady
c.) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d.) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
e.) stavebné pozemky
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
verejných účelových komunikácií.
c.) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami,ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa
§10 ods.3.
3. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku
podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do
kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.
4. Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je
predmetom dane podľa §10 ods.2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú
predmetom dane z bytov podľa §14.Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely,
ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
5. Stavebným pozemkom podľa ods.4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v
právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a
stavebnú úpravu.
6. Na ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa ods.1 písm.d) sa považujú vodné plochy
využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na
produkciu rastlinných alebo iných produktov.
7. Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods.2, sa
považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. c).
§7
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm.a) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1.
2. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm.b),c)a e) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č.2, ak v
odseku 6 nie je uvedená iná hodnota pozemku podľa §6 ods.1 písm.e.
3. Základom dane z pozemkov podľa §6 ods.1 písm.d) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1m2 podľa predpisov
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
4. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku
podľa§6 ods.1 písm.e) uvedenej v prílohe č.2 sa použije hodnota pozemku uvedená vo
všeobecne záväznom nariadení obce.
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Ďanová - Stavebné pozemky
13,27 € / 1m ²
- Záhrady
1,32 € / 1m ²
- Zastavané plochy a nádvoria
1,32 € / 1m ²
- Ostatné plochy s výnimkou staveb.pozemkov
1,32 € / 1m ²
- Orná pôda
0,2970 € / 1m ²
- Trvalý trávny porast TTP
0,0451 € / 1m ²
§8
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane.
2. Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 správca dane týmto všeobecne záväzným
nariadením, podľa miestnych podmienok v celej obci stanovuje takto:
a) za ornú pôdu,chmeľnice,vinice, ovocné sady na - 0,70% zo základu dane,
b) za trvalé trávne porasty na - 0,50% zo základu dane,
c) za záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy na 0,30% zo základu dane,
d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané plochy 0,50% zo základu dane,
e) za stavebné pozemky 0,50% zo základu dane
§ 8a
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §7 a ročnej sadzby dane z pozemkov
podľa §8
§9

Daň zo stavieb
Daňovník
1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce
alebo VÚC, ďalej len vlastník.
2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom
nájomca.
3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
4. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§10
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území SR v tomto členení:
a) Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu.
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu,skleníky,stavby pre vodné hospodárstvo,stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej. produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu.
c) Stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené na tieto
účely postavené mimo bytových domov.
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e) Priemyselné stavby,stavby slúžiace energetike a stavebníctvu, vrátanie stavieb na vlastnú
administratívu.
f) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť
g) Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, 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.
3. Predmetom dane zo stavieb 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 teplej
energie.
4. Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1.januáru zdaňovacieho
obdobia
§ 11
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
§12
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa ods.1 správca dane týmto všeobecne záväzným
nariadením podľa miestnych podmienok v celej obci stanovuje takto:
a) 0,033€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby na bývanie a za ostatné stavby
tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby.
b) 0,04€ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo
c) 0,07€ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,07€ za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 0,25€ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
f) 0,50€stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť a na zárobkovú činnosť skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
g) 0,33€ ostatné stavby.
3. Pri viacpodlažných stavbách, sa určuje príplatok za každé podlažie v sume 0,033 eura, okrem
prvého nadzemného podlažia.
4. Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou
konštrukciou, prípadne strešnou konštrukciou.
5. Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než
0,80m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00m po obvode stavby.
6. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a
príplatok za podlažie podľa odseku 3, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer
podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej
ploche stavby.
§12a
Výpočet dane zo stavieb
1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §11 a ročnej sadzby podľa §12.
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu,daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §11 a
ročnej sadzby dane zo stavieb podľa §12 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za
podlažie podľa §12 ods.3. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade
viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
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3. Ak stavba slúži na viaceré účely podľa §12 ods.2 a 3, daň sa vypočíta, 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 zvýšenej o súčin počtu ďalších
podlaží a príplatku za podlažie podľa §12 ods.3.
§ 13

Daň z bytov
Daňovník
1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC, /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. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí
ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 14
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
2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1.januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný
účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
§ 15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m 2.
§ 16
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.
2. Ročnú sadzbu dane z bytov, správca dane týmto všeobecným záväzným nariadením podľa
miestnych podmienok v obci, zvyšuje na dvojnásobok ročnej sadzby dane z bytov na 0,066€ za
každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu, podľa odseku 1.
3. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci,
ustanoviť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor určený na rôzne účely v
bytovom dome. Táto ustanovená sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome
nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov, ustanovenej vo VZN.
§16a
Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa
§16.
§ 17
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
zníženie dane
1. Obec poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na :
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje, rozptylové lúky, močiare, plochy
slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných
zdrojov I. a II. stupňa časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné
zariadenia budov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod
vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a
vykurovacích plynov pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
b) pozemky v národných parkoch,chránených areáloch, prírodných rezerváciách prírodných
pamiatok,
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
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d) lesné pozemky do nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby ( prvej prebierky),
e) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie,ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody I., II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným emisným zaťažením na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s
výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké
medze s kroviskami alebo kamením.
2. Obec poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb:
a) 50% na garáže, ktoré sú vo vlastníctve občanov nad 70 rokov a slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu ( doklad o vlastníctve vozidla),
b) 50% na stavby, ktoré slúžia na bývanie alebo byty vo vlastníctve občanov starších nad 70
rokov alebo úplne bezvládnych občanov.
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daň z pozemkov a daň zo stavieb a bytov, vyrubí správca dane platobným výmerom, po doručení
ktorého daňovník uhradí daň do 15 dní od jeho doručenia. Obec ustanovuje, že daň nižšia ako 2 €
sa nebude vyrubovať ani vyberať (§20 ods. 3 zákona 582/2004 Z. z.) .
§ 19
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia o platobnom
výmere.
2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje 33,19 € a právnickej osobe 1659,69 € je
možné s obcou dohodnúť platenie dane v troch rovnakých splátkach: 1.splátka do 31. mája
2.splátka do 30. júna a 3.splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.
§ 20

Daň za psa
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím / napr. nevidiaci..../
§ 21
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) Vlastníkom psa
b) Držiteľom psa ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 22
Základ dane
Základom dane je počet psov chovaných na území obce Ďanová.
§ 23
Sadzba dane
1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok na území celej obce sa určuje vo výške..6,50 €.
2. Sadzba za každého ďalšieho psa chovaného na území celej obce sa určuje vo výške .. 5,00 €.
3. Sadzba za psa chovaného v hospodárskom alebo podnikateľskom objekte PD, PO, FO
podnikateľa sa určuje vo výške .................................................. ….................................. 7,00 €.
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§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku
daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň pri vzniku daňovej povinnosti platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
mája príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok je daň splatná v lehotách určených
obcou.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.

§ 25
Evidencia psov
Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť,
aby psy nosili známku. Stratu známky je vlastník povinný nahlásiť do 15 dní od dňa
straty na OcÚ Ďanová. Za vydanie náhradnej známky stanovuje obec sumu 1 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§26
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a pravidelné parkovanie motorového vozidla na verejnom priestranstve - miestnej
komunikácii.
2. Za verejné priestranstvo sa považujú: všetky cesty a verejne prístupné pozemky vo vlastníctve,
alebo užívaní obce. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa taktiež rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného materiálu,
predajného zariadenia, dočasné umiestnenie skládky paliva, štrkov a pod.
§ 27
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva
Za užívanie verejného priestranstva:
- za predajné miesto na obecnom priestranstve je 5 € na deň (predaj potravín, textilu, obuvi,
priemyselný tovar, drogéria a pod.),
- za pravidelne sa opakujúce dočasné parkovanie osobných motorových vozidiel a ostatné
užívanie uvedené v § 16 je 0,15 €/na 1 deň.
- Za pravidelne sa opakujúce dočasné parkovanie nákladných motorových vozidiel je 0,35€ / 1 deň
§ 28
Vznik, zánik a platenie daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva. Daň sa vyberá na OcÚ Ďanová v úradných hodinách pred
začatím užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť OcÚ Ďanová – správcovi dane vznik daňovej povinnosti
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 30.
septembra zdaňovacieho obdobia.
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§ 29
Záverečné ustanovenia

1.VZN č. 2 /2015 o miestnych daniach bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Ďanovej č. 60 - 2015 zo dňa 10.12.2015.
2. Toto VZN obce Ďanová nadobúda účinnosť od 01. 01. 2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2015
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:

Ing. Miroslav Ďanovský
starosta obce Ďanová
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