Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach
Obecné zastupiteľstvo v Turanoch na základe §-u 6 a §-u 11 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri uplatňovaní zákona SNR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (ďalej len VZN)
O MIESTNYCH DANIACH.
Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní v katastrálnom
území obce Turany.
Všeobecné ustanovenie
§1
Druhy miestnych daní
1. Obec ukladá tieto miestne dane:
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.
§2
Úvodné ustanovenia
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní je obsiahnutá v zákone č. 582/2004 Z. z..
PRVÁ ČASŤ
§3
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 dome1 (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
§4
Základ dane
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1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty,2 je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona.
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy, 2 stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona.
3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,3 rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na 1 m2,
ktorú obec určuje:
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0,132 €/m2.
§5
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov 4 sa pre obec určuje nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 2 0,25%
b) záhrady
0,25%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 2
0,60%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 3
.
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy
0,40%
e) stavebné pozemky
0,60%
Na všetky skupiny pozemkov podľa odseku 1 , na ktoré bolo vydané povolenie dobývania
ložiska nevyhradeného nerastu 4a ustanovuje sa sadzba dane 1,25%.
2. Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 4 tohto VZN a ročnej sadzby
dane z pozemkov podľa odseku 1.5

Daň zo stavieb
§6
Základ dane
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.
§7
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb 6 je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
Ročná sadzba dane zo stavieb sa pre obec určuje nasledovne:
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a) 0,07 €/m2 - stavby na bývanie 7 a drobné stavby 8, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
b) 0,20 €/m2 - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,30 €/m2 - stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 0,30 €/m2 - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 1,00 €/m2 - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,50 €/m2- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) 0,27 €/m2- ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách podľa § 7 ods.1 tohto VZN príplatok
za podlažie v sume 0,03 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia .9
3. Daň zo stavieb sa vypočíta podľa osobitného predpisu 10 s použitím ustanovení § 6 a § 7.
Daň z bytov
§8
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§9
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov 11 sa v celej obci určuje nasledovne:
a) 0,10 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
b) 0,15 eura za každý aj začatý m2 nebytového priestoru.
2. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 8 tohto VZN a ročnej sadzby
dane podľa odseku 1.12
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
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§ 10
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené :
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 13
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
- lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky).
2. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov :
- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
- 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané
na ich dopravu.
Zníženie dane sa poskytuje po predložení preukazu ŤZP, ŤZP/S.
DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
§ 11
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 a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálny výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 12
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 13
Základ dane, sadzba dane, zníženie dane a oslobodenie od dane
Základom dane je počet psov.
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1. Sadzbu dane určuje obec za jedného psa a kalendárny rok :
2. Zníženie dane za jedného psa a kalendárny rok
a) pes chovaný v rodinnom dome
b) pes chovaný u samostatne bývajúceho dôchodcu
alebo manželského páru dôchodcov v rodinnom dome
c) pes chovaný u samostatne bývajúceho dôchodcu
alebo manželského páru dôchodcov v bytovke
d) pes chovaný v koterci pri bytovke
e) pes chovaný pri chate, pri záhradnej chate, na ul. Vaňovská,
Černík, Zábrehy a v RD na konci ulíc smerujúcich do poľa

30 €
6€
3€
10 €
6€
3€

3. Takto určená sadzba dane platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
4. Oslobodenie od dane za psa:
- samostatne bývajúci občania, alebo manželia, ktorí sú držitelia preukazu ŤZP, ŤZP/S
po predložení dokladu – preukaz ŤZP, ŤZP/S.
§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1 14, a zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§ 15
Evidencia psov
1. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby
psy známku nosili. Stratu známky je daňovník povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty
na Obecnom úrade v Turanoch.
2. Po ohlásení resp. zistení skutočnosti, že pes pohrýzol človeka, bude daňovníkovi vydaná
registračná známka s označením „Nebezpečný pes“.
TRETIA ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
§16
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce a to cesta, miestna komunikácia, námestie, chodníky, tržnica a iné voľné
priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve obce s výnimkou pozemkov, na ktoré má obec
uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.15
3.Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie verejného priestranstva
pre predaj, umiestnenie skládky, stavebných materiálov, umiestnenie stavebného zariadenia,
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trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných
atrakcií. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 16
§ 17
Daňovník, základ dane
1.Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
2. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 18
Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje:
1. a) 2,00 €/m2/deň - predaj všetkého druhu tovaru,
b) 0,10 €/m2/deň - predaj všetkého druhu tovaru občanmi Turian,
c) 2,50 €/m2/deň - predaj všetkého druhu tovaru v predajnom stánku.
2. a) 0,10 €/m2/deň - za umiestnenie skládky,
b) 0,10€/m2/deň - za zložený stavebný materiál,
c) 0,10 €/m2/deň - pôdorysnej plochy za stavbárske lešenie a podobné konštrukcie.
3. a) 0,04 €/m2/deň - umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
b) 0,06 €/m2/deň - za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v čase
trvania „Dňa obce“.
Lokalitu umiestnenia určuje obec.
4.Trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste:
a) 0,10 €/m2/deň – nákladné vozidlo nad 3500 kg,
b) 0,05 €/m2/deň – vozidlo do nosnosti 3500 kg,
c) 0,03 €/m2/deň – osobné motorové vozidlo s EČ.
Majitelia nákladných a osobných vozidiel sú povinní požiadať Obecný úrad v Turanoch
o povolenie parkovať na verejnom priestranstve.
§ 19
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva

správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí.
3. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 20
Predmet dane, daňovník
1.Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis17 /ďalej len „zariadenie“/.
2.Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 21
Základ dane, sadzba dane
1. Základom dane je počet prenocovaní.
2. Sadzba dane je 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§ 22
Oslobodenie od dane
Obec poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie:
- deti zdravotne postihnuté, ktoré sú na rekreačno-organizovanom prázdninovom pobyte,
- študenti, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní v študentských domovoch.
§ 23
Platiteľ dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní odo dňa začatia činnosti na Obecnom
úrade v Turanoch. Prípadné zmeny alebo zánik činnosti je povinný nahlásiť do 15 dní odo
dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
3. Platiteľ dane je povinný pri registrácii predložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť
podliehajúcu dani za ubytovanie.
4. Platiteľ dane je povinný osobitne zverejniť sadzbu dane v cenníku ponúkaných ubytovacích
služieb.
§ 24
Evidencia a platenie dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť písomne, resp. použitím adekvátnych elektronických prostriedkov
preukaznú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – „knihu ubytovaných.“ V knihe ubytovaných
je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť ju Obecnému úradu v Turanoch do 15 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
Kniha bude na Obecnom úrade zaregistrovaná, opečiatkovaná a potvrdená správnosť začatia
vedenia evidencie. V prípade použitia elektronických médií je platiteľ dane povinný zabezpečiť,
aby evidencia ubytovaných obsahovala všetky predpísané údaje a umožňovala kontrolu
odvedenej dane.
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Kniha ubytovaných musí obsahovať meno a priezvisko ubytovaného, dátum narodenia,
trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, dátum príchodu a
odchodu, počet prenocovaní a vyznačenie osôb oslobodených od dane.
3. Platiteľ dane je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na
území obce.
4. Platiteľ dane je povinný predložiť poverenému zamestnancovi obce ku kontrole knihu
ubytovaných a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu obce priniesť
evidenciu na kontrolu na Obecný úrad v Turanoch.
5. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (originál) doklad o zaplatení dane, v ktorom
vyznačí: číslo potvrdenia, daňovníka, počet osôb, počet prenocovaní, dátum od kedy a do
kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane. Kópiu dokladu si ponechá
platiteľ dane pre kontrolu správcom dane.
6. Platiteľ dane je povinný doručiť správcovi dane hlásenie k dani za ubytovanie na tlačive
do 10 dní po skončení štvrťroku, za každé ubytovacie zariadenie na území obce na
samostatnom tlačive.
7. Platiteľ dane je povinný vybratú daň za ubytovanie odviesť obci do 15 dní po skončení
štvrťroku. Môže tak urobiť v hotovosti v pokladni obce, prevodom z účtu v peňažnom ústave
alebo vkladom v hotovosti na účet obce v peňažnom ústave.
2.

PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 25
Predmet dane, daňovník, základ dane
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu /ďalej len „predajné automaty“/a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky
verejnej dopravy.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Daňovník - prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
nasledovných údajov :
a) názov firmy, resp. meno prevádzkovateľa
b) adresa, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
§ 26
Sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
16 € za všetky druhy tovaru.
2. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
ŠIESTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
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§ 27
Predmet dane, daňovník, základ dane
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti /ďalej len „nevýherné hracie prístroje“/.
2. Nevýherné hracie prístroje sú :
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Daňovník - prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací automat štítkom
s uvedením nasledovných údajov :
a) názov firmy, resp. meno prevádzkovateľa
b) adresa, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 28
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 50 €.
§ 29
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 30
Spoločné ustanovenia pre vyrubenie dane z nehnuteľností,
dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje
Obec určuje, že daň do 2 € v úhrne nebude vyrubovať.
SIEDMA ČASŤ
§ 31
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Turanoch
uznesením č. 52/2012 zo dňa 10. 12. 2012 a nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
.
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2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší §1 ods.1 , § 2, § 3, PRVÁ až ŠIESTA časť Všeobecne

záväzného nariadenia obce Turany schváleného Obecným zastupiteľstvom v Turanoch
uznesením č. 69/2011 zo dňa 14. 12. 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce
1 § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.151/1995 Z. z.
2 Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.
461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č.
74/2011 Z. z.
3 § 12 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
4 § 8 zákona č. 582/2004 Z. z.
4a § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o
štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
5 § 8a zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2007 Z. z..
6 § 12 zákona č. 582/2004 Z. z.
7 § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
8 § 139b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9 § 12 ods.3 zákona 582/2004 Z. z..
10 § 12a zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2007 Z. z.
11 § 16 zákona 582/2004 Z. z..
12 § 16a zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2007 Z. z.
13 Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
14 Zákon č. 582/2004 Z. z
15 § 663 Občianskeho zákonníka
16 Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach, § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení
zákona č. 99/2007 Z. z.
17 § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou
sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií
a tried.
Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z..
Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z..
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