Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Turany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 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 ZÁVAZNÉ NARIADENIE (ďalej len VZN)
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Turany.
Všeobecné ustanovenie
§1
Druhy miestnych daní
1. Obec ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2012 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. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), e), a f) je
kalendárny rok.
§3
Úvodné ustanovenia
Právna úprava základných ustanovení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je v zákone č. 582/2004 Z. z..

PRVÁ ČASŤ
§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“).
Daň z pozemkov
§5
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávne porasty, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona 582/2004 Z.z..
2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, 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 na 1 m2,
ktorú obec určuje takto:
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,132 € /m2
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0,132 €/m2.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
stavebné pozemky a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej
v prílohe č. 2 zákona č.582/2004 Z. z..
§6
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov (§ 8zák.č.582/2004 Z.z.) sa pre obec určuje nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,25% zo základu dane
b) trvalé trávne porasty
0,25% zo základu dane
c) záhrady
0,25% zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
.
0,40% zo základu dane
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy
0,25% zo základu dane
f) zastavané plochy a nádvoria
0,50% zo základu dane
g) stavebné pozemky
0,60% zo základu dane
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,60% zo základu dane
Daň zo stavieb

§7
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
Ročná sadzba dane zo stavieb (§ 12 zákona č.582/2004 Z.z.) sa pre obec určuje nasledovne:
a) 0,07 €/m2 - stavby na bývanie a drobné stavby, 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. Ročná sadzba dane zo stavieb § 7 ods. 1 tohto VZN sa zvyšuje pri
viacpodlažných stavbách o príplatok 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.).
Daň z bytov
§8
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nebytového
priestoru.
2. Ročná sadzba dane z bytov za byt alebo nebytový priestor (§ 16 zákona č.582/2004 Z. z.)
sa v celej obci určuje nasledovne:
a) 0,10 €/m2 - za byty,
b) 0,15 €/m2 - za nebytové priestory v bytovom dome.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§9
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z. z.) na :
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a od dane z bytov (§ 17
ods.3 zákona č. 582/2004 Z. z.) takto:
- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov, ktorí sú
držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
- 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace
ako garáž vo vlastníctve občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP/S,
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Zníženie dane sa poskytuje po predložení preukazu ZŤP, ZŤP/S.
§ 10
Vyrubenie dane, platenie dane
1. Správca dane určuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.
2. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
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.
Sadzbu dane určuje obec nasledovne:
1. Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok :
30 €
2. Zníženie dane za jedného psa a kalendárny rok
a) pes chovaný v rodinnom dome
6€
b) pes chovaný u samostatne bývajúceho dôchodcu
v rodinnom dome
3€
c) pes chovaný u samostatne bývajúceho dôchodcu
v bytovke
10 €
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 ZŤP, ZŤP/S
po predložení dokladu – preukaz ZŤP, ZŤP/S.
§ 14
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 15
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti na tlačive „Priznanie k dani za psa“, ktoré si vyzdvihne na
Obecnom úrade Turany.
Daňovník je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti písomne „Čestným prehlásením“, alebo dokladom od veterinára.
2. Splatnosť dane je do 30. júna zdaňovacieho obdobia.
Správca dane vyrubí daň za psa platobným výmerom, ak daňovníkovi vznikne nová daňová
povinnosť v príslušnom zdaňovacom období. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Spôsob vyberania dane: v hotovosti, prevodom z účtu.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi

správcovi dane najneskôr 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.
§ 16
Evidencia psov
1. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby
psy známku nosili. Stratu známky je vlastník 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
§17
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.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie verejného priestranstva
pre predaj, umiestnenie skládky, stavebných materiálov, umiestnenie stavebného
zariadenia, trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste, zariadenia cirkusu, lunapark
a iných atrakcii.
§ 18
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 19
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 20
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v eurách za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň .
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa stanovuje:
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 jarmoku, „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.
§ 21
Platenie dane, oznamovacia povinnosť, vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
Úhrada dane je realizovaná na Obecnom úrade Turany.
2. V prípade osobitného užívania verejného priestranstva sú povinní užívatelia splniť
oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
3. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 22
Predmet dane, daňovník
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.1)
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

1)

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 277/2008 Z.z., ktorou sa
upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do
tried)
§ 23

Základ dane, sadzba dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Sadzba dane je 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§ 24
Oslobodenie od dane
Od dane za ubytovanie sú oslobodení:
- deti zdravotne postihnuté, ktoré sú na rekreačno-organizovanom prázdninovom pobyte,
- študenti, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní v študentských domovoch.
§ 25
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 na cenníku ponúkaných
ubytovacích služieb.
§ 26
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.
2. 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.
7.

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.
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.
PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 27
Predmet dane, daňovník, základ dane
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
§ 28
Sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je :
16 € za všetky druhy tovaru
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 29
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2. Správca dane pri vzniku daňovej povinnosti v prvom zdaňovacom období vyrubí
daňovníkovi daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

ŠIESTA ČASŤ

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 30
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.
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.
4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 31
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166 €.
§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§ 33
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Správca dane daň vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Prevádzkovateľ je povinný nahlásiť umiestnenie nevýherného hracieho prístroja Obecnému
úradu v Turanoch do 10 dní pred začatím prevádzky.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

SIEDMA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 34
Predmet poplatku
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 35
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor pozemnú stavbu alebo
jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná
plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2. Poplatok platí :
a) vlastník nehnuteľnosti, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, alebo obec
c) ak ide o bytový dom, poplatok za poplatníka môže pre obec vyberať a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí.
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.
§ 36
Určené obdobie
Obdobím, za ktoré obec vyberá poplatok je kalendárny rok.

§ 37

Sadzba poplatku
V obci je zavedený množstvový zber.
a) fyzické osoby, právnické osoby, podnikatelia platia poplatok za množstvový zber,
objemový odpad a drobný stavebný odpad
- paušálny poplatok 7 €/osobu/rok - (za objemový odpad,
drobný stavebný odpad,
odpad z verejných priestranstiev).
Cena za vývoz 1 kus 110 l nádoby (kuka), 1100 l kontajnera a veľkokapacitného kontajnera
bude stanovená v Dodatku k zmluve za množstvový zber za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady po ukončení verejnej súťaže na vývoz komunálneho odpadu.
Celková suma za vývoz komunálneho odpadu sa určí ako súčet ceny za vývoz t.j.
súčin frekvencie odvozov, ceny a typu nádoby (objemu zbernej nádoby) a paušálneho
poplatku, ktorá sa oznámi poplatníkovi písomne.
§ 38
Oznamovacia povinnosť
1. Pre vyrubenie poplatku za množstvový zber, za objemový odpad a drobný stavebný odpad
je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné k
určeniu poplatku je poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu najneskôr do 31.1.
príslušného kalendárneho roka.
2. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa § 35 ods. 1b),c)
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo.
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 36. Spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje a ak súčasne požaduje zníženie poplatku aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku.
§ 39
Zníženie poplatku
Poplatok sa zníži:
a) Ak sa poplatník v určenom období (t.j. minimálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov)
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí po predložení dokladu preukazujúceho nárok na
úľavu (pracovné povolenie k pobytu, víza, pracovná zmluva) ,
b) študentom, bývajúcim na internáte mimo obce po predložení dokladu (potvrdenie
o návšteve školy, alebo potvrdenie o ubytovaní).

ÔSMA ČASŤ
§ 40
Záverečné ustanovenia
1. Vydaním tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany schválené
Obecným zastupiteľstvom v Turanoch dňa 26.11. 2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Pri uplatňovaní tohto VZN v ďalších prípadoch platia ustanovenia zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Turany na
pripomienkovanie fyzickým osobám a právnickým osobám dňa 29. 11. 2011.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Turanoch uznesením č. 69/2011 zo dňa 14. 12 . 2011, zverejnené bolo dňa 15.12.2011
a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2012.
.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

