VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE TURČIANSKE JASENO
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh tohto nariadenia (VZN) vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.11.2008
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN : neboli vznesené
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Turčianskom Jasene
dňa 10.12.2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Turčianske Jaseno dňa: 11.12.2008

VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom vyvesenia

Ing. Janka Jesenská
starostka obce

Obec Turčianske Jaseno v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na splnomocňovacie
ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva

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

Čl. 1

DRUHY MIESTNYCH DANÍ
1.
A/
B/
C/

Obec Turčianske Jaseno ukladá tieto miestne dane:
daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Čl. 2
HODNOTA POZEMKOV
1. Hodnota pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne
porasty je stanovená v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov.
2. Hodnota pozemkov pre stavebné pozemky, záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy je stanovená v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
3. Hodnota lesných pozemkov je 0,05 € .
Čl. 3
SADZBY DANE Z POZEMKOV
1.Ročná sadzba dane z pozemkov je
a/ 0,3 % u stavebných pozemkov a lesných pozemkov
b/ 0,75 % u všetkých ostatných pozemkov

Čl. 4
DAŇ ZO STAVIEB
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je pre jednotlivé druhy stavieb nasledovná:
A/ 0,04 € - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
B/ 0,04 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
C/ 0,4 € - stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu
D/ 0,2 € - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
E/ 1,4 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
F/ 0,4 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
G/ 0,04 € - ostatné stavby
2. K ročnej sadzbe dane zo stavieb uvedenej v čl. 4 ods. 1 tohto VZN obec určuje
pri viacpodlažných stavbách príplatok vo výške 0,02 € za každé nadzemné
a podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Čl. 5
DAŇ Z BYTOV
1. Ročná sadzba dane z bytov predstavuje 0,04 € za každý aj započatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Čl. 6
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
1. Obec poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na
- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na podnikanie /pokiaľ neslúžia na osobnú potrebu/
2. Obec poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb na
- stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na podnikanie
3. Správca dane určuje, že daň z nehnuteľností vyrubenú právnickej osobe vyššiu
ako 600 € môže táto zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach a to
1. splátku do 31. júla
2. splátku do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia.

DAŇ ZA
SADZBA

PSA

Čl. 7
DANE ZA PSA

1. Sadzba dane za psa je 7 € za jedného psa a kalendárny rok.
2. Vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane
písomne – čestným vyhlásením.
3. V oznámení o vzniku daňovej povinnosti je daňovník povinný uviesť:
meno a priezvisko držiteľa psa, adresu držiteľa psa, adresu umiestnenia psa, meno
psa, evidenčné číslo známky, mesiac a rok odkedy sa pes drží, plemeno psa, vek
psa v rokoch, pohlavie, výška psa v kohútiku v cm, farbu psa alebo zvláštne
rozpoznávacie znaky, účel na aký sa pes drží.

DAŇ ZA UŽÍVANIE
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Čl. 8
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,4 € za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

MIESTNY POPLATOK
ZA KOMUNÁLNE ODPADY a
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Čl. 9
1.Obdobím, za ktoré obec vyberá miestny poplatok je kalendárny rok.
2. Sadzba miestneho poplatku je:
A/ 0,050 € na osobu a kalendárny deň / 18,25 € /rok/ , prihlásenú v obci na trvalý
alebo prechodný pobyt, ak táto žije v jednočlennej domácnosti
B/ 0,047 € na osobu a kalendárny deň /17,15 €/rok/ , prihlásenú v obci na trvalý
alebo prechodný pobyt, ak táto žije v dvojčlennej domácnosti
C/ 0,044 € na osobu a kalendárny deň /16,06 €/rok/ , prihlásenú v obci na trvalý
alebo prechodný pobyt, ak táto žije v trojčlennej domácnosti
D/ 0 ,041 € na osobu a kalendárny deň /14,96 €/rok/ , prihlásenú v obci na trvalý
alebo prechodný pobyt, ak táto žije v štvorčlennej domácnosti
E/ 0,039 € na osobu a kalendárny deň /14,23 €/rok/ , prihlásenú v obci na trvalý
alebo prechodný pobyt, ak táto žije v päťčlennej domácnosti
F/ 0,036 € na osobu a kalendárny deň /13,14 €/rok/, prihlásenú v obci na trvalý alebo
prechodný pobyt, ak táto žije v šesťčlennej domácnosti
G/ 0,033 € na osobu a kalendárny deň /12,04 €/rok/, prihlásenú v obci na trvalý
alebo prechodný pobyt, ak táto žije v sedem a viacčlennej domácnosti
H/ 0,036 € na osobu a kalendárny deň /13,14 €/rok/ - pre poplatníka – fyzickú osobu,
ktorá užíva alebo je oprávnená užívať v obci nehnuteľnosť – / napr. záhradu bez
zastavanej plochy/, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo
prechodný pobyt
I/ 0,045 € na osobu a kalendárny deň / 16,42 €/rok/ - pre poplatníka – fyzickú
osobu, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať v obci nehnuteľnosť – rekreačnú chatu,
chalupu, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný
pobyt

J/ 0,055 € na osobu a kalendárny deň /20,07 €/rok/ - pre poplatníka – fyzickú osobu,
ktorá užíva alebo je oprávnená užívať v lokalite Jasenská dolina nehnuteľnosť
/rekreačnú chatu/, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo
prechodný pobyt
K/ 0,274 € na osobu a kalendárny deň /100,01 €/rok/ pre poplatníka – fyzickú alebo
právnickú osobu, ktorá užíva v obci nehnuteľnosť alebo jej časť za účelom
podnikania /obchody, zariadenia poskytujúce pohostinské služby/
L/ 0,411 € na osobu a kalendárny deň /150,01 €/rok/ pre poplatníka – fyzickú alebo
právnickú osobu, ktorá užíva v obci nehnuteľnosť alebo jej časť za účelom
podnikania /zariadenia poskytujúce stravovacie a ubytovacie služby/
M/ 0, 069 € na osobu a kalendárny deň /25,18 €/rok/ pre poplatníka - fyzickú osobu,
ktorá užíva alebo je oprávnená užívať v obci stavebný pozemok a nemá v obci
trvalý alebo prechodný pobyt
3. Povinnosť platiť poplatok vzniká poplatníkovi – fyzickej alebo právnickej osobe:
A/ prihlásením sa na trvalý alebo prechodný pobyt
B/ nadobudnutím vlastníctva /akejkoľvek nehnuteľnosti v k.ú. Turčianske Jaseno/
a to dňom zápisu na list vlastníctva
C/ uzatvorením nájomnej zmluvy o prenájme priestorov za účelom podnikania
D/ využívaním akejkoľvek nehnuteľnosti príp. jej časti na podnikanie
4. Povinnosť platiť poplatok zaniká poplatníkovi – fyzickej alebo právnickej osobe:
A/ odhlásením sa z trvalého alebo prechodného pobytu
B/ zánikom vlastníctva /akejkoľvek nehnuteľnosti v k.ú. Turčianske Jaseno/
C/ ukončením platnosti nájomnej zmluvy o prenájme priestorov
D/ ukončením využívania akejkoľvek nehnuteľnosti príp. jej časti na podnikanie
5. Daňovník môže písomne v termíne do 15.02. príslušného zdaňovacieho obdobia
požiadať o zníženie dane podľa najnižšej sadzby alebo o odpustenie poplatku za
obdobie počas ktorého
- sa dlhodobo zdržiava v zahraničí alebo
- plní základnú vojenskú službu
- je prihlásený na prechodný pobyt mimo miesta svojho trvalého pobytu
- študuje na strednej alebo vysokej škole mimo miesta svojho trvalého pobytu
Rozhodujúce skutočnosti /dlhodobý pobyt v zahraničí, plnenie základnej vojenskej
služby , prechodný pobyt, štúdium/ doloží hodnovernými úradnými potvrdeniami.
( potvrdenie o pobyte v zahraničí, nástup na ZVS, potvrdenie o prechodnom pobyte
a potvrdenie školy o štúdiu)
V prípade prechodného pobytu je potrebné predložiť aj potvrdenie o zaplatení
miestneho poplatku za odpad / za aké obdobie bol MP vyrubený a zaplatený/.
6. Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach
- prvá do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
- druhá do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Poplatok je možné zaplatiť aj v 1 splátke.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia
1) Zrušuje sa VZN o Dani z nehnuteľnosti schválené uznesením obecného zastupiteľstva
09.12.2004.
2) Zrušuje sa VZN o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad schválené uznesením obecného zastupiteľstva 09.12.2004.
3) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Turčianskom Jasene
č. 25/2008 dňa 10.12.2008
4) Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť od 01. 01. 2009

Ing. Janka Jesenská
starostka obce

