VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
OBCE TURČIANSKE JASENO
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020

Návrh tohto nariadenia (VZN) vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.11.2020 zvesený
dňa: 27.11. 2020.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN : bez pripomienok
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Turčianskom Jasene
dňa 27.11. 2020 uznesením č. 38/2020.
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Turčianske Jaseno dňa: 03. 12. 2020.

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 č.1/2020
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. ( príloha č. 1 k VZN )
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. ( príloha č. 1 k VZN )
3. Hodnota lesných pozemkov je 0,05 € . Ustanovená hodnota pozemku podľa § 6 ods.
1 písm. d) zákona o miestnych daniach a tohto VZN sa použije, len ak daňovník hodnotu
pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
Čl. 3
SADZBY DANE Z POZEMKOV
1.Ročná sadzba dane z pozemkov je:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,85 %
b/ záhrady 0,75 %
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,75 %
d/ lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,50 %
e/ stavebné pozemky 2 %

Čl. 4
DAŇ ZO STAVIEB
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je pre jednotlivé druhy stavieb nasledovná:
DAŇ ZO STAVIEB
Ročná sadzba dane zo stavieb je pre jednotlivé druhy stavieb nasledovná:
A/ 0,06 € - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
B/ 0,08 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
C/ 0,50 € - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
D/ 0,25 € - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
E/ 0,25 € - stavby hromadných garáží
F/ 0,25 € - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
G/ 1,40 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
H/ 0,60 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
I/ 0,20 € - 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 0,03 € za každé nadzemné
a podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Čl. 5
DAŇ Z BYTOV
1. Ročná sadzba dane z bytov predstavuje 0,10 € za každý aj začatý 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 zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach a to
- splátku do 31. júla
- splátku do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia.

DAŇ ZA PSA
SADZBA

Čl. 7
DANE ZA PSA

Sadzba dane za psa je 10 € za jedného psa a kalendárny rok.
Vznik a zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane písomne
– čestným vyhlásením.
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
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. Poplatok sa platí
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem
elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb.
2. ) 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 nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) podnikateľ FO a PO , ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania ( stravovacie a ubytovacie služby )
c) podnikateľ FO a PO , ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania ( pohostinské služby a obchody )
d) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako podnikanie,
3. ) Sadzba miestneho poplatku je:
a) Komunálny odpad:
aa.) 0,07123 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov – fyzické osoby podľa čl. 9 ods. 2
písm. a) VZN
ab.) 0,46575 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov – podnikateľov podľa čl. 9 ods. 2
písm. b) VZN
ac.) 0,32876 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov – právnické osoby podľa čl. 9 ods. 2
písm. c) VZN
ad.) 0,090 €/kg pre poplatníkov – právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov podľa čl. 9 ods.
2 písm. d) VZN
b) Drobný stavebný odpad:
ba.) 0,050 €/kg pre poplatníkov – fyzické, právnické osoby a podnikateľov podľa čl. 9 ods. 2
písm. a) b) c) VZN

4.) Určenie poplatku:
a) poplatok uvedený v čl. 9 ods. 3 písm. aa),ab) a ac) sa určuje ako súčin sadzby poplatku a
počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období;
b) poplatok uvedený v čl. 9 ods. 3 písm. ad) a ba) sa určuje ako súčin sadzby poplatku
a skutočnej hmotnosti odpadu pri odovzdaní.
5. ) Daňovník môže písomne v termíne do 15. 02. príslušného zdaňovacieho obdobia
požiadať o zníženie miestneho poplatku podľa najnižšej sadzby alebo o odpustenie
poplatku za obdobie počas ktorého:
- sa dlhodobo zdržiava v zahraničí
- je prihlásený na prechodný pobyt mimo miesta svojho trvalého pobytu
- študuje na strednej alebo vysokej škole mimo miesta svojho trvalého pobytu
- je vo výkone trestu, alebo vo vyšetrovacej väzbe
Rozhodujúce skutočnosti (dlhodobý pobyt v zahraničí, prechodný pobyt, štúdium)
doloží hodnovernými úradnými potvrdeniami ( potvrdenie o pobyte v zahraničí,
potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie školy o štúdiu, potvrdenie o výkone trestu
alebo vyšetrovacej väzbe.
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 rozhodnutia
- druhá do 30.9. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Poplatok je možné zaplatiť aj v 1 splátke.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia
1.Obec nebude vyrubovať daň, ktorá predstavuje u jedného daňovníka sumu do výšky 5 € , v
úhrne za všetky druhy miestnych daní.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2018 zo dňa 26. 10.
2018.
2. Toto VZN č. 1/2020 bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Turčianskom
Jasene č. 38/2020 zo dňa 27. 11. 2020.
3. Toto VZN č. 1/2020 nadobúda platnosť a účinnosť od 01. 01. 2021

Rastislav Jesenský
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN
POZEMKY (Zákon o miestnych daniach § 6 ods. 1)
Druh pozemku
% sadzby dane
Základ dane
v € / m²
Orná pôda,
0,85 %
0,1188
chmeľnice, vinice,
ovocné sady - písm.
a)
Trvalé trávnaté
porasty – písm. a)
0,85 %
0,0185
Záhrady - písm. b)
Zastavané plochy a
nádvoria, ostatné
plochy - písm. c)
Lesné pozemky, na
ktorých sú
hospodárske lesy,
rybníky s chovom
rýb a ostatné
hospodársky
využívané vodné
plochy - písm. d)
Stavebné pozemky písm. e)

Sadzba dane
v € / m²
0,0010

0,0001

0,75 %

1,32

0,0099

0,75 %

1,32

0,0099

0,50 %

0,05

0,0002

2%

13,27

0,2654

