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Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 1/2020 

 

 

 

NÁVRH  

VŠEOBECNÉHO  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA 

OBCE TURANY NAD ONDAVOU 
č.  1/2020 

 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v obci Turany nad Ondavou  

  
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:               20.11.2020 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 20.11.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 20.11.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 05.12.2020 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 06.12.2020 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu:          Obecný úrad Turany nad Ondavou 

                                          Turany nad Ondavou 100 

                                          090 33  Turany nad Ondavou  

- elektronicky na adresu:    obecturanyno@gmail.com 

- faxom na číslo:                 054 74912 11, 0907554223 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Turanoch nad Ondavou dňa:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. I 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turanoch nad Ondavou sa na svojom zasadnutí dňa 23.10.2020 

uznieslo v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a  v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku v znení 

neskorších predpisov na vydaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Turany nad 

Ondavou č. 1/2020 o miestnych daniach a  poplatku  v obci Turany nad Ondavou. 

 

 

Prvá časť 

Všeobecné ustanovenia 

 

Čl. II 

Druhy miestnych daní a  poplatku 

 

1) Obec Turany nad Ondavou ukladá a vyberá 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 Turany nad Ondavou ukladá a vyberá  poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

Druhá časť 

Daň z nehnuteľností 
 

Daň z pozemkov 

 

Čl. III 

Základ dane 

 

1) Základom dane z pozemkov – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota 

pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov a hodnoty pozemkov za 1 m
2
 

určenej pre katastrálne územie Turany nad Ondavou vo výške 0,2051 EUR.    

2) Základom dane z  pozemkov – trvalé trávne porasty je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov a hodnoty pozemkov za 1 m
2
 určenej pre katastrálne územie 

Turany nad Ondavou vo výške 0,0418 EUR.   

3) Základom dane z pozemkov – záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy je 

hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov a hodnoty pozemkov za 1 m
2 

určenej pre katastrálne územie Turany nad Ondavou vo výške 1,3200 EUR.    

4) Základom dane z pozemkov - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota 

pozemku bez  porastov určená vynásobením výmery pozemkov a hodnoty za 1 m
2
 určenej  

      pre katastrálne územie Turany nad Ondavou vo výške 0,0750 EUR. 

5)   Základom dane z pozemkov - rybníky  s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 

plochy je hodnota pozemku bez   porastov určená vynásobením výmery pozemkov a hodnoty 

za 1 m
2
 určenej  pre katastrálne územie Turany nad Ondavou vo výške 0,0900 EUR. 



6) Základom dane z pozemkov za stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením 

výmery pozemkov a hodnoty pozemkov za 1 m
2
 určenej pre katastrálne územie Turany nad 

Ondavou vo výške 13,2700 EUR.     

7) Hodnota pozemku  v katastrálnom území Turany nad Ondavou určená týmto všeobecne 

záväzným nariadením pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom 

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa použije iba vtedy, ak daňovník 

hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom podľa zákona č. 382/2004 Z.z. 

o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  

 

 

Čl. IV 

Sadzba dane 

 

 

Katastrálne územie Turany nad Ondavou 

1) Ročná sadzba dane z pozemkov  pre  druhy pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 

sady a trvalé trávne porasty je  1,00 %.  

2) Ročná sadzba dane z pozemkov pre tieto druhy pozemkov – záhrady, zastavané plochy 

a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  je 0,50% . 

3) Ročná sadzba dane z pozemkov pre tieto druhy pozemkov – lesné pozemky, na ktorých sú     

hospodárske lesy , rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy je 1,00%. 

4)    Ročná sadzba dane za stavebné pozemky je 0,50%. 

 

 

Katastrálne územie Turany nad Ondavou – časť obce Petejovce 

1)   Ročná sadzba dane z pozemkov  pre  druhy pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné            

      sady a trvalé trávne porasty je 1,00%. 

2) Ročná sadzba dane z pozemkov pre tieto druhy pozemkov – záhrady, zastavané plochy  

a nádvoria a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  -  2,50%. 

3) Ročná sadzba dane z pozemkov pre tieto druhy pozemkov – lesné pozemky, na ktorých sú   

hospodárske lesy, rybníky a chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy je 1,00%.                

4)   Ročná sadzba dane za stavebné pozemky je 1,00%.  

 

 

Daň zo stavieb 

 

Čl. V 

Sadzba dane 

 

1) Obec Turany nad Ondavou určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m
2
 

zastavanej plochy vo výške: 

    Katastrálne územie Turany nad Ondavou 

a) 0,060 EUR stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú   stavbu,   

b) 0,600 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné  

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie  

vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0,500 EUR  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu,  

d) 0,130 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 

a stavby  určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, 



e) 0,664 EUR za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané  na skladovanie  vlastnej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú  administratívu, 

f) 0,664 EUR za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu  súvisiacu s ostatým podnikaním a zárobkovou činnosťou, 

g)   0,150 EUR  za ostatné stavby, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až f) pre toto  

       katastrálne územie. 

 

 

2) a) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách uvedených v ods.1 písm.a),d)           

0,027 EUR /m
2 
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

b) Pre všetky druhy stavieb uvedených v ods.1 písm.b),c),e),f),g) príplatok za podlažie 0,250 

EUR/m
2 

za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 

Daň z bytov 

 

Čl. VI 

Sadzba dane 

 

Ročná sadzba dane z bytov  za každý aj začatý m
2
 podlahovej plochy bytu a nebytového 

priestoru nachádzajúcich sa  v katastrálnom území Turany nad Ondavou sa určuje takto: 

a)  byty  - 0,060 EUR,  

b) nebytové priestory a byty alebo časti bytu, ktoré sa užívajú na iný účel ako bývanie, ale 

neslúžia na podnikanie  -  0,060 EUR, 

c)  nebytové priestory a byty alebo časti bytu, ktoré sa užívajú na iný účel ako bývanie ale slúžia 

na podnikanie  -  0,664 EUR, 

d) nebytové priestory slúžiace ako garáž – 0,130 EUR. 

 

 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

Čl. VII 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1) Obec Turany nad Ondavou oslobodzuje od dane z pozemkov: 

a)  pozemky vo vlastníctve právnických osôb,   ktoré nie sú založené  alebo zriadené na 

podnikanie a ktoré tvoria jeden funkčný celok so stavbou užívanou na  účely 

poskytovania  sociálnej starostlivosti  a jej vlastník alebo užívateľ je  zriadený Obcou 

Turany nad Ondavou alebo VÚC, 

b) Pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom 

dane, 

c) Pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, 

d) Pozemky, na ktorých sú cintoríny, parky a športoviská, 

e) Pozemky a stavby vo vlastníctve cirkví registrovaných štátom, 

f) Stavby využívané na účely sociálnej pomoci a slúžiace vzdelávaniu.   

    

2) Správca dane ustanovuje, že  doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňovej 

úľavy predloží daňovník správcovi dane do 31. januára kalendárneho roka. pre ktorý sa 

úľava poskytuje. Ak boli predložené také doklady, ktoré oprávňujú správcu dane na 

poskytnutie úľavy aj na ďalšie zdaňovacie obdobie stačí predložiť ich správcovi raz, a to 

pri prvom uplatnení úľavy. 



 3)  V prípade, že daňovník má nedoplatky na dani z nehnuteľností za predchádzajúce obdobia,           

      nemá nárok na žiadnu úľavu. 

 

 

Čl. VIII 

Splatnosť a platenie dane z nehnuteľností 

 

. 

1) Ak  ročná daň z nehnuteľností  vyrubená fyzickej  osobe nepresahuje 50,00 EUR                   

a právnickej osobe 500,00 EUR je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. Ak daň z nehnuteľností presahuje vyššie uvedené sumy, je 

splatná v troch rovnakých splátkach: do 31. mája,  do 31. júla a  do 30. septembra bežného 

roka, za ktorý sa daň vyrubuje. 

2) Daň z nehnuteľností možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je  vyššia, ako je uvedené                    

v predchádzajúcom odseku, a to v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia. 

 

                                                           Čl. IX 

                                                     Vyrubenie dane 

 

Správca dane  daň z nehnuteľností nižšiu ako 1,65 EUR  nebude vyrubovať ani vyberať. 

 

 

Tretia časť 

Daň za psa 

 

Čl. X 

Sadzba dane 

 

1) Sadzba dane za psa pre fyzické osoby - nepodnikateľov  je: 

a) 7,00 EUR  ročne  za 1 psa v rodinnom dome,  

b) 7,00 EUR ročne  za 1 psa v bytovej jednotke.  

2) Sadzba dane za psa pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je: 

a) 15,00  EUR ročne  za 1 psa  

3) Podľa sadzieb dane určených v ods. 1 a 2 tohto článku sa platí daň aj za každého ďalšieho psa  

toho  istého daňovníka.   

 

 

Čl. XI 

Vznik, zánik daňovej povinnosti a platenie dane 

 

1) Pri vzniku daňovej povinností dane za psa je daňovník  povinný podať daňové priznanie 

najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.  

2) Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo 

zanikne daňová povinnosť, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo 

dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

3) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

4) Starosta obce môže v individuálnych prípadoch znížiť svojím rozhodnutím daň za psa. 

 



Štvrtá časť 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

Čl. XII 

Sadzba dane 

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je: 

a) 0,33 EUR za každý aj začatý m
2
 aj každý neúplný deň  za umiestnenie zariadenia slúžiaceho 

na poskytovanie služieb a za umiestnenie predajného zariadenia, 

b) 0,03 EUR za každý aj začatý m
2
 aj každý neúplný deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, 

lunaparku a iných atrakcií. Lokalitu umiestnenia  určuje starosta obce pred začatím užívania 

verejného priestranstva, 

c) 1,65 EUR za každý aj začatý m
2
 aj každý neúplný deň  za umiestnenie zariadenia slúžiaceho  

na prezentačné akcie, 

d) 0,16 EUR za každý aj začatý m
2
 aj každý začatý deň okrem prvého dňa za umiestnenie 

skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 3 dni, 

e) 0,01 EUR za každý aj začatý m
2
 aj každý začatý deň za zariadenie staveniska (lešenie, 

oplotenie, UNIMO bunky, sklápacia garáž  a pod.), 

f) 0,16 EUR za každý aj začatý m
2
 aj každý začatý deň za skládku voľne uloženého materiálu 

(piesok, štrk a pod.), 

g)  1,65 EUR za každý aj začatý m
2
 aj každý začatý deň  súvislého státia s vozidlom (nákladné 

motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, vrak motorového vozidla, vrak nemotorového 

vozidla, obytný  a iný  príves, prípojné vozidlo a pod.), 

h) 0,33 EUR za ostatné spôsoby užívania verejného priestranstva v meste za každý aj                

začatý m
2 

užívania verejného priestranstva za každý aj začatý deň. 

 

 

Čl. XIII 

  Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a výber dane 

 

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva 

a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

2) Daňovník je povinný  písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva  správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

3) Obec vyrubí daň  rozhodnutím. Vyrubená dňa je splatná do 15 dní  odo dňa nadobudnutia 

právoplatností  rozhodnutia. 

4) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko, (názov firmy) adresa  daňovníka,  

b) dátum začatia užívania a dátum zániku  užívania verejného priestranstva, 

c) spôsob užívania verejného priestranstva, 

d) podpis daňovníka. 

5) 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 

dní, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník 

v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

Čl. XIV 

Miesta verejného priestranstva v obci Turany nad Ondavou 

 

Miestami verejného priestranstva v obci Turany nad Ondavou pre účely tejto dane sú všetky 

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Turany nad Ondavou a to najmä cesty, 

miestne komunikácie, chodníky, plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami bytovej 

výstavby. 



Piata časť 

Daň za ubytovanie 

 

Čl. XV 

Sadzba dane 

Sadzba dane je 0,33 EUR  za 1 osobu a prenocovanie. 

     

 

Čl. XVI 

Preukazovanie vzniku a zániku daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť 

 

1) Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie je povinný viesť 

evidenciu fyzických osôb, ktoré sa v takomto zariadení ubytujú, ich počet a počet nocí, kedy 

tam boli ubytované. 

2) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný po uplynutí každého kalendárneho polroka zaslať 

správcovi dane údaje uvedené v odseku 1 tohto článku. 

3) Správca dane vyrubí daň za predchádzajúci kalendárny polrok rozhodnutím.  

4) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zaplatiť daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia   

právoplatností rozhodnutia.   

 

 

Šiesta časť 

Daň za predajné automaty 

 

Čl. XVII 

Vznik, zánik daňovej povinnosti  a platenie dane 

 

1)  Pri vzniku daňovej povinností dane za predajné automaty je daňovník  povinný podať daňové             

      priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

2)  Ak daňovník podal priznanie k dani za predajné automaty a v priebehu zdaňovacieho obdobia          

      vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo   

     dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

3) Obec vyrubí  daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa  nadobudnutia   

     právoplatnosti rozhodnutia. 

 

 

 Čl. XVIII 

Sadzba dane 

 

1) Sadzba dane za predajné automaty v obci Turany nad Ondavou, ktoré vydávajú aspoň jeden 

alkoholický nápoj alebo aspoň jeden tabakový výrobok,  je 165,96 EUR  za 1 predajný 

automat a kalendárny rok. 

2) Sadzba dane za ostatné predajné automaty v obci Turany nad Ondavou je 33,19 EUR za        

1 predajný automat a kalendárny rok. 

 

 

 

   

 

 

 



Siedma časť 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

Čl. XIX 

Vznik a zánik daňovej povinnosti a platenie dane 

 

1)  Pri vzniku daňovej povinností dane za nevýherné hracie prístroje je daňovník  povinný podať   

     daňové  priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti  . 

2)  Ak daňovník podal priznanie k dani za nevýherné hracie  prístroje v priebehu zdaňovacieho                    

     vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovník je povinný podať  čiastkové priznanie do 

     30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

3)  Obec vyrubí  daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa  nadobudnutia   

     právoplatnosti rozhodnutia. 

       

Čl. XX 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje  za 1 nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa 

určuje takto: 

a)  elektronické prístroje na počítačové hry  33,19 EUR, 

b)  mechanické prístroje 66,38 EUR , 

c)  bowling – 165,96 EUR /jedna dráha, 

d)  elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 33,19 EUR. 

 

 

Ôsma  časť 

Poplatok 

 

Čl. XXI 

 

Poplatok sa platí za  komunálne odpady okrem elektroodpadov 
2)

 a drobné  stavebné odpady,  

ktoré vznikajú na území obce. 
 

2)
 § 54a ods.4 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

733/2004 Z.z. 

 

Čl. XXII 

Sadzba poplatku 

 

1)  Sadzba poplatku sa určuje pre poplatníkov určených v § 77 ods. 2 písm. a) zákona                  

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (ďalej len „zákon“) vo výške 0,03287 EUR na osobu a kalendárny deň. Piata 

a ďalšie osoby v domácnosti platia 50 % z určenej sadzby dane. 

2)    Sadzba poplatku sa určuje pre poplatníkov určených v § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona  

takto: 

Ak je priemerný  počet  zamestnancov a  priemerný počet  hospitalizovaných alebo ubytovaných 

osôb; priemerný počet  zamestnancov  a  priemerný počet miest určených na poskytovanie 

služieb od 1 do 100, sadzba poplatku je 0,03287 EUR na osobu a kalendárny deň. 

 

 

 

 



Čl. XXIII 

Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

1)  Obec Turany nad Ondavou vyrubuje poplatok rozhodnutím. Vyrubený poplatok sa platí do 

pokladne obecného úradu v Turanoch nad Ondavou  alebo na účet Obce Turany nad 

Ondavou uvedený v rozhodnutí. 

2)  Ak  výška ročného poplatku  vyrubeného fyzickej  osobe nepresahuje 50,00 EUR a 

právnickej osobe 500,00 EUR je tento poplatok splatný naraz do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

3) Ak  výška ročného poplatku  vyrubeného fyzickej  osobe presahuje 50,00 EUR a právnickej 

osobe 500,00 EUR je tento poplatok splatný v troch rovnakých splátkach: do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, do 30.6. a 30.9. bežného kalendárneho roka. Tento 

poplatok možno zaplatiť aj naraz a to v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

4)  Pri vyrubení poplatku pre poplatníkov určených § 77 ods. 2 písm. a) zákona vychádza 

správca poplatku z údajov evidencie ohlasovne pobytu, inak z posledných jemu známych 

údajov. 

5)   Pri vyrubení poplatku pre poplatníkov určených § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona  

      vychádza správca poplatku z údajov ohlásenia doručeného poplatníkom, inak z  posledných     

      jemu známych údajov. 

 

 

Čl. XXIV 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

 

1)   Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi: 

a)  ktorému   zanikla  povinnosť  platiť  poplatok  v  priebehu  zdaňovacieho   obdobia,                  

       ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti       

       do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie; 

           b)  ktorý  uhradil  obci vyšší  poplatok, ako bol  povinný uhradiť,  do 30 dní  odo dňa 

                doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie. 

2)  Obec Turany nad Ondavou zníži poplatok podľa najnižšej sadzby určenej zákonom, ak 

fyzická osoba nemá v obci Turany nad Ondavou trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá 

užíva nehnuteľnosť za iným účelom ako na podnikanie a ak túto nehnuteľnosť neužíva viac 

ako 90 po sebe nasledujúcich dní na základe jeho písomnej žiadosti každoročne doručenej na 

obecný úrad do 31.1. kalendárneho roka. Vyššie uvedené skutočnosti poplatník preukáže 

tým, že doloží čestné  prehlásenie o skutočnom užívaní nehnuteľnosti a kópiou rozhodnutia, 

ktorým mu bol vyrubený poplatok za odpady v mieste jeho trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu alebo v mieste kde nehnuteľnosť skutočne užíva za iným účelom ako na 

podnikanie. 

3)  Obec Turany nad Ondavou zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka doručenej 

na mestský úrad do 31.1. kalendárneho roka v týchto prípadoch: 

a) študentom denného štúdia (VŠ, SŠ), študujúcim mimo miesta trvalého bydliska (v                 

okruhu do 30 km) – 40% z  výšky poplatku stanoveného pre poplatníka. Poplatník 

poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia 

žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta 

prostredníctvom informačného systému a predložení potvrdenia o prechodnom pobyte 

alebo ubytovací preukaz 

b) študentom denného štúdia (VŠ, SŠ), študujúcim mimo miesta trvalého bydliska (v 

okruhu viac ako 30 km) – 40 % z  výšky poplatku stanoveného pre poplatníka po 

predložení dokladu o návšteve školy ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom 

mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje 



školu so sídlom na území Slovenskej republiky na splnenie podmienky na zníženie 

poplatku poplatník poskytne obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo 

dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo 

študenta prostredníctvom informačného systému 

c)   občanom   pracujúcim  mimo miesta   trvalého  pobytu v  SR – 50% z  výšky poplatku         

      stanoveného   pre  poplatníka  po  predložení  kópie  potvrdenej   pracovnej  zmluvy  a     

potvrdenia o pobyte  

      d)  občanom pracujúcim mimo miesta trvalého pobytu a mimo SR –50% z výšky poplatku       

           stanoveného pre poplatníka po predložení pracovnej zmluvy s určením   miesta výkonu      

           práce. 

4) Obec Turany nad Ondavou odpustí poplatok pre poplatníka na základe jeho písomnej žiadosti 

každoročne doručenej na obecný úrad za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa 

v určenom období dlhodobo zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí a to najmenej 180 po sebe 

nasledujúcich dní a preukáže to písomným potvrdením o pobyte v zahraničí. 

5) Obec Turany nad Ondavou odpustí poplatok v plnej výške osobám, ktoré sa počas celého roka 

nezdržiavajú v obci Turany nad Ondavou, na základe čestného prehlásenia s overeným 

podpisom alebo  iného úradného dokladu, potvrdzujúceho túto skutočnosť na základe 

miestneho zisťovania. 

6)  Pri   súbehu  zliav  sa  daňovníkovi   poskytne  len  zľava,   ktorá  je   pre  tohto daňovníka 

výhodnejšia. 

7)  Starosta obce môže po súhlasnom vyjadrení obecného zastupiteľstva na zmiernenie alebo 

odstránenie tvrdosti zákona a tohoto všeobecne záväzného nariadenia v jednotlivých  

prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu uvedenú v § 78 zákona alebo môže 

poplatok odpustiť. 

8)   V priebehu roka sa  prihliada  iba na zmeny,  ktoré  nastali v danom  kalendárnom  roku.   

9) V prípade, že má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá nárok na 

žiadnu úľavu. 

 

 

Deviata  časť 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

Čl. XXV 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie  Obce Turany nad 

Ondavou zo dňa 1.1.2016 o daní z nehnuteľností a všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 

1.1.2016 o miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady.  

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo Obecným zastupiteľstvom v Turanoch nad Ondavou 

schválené  dňa.................. .  

 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1.1.2021. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                         Mgr. Ján Jakubov, v.r. 

        starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


