Obec Trenčianska Turná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Trenčianska Turná a miestnu časť
Hámre

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 3/2018
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianska Turná
č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa mení nasledovne:
1. Článok 12 ods. 3 sa mení nasledovne:
3. Ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, vyrubená daň je splatná
podľa splátok určených v rozhodnutí.
2. Článok 31 ods. 1 sa mení nasledovne:
1. Fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území obce, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
(t. j. fyzická osoba, ktorá nie je prihlásená na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale
vlastní na území obce neobývanú nehnuteľnosť: rodinný dom, chatu, chalupu, záhradný
a rekreačný domček a pod.), v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) obec ustanovuje sadzbu poplatku: 0,064 EUR za osobu a kalendárny deň (v sadzbe poplatku sú zahrnuté náklady na
zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, náklady na zabezpečenie zberných nádob
na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená
zodpovednosť).
3. Článok 31 ods. 2 sa mení nasledovne:
2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území obce na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový zber, v zmysle § 78 ods. 1 písm. a), § 78 ods. 4 obec ustanovuje sadzbu poplatku
nasledovne:
Objem zbernej
Frekvencia vývozu Sadzba poplatku
Poplatok
nádoby v litroch
v €/liter
v €/rok
110
1x za dva týždne
0,02288
65,43
120
1x za dva týždne
0,02098
65,45
1 100
1x za dva týždne
0,01077
308,02
4. Článok 31 ods. 3 sa nahrádza nasledovným znením:
3. Obec v zmysle § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. určuje sadzbu poplatku
za drobný stavebný odpad nasledovne: 0,035 € za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín, ktorý poplatník uhradí pri odovzdaní DSO na zbernom dvore v hotovosti do pokladne Obce Trenčianska Turná.

5. V článku 38 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie:
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianska Turná č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej dňa 12.12.2018 uznesením č. 20/12-2018 a nadobúda účinnosť dňa
01.01.2019
6. V článku 38 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie:
8. Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2016.
V Trenčianskej Turnej, dňa 13.12.2018
Návrh VZN č. 3/2018 bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 27.11.2018 do 12.12.2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná dňa: 13.12.2018
VZN zvesené dňa: 31.12.2018
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019
Ing. Peter Mikula
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2018 schválilo uznesením č. 20/12-2018 prílohu č. 1 k VZN č.
2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
Pozemky
Hodnota
Ročná sadzba
pozemku
dane
v €/m2
v %
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
0,4471
0,70
sady
trvalé trávnaté porasty
0,0547
b) záhrady
1,85
0,70
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné
1,85
0,70
plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospo0,13
0,70
dárske lesy, rybníky s chovom rýb
(ak nie je
a ostatné hospodársky využívané vodné
hodnota
plochy
určená ZP)
e)

stavebné pozemky

18,58

0,70

f)

pozemky, na ktorých sa nachádza transf. stanica
stanica alebo stánok slúžiaci k predaju tovaru al.
poskytovaniu služieb

18,58

0,70

Stavby
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáží
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v bodoch a) až h)

v €/m2
0,132
0,165
0,265
0,298
1,825
1,825
0,497
0,06

- pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé nadzemné aj podzemné podlažie okrem prvého nadzemného
Byty a nebytové priestory
1. byty a nebytové priestory
2. nebytové priestory na podnikanie

v €/ m2
0,132
1,825

Daň za psa
Za jedného psa a kalendárny rok

Ročná sadzba
7,00 €

Oslobodenie: držitelia preukazov FO s ŤZP a ŤZP/S

0,-

Daň za užívanie verejných priestranstiev
Ambulantný predaj
3,31 €/deň
Osobné vozidlo
3,31 €/deň
Osobné vozidlo + prívesný vozík, prípadne stolík
6,63 €/deň
Ambulantný predaj – nákladné vozidlo (pojazdná predajňa)
9,95 €/deň
Dlhodobé užívanie - na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb a obchodnej činnosti:
a) za služby a práce
0,13 €/m2/deň
b) predaj tlače, kníh, potravín, ovocia, zeleniny a pod.
0,09 €/m2/deň
c) priemyselný tovar (obuv, textil a pod.), kvety,
0,13 €/m2/deň
nealkoholické občerstvenie
d) predaj zmrzliny, cukrovej vaty, pukancov, ostatného
0,16 €/m2/deň
tovaru
6. Zriadenie letnej terasy na VP
0,03 €/m2/deň
7. Cirkus, lunapark a iné atrakcie
10,00 €/deň
8. Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
0,39 €/m2/deň
9. Skládka stavebného materiálu alebo iného na IBV do 15 dní zdarma
10. Skládka stavebného materiálu alebo iného na IBV na dobu
0,33 €/m2/deň
dlhšiu ako 15 dní
Miestny poplatok za zmesový komunálny odpad
Vývoz domového odpadu 2 x za mesiac – občania v TP al. PP, 0,064 € x 1 osoba x počet
vlastníci neobývaných nehnuteľností (RD, chata, chalupa, zádní
hradný a rekreačný domček)
Podnikatelia a právnické osoby
0,02288 x objem nádoby x
využívajúce množstvový zber
- poplatok 110 l
počet vývozov
Podnikatelia a právnické osoby
0,02098 x objem nádoby x
využívajúce množstvový zber
- poplatok 120 l
počet vývozov
Podnikatelia a právnické osoby
0,01077 x objem nádoby x
využívajúce množstvový zber
- poplatok 1100 l počet vývozov
Množstvový zber DSO
0,035 €/1 kg DSO
Zníženie:
€/osoba/deň
- držiteľ preukazu FO s ŤZP, ŤZP/S (zníženie o 25 %)
0,048 € x 1 osoba
x počet dní
- fyzická osoba v hmotnej núdzi (zníženie o 25 %)
0,048 € x 1 osoba
x počet dní
- fyzická osoba s pobytom v mieste školy (zníženie o 50 %)
0,032 € x 1 osoba x počet
dní
- fyzická osoba s výkonom práce mimo trvalého bydliska
0,032 € x 1 osoba x počet
a s pobytom v mieste pracoviska (zníženie o 50 %)
dní
Oslobodenie:
- FO, ktorá preukáže, že sa zdržiava v zahraničí
- FO, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za KO v mieste
0,TP alebo PP
- FO, ktorá je v ústave na výkon trestu odňatia slobody
- FO, ktorá študuje alebo pracuje mimo TP a s pobytom
v mieste štúdia alebo pracoviska, ak preukáže zaplatenie
poplatku v mieste štúdia alebo v mieste pracoviska
1.
2.
3.
4.
5.

Príloha č. 2
Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86
913 21 Trenčianska Turná
V Trenčianskej Turnej
...........................................
Žiadosť o odpustenie alebo úľavu z poplatku za zmesový komunálny odpad
Dolupodpísaný/á..................................................... bytom Trenčianska Turná č. ..................
týmto žiadam pre poplatníka ................................................................ (syn, dcéra, manžel/ka):
1. Odpustenie poplatku:
a) fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí (aktuálne potvrdenia: potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva,
potvrdenie o štúdiu v zahraničí, o pobyte na území iného štátu, príp. čestné vyhlásenie
FO, ktoré bývajú dlhodobo v zahr.)*
b) fyzická osoba, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého alebo prechodného bydliska (potvrdenie z iného obecného, príp. mestského úradu
o zaplatení poplatku)*
c) fyzická osoba umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody*
d) fyzická osoba, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom ubytovanie (potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny
odpad v mieste ubytovania)*
e) fyzická osoba, ktorá pracuje mimo trvalého bydliska (potvrdenie od zamestnávateľa
(príp. pracovná zmluva) a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste
ubytovania)*
2. Úľavu z poplatku z týchto dôvodov:
a) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne
bezvládna fyzická osoba (preukaz FO s ŤZP a ŤZP/S, rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu) k 1. 1. bežného zdaňovacieho obdobia*
b) fyzická osoba v hmotnej núdzi (rozhodnutie ÚPSVaR o poberaní dávky a príspevkov
v hmotnej núdzi)*
c) študent, ktorý študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie
(potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie ubytovacieho zariadenia (príp. preukázaný
spôsob ubytovania v mieste štúdia, napr. prechodný pobyt v mieste školy, ubytovanie
na priváte)*
d) pracujúci mimo trvalého bydliska: pracovná zmluva (príp. potvrdenie od zamestnávateľa) a potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste pracoviska (príp. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania)*
K žiadosti prikladám hodnoverné doklady*.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím
so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel
vyhotovenia rozhodnutia. Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek
odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Obci Trenčianska Turná.

.......................................................

