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 toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 2/2015
ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie
druhov, sadzieb, oslobodení, vyrubovania a platenia miestnych daní, ako aj vznik a zánik poplatkovej povinnosti, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť, hodnotu koeficientu, odpustenie
a zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú aplikované na
podmienky obce Trenčianska Turná.
2. Obec Trenčianska Turná na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie.
3. Obec Trenčianska Turná na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
4. Zdaňovacie obdobie za miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa a za miestny
poplatok uvedený v bode 3. je kalendárny rok.
ČASŤ II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 2
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
Článok 3
Predmet dane
1. Daňovníkom je osoba, ktorá je uvedená v § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
2. Predmetom dane z pozemkov sú :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky,
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f) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci
k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
3. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ustanovení § 6 odst. 2
zákona č. 582/2004 v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Základ dane
Pre Obec Trenčianska Turná sú stanovené hodnoty podľa zákona uvedené v prílohe č. 1.
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 (uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.)
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 (uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004
Z.z.).
3. 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 zistenej na 1 m2
podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (znaleckého posudku).
4. Základ dane z pozemkov podľa čl. 3 odst. 1 písm. d), ktoré nie sú ohodnotené znaleckým
posudkom, určuje správca dane hodnotu 0,13 EUR za 1 m2. Takto ustanovená hodnota
pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
5. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej
stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2
pre stavebné pozemky.
Článok 5
Sadzba a výpočet dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávne porasty
- 0,70 %
b) záhrady
- 0,70 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
- 0,70 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
- 0,70 %
e) stavebné pozemky
- 0,70 %
f) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
- 0,70 %
Výpočet dane: daň sa vypočíta ako súčin základu dane (článok 4) a ročnej sadzby dane
podľa tohto článku.
DAŇ ZO STAVIEB
Článok 6
Predmet dane
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona č.
582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Trenčianska Turná
a miestnej časti obce Hámre, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných
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podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť
nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby uvedené podľa § 10 odst. 3 zákona
582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou
sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej
plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
Článok 7
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb v členení podľa § 10 odst. 1 zákona 582/2004 Z. z.
sa určuje za každý aj začatý m2 zastavenej plochy nasledovne:
a) 0,132 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu, pričom za drobné stavby sa považujú prízemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m (napr. prístrešky, kôlne, letné kuchyne,
práčovne, stavby na chov drobného zvieratstva a pod.), alebo podzemné stavby, ak ich
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. pivnice, žumpy a pod.).
b) 0,165 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,265 EUR za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,298 EUR za samostatne stojace garáže,
e) 0,298 EUR za stavby hromadných garáží,
f) 0,298 EUR za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 1,825 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
h) 1,825 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou ,
i) 0,497 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
2. Pri viacpodlažných stavbách podľa čl. 7, ods. 1 sa určuje príplatok za podlažie 0,06 EUR
za každé nadzemné aj podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3. Na zaradenie stavby podľa § 10 odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
4. Výpočet dane: daň sa vypočíta ako súčin základu dane (čl. 6, bod 3.) a ročnej sadzby dane
podľa tohto článku. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň sa vypočíta ako súčin základu dane
a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží sa pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej
stavby nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
DAŇ Z BYTOV
Článok 8
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Trenčianska Turná
a miestnej časti obce Hámre, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do
vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
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Článok 9
Sadzba dane
1. Daňovníkom je osoba, uvedená v § 13 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
2. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
3. Správca dane ustanovuje nasledovné sadzby z bytov alebo nebytových priestorov za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,132 EUR za byty
b) 0,132 EUR za nebytové priestory (garáže, ostatné priestory)
c) 1,825 EUR za nebytové priestory určené na podnikanie.
4. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Článok 10
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za nasledujúce pozemky,
stavby a byty:
a) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo
na vykonávanie náboženských obradov,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
e) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie,
knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene a osvetové zariadenia.
2. Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane podľa ods. 1 písm. b, c, d, e v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na
oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
Článok 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období , v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.12. zdaňovacieho obdobia, v ktorom
daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára
bežného zdaňovacieho obdobia vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Daňovník (vydražiteľ) je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri zániku vlast-
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níckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Článok 12
Splatnosť dane a platenie dane v splátkach
1. Daň z nehnuteľností a daň za psa obec vyrubí každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak § 99e
odsek 2 neustanovuje inak.
2. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ak odsek 3 neustanovuje inak.
3. Ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, vyrubená daň je splatná
nasledovne:
a) 1. splátka (50% dane) je splatná do 30. júna a 2. splátka (50% dane) do 31. októbra
bežného zdaňovacieho obdobia.
b) Ak je daň vyrubená po dátume 30. júna zdaňovacieho obdobia – 1. splátka (50 % dane)
je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 2. splátka
(50 % dane) do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia.
c) Ak je daň vyrubená po dátume 31. októbra zdaňovacieho obdobia, celá daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
ČASŤ III.
DAŇ ZA PSA
Článok 13
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území obce.
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 špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Článok 14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok 15
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Článok 16
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 7,00 EUR.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

5

Článok 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona 582/2004 Z.z.
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a vznikne alebo zanikne daňová
povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k dani za
psa
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému
priznaniu k dani za psa vrátane čiastkového priznania k tejto dani.
Článok 18
Vyrubenie a platenie dane
1. Daň z nehnuteľností a daň za psa správca dane vyrubí každoročne podľa stavu k 1.
januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak. Rozhodnutie je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, daňovník
je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Správca
dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Ak správca dane nevyrubil daň za psa podľa odseku 1 alebo odseku 2 a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú
časť dane do zániku daňovej povinnosti podľa § 26.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník podá čiastkové
priznanie 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 nepodá
čiastkové priznanie.
Článok 19
Oslobodenie od dane
1. Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa:
a) na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba,
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
ČASŤ IV.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 20
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1. Verejnými priestranstvami v obci sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce:
a) miesta na miestnej komunikácii,
b) miesta na pozemku parc. č. 537/1, 537/8 za Kultúrnym domom (súp. č. 86),
c) pred Hasičskou zbrojnicou (súp. č. 232) – parc. č. 821/1
d) pri obchodnom dome (súp. č. 29),
e) pri bytovom dome (súp. č. 829),
f) pri bytovom dome (súp. č. 1443),
g) pri lekárni ul. Za záhradou I. (súp. č. 2015)
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h) pri telocvični ZŠ – parc. č. 66/2 a p. č. 1496
ch) pri autobusovej zastávke na moste – parc. č. 821/1
2. Osobitným spôsobom môže fyzická alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na
pozemku parc. č. 537/1 a 537/8 za Kultúrnym domom a parc. č. 821/1 pred Hasičskou
zbrojnicou,
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku parc. č. 537/1
a parc. č. 537/8,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (na miestnych komunikáciách).
Článok 21
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Predmetom
dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva na území obce:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) umiestnenie predajného zariadenia
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií (napr. reklamné akcie)
e) umiestnenie skládky
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
4. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
Článok 22
Vymedzenie pojmov
1.Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) verejným priestranstvom:
- sú hlavné a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke
od krajnice po krajnicu,
- chodník, trhovisko prípadne iná upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
- všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce a verejnosti prístupné pozemky v obci
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo ku ktorým
majú tieto osoby právo hospodárenia.
b) pozemnou komunikáciou je priestor ohraničený pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov, vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov.
Súčasťou miestnych komunikácií sú všetky zariadenia stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie
bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej premávky,
c) chodníkom je komunikácia, alebo časť pozemnej komunikácie, ktorá je určená pre chodcov
a je spravidla oddelená od vozovky výškovo, alebo iným spôsobom,
d) trhoviskom je nekryté priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
e) príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj,
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f) ambulantný predaj v stánkoch s dočasným stanoviskom, predaj na prenosných predajných
zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj pred prevádzkou,
g) stavebným zariadeniam je zariadenie staveniska, pomocné stavebné konštrukcie a iné technické zariadenia,
h) zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je dočasné technické zariadenie a pomocné
konštrukcie, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie a slúži
pre výkon a realizáciu umeleckej a varietnej produkcie,
i) skládkou je priestor – časť verejného priestranstva, ktorý nie je určený na ukladanie vecí,
materiálov, tovarov alebo odpadov, napriek tomu však dočasne slúži,
j) trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska je vyhradenie priestoru z verejného priestranstva zvislým alebo vodorovným dopravným značením ako parkovisko pre
určité vozidlo.
Článok 23
Základ a sadzba dane
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
2. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
3. Sadzby dane sa určujú za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň nasledovne:
a) za dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb a obchodnej činnosti a to:
- za služby a práce 0,13 EUR/m2/deň
- za predaj:
- tlače, kníh, potravín, ovocie, zelenia a pod. 0,09 EUR/m2/deň,
- priemyselného tovaru, (obuv, odevy, textil, drogéria a pod.), kvetov a nealkoholické
ho občerstvenia 0,13 EUR/m2/deň,
- zmrzliny, cukrovej vaty, pukancov a ostatný tovar 0,16 EUR/m2/deň.
b) za krátkodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb a obchodnej činnosti a to:
- ambulantný predaj (tovar všetkého druhu okrem živých zvierat a hygienicky nebalených potravín) - 3,31 EUR/deň,
- osobné vozidlo 3,31 EUR/deň,
- osobné vozidlo + prívesný vozík, príp. stolík 6,63 EUR/deň,
- nákladné vozidlo (pojazdná predajňa) - ambulantný predaj 9,95 EUR/deň.
c) zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve 0,03 EUR/m2/deň
d) umiestnenie zariadenia lunaparku, cirkusu a iných atrakcií 10,00 EUR/deň.
e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na verejných priestranstvách,
ktoré tvoria miestne komunikácie v obci 0,39 EUR/m2/deň
f) skladovanie stavebného materiálu alebo iného na IBV do 15 dní – zdarma a na dobu
dlhšiu ako 15 dní 0,33 EUR/m2/deň.
Článok 24
Oznamovacia povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom osobitného začatia užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom osobitného skončenia užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
3. Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 30 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník
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oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Článok 25
Splatnosť dane
1. Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím, ktorého splatnosť stanovuje nasledovne:
a) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní - pri ohlasovaní vzniku
poplatkovej povinností. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
b) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní - týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu
dane v rozhodnutí pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom. Daňovník môže
vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
2. Miestnu daň pri využívaní verejného priestranstva na ambulantný predaj nebude správca
dane vyrubovať rozhodnutím, ale bude inkasovaná pri ohlásení užívania verejného
priestranstva do pokladne obce.
Článok 26
Oslobodenie dane
1. Daň sa neplatí za:
a) kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného a akciu,
ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely a vo verejnom
záujme na základe rozhodnutia starostu,
b) za predajné zariadenia určené na predaj ľudových, umeleckých a remeselníckych výrobkov pri príležitostiach kultúrno-spoločenských podujatí,
2. Oslobodenie od dane je daňovník povinný uplatniť vopred pred začatím užívania verejného
priestranstva.
ČASŤ V.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 27
Predmet, základ a výpočet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 0,49 EUR na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie
poskytuje.
6. Výpočet dane: daň sa vypočíta ako súčin základu dane (bod 3.) a sadzby dane (bod 4.)
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Článok 28
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania
fyzickej osobe v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na tlačive:
„Ohlásenie a vyúčtovanie k dani za ubytovanie“ (viď. príloha č. 6), alebo ak dôjde k zmene údajov uvedených v tlačive: „Ohlásenie a vyúčtovanie k dani za ubytovanie“ do 30 dní
odo dňa, kedy zmena nastane. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u správcu dane.
Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať a doručiť správcovi dane.
3. Platiteľ dane je povinný viesť písomne evidenciu ubytovaných fyzických osôb – „Knihu
ubytovaných“, v ktorej je povinný očíslovať strany. Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných v lehote sta
novenej vo výzve.
4. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:
- číslo potvrdenia,
- dátum vydania potvrdenia,
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
- počet prenocovaní,
- výška zaplatenej dane,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov
od vystavenia potvrdenia.
Článok 29
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis
účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ dane uchová pre daňovú kontrolu 10 rokov od
vystavenia výpisu.
b) v hotovosti do pokladne platiteľa dane.
2. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň bezhotovostným prevodom na účet
správcu dane - číslo účtu: 0604342001/5600 (IBAN: SK97 5600 0000 0006 0434 2001)
vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Trenčín, alebo v hotovosti pri platbách do 300 €
zamestnancovi správcu dane. Platiteľ dane je povinný uvádzať pri platbách variabilný
symbol, ktorý mu určí správca dane.
3. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkov odviesť obci štvrťročne, a to do 10. dňa
po uplynutí štvrťroka.
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ČASŤ VI.
POPLATOK
Článok 30
Poplatník
1. Poplatok sa platí za odpady v zmysle § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
2. 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 nehnuteľností
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 na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
4. Obec v zmysle § 81 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zaviedla množstvový zber
zmesového komunálneho odpadu pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.
5. Obec v zmysle § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zaviedla množstvový zber
drobného stavebného odpadu.
Článok 31
Sadzba poplatku
Obec ustanovuje sadzbu poplatku za zdaňovacie obdobie, t. j. na kalendárny rok 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: 0,05 EUR za osobu a kalendárny deň.
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
0,019728
56,42
120
1x za dva týždne
0,018085
56,42
1 100
1x za dva týždne
0,009285
265,55
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3. Obec v zmysle § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. určuje sadzbu poplatku
za drobný stavebný odpad nasledovne: 0,05 € za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín, ktorý poplatník uhradí pri odovzdaní DSO na zbernom dvore v hotovosti do pokladne Obce Trenčianska Turná.
4. Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.
5. Výpočet poplatku za KO a DSO za zdaňovacie obdobie sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
Článok 32
Určenie poplatku
1. Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie v zmysle § 79 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
2. Obec určuje pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu poplatok v zmysle
§ 79 ods. 1 ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu zmesových komunálnych odpadov.
Článok 33
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1. Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci so stavom k 1.1. bežného zdaňovacieho
obdobia. V priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrubí, alebo upraví poplatkovú povinnosť poplatníkovi rozhodnutím podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný trvalý alebo
prechodný pobyt na území obce, alebo počas ktorých je na území obce oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť. Pri zmene skutočností rozhodujúcich pre poplatkovú povinnosť
upraví správca poplatku poplatkovú povinnosť poplatníka samostatným rozhodnutím.
2. Poplatníci uvedení v § 77 ods. 2 písm. a) okrem tých, ktorí sú prihlásení k trvalému alebo
prechodnému pobytu na území obce, sú povinní podať správcovi poplatku ohlásenie
poplatku do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive, ktorého vzor vydal
správca poplatku (viď. príloha č. 4 a príloha č. 5).
3. V priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný do 30 dní od skutočností rozhodujúcej pre poplatkovú povinnosť ohlásiť obci vznik a zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo užívanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce na účel podnikania a iný
účel ako podnikanie.
4. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže zánik oprávnenia užívať
nehnuteľnosť alebo užívanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce na účel
podnikania a iný účel ako podnikanie.
Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona je povinný predložiť s ohlásením aj doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených údajov.
Článok 34
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
1. Poplatníci (právnické osoby a podnikatelia) uvedení v § 77 ods. 2 písm. b), c), ktorí budú
využívať množstvový zber, sú povinní do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia a v
priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať obci, že
využívajú množstvový zber, t. j. predložia vyplnené tlačivo: Využívanie a vyúčtovanie
množstvového zberu zmesového KO (viď. príloha č. 3). Na základe tohto tlačiva
vyrubí obec ako správca poplatku poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
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2. V priebehu zdaňovacieho obdobia nie je možná u poplatníka zmena systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
3. Zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci uvedení v § 77 ods. 2
písm. b), c) zákona povinní realizovať ku dňu zmeny a ukončenia vývozu zberných nádob,
vyplnením tlačiva: „Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu zmesového KO“.
Pri ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný predložiť doklad preukazujúci zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.
Článok 35
Splatnosť poplatku
1 . Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ak odsek 2 neustanovuje inak.
2. V prípade využívania množstvového zberu zmesového KO je poplatok splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, prípadne v splátkach určených v rozhodnutí.
3. V prípade množstvového zberu DSO uhradí poplatník poplatok pri odovzdaní DSO na
zbernom dvore v hotovosti do pokladne Obce Trenčianska Turná.
Článok 36
Vrátenie poplatku
Obec v zmysle § 82 ods. 1 zákona vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia pri splnení nasledovných
podmienok:
a) má vydané rozhodnutie o úprave poplatkovej povinnosti na bežné zdaňovacie obdobie,
b) nemožno daňový preplatok použiť podľa § 55 ods. 6, 7 zákona 563/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
c) požiada o vrátenie preplatku.
Článok 37
Odpustenie a zníženie poplatku za zmesový komunálny odpad
1. Obec v zmysle § 82 od. 2 zákona ustanovuje, že odpustí poplatok za obdobie v bežnom
zdaňovacom období, v ktorom poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce na základe žiadosti a dokladov preukazujúcich nárok na odpustenie nasledovne:
a) fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia:
potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
o pobyte na území iného štátu, príp. čestné vyhlásenie osôb, ktoré bývajú dlhodobo
v zahraničí.
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, ktorá je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody.
d) fyzická osoba, ktorá študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je potvrdenie o návšteve
školy a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste ubytovania.
e) fyzická osoba, ktorá pracuje mimo trvalého bydliska (s výnimkou denne dochádzajúcich). Dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je potvrdenie od zamestnávateľa (príp. pracovná zmluva) a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad
v mieste ubytovania.
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Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku podaním žiadosti v zdaňovacom období (viď. príloha č. 2) a nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto
obdobie zaniká.
2. Obec v zmysle § 82 ods. 2 zákona ustanovuje, že na základe žiadosti poplatníka a dokladov
preukazujúcich dôvod zníženia poplatok zníži v bežnom zdaňovacom období nasledovne:
a) o 25 %, ak je poplatník držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. Dokladom preukazujúcim dôvod
poskytnutia poplatkovej úľavy k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia je preukaz FO s
ŤZP a ŤZP/S, rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu.
b) o 25 %, ak je poplatník fyzická osoba v hmotnej núdzi. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť je rozhodnutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky
a príspevkov v hmotnej núdzi.
c) o 50 %, ak fyzická osoba študuje mimo obce a je ubytovaná v zariadení poskytujúcom
ubytovanie. Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je 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) o 50 %, ak fyzická osoba pracuje mimo trvalého bydliska (s výnimkou denne dochádzajúcich). Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy: pracovná
zmluva (príp. potvrdenie od zamestnávateľa) a potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste
pracoviska (príp. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o spôsobe ubytovania).
Obec ustanovuje v zmysle § 82 a 83 zákona, že zníži alebo odpustí poplatok v zmysle
tohto VZN len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované
žiadne nedoplatky.
Žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku za zdaňovacie obdobie (viď. príloha č. 2)
a doklady preukazujúce dôvod odpustenia alebo zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť obci v bežnom zdaňovacom období. V prípade nepredloženia žiadosti a dokladov obci
v stanovenej lehote, obec predmetný poplatok v príslušnom zdaňovacom období nezníži.
Držitelia preukazu FO s ZŤP a ŤZP/S s neobmedzenou platnosťou nemusia podávať žiadosť
o zníženie poplatku každoročne, t. j. správca poplatku im zníži poplatok na základe žiadosti
predloženej už v predchádzajúcom zdaňovacom období. Jednotlivé druhy zníženia poplatku
nie je možné uplatniť súčasne a je možné ich uplatniť len jedenkrát ročne. V prípade zistenia
porušenia podmienok preukazujúcich odpustenie alebo zníženie poplatku, obec do vyrubí
alikvotnú časť poplatku.

ČASŤ VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 38
Spoločné ustanovenia
1. Miestne dane a poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného symbolu).
a) prevodom na účet: 0604342001/5600 vedený v pobočke banky Prima banka Slovensko,
a.s. Trenčín, IBAN: SK97 5600 0000 0006 0434 2001
b) do pokladne Obce Trenčianska Turná
c) poštovou poukážkou
2. VZN č. 2/2015 obce Trenčianska Turná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej
Turnej dňa 16.12.2015 uznesením č. 217/12-2015.
3. Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2014.
4. VZN č. 2/2015 nadobúda účinnosť 01.01.2016.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú sadzby uvedené v prílohe č.1.
14

6. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce a zamestnanci obce v súlade s vymedzenými kompetenciami v zmysle zákona č. 563/2009 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
V Trenčianskej Turnej, dňa 16.12.2015

Návrh VZN č. 2/2015 bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 27.11.2015 do 16.12.2015.
Toto VZN č. 2/2015 bolo podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnené na úradnej
tabuli obce od 16.12.2015 do 31.12.2015. VZN č. 2/2015 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.

Ing. Peter Mikula
starosta obce

Príloha č. 1
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Obecné zastupiteľstvo dňa 16.12.2015 schválilo uznesením č. 217/12-2015 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
v €/m2

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)

0,132

- 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

0,06

Daň za psa
Za jedného psa a kalendárny rok

Ročná sadzba
7,00 €

Oslobodenie: držitelia preukazov FO s ŤZP a ŤZP/S

0,-

16

0,165

0,265
0,298

1,825

1,825

0,497

v €/ m2
0,132
1,825

Daň za užívanie verejných priestranstiev
1.
2.
3.
4.
5.

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, 0,05 € x 1 osoba x počet
vlastníci neobývaných nehnuteľností (RD, chata, chalupa, zádní
hradný a rekreačný domček)
Podnikatelia a právnické osoby
0,019728 x objem nádoby
využívajúce množstvový zber
- poplatok 110 l
x počet vývozov
Podnikatelia a právnické osoby
0,018085 x objem nádoby
využívajúce množstvový zber
- poplatok 120 l
x počet vývozov
Podnikatelia a právnické osoby
0,009285 x objem nádoby
využívajúce množstvový zber
- poplatok 1100 l x počet vývozov
Množstvový zber DSO
0,05 €/1 kg DSO
Zníženie:
€/osoba/deň
- držiteľ preukazu FO s ŤZP, ŤZP/S
0,0375 € x 1 osoba x počet
dní
- fyzická osoba v hmotnej núdzi
0,0375 € x 1 osoba x počet
dní
- fyzická osoba s pobytom v mieste školy
0,0250 € x 1 osoba x počet
dní
- fyzická osoba s výkonom práce mimo trvalého bydliska
0,0250 € x 1 osoba x počet
a s pobytom v mieste pracoviska
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
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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 § 7 zákona č. 426/2002 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.

.......................................................
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Príloha č. 3
podať v dvoch origináloch
Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 00312053, DIČ: 2021080017
Poplatník: obchodné meno (PO, FO)

IČO
Sídlo firmy
Telefón
Celkový počet osôb v prevádzke (v nehnuteľnosti)*
* uviesť aj počet miest na poskytovanie služieb

Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za zmesový komunálny odpad - . . . . . . . .
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN Obce Trenčianska Turná č. ..............................
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie o vývoze*

uzatvára poplatník a Obec Trenčianska Turná
Ohlásenie o zmene vývozu* Ohlásenie o ukončení vývozu*
(* nehodiace sa prečiarknite)

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu zmesového komunálneho
odpadu na území Obce Trenčianska Turná nasledovne:
Adresa umiestnenia*
zbernej nádoby

Objem*
zbernej
nádoby

Počet*
nádob

Frekvencia*
Vývozu

SPOLU
* vypĺňa poplatník

Sadzba**
poplatku
v €/l

Počet**
vývozov

Výška**
poplatku

Celková**
výška
poplatku

** vypĺňa správca poplatku

V Trenčianskej Turnej dňa ...........................

dňa .................................

......................................................
správca poplatku

..........................................
poplatník

Príloha č. 4
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Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 00312053, DIČ: 2021080017

PO/FO
Došlo dňa .....................
PRIZNANIE
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 20..
IČO

I. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Obchodné meno firmy podľa živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra
Ulica a číslo
PSČ

Názov obce
Číslo telefónu

Štát

Meno a adresa štatutárneho zástupcu
Priezvisko

Meno

Ulica a číslo
PSČ

Titl.
Názov obce
Číslo telefónu

Štát

Peňažný ústav
Názov peňažného ústavu

Číslo účtu
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II. ODDIEL – údaje a výpočet poplatku len na území obce Trenčianska Turná

Údaje o jednotlivých prevádzkach na území obce Trenčianska Turná
Adresa: ....................................................................................
Počet osôb v pracovnoprávnom vzťahu, alebo inom obdobnom vzťahu, alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť
v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci. Ak je poplatníkom fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba.
Z toho počet osôb, ktoré majú v obci a) trvalý pobyt
b) prechodný pobyt

Počet miest v reštaurácii
Počet osôb ubytovaných

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

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

Počet nádob: 110 l .............. ks
120 l .............. ks
1100 l .............. ks

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní k poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého alebo
neúplného priznania.
V....................................dňa..........................

Pečiatka a podpis
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Príloha č. 5
Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 00312053, DIČ: 2021080017

FO
Došlo dňa .....................
PRIZNANIE
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 20..

I. ODDIEL – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Meno a adresa trvalého pobytu
Priezvisko
Dátum narodenia

Meno

Titl.

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce
Číslo telefónu

Štát

Meno a adresa prechodného pobytu
Priezvisko

Meno

Ulica a číslo
PSČ

Titl.
Názov obce
Číslo telefónu

Štát

Peňažný ústav
Názov peňažného ústavu

Číslo účtu
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II. ODDIEL – údaje a výpočet poplatku len na území obce Trenčianska Turná

Počet prihlásených osôb: .............................................
/k trvalému alebo prechodnému pobytu vrátane poplatníka/
Poplatníci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti
P.č.

Meno

Priezvisko

Dátum
narodenia

adresa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vzťah k užívanej nehnuteľnosti: vlastník*
nájomca*
iné*
*hodiaci sa údaj podčiarknite

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú pravdivé a som si vedomý (á)
právnych následkov nepravdivého alebo neúplného priznania.

V....................................dňa..........................

podpis
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Príloha č. 6
Obec Trenčianska Turná
Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 00312053, DIČ: 2021080017

Ohlásenie a vyúčtovanie k dani za ubytovanie
za ...... štvrťrok 20..........
Obchodné meno (názov) /meno a priezvisko prevádzkovateľa:

......................................................................................................................................................
Sídlo/adresa TP (ulica, číslo, PSČ):
.........................................................................................................................................................
IČO/dátum narodenia:

............................. číslo účtu: .......................................................................

Názov ubytovacieho
zariadenia
Kategorizácia zariadenia
Ubytovacia kapacita
Adresa ubytovania
(ulica, číslo, PSČ)
Dátum začatia prevádzkovania*
Zodpovedná osoba (meno,priezvisko,telefón)
Vznik/zánik daňovej
povinnosti k dátumu:*
*vyplňte iba pri vzniku/zániku daňovej povinnosti

Sadzba dane je 0,49 € na osobu a prenocovanie.
Mesiac

Počet prenocovaní

Počet ubytovaných
osôb

Výška vybratej
dane z ubytovania

Spolu
Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a vybratú daň uhraďte správcovi dane najneskôr do 10. dňa po
uplynutí kalendárneho štvrťroka na číslo účtu:
00604342001/5600 , VS ...................................., KS 0558 , alebo v hotovosti do pokladne správcu dane .
Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo neúplného
ohlásenia.
V Trenčianskej Turnej, dňa ..........................

....................................................................
podpis a pečiatka zodpovednej osoby
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