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Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou na základe ustanovenia § 6 ods.1, § 11 ods.4 písm. d) 

zákona SNR 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 Turňa nad Bodvou toto 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 1/2022 

 

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

území obce Turňa nad Bodvou 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania miestnych 

daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a 

miestny poplatok“) na území obce Turňa nadBodvou. 
 

(2) Obec Turňa nad Bodvou ukladá na svojom území tieto miestne dane: 

a) daň z nehnuteľností, 

b) daň zapsa, 

c) daň za užívanie verejnéhopriestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracieprístroje, 
 

(3) Obec Turňa nad Bodvou ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady je kalendárny rok. 
 

(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň 

za nevýherné hracie prístroje je kalendárnyrok. 

 
 

ČASŤ DRUHÁ 

MIESTNE DANE 
 

Článok 2 

Daň z nehnuteľností 
 

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 zbytov“). 
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Článok 3 

Daň z pozemkov 

 

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych 

daniach”) 

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v členení podľa ust.  § 6 ods.  1zákona 

o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. §6 ods.2zákona 

o miestnych daniach 
 

(3) Základ dane z pozemkov je hodnota pozemkov, ktorá sa vypočíta spôsobom vyplývajúcim z ust. § 7 

zákona o miestnych daniach, t.j. vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za1m2 

(4) Hodnota pozemkov na území obce v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach je 

nasledovná: 

 

Predmet dane Hodnota pozemku 

€/m2 

a) orná pôda, chmelnice, vnice, ovocné sady, 

 

            trvalé trávnaté porasty 

0,3153 

 

0,0644 

b) záhrady 1,85 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 

d) lesné pozemkyna ktorých sú hospodárske lesy,  

 

rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy 

0,0557 

 

0,2028 

e) stavebné pozemky 18,58 

 

(5) V súlade s ust.  § 8 ods.  2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje ročnú  sadzbu  dane  z 

pozemkov v obci pre jednotlivé druhy pozemkov v obci nasledovne: 

 

Predmet dane Sadzba dane: 

% zo základu dane 

a) orná pôda, chmelnice, vnice, ovocné sady, trvalé trávnaté 

porasty 

0,50 % 

b) záhrady 0,55 % 

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 

0,90 % 

e) stavebné pozemky 1,20 % 

 

Článok 4 

Daň zo stavieb 
 

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach. 
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(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce, ktoré majú jedno alebo viac 

nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v 

členení podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť nemá 

vplyv skutočnosť, že sa stavba prestalaužívať. 

 

(3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods. 3 zákona o miestnychdaniach 
 

(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 konštrukciestavby. 
 

(5) Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu 

dane zo stavieb v obci Turňa nad Bodvou v eurách za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochynasledovne: 
 

 

 

 

 
Druh dane Sadzba 

dane 
€ / m2   

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre hlavnú stavbu 

 

      0,18 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 

0,18 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu    0,30 

      d)  samostatne stojace garáže      0,40 

e) stavby hromadných garáží      0,40 

f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou 0,40 

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby 

slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu    

1,80 

h) stavby na ostatné podnikanie ana zárobkovú

 činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so 

zárobkovoučinnosťou 

1,80 

i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h) (napr. bazény, 

sauny) 

1,80 

 
 

 

 
6) Správca dane podľa miestnych podmienok určuje koeficient ročnej sadzby dane 

neudržiavanej stavby v obci Turňa nad Bodvou pre jednotlivé druhy stavieb, podľa § 10 

ods. 1, ktoré sú neudržiavanými stavbami podľa § 12 ods. 8 zákona 582/2004 Z.z.: a to 

koeficient 3. 
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7) V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri 

viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške  0,08€/ za každé ďalšie podlažie 

okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

8) Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach. 

 

 Článok 5 

Daň z bytov 

 

(1) Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnychdaniach. 

 

(2) Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce 

Turňa nad Bodvou, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do 

vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. § 14 zákona o miestnychdaniach). 

 

(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru vm2. 

 

(4) V súlade s ust. § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Turňa 

nad Bodvou vo výške  0,25 €/za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a 

nebytového priestoru. 

 

(5) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzbydane. 

 

Článok 6 

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 

 

(1) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych podmienok 

obce Turňa nad Bodvou v obci znižuje správca dane daň zo stavieb na bývanie a daň z 

bytov o   50%   u týchto stavieb: 

a) u stavieb na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov ,  – 

podkladom pre zníženie sú údaje z evidence obyvateľovk 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia, 

b) u stavieb na bývanie a byty vo vlastníctve občanov   

-  občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 

s potrebou sprievodcu – preukaz ŤZP – uvedenú skutočnosť preukazuje iba raz pre 

všetky nasledujúce zdaňovacie obdobia, 

prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie – 

potvrdenie, že je žiadateľ poberateľom príspevku k 1. januáru zdaňovacieho obdobia   

 

(2) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane podľa § 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia 

v priznaní   k dani nehnuteľností, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, 

na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods.1 

zákona o miestnych daniach, inak    nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. 

 

Článok 7 

Daň za psa 

 

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou.  

Predmetom dane za psa nie je  

- pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  
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- pes umiestnený v útulku zvierat, 

- 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 

            Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

                 -    vlastníkom psa alebo  

                 -    držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

             Základom dane je počet psov. 
 

(2) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 
 

(3) V súlade s ust. § 25 a s § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane 

nasledovne: 

a) rodinné domy a ostatné stavby 12 € za jedného psa na kalendárny rok, 

b) rodinné domy a ostatné stavby 6 € za jedného psa na kalendárny rok, ktorého majiteľ má 

uzatvorenú zmluvu s ECO DOG stanicou na službu likvidácie psích exkrementov 

c) bytové domy 24 € za jedného psa na kalendárny rok. 
 

(4) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a 

zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes prestal byť 

predmetom dane. 

 
Článok 8 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 
 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

obce Turňa nad Bodvou, a to: 

a) miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu podľa „Pasportu miestnych 

komunikácií“ obce a „VZN č. 20 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na 

území obce Turňa nad Bodvou“ 

b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce podľa 

„Pasportu miestnych komunikácií“ obce 

c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce 
 

(3) Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného 

zákona 
 

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely dane za užívanie verejného priestranstva 

rozumie 

a) za umiestnenie predajného zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb alebo zaridenia na 

prezentáciu tovaru a služieb a vystavenie tovaru pred prevádzkou zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 

služieb     0,20 €/m2 /deň 

 

b) za umiestnenie letnej záhradky pri reštauračnom zariadení 

   v období od 01.05. do 30.09.    0,05 €/m2 /deň 

   v období od 01.10. do 30.04.    0,02 €/m2 /deň 

 

c)  za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií  

0,20/ m2 /deň – za zariadenia slúžiace na podnikateľské účely 

0,05/ m2 /deň – za obslužné zariadenia ( napr.dopravné mechanizmy) 
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d) za umiestnenie prenosnej garáže (nap.plechová garáž) pre jedno osobné motorové vozidlo 

0,008/m/rok 

 

e) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, za vyhradenie priestoru pre motorové 

vozidlo alebo súvislé státie vozidlom  0,03/m2/deň 

 

f) za umietnenie stavebného zariadenia alebo zabezpečenia oblasti pracoviska počas stavebných prác, 

napr.lešenia, oplotenia, stavebných mechanizmov, veľkokapacitného kontajnera 0,20/m2/deň 

 

g) za umiestnenie zariadenia alebo vyhradenie verejného priestranstva na usporiadanie kultúrnych alebo 

športových podujatí 0,20/m2/deň 

 

h) za umiestnenie zariadenia alebo vyhradenie verejného priestranstva na usporiadanie propagačných 

alebo prezentačných podujatí, mítingov, zhromaždení 0,20/m2/deň 

 

i) za umiestnenie prenosného informačného, propagačného, reklamného zariadenia, reklamného apilónu 

alebo pútača do 1 m2 pôdorysnej plochy 0,40/m2/deň 

 

j) za umiestnenie j - napr. skládka komunálneho odpadu, skládka sutiny alebo kameňov, skládka zeminy, 

skládka nepotrebných prebytkov z domácností, skládka materiálu na dobu najviac 30 dní 0,50/m2/deň 

 

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti 

s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. 
 

(5) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 

verejné priestranstvo užíva 
 

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva vm2 

(7) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza 

(8) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2  osobitne 

užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň: 
 

(9) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 

skončenia osobitného užívania verejného priestranstva. 

 

(10) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  
 

 

(11) Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich 

splatnosti v rozhodnutí. 
 

(12) 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 dni, za ktoré bola daň 

zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi. 
 

Článok 9 

Daň za ubytovanie 
 

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 

zákonníka v ubytovacom zariadení. 
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(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 

 

(3) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. 

(4) Základom dane je počet prenocovaní. 

 

(5) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza. 

 

(6) Sadzba dane je vo výške  0,80 € na osobu a prenocovanie. 

 

(7) Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od daňovníkov v 

"Knihe ubytovaných", ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi a ktorá 

musí obsahovať nasledovné údaje: 

a) meno a priezvisko ubytovanej osoby s dátumom ubytovania odkedy -dokedy 

b) adresa ubytovanej osoby 

 

(8) Platiteľ dane vyberá daň z ubytovania od daňovníka v hotovosti v eurách. O vybratí dane vystaví 

prevádzkovateľ daňovníkovi potvrdenie - príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami, 

v ktorom uvedie počet ubytovaných dní a celkovú výšku zaplatenej dane. 

 
(9) Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania a to v lehote: obci niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

 

   do 30. apríla v roku za obdobie október predchádzajúceho roka až marec bežného roka 

do 31. októbra v roku za obdobie apríl až september bežného roka 

 

Článok 10 

Daň za predajné automaty 
 

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej 

len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za 

predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. 

 

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

 

(3) Základom dane je počet predajných automatov. 

 

(4) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú. 

 

(5) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane: 

vo výške 150,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

 

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal 

prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.  

Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, 

vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom došlo k zmene správcu dane.    

 

(7) Na účely dane je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu – rozsah a spôsob vedenia: 

- identifikačné údaje o predajnom automate, výrobné číslo, 

- miesto jeho umiestnenia(prevádzkovania), 

- dátum začatia prevádzky automatu. 

 

Článok 11 
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   Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú 

za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch 

prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 

 

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry, 

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 

 

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

(5) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú. 

 

(6) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj 

začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.  

Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, 

vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom došlo k zmene správcu dane.    

 

(7) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane vo výške   

100,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. 

 

(8) Na účely dane z nevýherných hracích prístrojov je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu 

obsahujúcu nasledujúce údaje o každom nevýhernom hracom prístroji: 

a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 

b) miesto prevádzky 

 

ČASŤ TRETIA 

 

Článok 12 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

                                                                                    

 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Turňa nad Bodvou. 

 

(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Turňa 

nad Bodvou stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Turňa nad Bodvou č.j. 

1508/2002 a Dodatku č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Turňa nad Bodvou.  

 

(3) Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 

kalendárny rok. 

 

Článok 12 a) 

Vyberanie poplatku a poplatková povinnosť 

 

(4) Poplatok platí poplatník, ktorým je podľa § 77 ods. 2: 

• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce 
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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“), 

• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

obce na iný účel ako na podnikanie, 

• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

na účel podnikania. 

 

(5) Ak má osoba v obci súčasne viac skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku, poplatníkom je len 

raz. Ak má osoba trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z dôvodu 

trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba z 

dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný 

pobyt a súčasne je fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatníkom 

je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak poplatník 

nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac 

nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje 

množstvový zber v príslušnej časti obce. 

 

(6) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s 

poplatníkom, určenom v § 77 ods. 4. 

 

(7) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí podľa § 77 ods. 

5: 

• vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo 

ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 

spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

• správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

„platiteľ“). 

 

(8) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za 

odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 

 

(9) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných 

členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na 

právne úkony v plnom rozsahu, preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne 

opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo 

zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je 

osoba, ktorá za iného preberá povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci. 

 

(10) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2. Poplatková 

povinnosť zaniká dňom, ktorým skutočnosť vzniku poplatkovej povinnosti zaniká. 

 

(11) Každý poplatník je povinný si splniť v priebehu každého zdaňovacieho obdobia oznamovaciu povinnosť 

a to do 30 dní odo dňa, kedy mu táto povinnosť vznikla, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia 

za každú prevádzkareň na území obce.  

V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti a neoznámenia všetkých skutočností majúcich vplyv na 

výpočet poplatku, správca poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov, je oprávnený zistiť 

základ poplatku a určiť poplatok podľa pomôcok, ktoré má sám správca poplatku k dispozícii, alebo 

ktoré si sám zaobstará a to i bez súčinnosti poplatníka. 
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Článok 12 b) 

Určenie poplatku a sadzba poplatku 

 

(12) Správca poplatku určuje poplatok na zdaňovacie obdobie podľa § 79 ods. 1 a). Ak je poplatníkom fyzická 

osoba podľa § 79 ods. 2 a), ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa 

§ 79 ods. 2 b).           

 

(13) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca poplatku, v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. a) a § 83 zákona o 

miestnych daniach, nasledovne: 

 

a) pre fyzické osoby – domácnosti vo výške 0,0575 € za jednu osobu / kalendárny deň 

 

sadzba poplatku x počet dní = poplatok / osoba / rok 

 

 

            

b) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby vo výške 0,0575 € za jednu osobu 

/ kalendárny deň 

 

sadzba poplatku x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie = poplatok / prevádzka / rok 

 

 

Koeficient dennej produkcie = 1 

 

 

(14) Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je v obci Turňa nad Bodvou súčet: 

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré 

majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1 a 

b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa § 79 ods. 3 písm. b) zákona o miestnych daniach. 

 

(15) Sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. c)  

zákona o miestnych daniach, nasledovne: 

 

sadzba poplatku je 0,078 € / kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  

 

Článok 12 c) 

Úľavy a odpustenie poplatku 

 

(16) Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 5, podľa podmienok a na 

základe podkladov ustanovených v tomto VZN najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obodbia, 

inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 

 

(17) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie 

poplatku a to tak, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území 

obce na základe písomnej Žiadosti o zníženie/odpustenie poplatku a preukáže sa týmito podkladmi: 

 

a) ak študuje mimo územia obce, vo výške 50% ročného poplatku: 

- ak ide o žiaka alebo študenta s denným štúdiom, ktorý navštevuje školu so sídlom na území 
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Slovenskej republiky, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci údaje 

v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, 

- ak ide o žiaka alebo študenta s denným štúdiom, ktorý navštevuje školu mimo územia 

Slovenskej republiky na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci 

potvrdenie o návšteve školy. 

 

V oboch prípadoch je povinnosťou poplatníka predložiť aj potvrdenie študentského domova o 

ubytovaní poplatníka alebo potvrdenie o úhrade poplatku v miestne pobytu. 

 

b) ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania v zahraničí s dvojtýždňovým 

cyklusom, vo výške 50% ročného poplatku: 

- ak ide o fyzické osoby dokladujúce pracovný pomer pracovnou zmluvou (zmluvou s agentúrou 

sprostredkujúcou zamestnanie), živnostenským listom alebo potvrdením o pobyte v zahraničí. 
 

(18) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie 

poplatku a to tak, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území 

obce na základe písomnej Žiadosti o zníženie/odpustenie poplatku a preukáže sa týmito podkladmi: 

 

a) ak ide o fyzické osoby dlhodobo žijúce mimo územia obce Turňa nad Bodvou, ktoré budú svoj dlhodobý 

pobyt dokladovať jednou z možností: 
- potvrdením k pobytu alebo vízom, 

- potvrdením o prechodnom pobyte, 

- pracovným povolením, 

- nájomnou zmluvou, 

- potvrdením od zamestnávateľa, 

 

b) ak ide o fyzické osoby umiestnené vo výkone trestu odňatia slobody, osoby umietnené v ústavnej 

starostlivosti alebo v dome dôchodcov, ktoré budú svoj dlhodobý pobyt dokladovať jednou z možností: 
- potvrdením o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody a jeho dobe trvania,  

- potvrdením o umiestnení do ústavnej starostlivosti a jeho dobe trvania,  

- potvrdením o umiestnení v dome dôchodcov a jeho dobe trvania. 
 

(19) Všetky podklady musia byť vystavené k aktuálnemu zdaňovaciemu obdobiu, s uvedením doby trvania, 

za ktoré sa úľava požaduje spolu s identifikačnými údajmi poplatníka a to meno, priezvisko, rodné číslo 

alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu.  

V prípade, že doklady nie sú v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku, je potrebné k dokladom 

predložiť aj preklad, pričom sa vyžaduje úradný preklad. 
 

(20) Správca poplatku môže rozhodnúť o odpustení poplatku aj na základe pomôcok a údajov, ktoré má sám k 

dispozícii na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3. 

 

(21) Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov, podľa tohto 

nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie poplatku výhodnejšie pre poplatníka. 

 

      ČASŤ ŠTVRTÁ 

Článok 13   

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Daňovník za daň z nehnuteľností, za daň za psa, za daň za užívanie verejného priestranstva, za daň za 

predajné automaty, za daň za nevýherné hracie prístroje a poplatník za miestny poplatok za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady môže daňovník zaplatiť nasledovne: 
 

- v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 

044 02 Turňa nad Bodvou v úradných hodinách, 
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- na účet obce zriadený v PRIMA banke Slovensko a.s. číslo účtu uvedené v rozhodnutí, 

vabilný symbol:   číslo platobného výmeru;    

                          V „správe pre prijímateľa“ uviesť   meno   a priezvisko (alebo obchodný názov) a adresu 

daňovníka 

- poštovou poukážkou na adresu obce: 

Obec Turňa nad Bodvou Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49 044 02 Turňa nad Bodvou, 

variabilný symbol: číslo platobného výmeru; 

V „správe pre adresáta“ uviesť  meno a priezvisko (alebo obchodný názov) a adresu 

daňovníka 

 

(2) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné 

automaty a daň za nevýherné hracie  

       prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 

(3) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, 

dane za predajné automaty   

a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom 

dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 
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(4) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych daní, poplatkov 

a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o 

správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

(5) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 

32/2011 zo dňa 14. 12. 2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.  

 

(6) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad 

Bodvou. 

 

(7) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou dňa 

................ č.uzn. ............. a nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2023.  

 

 

 

 

 

V Turni nad Bodvou, dňa 30.11.2022                                                                                                   

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

                               Mgr. Atila Oravecz 

                                 starosta obce 
 

 


