Všeobecne záväzné nariadenie obce Turová
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Turová
č. 4/2018 na kalendárny rok 2019
Obec Turová v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,
3, 4 a 6, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
§1
Obecné zastupiteľstvo v Turovej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s
účinnosťou od 1. januára 2019 tieto miestne dane:
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za nevýherné hracie automaty
- daň za ubytovanie

Daň za psa
Čl. 2
Predmet dane
§2
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na
území obce Turová.
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, vo vlastníctve držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane je daňovník povinný správcovi dane preukázať v
zdaňovacom období, v rámci oznamovacej povinnosti na základe príslušných dokladov.
§3
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a/. vlastníkom psa alebo
b/. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
1. Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 7,00 € (za psa chovaného v rodinnom dome).
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

VZN č. 4/2018

Strana 1

§6
Platenie dane
1. Správca dane – obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu
v Turovej, alebo prevodom na účet obce IBAN: SK 10 0200 0000 0000 0992 1412 vo VÚB
Banka a. s. variabilný symbol: číslo rozhodnutia.

Daň za užívanie verejného priestranstva
Čl. 3
Predmet dane
§7
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce. Verejným priestranstvom obce na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitných predpisov.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a. umiestnením zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b. umiestnením stavebného zariadenia
c. umiestnením predajného zariadenia a vykonávanie ambulantného predaja na trhovom mieste
povolenom obcou Turová
d. zriadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
e. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – napr. vyhradenie priestoru pre motorové
vozidlo, iné vozidlo (napr. traktor, úžitkové vozidlo, príves a pod.) súvislé státie na tom istom mieste.
f. umiestnenie skládky
g. rozkopaním miestnej komunikácie a zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby
inžinierskych sietí (plánované opravy inžinierskych sietí, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie)
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
4. Dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
§8
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 9
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v
m2
§ 10
Sadzba dane
1. Sadzba poplatku za užívanie verejného priestranstva:
- podľa čl. 3, § 7, ods. 3 písm. a), b) tohto VZN je 0,033 €/m2 na deň
- podľa čl. 3, §7, ods. 3 písm. c) tohto VZN je 0,33 € /za m² na deň (6,00 m2)
- podľa čl. 3, § 7, ods. 3 písm. d), e) a g) tohto VZN je 0,50 € /za m2 na deň
- podľa čl. 3, § 7, ods. 3 písm. f) tohto VZN sadzba poplatku je nasledovná:
a/. skládka na zásobovanie tuhým palivom, skládka stavebného
veľkokapacitného kontajnera a iného:
odpratanie do 3 dní – bez poplatku a bez ohlasovacej povinnosti,
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odpratanie po 3 dňoch - 0,10 za m2 na deň
b/. Zariadenia staveniska:
- počas doby výstavby určenej projektom a posúdenej obecným úradom je 0,022 € za m2 na deň, v
prípade predĺženia doby výstavby bude sadzba za užívanie verejného priestranstva na zariadenie
staveniska do ďalších 90 dní je 0,033 €/ za m2 na deň nad 90 dní je 0,066 € /za m2 na deň
c/. dočasné parkovanie motorového vozidla a iného vozidla napr. traktory, úžitkové vozidlá, nákladné
automobily, osobné automobily, prívesy a pod. na vyhradenom priestore (verejné komunikácie, verejné
priestranstvá/ je za prvú aj neukončenú hodinu parkovania 0,25 €/m2
§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu Turová svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
3. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu Turová skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
§ 12
Platenie dane
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daňovník je povinný daň
uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodným príkazom na číslo účtu: IBAN: SK
10 0200 0000 0000 0992 1412, ktorý je vedený vo VÚB Zvolen, variabilný symbol: číslo rozhodnutia.
§ 13
Oslobodenie
1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely.
2. Od dane za užívanie verejného priestranstva za plochu rozkopávky sú oslobodené organizácie, ktoré
realizujú opravy poruchy inžinierskych sietí.
3. Od dane za užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v § 11 ods. 1 písmene b), c), d) je
oslobodený záber verejného priestranstva spôsobený investičnou činnosťou Obecného úradu
v Turovej.
Čl. 4

Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmet dane
§ 14
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.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry, šípky.
§ 15
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§ 16
Základ dane
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Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 17
Sadzba dane
Sadzba dane je 50,- € za jeden nevýherný hrací prístroj ročne.
§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti a platenie dane
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie
2. Platiteľ dane je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
a/. označenie majiteľa nevýherného hracieho prístroja
b/. kontakt na majiteľa nevýherného hracieho prístroja
c/. dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
d/. výrobné číslo prístroja
3. Daňovník je povinný daň uhradiť v pokladni obecného úradu alebo na účet obce, ktorý je vedený vo
VÚB Zvolen na číslo účtu IBAN: SK10 0200 0000 0000 0992 1412, variabilný symbol – číslo rozhodnutia
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Čl. 5.
Daň za ubytovanie
§19
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 20
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 21
Sadzba dane
Obec správca dane určuje sadzbu dane 0.40 € na osobu od 6 rokov za prenocovanie.
Daň sa nevyberá za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia alebo
sa využívaniu na charitatívne účely.
§ 22
Vyberanie dane a povinnosti platiteľa
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia alebo fyzická osoba, ktorá odplatne prechodné
ubytovanie poskytuje.
2. Platiteľ je povinný viesť presnú a prehľadnú evidenciu ubytovaných (knihu ubytovaných) a ich
identifikačnými údajmi a v prípade kontroly predložiť túto knihu k nahliadnutiu kontrolnému
orgánu (hlavnej kontrolórke obce)
3. Platiteľ je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie. Formu
a náležitosti tohto potvrdenia určuje správca dane – obec
4. Ak daňovník dohodol s platiteľom dane formu bezhotovostnej platby, daň za ubytovanie sa
daňovníkovi fakturuje.
§ 23
Splatnosť dane
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1. Platiteľ dane je povinný podať daňové hlásenie o výbere dane za ubytovanie správcovi dane
štvrťročne do 15 dní po ukončení mesiaca a do tohto termínu aj daň odviesť do pokladne
obecného úradu (hlásenie je súčasťou VZN)
2. V osobitných prípadoch môže platiteľ požiadať o zmenu termínu úhrady dane.
§24
Ohlasovacia povinnosť
Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od začatia
poskytovania prechodného ubytovania.
V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom poskytuje
služby prechodné ubytovania. Ak dôjde k zmenám prípadne zanikne daňová povinnosť je platiteľ
povinný nahlásiť tieto skutočnosti od 15 dní odo dňa kedy vznikli.

§ 25
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Turová sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach na rok 2019 uznieslo dňa 11.12.2018.
2. Na vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
ak toto VZN neustanovuje inak.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Turová č. 5/2017 o podmienkach určovania a
vyberania miestnych daní na území obce Turová zo dňa 21.11.2017.

........................................................
Ing. Jana JAROTOVÁ
starostka obce
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