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V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E JUROVÁ 

O MIESTNYCH  DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 

ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2022 

Číslo: 1/2022 
 

      Obec Jurová, v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 3, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  

2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  § 98a ods. 1, § 98b ods. 5, § 103 a § 104e zákona č. 582/2004 Z.z. 

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

neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie Jurová toto všeobecne záväzné nariadenie:    

 

§ 1 

Základné  ustanovenie 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Jurovej, podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. 

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

neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2022  miestne dane a miestne poplatky za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane 

z nehnuteľností na území obce  Jurová v zdaňovacom období roku 2022.  

 

§ 2 

Druhy miestnych daní 

 

1. Obec Jurová ukladá tieto miestne dane: 

a/ daň z nehnuteľností 

b/ daň za psa 

c/ daň za užívanie verejného priestranstva 

d/ daň za predajné automaty, 

e/ daň za nevýherné hracie prístroje. 

2. Obec Jurová ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

ČLÁNOK I. 

D A Ň  Z  N E H N U T E Ľ N O S T Í  

 

DAŇ Z POZEMKOV 

 

§ 3 

Základ dane 

 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky v katastrálnom území Jurová je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 a 2 zákona č. 

582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady     1,0144 €/ m2 

b) trvalé trávnaté porasty         0,2363 €/ m2 

c) záhrady         1,32 €/ m2 

d) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy     1,32 €/ m2 

e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  

rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,17 €/ m2    

f) stavebné pozemky                                         13,27 € /m2  
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2. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa §3 odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku 

podľa katastra. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o 

lesy. Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok vedený v právoplatnom 

stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom 

dane zo stavieb. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú 

uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. 

 

  § 4 

Sadzba dane 

  

1. Ročná sadzba dane z pozemkov v katastri obce Jurová sa v znení tohto všeobecne záväzného 

nariadenia upravuje nasledovne: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady,     0,40 % 

b) trvalé trávnaté porasty         0,50 % 

b) záhrady          0,50%  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy     0,50 %, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb   

    a ostatné hospodársky využívané vodné plochy     0,50%, 

e) stavebné pozemky         0,65%  

 

 

ČLÁNOK II. 

D A Ň   Z O   S T A V I E B 

 

§ 5 

Sadzba dane 

 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,08 €, za každý aj začatý m2 zastavanej  plochy. 

2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 5 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa 

v celej obci upravuje v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:  

       

a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  0,08 € 

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) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu       0,40 € 

d) za samostatne stojace garáže         0,25 € 

e) za stavby hromadných garáží           0,25 € 

f) za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou      0,25 €  

g) za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na     

    skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    0,70 € 

h) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 

s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou       0,70 € 

i) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)      0,40 € 

 

    Základné sadzby u všetkých stavieb sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách za každý m2   

o 0,06 € za každé ďalšie nadzemné podlažie. Za podlažie sa považuje časť vnútorného priestoru 

vymedzené podlahou a stropnou konštrukciou bez ohľadu na podlahovú plochu nižšieho podlažia. 

 Sadzba dane určená v bode a) sa zvyšuje o 0,40 € za každý m2 podlahovej plochy bytového 

a nebytového priestoru slúžiaceho na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť. 
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ČLÁNOK III. 

D A Ň   Z  B Y T O V 

 

§ 6 

Sadzba dane 

1.  Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 

priestoru. 

2.  Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 6 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej 

obci určuje v súlade s ustanoveniami § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:  

a) 0,08 € za byty       

a) 0,08 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,     

b) 0,70 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na  podnikanie a inú zárobkovú činnosť. 

 

 

ČLÁNOK IV. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

§ 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

  

1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb na: 

a) Pozemky a stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce 

b) Pozemky verejne prístupných parkov, priestorov športovísk 

c) Pozemky, na ktorých sú cintoríny 

d) Pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 

e) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane na stavby takto: 

100% na stavby  slúžiace Rímskokatolíckej cirkvi a 100 % na a pozemky, na ktorých sú tieto stavby 

postavené. 

 

§ 8 

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. decembra 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. 

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. Pri zániku vlastníckych 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 

2. Fyzická, alebo právnická osoba v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi 

dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, a každú 

zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. 

3. Zdaňovacom obdobím podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok 2020. 
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ČLÁNOK V. 

D A Ň  Z A  P S A  

 

§ 9 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 

osobou. 

 

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 občan s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

§ 10 

Základ dane 

 

Základom dane je počet psov. 

§ 11 

Sadzba dane 

 

Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jedného psa za kalendárny rok vo výške 3,00 €. 

 

§ 12 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

daňovník nadobudol psa, s prihliadnutím na ods. 1. § 9 tohto VZN a zaniká prvým dňom mesiaca, 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 

ČLÁNOK VI. 

 

§ 13 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa 

 

1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, je daňovník povinný podať príslušnému 

správcovi dane do 31. januára 2020. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu 

zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová 

povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.   

2. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo 

dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

Čiastkové priznanie, opravné a dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa je daňovník 

povinný podľa § 99b a  č. § 99c . Zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky skutočnosti, rozhodujúce na výpočet dane a daň 

si sám vypočítať. 

3. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve 

viacerých osôb, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností 

podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, 

príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí 

v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v 

bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.  

4.  Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt 

alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa §7 tohto VZN. 
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§ 14 

Vyrubenie dane 

 

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje 

správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie 

obdobie jedným rozhodnutím. 

 

§ 15 

Splatnosť dane 

 

1. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie 

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

 

2. V prípade, ak výška dane presahuje čiastku 300 €, správca dane určuje platenie vyrubenej dane 

v ním určených splátkach, a to: 

- 1. splátka do  15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia: 50%  

- 2. splátka do 30.06.2022: 50% 

 

 

ČLÁNOK VII. 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§ 16 

Predmet dane 

 

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

2. Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctve obce. 

 

§ 17 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

 

§ 18 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného 

verejného priestranstva a každý aj začatý deň v nasledovnom rozsahu: 

- umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb  za m2/deň 0,35 € 

- umiestnenie stavebného zariadenia     za m2/deň 0,35 € 

- umiestnenie predajného zariadenia     za m2/deň 0,35 € 

- odstávka vozidiel a mechanizmov (mimo parkovania)   za m2/deň 0,35 € 

- umiestnenie skládky       za m2/deň 0,10 € 

-  umiestnenie predajného zariadenia počas verejných podujatiach obce za m2/deň 5,00 € 

- minimálna suma za každý aj začatý deň      3,00 € 

Verejné priestranstvá fyzická osoba alebo právnická osoba môže užívať len s predchádzajúcim súhlasom 

obce. 

 

§ 19 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

1. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane pred vznikom daňovej 

povinnosti a najneskôr pri zániku tejto povinnosti zaplatiť daň v hotovosti do pokladne obce. 
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2. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, 

alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 

3. Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť je jednorazovo v hotovosti do pokladne obecného 

úradu. 

 

ČLÁNOK VIII. 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

 

§20 

Predmet dane 

 

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. 

 

§ 21 

Daňovník 

 

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

 

§22 

Základ dane 

 

1. Základom dane je počet predajných automatov. 

2. Správca dane určuje sadzbu dane za: 

a) predajný automat bez alkoholu a cigariet:  30 € za jeden automat na kalendárny rok, 

b) predajný automat vydávajúci alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky: 60 € za jeden predajný 

automat na kalendárny rok, 

§ 23 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 

predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho 

prevádzkovanie.   

2. Na účely daňového konania pri dani z predajných automatov je daňovník povinný viesť evidenciu 

obsahujúcu nasledujúce údaje o každom predajnom automate: 

a) výrobné číslo predajného automatu, 

b) názov a druh predajného automatu, 

c) počet prevádzkových predajných automatov, 

d) výrobné číslo, inventárne číslo, rok výroby automatov, 

e) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu. 

 

ČLÁNOK IX. 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

§24 

Predmet dane 

 

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. 
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§ 25 

Daňovník 

 

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

 

§26 

Základ dane 

 

1. Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  

2. Správca dane určuje sadzbu dane 50 € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok. 

 

§ 27 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

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. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne 

nevýherného hracieho prístroja osobitne: 

a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja 

b) miesto prevádzkovania 

c) identifikačné údaje daňovníka. 

 

 

ČLÁNOK X. 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

§ 28 

Predmet poplatku 

 

 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

 

§ 29 

Poplatník 

1. Poplatníkom je: 

a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území obce 

oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo záhradu, vinicu, 

ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce 

pozemok, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 

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. 

2. Ak má osoba podľa ods.1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt inde, poplatok 

platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Toto isté sa vzťahuje na tieto osoby, ak užívajú nehnuteľnosť 

na iný účel, ako na podnikanie. 

3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1. a 2. tohto 

ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik 

poplatkovej povinnosti. 

4. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. 

5. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností 

poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. 
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§ 30 

Sadzba poplatku 

 

1. Na základe VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebný odpadom č. 

2/2019 v obci je zavedený množstvový zber odpadu. Ustanovuje sa poplatok podľa množstva 

odpadov vyprodukovaných pôvodcom  a to visačkovým systémom: 

a) Sadzba poplatku visačky:  

- poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 120 l je 2,50 €. 

- poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 240 l je 5,00 €. 

b) Minimálny odber visačiek: 

- za domácnosť s 1 osobou: v hodnote 10,00 € 

- za domácnosť s 2-3 osobami: v hodnote 20,00 € 

- za domácnosť s 4 a viac osobami: v hodnote 30,00 € 

Frekvencia odvozu komunálneho odpadu je v dvojtýždňových intervaloch 

c) Na základe VZN o nakladaní s odpadom  na území obce Jurová, drobný  stavebný odpad 0,05 € / 

kg, splatný ihneď po uložení na zbernom mieste obce. Poplatok sa uhrádza priamo v hotovosti 

poverenému zamestnancovi obce. 

 

§ 31 

Vyrubenie a splatnosť poplatku 

 

1. Poplatok za minimálne množstvo visačiek nevyrubí rozhodnutím. Poplatník je povinný zakúpiť si 

visačky podľa vyprodukovaní komunálneho odpadu.   

2. Visačky si poplatníci kupujú v pokladni obecného úradu v Jurovej. Po úhrade poplatku budú 

poplatníkovi vydané visačky na označenie zbernej nádoby pred zberom a odvozom odpadu. 

Poplatníci môžu úhradu vykonať aj bezhotovostne na účet obce. Visačky sa vydajú až po prípise 

úhrady na účet obce. 

 

ČLÁNOK XI. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 32 

Rozpočtové určenie miestnych daní a poplatku 

 

Výnosy daní a poplatkov, vrátane výnosov z pokút a sankčných úrokov vťahujúcich sa na tieto dane  

a poplatky, sú príjmom rozpočtu obce. 

 

§ 33 

Zaokrúhľovanie 

 

1. Základ dane z nehnuteľností sa zaokrúhľuje na celé eura nadol. 

2. Dane podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zaokrúhľujú na celé eura nadol. 

 

§ 34 

Konanie 

 

Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach 

miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov ( zákona  č. 563/2009 

Zb. o Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
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ČLÁNOK XII. 

 

§ 35 

Prechodné a záverečné ustanovenie 

 

1. Obec týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza miestne dane  a poplatky počnúc dňom 

01.01.2022. 

2. Obec Jurová neposkytuje daňovú úľavu z miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady nad rámec daňových úľav explicitne vyplývajúcich zo zákona 

č. 582/2004 Z.z. v platnom znení. 

3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo s 3/5 

väčšinou všetkých členov obecného zastupiteľstva. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

09.12.2021 a schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo: 143/2021. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady nadobudne účinnosť 01.01.2020, pri dodržaní podmienok 

o vyvesení na úradnej tabuli. 

6. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

o dani z nehnuteľností č. 1/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                              Gabriel Fekete, starosta  obce  
 

 

Návrh VZN vyvesený a zverejnený na webovej stránke obce: 15.11.2021 

Návrh VZN zvesený: 09.12.2021 

 

 

Po schválení OZ VZN vyvesený: 10.12.2021 

 


