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Obec Turčiansky Ďur 

    Telefón : 043 493 3208 (pevná linka)          Obec Turčiansky Ďur 
                 0904 137 682 (mobil)                       Turčiansky Ďur 6 
  Mail: obecturcianskydur@centrum.sk                               038 43 Kláštor pod Znievom 

  Web: www.turcianskydur.sk        

  

 

Všeobecne  záväzné nariadenie č. 2/2022 

o  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady 

 

Návrh  tohto VZN zverejnený  na  pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 
4 zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov 
na  úradnej tabuli  obce  
na internetovej stránke  obce   

 
 
 

dňa 1.12.2022 
dňa 1.12.2022 

 
začiatok  lehoty  na  pripomienkovanie 

 
dňa 1.12.2022 

 

 
koniec  lehoty  na  pripomienkovanie 
 

 
dňa  10.12.2022 

 

Pripomienky  zasielať  
písomne na adresu: Obecný úrad , Turčiansky Ďur č. 6, 03843 
elektronicky  na  adresu: info@turcianskydur.sk 
 

 

 
Vyhodnotenie  pripomienok  k návrhu  VZN  uskutočnené 
  

 
dňa 15.12.2022 

 

 

Schválené  VZN 

 
na  rokovaní  obecného zastupiteľstva 

 
dňa 16.12.2022 
 

 
vyhlásené vyvesením  na  úradnej tabuli  obce 
a na elektronickej úradnej tabuli  obce  

 
dňa 21.12.2022 
 

 
účinné dňom 

 
dňa 01.01.2023 
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Obec   Turčiansky Ďur, Obecné zastupiteľstvo v Turčianskom Ďure v zmysle § 4 ods. 3 písm. c),   

§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení 

neskorších  zmien  a doplnkov  a v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  582/2004 

Z. z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  

odpady  vydáva  pre  katastrálne  územie Obce  Turčiansky Ďur 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Turčiansky Ďur č.  2/ 2022 

o  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady 

§ 1   Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú 

ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. 

§ 2   Základné ustanovenie 

Obec Turčiansky Ďur týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2023 miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 3    Predmet úpravy  
 

          1. Predmetom je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. 

          2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

        a)  stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu 

        b)  určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku 

        c)  stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku. 

    3. Pre účely  tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok. 

 

§ 4   Poplatník 

 Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

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

obce oprávnená užívať alebo užíva rodinný dom, byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 

alebo iný objekt a pozemok v zastavanom území obce. 

           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, za účelom podnikania. 
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         d) fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a ktorá je na území obce 

oprávnená užívať, alebo užíva rodinný dom, byt a preukázateľne sa zdržuje v obci viac ako 1 

mesiac v roku. 

          e) fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 

pozemnú stavbu alebo jej časť, ktorá nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 

trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie. 

 

§ 5  Sadzba poplatku 

 

1.  Sadzba poplatku je 25,00 € za osobu a kalendárny rok. 

2.  Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín: 0,050 € za kilogram 

týchto odpadov. 

§ 6  Určenie poplatku 

Obec určuje poplatok za jednu osobu na kalendárny rok ako súčin poplatku a počtu kalendárnych 

dní v určenom období pre poplatníka podľa § 21 ods. 2 , čo predstavuje: 

0,06849315 € x 365 dní = 25,00 € ( v zaokrúhlení nahor) 

 

§ 7  Vyrubenie poplatku a splatnosť 

 

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím -  platovým výmerom 

na celé zdaňovacie obdobie.  Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku 

sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. 

 

§ 8  Vrátenie poplatku 

 

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu 

zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ( napr. zrušenie trvalého pobytu 

resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.) a preukáže splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce. 

 

§ 9  Zníženie a odpustenie poplatku 

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže potvrdenie o tom, 

že sa v určenom období dlhodobo nezdržiava v obci, alebo že nevyužíva nehnuteľnosť viac ako 90 

po sebe nasledujúcich dní. Poplatník nesmie byť dlžníkom obce. 

Dokladmi preukazujúcimi  vyššie  uvedené  skutočnosti sú hodnoverné doklady,   z ktorých  

jednoznačne vyplýva počet dní  pobytu poplatníka  mimo obce,  a to najmä:  

- pracovné povolenie, povolenie  k pobytu, víza, 

- ubytovací preukaz, potvrdenie o ubytovaní študentského domova 
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- potvrdenie  zamestnávateľa o dĺžke  prac. pomeru mimo  územia  obce /ide  

o sezónneho  zamestnanca vykonávajúceho prácu počas turnusov  

- potvrdenie  o umiestnení  v zariadeniach  sociálnych služieb 

-      potvrdenie  o návšteve školy  v zahraničí  

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady 

podľa ods. 2, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. 

Podmienkou  na  vrátenie  poplatku alebo  jeho pomernej  časti  je  zánik  dôvodu platenia  

poplatku , najmä  zmena trvalého alebo  prechodného  pobytu, úmrtie, zánik práva užívania 

nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky. Dokladmi preukazujúcimi splnenie  vyššie  uvedených  

podmienok sú   najmä  kópia  úmrtného  listu, doklad o ukončení podnikania vydaný  

príslušným  úradom, doklad  preukazujúci  zánik práva užívať  nehnuteľnosť.   

§ 10  Postup obce proti tvrdosti zákona 

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. 

§ 11  Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce č. 2/2019. 

 

§ 12  Záverečné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskom Ďure sa uznieslo na vydaní toto VZN na svojom zasadnutí 

dňa 16. 12. 2022 uznesením č. 4/2022.12. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Viera Hanesová     
      starostka obce  

 

 


