Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou na základe ustanovenia § 6 ods. 1 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 vydáva

DODATOK č. 1
k VZN č.7/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Jablonov nad Turňou
Týmto dodatkom sa VZN č. 7/2015 mení a dopĺňa:
V § 3 Daň z pozemkov ods. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:
(2) Ročné sadzby dane z pozemkov uvedené v predchádzajúcom odseku tohto VZN sa
nepoužijú v nasledovných prípadoch:
Správca dane v súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje v časti obce Južná
časť obce : „Od bývalého zariadenia staveniska na Kompresorovej stanici č. 2 po bývalý
hospodársky dvor“, viď príloha č. 1.
Určuje sa osobitná ročná sadzba dane z pozemkov takto:
a) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy............................................................. 5 %
b)stavebné pozemky ......................................................................................................5 %
1. V § 9 sa dopĺňa odsekom, ktorý znie:
Od dane za ubytovanie je oslobodený:
a) držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP)
b) 50% zníženie dane za ubytovanie je pre:
- osoby do 16 rokov
- osoby nad 70 rokov veku.
2. V § 11 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa odsek 3
mení a znie nasledovne:
(3) Sadzba poplatku za komunálny odpad určuje obec v súlade s § 78 ods.1 a § 83 zákona
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
nasledovne:
3. V § 11 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa za odsek
3 písm. c) vkladá nový odsek písm. d) a e):
d) Sadzba poplatku u množstvového zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
je 0,030 € za kilogram.
e) Sadzba poplatku za zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov v súlade s § 77 ods. 9 je:
- plastová nádoba 120 l:
21,-- €/1 ks

4. V § 11 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odsek 5 sa
nahrádza znením:
(5) Obec Jablonov nad Turňou odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obce Jablonov nad
Turňou preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, že viac ako
90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce, najmä na základe nasledovných
podkladov:
a) Potvrdenie o návšteve školy – na základe tohto podkladu poplatník preukáže, že sa
nezdržiava na území obce Jablonov nad Turňou v pracovných dňoch okrem prázdnin
vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. Poplatok sa odpustí za príslušné dni zdaňovacieho obdobia alebo pomernú
časť za obdobie uvedené v podkladoch poplatníkovi, ktorý je študentom denného štúdia
a je ubytovaní a študujúci mimo územia obce Jablonov nad Turňou.
b) Pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období, resp. potvrdenie
o trvaní pracovného pomeru v tuzemsku – na základe týchto podkladov poplatník
preukáže, že sa nezdržiava na území obce Jablonov nad Turňou v pracovných dňoch.
Poplatok sa odpustí za príslušné dni v zdaňovacom období alebo pomernou časťou za
obdobie uvedené v podkladoch poplatníkovi, ktorý je zamestnaný a ubytovaný mimo
územia obce Jablonov nad Turňou.
c) V prípade, že poplatník vykonáva turnusové práce (napr. au-pair, opatrovateľky)
v zahraničí, do zníženia sa započíta počet dní, počas ktorých sa v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Jablonov nad Turňou.
d) Občan žijúci mimo trvalého bydliska, ktorí sa preukáže dokladom o prechodnom
pobyte mimo obce trvalého pobytu alebo dokladom o úhrade poplatku v mieste
prechodného pobytu, z ktorého je zrejmé, že poplatník uhrádza aj poplatok za odpad
obec zníži poplatok za komunálny odpad podľa najnižšej sadzby s výnimkou majiteľov
nehnuteľností v extraviláne obce Jablonov nad Turňou na ktorých sa vzťahuje §11 ods.
3 písm. a) tohto VZN.
e) Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe, vo výkone
trestu, v reedukačnom zariadení a detskom domove.
V prípade, že doklad bude vydaný v inom ako slovenskom, českom a maďarskom jazyku,
obec je oprávnené vyžiadať si od poplatníka preklad.
Podklady uvedené v ods. 5 je poplatník povinný predložiť v priebehu zdaňovacieho obdobia
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, v ďalších rokoch do 30 dní od začiatku
zdaňovacieho obdobia.
Tlačivá na oznámenie vzniku, zmeny alebo zániku daňovej, resp. poplatkovej povinnosti si
môžu daňovníci vyzdvihnúť na obecnom úrade.
3. Ostatné ustanovenia VZN č. 7/2015 zostávajú nezmenené.

4. Na vydaní Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad
Turňou uznieslo dňa 13.12.2016 a tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce
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