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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 v y d á v a pre územie obce Jablonov nad Turňou. toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/ 2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonov nad
Turňou

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady /KO/ a drobné
stavebné odpady (ďalej len „ poplatok“) na území obce Jablonov nad Turňou.
(2) Obec Jablonov nad Turňou ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za nevýherné hracie prístroje

(3) Obec Jablonov nad Turňou ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie
prístroje a pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je
kalendárny rok.
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ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2
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 z bytov“).
§3
Daň z pozemkov
(1) Hodnota pozemkov na území obce Jablonov nad Turňou v členení do skupín podľa ust. §
6 ods. 1 zákona o miestnych daniach je nasledovná :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ............................................0,3448 eur/m2
trvalé trávnaté porasty ........................................................................... 0,0225 eur/ m2
b) záhrady ..................................................................................................... 1,32 eur/ m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

....................................... ..1,32 eur/ m2

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy ................................................................0,0225 eur/ m2
e) stavebné pozemky, ...................................................................................13,27 eur/ m2
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov v obci Jablonov nad Turňou takto:
1,00 %

(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“ v ktorej časti sa nachádzajú daňovníci : Zariadenie staveniska KS 02,
eustream a.s. SPP – distribúcia, Agrár – vlastníci pozemkov medzi KS 2 a skleníkovou
sústavou, Profitherm, Mercury stav, hospodársky dvor, parcely č. 753 – 815, 3852, 4328,
3504 určuje osobitnú ročnú sadzba dane z pozemkov takto :
a) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy............................................................. 5 %
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b)stavebné pozemky ......................................................................................................5 %

(3) Správca dane v súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu
dane
z pozemkov pre jednotlivé skupiny pozemkov (určené podľa § 6 ods. 1 zákona
o miestnych daniach), na ktorých sa nachádza transformačná stanica nasledovne:
a) 5 %,
b) 5 %,
c) 5 %.
(4) Správca dane v súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu
dane
z pozemkov pre jednotlivé skupiny pozemkov (určené podľa § 6 ods. 1 zákona
o miestnych daniach), na ktorých sa nachádza predajný stánok nasledovne:
a) 5 %,
b) 5 %,
c) 5 %.
§4
Daň zo stavieb

(1) Správca dane v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú
sadzbu dane zo stavieb v obci Jablonov nad Turňou za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
0,06 eur/ m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
0,10 eur/ m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,40 eur/ m2
d) samostatne stojace garáže
0,20 eur/ m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
administratívu
2,22 eur/ m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
2,22 eur/ m2
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až g)
2,22 eur/ m2
V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri
viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,33 eura za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia pre právnické osoby a podnikateľské
subjekty.
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Príplatok za podlažie vo výške 0,05 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia pre občanov obce u stavieb, ktoré neslúžia na podnikateľské účely.

§5
Daň z bytov
Ročná sadzba dane z bytov je 0,06 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1)

V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach podľa miestnych podmienok
v obci Jablonov nad Turňou znižuje správca dane daň zo stavieb nasledovne:
a) Stavby na bývanie (rodinné domy) vo vlastníctve občanov
starších ako 70 rokov..............................................................................................o 20 %
b) Stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (rodinné domy)
.................................................................................................................................o 50 %.
V prípade splnenia oboch podmienok, bude platiť vyššia úľava.

(2) V súlade s ust. § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach s ohľadom na miestne podmienky
v obci Jablonov nad Turňou správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb nasledujúce
stavby :
Stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.

Daň za psa
§7

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

nasledovne:
7 eur za jedného psa a kalendárny rok.

(2) Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za

psa:
- pes so špeciálnym výcvikom,
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Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
(1) Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti

prístupné pozemky vo vlastníctve obce Jablonov nad Turňou a to:
a) Miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke, pol metra za zvýšenými
obrubami chodníkov alebo zelených pásov,.
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,
c) parkovisko pred Obecným úradom Jablonov n/Turňou,.
d) všetky parcely v intraviláne a extraviláne obce.

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

priestranstva rozumie :
a) Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia,
c) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky,
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
g) ...a pod.)
(3) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33 a § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu

dane:
a) vo výške 0,66 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva a každý aj začatý deň (viac jako 15 dní) umiestnenia zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) vo výške 16,59 eura za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného
priestranstva na každý aj začatý deň, za umiestnenie stavebného zariadenia.
Právnická aj fyzická osoba vykonávajúca stavebnú činnost môže užívať veřejné
priestranstvo len v rozsahu a čase určenom v pláne organizácie výstavby, ktorý je
súčasťou PD a na ktorú bolo vydané stavebné povolenie,
c) vo výške 6,63 eura za jednorázové umiestnenie predajného zariadenia za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva na každý aj začatý deň,
d) vo výške 6,63 eura za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za
každý aj začatý deň. (Poplatok sa stanoví podľa počtu vozidiel, pričom sa sem rátajú
vozidlá ťahajúce, ťahané, kryté, nekryté, nákladné, osobné, sprievodné, pomocné,
traktory a prívesy.),
e) vo výške 3,31 eura za umiestnenie skládky za každý aj začatým m2 osobitne
užívaného
verejného priestranstva za každý aj začatý deň,
f) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – užívanie miesta na
trvalé parkovanie dvojstopového motorového vozidla, resp. prívesu a podobne a za ich
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súvislé státie
- vo výške 1,70 eura za osobné vozidlá, prívesy osobných vozidiel a nákladné
vozidlá do 3,5 ton za mesiac,
- vo výške 10 eura za nákladné vozidlá nad 3,5 ton za mesiac,
- vo výške 50 eura za vraky vozidiel, prívesov a podobne.
(4) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva

písomne správcovi dane najneskôr v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva
začalo.
V písomnom oznámení daňovník uvedie miesto a čas užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu
najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva. V písomnom
oznámení daňovník uvedie dátum ukončenia užívania verejného priestranstva.
(5) Správca dane na základe ust. § 36 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za

užívanie verejného priestranstva:
- užívanie verejného priestranstva na dobročinné a verejnoprospešné účely.

Daň za ubytovanie
§9

(1) Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s ust. § 40 zákona o miestnych daniach
v eurách na osobu a prenocovanie v obci Jablonov nad Turňou :
Vo výške 0,40 eura na osobu a prenocovanie.

(2) Platiteľ dane je povinný správcovi dane písomne oznámiť raz štvrťročne do 15 dní po
ukončení štvrťroka :
počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní na základe knihy ubytovaných.
V oznámení platiteľ dane uvedie: Meno, priezvisko, bydlisko ubytovaného, počet
prenocovaných dní.
(3) 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 :
Meno, priezvisko, bydlisko ubytovaného, dátum a zaplatená cena za ubytovanie.
(4) Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom
uvedie:
Meno, priezvisko, bydlisko ubytovaného, dátum, jednotková cena za ubytovanie a počet
prenocovaných dní.
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(5) Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania správcovi dane : lx štvrťročne do 15 dní po
ukončení štvrťroka na účet obce vo VÚB a.s. Rožňava:
SK76 0200 0000 0000 2282 2582, alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Jablonov
nad Turňou.

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 10

(1) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach, sadzbu
dane nasledovne:
16,60 eur za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.
(2) Na účely dane z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť preukaznú
evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
a) identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) obchodné meno alebo názov a adresa prevádzkovateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania hracieho prístroja.
(3) Správca dane určuje spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov takto :
a) výrobné číslo hracieho prístroja,
b) miesto prevádzky prístroja.
(4) Od dane sú, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach, oslobodené:
Nevýherné hracie prístroje produkujúce hudbu umiestnené v reštauráciách a baroch.

ČASŤ TRETIA
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ SRAVEBNÉ ODPADY
§ 11
(1) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77
ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach.
(2) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) 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,
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b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(3) Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona
o miestnych daniach, nasledovne:
a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať 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, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha, právnická
osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
vo výške 15 eura/rok/osoba (0,0411 eura/deň/osoba)

b) Obec Jablonov nad Turňou ustanovuje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych
odpadov hodnotu koeficientu 1.
c) Obec vyberá poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu od právnických osôb
alebo podnikateľov, ktorí spĺňajú kritériá ustanovené Všeobecne záväzným nariadením
Obce Jablonov nad Turňou o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným
stavebnými odpadmi.
Poplatok za množstvový zber sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. (§79 ods. 1 zák .č. 582/2004) .
Sadzba poplatku u množstvového zberu je :
- za 1 l odpadu u zberu do vriec o objeme najmenej 50 l

0,0265 €

- za 1 l odpadu u zberu do „kuka“ nádob o objeme 110 l, 120 l

0,0265 €

- za 1 l odpadu u zberu do kontajneru o objeme 1100 l

0,0265 €

(4) Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere.
Poplatník, zapojený do systému množstvového zberu na základe písomnej žiadosti,
zaplatí obci v zdaňovacom období poplatok ročne. Poplatok môže poplatník zaplatiť
bezhotovostným prevodom na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
Na tento účel obec zašle poplatníkovi faktúru o výške poplatku za príslušné obdobie
a údaje potrebné na zaplatenie poplatku (číslo účtu a pridelený variabilný symbol).
(5) Obec Jablonov nad Turňou v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok
zníži podľa najnižšej sadzby, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to týmito
podkladmi:
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a.) ak študuje mimo územia obce - potvrdením o štúdiu aj s potvrdením o ubytovaní
mimo územia obce alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje,
b.) ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania - potvrdením od
zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní alebo pracovnú zmluvu
uzatvorenú v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo
územia obce a potvrdením o ubytovaní alebo dokladom o prechodnom pobyte
mimo územia obce,
c.) ak ide o podnikateľa - potvrdením o prechodnom pobyte mimo územia obce,
d.) ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu
odňatia slobody - potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia
slobody a jeho dobe trvania,
e.) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb - potvrdením o umiestnení
v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
f.) ak ide o osobu umiestnenú v reedukačnom zariadení alebo detskom domove
potvrdením o umiestení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho
trvania,
g.) ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe
jej trvania.
h.) z iného dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte
mimo územia obce
i.) ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí
- potvrdením o návšteve školy alebo pracovným povolením alebo
- povolením k pobytu alebo vízom alebo
- potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu
v zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí alebo
potvrdením o úhrade dane z príjmu v zahraničí (s prekladom do slovenského jazyka) alebo
- potvrdením spoločenstva bytového domu (príp. domového dôverníka) v mieste trvalého
pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu
v zahraničí alebo
- ak má poplatník trvalý pobyt v rodinnom dome, výnimočne čestným prehlásením o tom, že
sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí podpísaným dvoma
susedmi identifikovanými menom, priezviskom, dátumom narodenia a presnou adresou
trvalého pobytu
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.
(6) Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú
časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré
obec ustanovuje takto :
Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2
zákona o miestnych daniach predloží :
a) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že mala v
obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt: dokladom o zániku trvalého alebo
prechodného pobytu

10

b) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola na
území obce oprávnená užívať alebo užívala 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"): dokladom
o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území obce napr. listom vlastníctva alebo
dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí.
c) v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bola
oprávnená užívať alebo užívala nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom o
zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou
o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu.
d) v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu , že bol
oprávnený užívať alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania: dokladom o zániku podnikateľa , dokladom o zániku práva užívať
nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo
výpoveďou z nájmu.

ČASŤ ŠTVRTÁ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje
§ 12
(1) Tlačivo priznania si môžu daňovníci vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Jablonove nad
Turňou v úradných hodinách.
(2) K priznaniu je vhodné – podľa podmienok a situácie – doložiť doklady preukazujúce
skutočnosti potrebné na výpočet dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov, najmä
doklady o vlastníctve, resp. inom právnom vzťahu k nehnuteľnosti.
(3) Tieto doklady je povinný daňovník doložiť vždy na výzvu správcu dane /§17 zák.č.
563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov/

Spoločné ustanovenia
§ 13
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce.
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(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku
nemá hlavný kontrolór obce.
(3) Správca dane určuje, že nebude vyrubovať miestnu daň z nehnuteľností, daň za psa, pokiaľ v
úhrne neprevýši sumu tri eurá.

§ 14
Záverečné ustanovenia
(1) 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.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Jablonov nad Turňou č. 2/2014 zo dňa 15.12.2014 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Jablonov nad Turňou a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.

(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného
zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou.

nariadenia schvaľuje Obecné

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.

V Jablonove nad Turňou, dňa 26.11.2015

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce
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