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VZN nadobúda účinnosť
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Mestské zastupiteľstvo v Turzovke v súlade s ustanovením § 6 a § 11 odst.4 písm. g zákona
SNR 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tejto novelizácii
Novelizácia

č. 3/2017

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 7/2009 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzne nariadenie mesta Turzovka Č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom dňa 9.12. 2009,v znení novelizácie Č. 1/2011, ktorá bola schválená Mestským
zastupiteľstvom dňa 14.12. 2011 a novelizácie Č. 1/2012, ktorá bola schválená Mestským
zastupiteľstvom dňa 12.12. 2012, sa touto novelizáciou upravuje nasledovne:
§11
Daň za psa
1. Správca dane určuje sadzbu dane za psa chovaného:
a) v bytovom dome

35 eur/ks/rok

b) v rodinnom dome

5 eur/ks/rok

Odseky 2.-4. zrušené s účinnosťou od 1.1.2013.
§ 17
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku v súlade so zavedeným intervalovo-množstevným systémom
zberu sa ustanovuje pre rodinné domy 0,0250 eura/liter/frekvencia zvozov
2. Sadzba poplatku v súlade so zavedeným intervalovo-množstevným systémom
zberu sa ustanovuje pre právnické osoba a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré

2.1 užívajú zbernú nádobu 110 l, 120 l, 240 l 0,0460 eura/liter/frekvencia zvozov
0,0230 euralliter/frekvencia

2.2 Užívajú zbernú nádobu 1100 l

zvozov

3. Sadzba poplatku pre občanov žijúcich v bytových domoch na území mesta sa
stanovuje vo výške
16,43 eura/osoba/rok alebo 0,045 eura/osoba/deň
4. Sadzba poplatku pre občanov žijúcich v lokalitách nedostupných v zimnom období
sa za obdobie nedostupnosti, kedy nevyužívajú intervalovo-množstevný systém a je
zabezpečený náhradný systém zvozu odpadov do spoločných zberných nádob
NOK, BOBRI stanovuje na
0,045 eura/osoba/deň
5. Fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená
užívať stavbu alebo časť, objekt lak nie je stavbou!, záhradu, ovocný sad alebo trvalý
trávnatý porast na iný účel ako podnikanie a pozemok v zastavanom území mesta
a nehnuteľnosť sa nachádza v celoročne nedostupných lokalitách, kde nie je
zavedený intervalovo-množstevný systém a je zabezpečený náhradný systém
zvozu odpadov, je povinná uhradiť poplatok vo výške 0,045 eura/osoba/deň za
obdobie, kedy je vlastník oprávnený nehnuteľnosť užívať.
6. Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa stanovuje na
0,052 eur/kilogram.

§ 23
Záverečné ustanovenia
11Novelizácia č. 312017 VZN 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 13.12. 2017
uznesením MsZ č. 201 - 13.12.2017.
21 Novelizácia č. 3/2017 nadobúda účinnosť od 1.1. 2018.

