
V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E    M  E  S T A
O    D  A N I     Z     N E H N U T E Ĺ N O S T Í

č. 15/2004  - Nar.,
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta

S T A R Á    T U R Á.

   Mestské  zastupiteľstvo v Starej Turej podľa § 11 ods.4 písm. d)  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov,  v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    
odpady, sa dňa  16.12.2004 uznesením  č.19-XVII/2004 trojpätinovou väčšinou hlasov 
prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E
§ 1

   1/ Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v nadväznosti na § 98 zákona  č.582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom  poplatku za  komunálne odpady  a  drobné stavebné odpady 
u s t a n o v u j e   s  účinnosťou  od  1.januára 2005  sadzby  a  spôsob vyberania    d a n e    z                    
n e h n u t e ľ n o s t í . Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

   2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti 
zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane 
z nehnuteľností, ktoré môže mesto týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo 
znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a stavieb a zníženie dane správcom dane, 
vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie 
dane a platenie dane.

Čl. I
D A Ň    Z   P O Z E M K O V

§ 2
Základ   dane

  1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady a trvale trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

         
Pre katastrálne územie Stará Turá je stanovená hodnota:

    orná pôda          trvalé trávne porasty
                                              7,14                1,23

    2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky 
s chovom rýb a  za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku  určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona 
č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku.

   3/  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, 
stavebné pozemky  a ostatné plochy je hodnota pozemku určená  vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov  za 1 m2 uvedenej  v prílohe  č. 2  zákona č. 582/2004  
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.

- záhrady   80,00 Sk /m2

- zastavané plochy a nádvoria                                     80,00 Sk/m2

- ostatné plochy okrem stavebných pozemkov           80,00 Sk/m2

                        - stavebné pozemky              800,00 Sk/m2

   4/ Správca  dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov 
v m2  pre pozemky uvedené v § 2 ods. 2  tohto všeobecne záväzného nariadenia je:

                       - lesné pozemky                                                          4,74 Sk/m2

           
                       - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
                         využívané  vodné plochy                                          2,57 Sk/m2

§ 3
Sadzba   dane

   1/ Ročná sadzba dane z pozemkov stanovená zákonom je pre všetky druhy pozemkov 
0,25% zo základu dane.

   2/ Správca dane upravuje  ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v § 3 ods. 1 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia  v katastrálnom území  Stará Turá  takto:

% zo základu
 dane                                    t.j.Sk/m2

a/ ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady           0,28 %                             .     0,02 

b/ trvalé trávne porasty              0,25 %                                   0,003 

c/ záhrady             
     - intravilán                         0,275%             0,22
     -extravilán             0,165% 0,132

Podľa miestnych  podmienok  je sadzba dane  z pozemkov  využívaných na  podnikateľskú 
a zárobkovú činnosť alebo prenájom
    -  intravilán            0,55%                                     0,44
    -  extravilán 0,30%                                     0,24

d/ lesné pozemky             0,25%             0,011



e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
    využívané vodné plochy  0,25% 0,006

f/ zastavané  plochy  a nádvoria      
    - intravilán                                                              0,275%             0,22
    - extravilán              0,165%                         0,132

Podľa miestnych  podmienok  je sadzba dane z pozemkov  využívaných na podnikateľskú 
a zárobkovú činnosť alebo prenájom
    -  intravilán             0,55%                                     0,44
    -  extravilán  0,30%                                    0,24

g/ stavebné pozemky   
     - intravilán                                                              0,48%                        3,84
     - extravilán               0,31%            2,48

h/ ostatné plochy okrem stavebných  pozemkov
     - intravilán   0,275% 0,22
     - extravilán                                       0,165% 0,132

Podľa miestnych  podmienok  je sadzba dane z pozemkov využívaných na podnikateľkú 
a zárobkovú činnosť alebo na prenájom
   -  intravilán               0,55%                                     0,44
   -  extravilán   0,30%                           0,24

ČL. II

D A Ň   Z O   S T A V I E B
§ 4

Sadzba dane

   1/  Ročná sadzba dane zo stavieb stanovená zákonom je 1 Sk za každý aj začatý m2

zastavanej plochy.

   2/  Správca dane zvyšuje ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v § 4 ods. 1 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia  v katastrálnom území Stará Turá takto:

a/  stavby  na  bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby:
                                                                                                             Sk

  a1)  Stará Turá (okrem písm.b1),c1) tohto odseku                                                   3,60       
  b1)  Stará  Turá časť ulice Družstevnej č.479, 480, 481, 680,483, 484, 485,

   Holubyho  340, 341, 342, 343, 347, 349, 350, 351, 352, 353,
   Hlubockého 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317               3,42

c1) Papraď (okrem písm. f1) tohto ods. )  a Drgoňova Dolina, Ľ.Podjavorin-
      Skej č.531    2,40
d1) Durcova Dolina, Černochov vrch,
      Horný Súš (okrem písm. f1) tohto ods.),
      Stredný Súš (okrem písm. f1) tohto ods),
      Dolný Súš (okrem písm. f1) tohto ods.),



      V Járkoch (okrem písm. f1) tohto ods.)   2,10
e1) Topolecká (okrem písm. f1) tohto odst),
      Trávniky, Podlipovec   1,75
f1) Horný Súš č.2432, 2438, 2439, 2440, 2442, 2443,
      Stredný Súš č.2451, 2455, 2464, 2466, 2468, 2469, 2471, 2472,
      2475, 2476, 2481,
      Dolný Súš č. 2487, 2488, 2489, 2493,
      V Járkoch č. 2512, 2513, 2515,
      U Samkov, Pod Jazvinami, Trnová, U Holov, U Vráblov, Halušech 
       Járek, Pri Bani, U Gembeša, U Vankov, U Václavkov, Bielčikova 
       Dolina, U Nemcov, U Otiepkov, Blanárech Vrch, Jazviny, U Mačicov,
       U Dornákov, U Škriečkov, U Beňov, U Mikulcov, Hlavina, U Gavačov,
       Na Dugovom, U Blaškov, U Kalúsov, U Hudcov, Na Dúbrave, 
       U Búzikov, Lazy, Gašová, Hrachoviská, Brezovka, Na Brehu, U Vítkov,
       Na Žarlákovom                            1,50

b/ stavby  na  pôdohospodársku  produkciu, skleníky, stavby využívané na  
 skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné 
 hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej  ako vlastnej  
 pôdohospodárskej produkcie a stavieb na  administratívu,                                     2,40

c/ stavby  rekreačných  a záhradkárskych  chát  a domčekov na individuálnu 
    rekreáciu,                                                                                                                 7,20

d/ samostatne stojace  garáže a samostatné  stavby  hromadných  garáží a 
   stavby hromadných  garáží a stavby určené  alebo  používané na tieto účely 
    postavené mimo   bytových domov  v intraviláne,
     - intravilán                                                                                                              9,60    
     - extravilán                                                                                                             7,20
                  
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace  energetike, stavby slúžiace
   stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,             35,00

           
f/ stavby  na ostatnú  podnikateľskú a zárobkovú činnosť,  skladovanie  
   a administratívu,             70,00

g/ ostatné stavby   7,20

  3/  Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 2 písm. a), b), c), g),  tohto všeobecne 
záväzného nariadenia  sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 1  Sk za každý aj začatý m2 

zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.

  4/  Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 2  písm. e), f), tohto všeobecne 
záväzného nariadenia  sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 3  Sk za každý aj začatý m2

zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia.



Čl. III
D A Ň   Z  B Y T O V

§ 5
Sadzba dane

   1/  Ročná sadzba dane z bytov stanovená zákonom je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru.

   2/  Správca dane zvyšuje ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v § 5 ods. 1 tohto všeobecne 
záväzného nariadenia  v katastrálnom území Stará Turá takto:

          Sk
a/  byt  
     - intravilán                                                          4,00
     - extravilán                                  3,00

b/  nebytové priestory                     20,00

Čl. IV.
§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

   1/  Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:

- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na     
podnikanie, využívané výlučne pre potreby neziskovej činnosti

- pozemky, na ktorých sú cintoríny
- pozemky, na ktorých sú močiare
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

               
   2/  Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb  na:
- stavby    vo vlastníctve  právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 
podnikanie ,  využívané výlučne pre potreby neziskovej činnosti 
- stavby   slúžiace  školám,  školským  zariadeniam a zdravotníckym  zariadeniam,    
zariadeniam  na  pracovnú  rehabilitáciu  a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou    
schopnosťou, stavby užívané  na účely sociálnej pomoci .

   3/  Pozemky uvedené v odseku 1 a stavby uvedené v odseku 2 sú oslobodené od dane, len 
ak sa nevyužívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom. Ak sa 
podmienky na oslobodenie od dane vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená len táto 
časť.

   4/  Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov takto:
   a/ 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené      
a ide o pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne 
financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami 
a kamením,  pásy  pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie
   b/ 50 % z daňovej povinosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi 
alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky  slúžia výhradne na ich osobnú potrebu



   c/ 100% z daňovej povinnosti na  pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na 5 
rokov nasledujúcich po roku, v ktorom začali vykonávať samostatne hospodáriaci roľníci  
poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť

   5/  Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov  takto:
    a/ 50 %  z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, ktorých využitie je obmedzené 
z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom 
pozemku
    b/ 100 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve, občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov,  ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie
   c/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej 
núdzi a občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
  d/ 100 % z daňovej povinnosti  na garáže s nebytové priestory v bytových domoch slúžiace 
ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre 
motorové vozidlo používané na ich dopravu

   6/ Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia dane 
z pozemkov, stavieb, bytov a garáží od dane  je 70 rokov.

Čl. V
§ 7

Daňové priznanie

   1.Daňovník dane z nehnuteľností podľa zákona č.582/2004 Z.z. a tohto VZN je povinný 
prvýkrát podať daňové priznanie do 28.februára 2005 a zároveň preukázať nárok na 
oslobodenie alebo zníženie dane okrem daňovníkov, ktorým oslobodenie a úľavy zostávajú 
v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie, a to:
  - oslobodenie  od domovej dane podľa vyhlášky  Ministerstva financií č.14/1968 Zb.   o úľa-
   vách na domovej dani v znení neskorších predpisov

- oslobodenie od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g/  a oslobodenie od 
dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností 
v znení neskorších predpisov.

   2. V ďalších rokoch je povinný podať daňové priznanie do 31.januára toho zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť alebo ak nastali zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie dane. Zároveň s daňovým priznaním je povinný preukázať nárok 
na oslobodenie alebo zníženie dane.

  3. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.



Čl. VI
§ 8

Vyrubovanie dane

     Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.

Čl. VII
§ 9

Platenie dane

   1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná
 a/ Na rok 2005:

- ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach:
20% dane  do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, 30% dane do 30.septembra 
a 50% dane do 30.novembra 2005

- v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach najneskôr do 15 dní odo dňa 
doručenia  platobného výmeu, do 30.júna, do 30. septembra a do 30. novembra 2005.

  Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a právnickej osobe 5000 Sk, je 
splatná naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
   Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené.
b/ V ďalších  rokoch:

- ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach:
  20% dane do 30.júna, 30% dane do 30.septembra a 50% dane do 30.novembra bežného roka,  
  na ktorý sa daň vyrubuje.
      -  v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach najneskôr do 31.marca, do 
30.júna, do 30.septembra a do 30.novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
   Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a právnickej osobe 5000 Sk, je 
splatná naraz do 31.marca. 
   Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené, a to do 31.marca.

   2/ Vlastník nehnuteľností, ktorý v priebehu roka  vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom 
dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane  začínajúc mesiacom nasledujúcim po 
dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.

Čl. VIII
§ 10

Záverečné ustanovenia

   1/  Dňom 31.12.2004 sa zrušuje VZN č.9/2003 o uplatňovaní dane z nehnuteľností na území 
mesta Stará Turá.
   2/  Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 
o dani z nehnuteľností na rok 2005 uzniesolo  dňa 16.12.2004.
   3/  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2005
   
V Starej Turej, dňa 30.11.2004
                                                                                                                .............................

Ing.Ján Kišš
                                                                                                                   primátor mesta


