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 Obec Ďurďoš, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 3. zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o 
obecnom zriadení“) a v súlade s ustanoveniami zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto: 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 

NARIADENIE OBCE ĎURĎOŠ 

 

č. 2/2022 

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za technický komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady na území Obce Ďurďoš  

 

 

Čl. I 

Úvodne ustanovenia 

 

 Toto VZN upravuje výšku miestnych daní a miestneho poplatku za technický 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Ďurďoš 

 

Čl. II 

Druhy daní a poplatkov 

 

Obec Ďurďoš vyberá na tieto miestne dane a poplatky: 

a) daň z nehnuteľnosti 

b) daň za psa 

c) poplatok za technický komunálny odpad 
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Čl. III 

Daň z nehnuteľnosti 

 

1) DAŇ Z POZEMKOV 

- správca dane ustanovuje na území obce Ďurďoš hodnotu pozemku, ktorou sa pri 

výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku m2 za: 

 

Pol. obsah dane hodnota (€) 
Sadzba 

dane 

A orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné savy 0,1616 1 

B trvalo trávnaté porasty 0,0268 0,5 

C záhrady 1,3277 0,5 

D lesné pozemky 0,0945 0,9 

F zastavené plochy a nádvoria 1,3277 0,5 

H ostatné plochy 1,3277 0,5 

 

 

2) DAŇ ZO STAVIEB 

- správca dane ustanovuje na území obce Ďurďoš 

Pol. obsah dane 
Základ 

dane 

A Stavby na bývanie 0,132 

B Poľnohospodárske stavby 0,066 

C chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,1   

D samostatne stojace garáže 0,066   

G priemyselné stavby 0,5   

H Stavby na podnikanie 0,73 

I Ostatné stavby 0,2 
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3) OSLOBODENIE OD DANE 

- správca dane ustanovuje na území obce Ďurďoš: 

o  žiadne oslobodenie dane (iba podľa zákona 582/2004 Z.z.) 

o  neposkytuje žiadne zľavy 

 

4) MINIMÁLNY POPLATOK 

- správca dane ustanovuje na území obce Ďurďoš, minimálny poplatok vo výške 3,00 € 

 

Čl. IV 

Daň za psa 

 

Obec Ďurďoš ustanovuje sadzbu dane za psa: 

Prvý pes:        5 € 

Druhý pes:  12 € 

každý ďalší pes: 25 €  

 

- daň za psa neplatí vtedy ak sa pes používa pre sprevádzaní zdravotne postihnutej 

osoby alebo inak postihnutej osoby 

 

Čl. V 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Obec Ďurďoš ustanovuje sadzbu poplatku za poplatku za technický komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady: 

a) pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom vo výške 0,04 za osobu 

a kalendárny deň, t.j. 17 € za osobu a kalendárny rok 

b) pre právnickú osobu, ktorý používa priestory na území obce Ďurďoš vo výške 80 € na 

kalendárny rok 

c) osoba, ktorý má trvalý pobyt, no nezdržiava sa na obci má práv požiadať o zľavu vo 

výške 50% ročného poplatku. 
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Čl. VI 

Miestny poplatok – pohrebné 

 

Obec Ďurďoš ustanovuje sadzbu poplatku na rok 2022 vo výške 5€ 

 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

Týmto VZN sa ruší predchádzajúce VZN č. 06/2021 o miestnych poplatkoch za technický 

komunálny odpad. 

 

 

 

        
         ................................. 

Dátum: 22.11.2022         Ing. Miroslav Mikeľ 

         Starosta obce Ďurďoš 

 

Vyvesené 22.11.2022  Zvesené: ...................  

 

Zverejnené na www.durdos.sk 
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