MESTO TRNAVA
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA,
o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné
hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie
Dátum vyvesenia návrhu VZN:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:

11. 11. 2019
21. 11. 2019

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo
elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa
nemusí prihliadať.

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len VZN).

PRVÁ ČASŤ
čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je ustanoviť druhy miestnych daní vyberaných v meste Trnava
a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.
čl. 2
Druhy daní
(1) Mesto Trnava vyberá podľa tohto VZN tieto miestne dane (ďalej len „dane“):
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za nevýherné hracie prístroje,
d) daň za jadrové zariadenie.

(2) Zdaňovacím obdobím pre účely tohto VZN je príslušný kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇZ NEHNUTEĽNOSTÍ
čl. 3
(1) 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“).
DAŇ Z POZEMKOV
čl. 4
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
2
2
pozemkov v m a hodnoty pôdy za 1 m určenej podľa prílohy č. 1 zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
v znení neskorších predpisov pre jednotlivé katastrálne územia:
Katastrálne územie
Trnava
Modranka

orná pôda
2
0,9075 eura/m
2
0,9586 eura/m

trvalé trávnaté porasty
2
0,2439 eura/m
2
0,0385 eura/m

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s
chovom rýb a pre ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota 4,88 eura/m2
2
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m a hodnoty pozemku
2
zistenej na 1 m podľa zák. 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,
ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
2
2
pozemkov v m a hodnoty pozemkov za 1 m určenej podľa prílohy č. 2 zák.
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení neskorších predpisov takto:
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Stavebné pozemky

2

5,31 eura/m
2
5,31 eura/m
2
5,31 eura/m
2
53,11 eura/m
2

čl. 5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov v katastrálnom území Trnava a v katastrálnom území
Modranka je zo základu dane určeného v čl. 4 tohto VZN za:
v%
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

1,25
1,50
1,50

1,25
1,50

DAŇ ZO STAVIEB
čl. 6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb v katastrálnom území Trnava a v katastrálnom území
2
Modranka za každý aj začatý m zastavanej plochy je za:
v eurách
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáží
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod
zemou
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

1,00

0,50
0,80
1,30
1,30
1,30

5,00

5,00
5,00
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(2) Ročné sadzby dane podľa ods. 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o príplatok
2
0,10 eur za každý aj začatý m zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné a podzemné
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (prízemia).
DAŇ Z BYTOV
čl. 7
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov v katastrálnom území Trnava a v katastrálnom území Modranka
2
za každý aj začatý m podlahovej plochy je za:
v eurách
a) byt
1,00
b) nebytový priestor určený na garážovanie
1,00
c) nebytový priestor
5,00
čl. 8
Oslobodenie od dane z nehnuteľností a zníženie dane z nehnuteľností
(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane o 75 %
a) u pozemkov, okrem stavebných pozemkov, v katastrálnom území Trnava
a v katastrálnom území Modranka, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi
alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu,
b) u stavieb na bývanie a bytov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi,
fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve
fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu.
(3) Daňovník si uplatní nárok podľa ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) na zníženie dane alebo
oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní (ďalej len
„Priznanie...“) na to zdaňovacie obdobie, na ktoré daňovníkovi prvýkrát vzniká nárok na
zníženie dane alebo oslobodenie od dane, a to najneskôr v lehote na podanie Priznania...
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie
obdobie zaniká.
Daňovníci, ktorí si uplatňujú nárok na zníženie z titulu hmotnej núdze, musia o zníženie
požiadať každoročne.
V prípade vlastníctva viacerých garáží alebo nebytových priestorov slúžiacich ako garáž sa
uvedené zníženie dane vzťahuje iba na jednu garáž alebo jeden nebytový priestor slúžiaci
4

ako garáž.
(4) Daňovník je povinný predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane (napr.
potvrdenie o výške príjmov všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti, preukaz ŤZP
a ŤZPS, občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu, rozhodnutie o bezvládnosti, ŠPZ
auta).
(5) Daňovníkom, ktorým patrí zníženie dane podľa ods. 2 písm. a) až c) v prípade
spoluvlastníctva sa znižuje daň o výšku prislúchajúcu na ich spoluvlastnícky podiel.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
čl. 9
Predmet dane
Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
čl. 10
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
čl. 11
Základ dane
Základom dane je počet psov.
čl. 12
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane za jedného psa sa stanovuje takto:
v eurách
a) v bytových domoch na území celého mesta
35,00
b) pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v bytových domoch, ktorého
jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok 7,00
c) v rodinných domoch
10,00
d) pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v rodinných domoch,
ktorého jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný
alebo vdovský dôchodok,
7,00
e) v podnikateľských objektoch
50,00
5

(2) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
čl. 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 9 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.
(2) Správca dane vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak
daňovník nepodá čiastkové priznanie k tejto dani, najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
čl. 14
Oslobodenie
(1) Od dane je oslobodený:
a) pes, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
b) pes, ktorého vlastní dôchodca s preukázanými príjmami na hranici životného minima,
c) pes, ktorý má zloženú záchranársku skúšku,
d) pes, adoptovaný z útulku, ktorý je na území mesta Trnava. Toto oslobodenie sa vzťahuje
na dvanásť mesiacov platenia dane, odo dňa adoptovania psa v zmysle adopčnej zmluvy.
(2) Oslobodenie podľa ods. (1) písm. a) až d) musí držiteľ psa uplatniť a podmienky preukázať
do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie.
(3) Oslobodenie od dane zaniká ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJ E
čl. 15
Predmet dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
čl. 16
Daňovník
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Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
čl. 17
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
čl. 18
Sadzba dane
Sadzba dane je 165 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
čl. 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací
prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane
k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
(2) Správca dane vráti pomernú časť dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k tejto dani,
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
čl. 20
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
Správca dane ustanovuje rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie nevýherných hracích prístrojov:
(1) Daňovník je povinný označiť nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom
s uvedením týchto identifikačných údajov: obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa,
sídlo, IČO, miesto prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený, dátum
umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, druhové označenie
a výrobné číslo nevýherného prístroja, identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja.
(2) Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích
prístrojov v rozsahu údajov podľa ods. (1).

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
7

čl. 21
Predmet dane
Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia
v jadrovom reaktore a vyrába sa elektrická energia1 (ďalej len jadrové zariadenie) a to aj po časť
kalendárneho roka.
čl. 22
Daňovník
Daňovníkom dane je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky
a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia2 na výrobu elektrickej energie.
čl. 23
Základ dane
Základom dane je výmera katastrálneho územia Trnava a katastrálneho územia Modranka v m²,
ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového
dozoru Slovenskej republiky3. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.
čl. 24
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,0013 eura za m² územia mesta Trnavy.
čl. 25
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.
čl. 26
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný v lehote do 30 dní od začatia skúšobnej prevádzky jadrového
zariadenia túto skutočnosť oznámiť Mestskému úradu v Trnave.
(2) Daňovník je povinný v lehote do 30 dní odo dňa trvalého ukončenia výroby elektrickej
energie v jadrovom zariadení oznámiť zánik daňovej povinnosti Mestskému úradu v Trnave.
(3) Daň za jadrové zariadenie vyrubí Mesto Trnava do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok.

§ 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2
§ 5 ods. 3 písm. b) a c) a § 19 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z. z.
3
§ 4 ods. 1 písm. e) a § 28 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
1
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(4) Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(5) Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa čl. 23 a sadzby dane
podľa čl. 24.

ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
čl. 27
Vyrubenie dane
Správca dane ustanovuje, že ak z „Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ vyplynie daňová povinnosť za daň
z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy troch eur,
nebude daň vyrubovať.
čl. 28
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje je splatná na
základe rozhodnutia vydaného správcom dane.
čl. 29
Zrušovacie a prechodné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší:
a) VZN č. 390 o dani z nehnuteľností,
b) VZN č. 407, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností,
c) VZN č.436, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností v znení
VZN č. 407,
d) VZN č. 409 o miestnych daniach,
e) VZN č. 437, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 409 o miestnych daniach.
(2) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3) Vznik a zánik daňovej povinnosti a práva a povinnosti s tým spojené vzniknuté do
nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa budú posudzovať podľa doterajších predpisov.
čl. 30
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

9

