MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA
TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 436,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností
v znení VZN č. 407

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, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 390 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 407 (ďalej
len VZN).
čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 390 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 407 sa mení
a dopĺňa nasledovne:
1.

V čl. 4 ods. (1) sa doterajšie znenie vypúšťa a nahrádza sa znením:
„(1) Ročná sadzba dane zo stavieb v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách
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v kat. území Trnava 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)

0,35

0,25
0,64
1,03
1,03
1,03

3,50

3,50
2,00“

2. V čl. 4 ods. (3) sa za písmeno f) vkladá písmeno „g), h)“
3. V čl. 4 ods. (4) sa písmeno g) nahrádza písmenom „i)“
4. V čl. 6 ods. (3) a ods. (4) sa slovo „občan“ v každom gramatickom tvare nahrádza slovami
„fyzická osoba“ v každom gramatickom tvare.
čl. 2
Prechodné ustanovenia
(1) Daňové konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa dokončí podľa
doterajších predpisov.
(2) Ak daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vznikne do 31. decembra 2014, postupuje sa
podľa predpisov účinných do nadobudnutia zákona č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, t. j. do 14. októbra 2014.

čl. 3
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

Ing. Vladimír Butko, v. r.
primátor mesta Trnavy

Trnava, 28. 11. 2014
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