
 

            
 

                  

 

               MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA 

 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA Č. 592,  
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, 

o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení 

VZN č. 535  

 

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“) 

 

Čl. 1 

 

1. V čl. 4 sa ods. 2 mení nasledovne: 

„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 

0,3 eur/m2 pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zák. č. 382/2044 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.“ 

 

2. V čl. 6 sa dopĺňa ods. 3 s nasledovným znením: 

„(3) Koeficient k ročnej sadzbe dane zo stavieb v katastrálnom území Trnava 

a v katastrálnom území Modranka pre jednotlivé druhy stavieb uvedených v čl. 6 ods. 

1, ak sú neudržiavanými stavbami: 

a) stavbami, ktoré vlastník riadne neudržiava podľa osobitného predpisu a stavebný 

úrad mu vo verejnom záujme právoplatne nariadil, aby sa v určenej lehote a za 

určených podmienok postaral o nápravu podľa osobitného predpisu, pričom 

vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil,  

b) stavbami, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby podľa 

osobitného predpisu, čím ohrozujú alebo obťažujú užívateľov alebo okolie stavby 

a stavebný úrad ich vlastníkovi právoplatne nariadil uskutočniť nevyhnutné úpravy 

na stavbe, pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil,  

c) závadnými stavbami ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb podľa osobitného 

predpisu, ak ich nemožno hospodárne opraviť a stavebný úrad vlastníkovi 

právoplatne nariadil odstránenie stavby podľa osobitného predpisu, pričom vlastník 

túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil, 

 je vo výške 10.“ 



  

 

 

  

Čl. 2 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 

 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r. 

    primátor mesta Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 22. 09. 2022 

Vyvesené dňa: 26.09.2022 

Zvesené dňa: 11.10.2022  


