
 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva (ďalej len „VZN“) predkladáme v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 582/2004 Z. z.“).  

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 

priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky 

vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré 

obec prenajala podľa osobitného zákona. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa 

rozumie:  

a) umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja jedla 

a nápojov,  

b) umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja 

(komerčný predaj) alebo vystavenie tovaru resp. ponuky služieb pred prevádzkarňou, 

c) umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja na trhovom mieste 

zriadenom alebo povolenom Mestom Trnava, 

d) umiestnenie cirkusov a varieté, atrakcií ľudovo-technickej zábavy a iných atrakcií, 

e) zriadenie skládky voľne položeného stavebného materiálu, 

f) umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, 

g) umiestnenie lešenia, 

h) umiestnenie zariadení staveniska a skládok materiálu všetkého druhu v rámci zariadenia 

staveniska, 

i) akcia komerčného typu (reklamná,  akcia so vstupným, umiestnenie dočasného exteriérového 

sedenia počas konania akcie), 

j) rozkopanie zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby inžinierskych 

sietí (plánované údržby inžinierskych sietí sú tie, na ktoré bolo vydané  povolenie stavebným 

úradom), 

k) zriadenie trhového miesta  za účelom predaja výrobkov a poskytovania služieb.  

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti 

s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.  

 

Pôvodné VZN obsahuje viac miestnych daní a vzhľadom k tomu, že niektoré dane sa môžu 

upravovať len k 1. januáru bežného roka, bolo navrhnuté vyčleniť tie dane, ktoré sa môžu 

upravovať aj v priebehu roka. Zmeny v predkladanom VZN sa týkajú predovšetkým  úpravy 

sadzby dane a  spôsobu vyjadrenia sadzby dane tak, aby bola vyjadrená v eurách/m2/deň, teda 

tak ako ukladá zákon.  

Predkladaný návrh VZN obsahuje nasledovné zmeny oproti pôvodnému: 
 

- zjednotiť základnú sadzbu dane na 0,40 eura/m2/deň pre celé územie mesta (súčasná 

základná sadzba za užívanie verejného priestranstva je  pre centrálnu mestskú zónu 

0,3319 eura/m2/deň a pre ostatné lokality mesta 0,1991 eura/m2/deň), 
 

- zvýšiť sadzby dane z dôvodu, že posledné úpravy sadzby miestnych daní boli v roku 

2012, 
 

- zaviesť miestnu daň za akciu komerčného typu, 
 

- vypustiť miestnu daň za prenosné reklamné zariadenia z dôvodu súladu s predkladaným 

návrhom Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v 

znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, 

VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 

o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a 

zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava, 



 

- vypustiť miestnu daň za  umiestnenie zberných nádob na odpad v CMZ pre právnické 

a fyzické osoby, ktoré podnikajú na území mesta, pretože tento poplatok rieši VZN č. 

526 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
 

- zjednotiť sadzby dane za konkrétne užívanie verejného priestranstva na jednotnú sadzbu 

v eurách/m2/deň (doteraz bola konkrétna sadzba rôzna podľa počtu dní užívania 

verejného priestranstva). 

 

 

Dôvodom zvýšenia  sadzieb bolo objektíve zhodnotenie rizík legislatívnych zmien (schválená 

novela zákona o dani  príjmov fyzických osôb, obedy zadarmo)  a Mesto Trnava chce  naďalej 

zabezpečiť zdroje na služby, ktoré v rámci svojich kompetencií samosprávy poskytuje a udržať 

rozvoj mesta Trnava minimálne na rovnakej úrovni ako v súčasnosti. Mesto Trnava zvyšovalo 

sadzby na daniach, ktoré sú predmetom tohto VZN  naposledy v roku 2012. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

 

NÁVRH 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA, 

 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
 
Dátum vyvesenia návrhu VZN:     11. 11. 2019  
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:   21. 11. 2019 
 

 
 
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 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto VZN sa upravujú miesta, ktoré sú verejným priestranstvom, osobitné spôsoby ich 

užívania a sadzba dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“), náležitosti 

oznamovacej povinnosti, možnosti oslobodenia od daňovej povinnosti. 

 
 

Čl. 2 

Predmet dane 

 
 Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva. Pojem verejné priestranstvo je 

definovaný v § 30 zákona ods. 2 zákona.   

 

Čl. 3 

                                Miesta, ktoré sú verejným priestranstvom 

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

mesta Trnava, ktoré nie sú predmetom prenájmu podľa Obchodného alebo Občianskeho 

zákonníka. 

 

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. 
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Čl. 4 

Osobitné užívanie verejného priestranstva 

 

Osobitným užívaním verejného priestranstva v zmysle tohto VZN je: 

a) umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja 

jedla a nápojov 

b) umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja 

(komerčný predaj) alebo vystavenie tovaru resp. ponuky služieb pred prevádzkarňou, 

c) umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja na 

trhovom mieste zriadenom alebo povolenom Mestom Trnava, 

d) umiestnenie cirkusov a varieté, atrakcií ľudovo-technickej zábavy a iných atrakcií 

e) zriadenie skládky voľne položeného stavebného materiálu a tuhého paliva, 

f) umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, 

g) umiestnenie lešenia, 

h) umiestnenie zariadení staveniska a skládok materiálu všetkého druhu v rámci 

zariadenia staveniska, 

i) akcia komerčného typu (reklamná,  akcia so vstupným, umiestnenie dočasného 

exteriérového sedenia počas konania akcie),  

j) rozkopanie zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávania plánovanej údržby 

inžinierskych sietí (plánované údržby inžinierskych sietí sú tie, na ktoré bolo vydané  

povolenie stavebným úradom), 

k) zriadenie trhového miesta - trhovisko na Spartakovskej ul. v Trnave, za účelom 

predaja výrobkov a poskytovania služieb. 

 

Čl. 5 

Sadzba dane 

 

(1) Sadzby dane sa stanovujú za každý aj začatý m² užívaného verejného priestranstva a každý 

aj začatý deň. 
 

(2) Základná sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je  0,40 eura/m²/deň 
 

Od tejto základnej sadzby sa líšia sadzby za konkrétne užívanie verejného priestranstva: 
 

a) užívanie podľa  čl. 2 písm. b) c) e) f) g) tohto VZN     0,40 eura/m²/deň 

 
 

b) užívanie podľa čl. 2 písm. a) tohto VZN     10 eur/m2/deň 

 

c) užívanie podľa čl. 2 písm. d) tohto VZN 

kategória  do 100 m2 ............1 euro/m2/deň 

          kategória nad 100 m2 ...........0,80 eura/m2/deň 

 

d) užívanie podľa čl. 2 písm. h) tohto VZN   (zariadenie staveniska počas doby výstavby 

určenej projektom a posúdenej mestským úradom) 0,20 eura/m²/deň 

 

 



e) užívanie podľa čl. 2  písm. i) tohto VZN    (akcie komerčného typu) 

kategória     do 20 m2  ......................  50 eur/m2/deň 

kategória   nad 20 m2 do 50 m2  .......  25 eur/m2/deň 

kategória   nad 50 m2 do 100 m2  .....  10 eur/m2/deň 

kategória nad 100 m2 do 300 m2  .....    5 eur/m2/deň 

kategória nad 300 m2  do 500 m2  .....   3 eur/m2/deň 

kategória nad 500 m2  ......................    2,50 eura/m2/deň   

f)   užívanie podľa čl. 2  písm. j) tohto VZN  

      (plocha rozkopávky zelene, vrátane plochy skládky vykopanej zeminy a dotknutej  

zelene) 

kategória do 10 m² .............................. 0,30 eura/m2/deň 

kategória od 10 m2 do 25 m² ................0,25 eura/m2/deň 

kategória od 25 m2 do 50 m² ................0,20 eura/m2/deň 

  kategória nad 50 m² .............................0,10 eura/m2/deň. 

 
g)  užívanie podľa čl. 2  písm. k) tohto VZN 

trhový stôl zastrešený s uzamknutým pultom - 1,35 eura/m²/deň 

predajný stánok uzatvorený a zasklený – 0,40 eura/m²/deň. 

 

čl. 6 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Daňovník je povinný Mestu Trnava oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a požiadať o vydanie súhlasu k 

takémuto užívaniu, okrem havárií. Užívanie verejného priestranstva bez splnenia si tejto 

povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného priestranstva. 
 

(2) Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj užívanie verejného 

priestranstva pretrvávajúce i po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené, alebo uplynutím 

doby, na ktorú sa užívanie verejného priestranstva povolilo. 

 

(3) V prípade neoprávneného užívania verejného priestranstva vyrubí Mesto Trnava daň za dobu 

neoprávneného užívania verejného priestranstva rozhodnutím. 
 

(4) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník písomne oznámi túto skutočnosť Mestskému úradu 

v Trnave do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, Mestský úrad v Trnave vráti pomernú 

časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti 

dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
 

(5) Daňovník je povinný oznámiť do 5 kalendárnych dní, že užívanie verejného priestranstva 

skončilo, zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného 

stavu. 

 

 

čl. 7 

Platenie dane 

 

(1) Mesto Trnava vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená 

daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade splátok 

dane je daň splatná v lehotách určených Mestom Trnava. 

 
 



(2) V prípade, ak užívanie verejného priestranstva podľa čl. 2 ) písm. e), f), g), h),  j) tohto VZN 

je dlhšie ako dva mesiace môže byť úhrada dane vykonávaná splátkami podľa splátkového 

kalendára a v lehotách určených v rozhodnutí. 
 

(3) Daň uvedenú v čl. 2 písm. k) tohto VZN zaplatí daňovník osobe poverenej na vyberanie dane 

priamo na trhovisku. Správca trhoviska vydáva vždy iba lístky, ktoré sú označené číslom, 

sumou, dátumom a pečiatkou. 

 

čl. 8 

Oslobodenie 

 

(1) Daň sa nevyrubuje za kultúrnu, športovú, charitatívnu, politickú, informačnú, propagačnú 

akciu, akúkoľvek z vyššie uvedených akcií bez komerčnej aktivity usporiadanú na verejnom 

priestranstve  (akcia bez vstupného alebo ak je celý výťažok z akcie venovaný na charitatívne 

alebo  verejno-prospešné účely). Daň sa tiež neplatí za akcie, ktoré  majú Mestom Trnava 

schválené osobitné organizačné zabezpečenie a ktorých organizátorom je Mesto Trnava. 
 

(2) Od dane za užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v čl. 2   písm.  e), f), g), h), j)  

tohto VZN je oslobodený záber verejného priestranstva spôsobený investičnou činnosťou 

Mesta Trnava a organizáciami založenými Mestom Trnava. 
 

(3) Od dane za užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v čl. 2   písm. e), f), g), h), j) 

tohto VZN je oslobodený záber verejného priestranstva spôsobený opravami a 

rekonštrukciami pamiatkových objektov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok. 

 

(4) Od dane za užívanie verejného priestranstva na účely uvedené v čl. 2   písm. g) tohto VZN je 

oslobodený záber verejného priestranstva pri lešení postavenom s podchodom pre chodcov po 

dobu výstavby určenej projektom. 

 

(5) Oslobodením od dane nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa čl. 7 tohto VZN. 

 

(6) Na základe žiadosti poplatníka môže primátor mesta znížiť daň za užívanie verejného 

priestranstva pri organizovaní akcie podľa čl. 2 písm. i) tohto VZN na minimálnu výšku 50 eur. 

 

Čl. 9 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Daň sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol. Splátky dane sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet 

zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení. 

 

(2) Správca dane ustanovuje, že daň za užívanie verejného priestranstva v úhrne do sumy 5 eur 

nebude vyrubovať. 

 

Čl. 10 

Účinnosť 

 

Toto VZN  nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. 

 

 


