
 

 

      
 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 

TRNAVA 

 

    VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 552 

 
 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

 
 

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 § 36 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 pre účely uloženia dane za užívanie verejného priestranstva v podmienkach Mesta 

Trnava (ďalej len ,,Mesto“) ustanovujú miesta, ktoré sú verejným priestranstvom, osobitné 

spôsoby užívania verejného priestranstva, sadzby dane, náležitosti oznamovacej povinnosti 

a oslobodenia od dane v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „Zákon“). 

 

Čl. 2 

Verejné priestranstvo 

Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN považujú všetky verejnosti prístupné pozemky 

na území mesta vo vlastníctve Mesta. 

 

Čl. 3 

Spôsoby osobitného užívania verejného priestranstva 

Osobitným užívaním verejného priestranstva v zmysle tohto VZN je : 

a) umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na vykonávanie ambulantného predaja 

jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste, vrátane nebalenej zmrzliny, 

alebo na poskytovanie pohostinských a reštauračných služieb a služieb rýchleho 

občerstvenia a stravovania, 

b) umiestnenie predajného zariadenia, alebo zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 

ambulantného predaja, alebo ambulantných služieb iných, ako uvedených v písm. a), 

c) umiestnenie cirkusov, varieté, lunaparkov alebo zábavných atrakcií, 

d) umiestnenie skládky materiálov alebo palív, 

e) umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, 

f) umiestnenie lešenia, 

g) umiestnenie zariadení staveniska, stavebného materiálu, stavebných výrobkov, 

dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočnenie stavby, 

h) umiestnenie dočasného zariadenia, exteriérového sedenia, drobného mobiliáru alebo 

prvkov drobnej architektúry pred trvalou prevádzkou; umiestnenie dočasného 
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zariadenia, exteriérového sedenia, drobného mobiliáru alebo prvkov drobnej 

architektúry počas konania predajnej, reklamnej alebo propagačnej akcie s výberom 

vstupného alebo bez výberu vstupného; užívanie verejného priestranstva počas konania 

predajnej, reklamnej alebo propagačnej akcie s výberom vstupného alebo bez výberu 

vstupného, 

i) užívanie verejného priestranstva s výnimkou miestnych komunikácií (§4b zákona           

č. 135/1961 Zb.) z dôvodu rozkopávky určenej šírkou a dĺžkou výkopu za účelom 

umiestnenia alebo opravy podzemných rozvodov inžinierskych sietí vrátane plochy 

uloženia vykopanej zeminy; s výnimkou odstránenia poruchy alebo havárie rozvodov 

a verejných sietí v zmysle § 30 ods. 3 Zákona, 

j) užívanie verejného priestranstva za účelom politickej kampane. 

 

Čl. 4 

Sadzba dane 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je: 

a) podľa čl. 3 písm. b), d), e), f) tohto VZN.....................................................0,40 €/m²/deň 

b) podľa čl. 3 písm. a) tohto VZN 

b1) užívanie podľa čl. 3 písm. a) tohto VZN, ak z oznámenia daňovníka vyplýva zámer 

osobitného užívania verejného priestranstva v trvaní, ktoré nepresiahne 90 

kalendárnych dní, vrátane ......................................................................8,33 €/m2/deň 

b2) užívanie podľa čl. 3 písm. a) tohto VZN, ak z oznámenia daňovníka vyplýva zámer 

osobitného užívania verejného priestranstva v trvaní, ktoré presiahne 90 

kalendárnych dní ...................................................................................0,50 €/m2/deň 

c) podľa čl. 3 písm. c) tohto VZN 

c1) pri zábere do 100 m2 ..............................................................................1,00 €/m2/deň 

c2) pri zábere nad 100 m2 ............................................................................0,80 €/m2/deň 

d) podľa čl. 3 písm. g) tohto VZN.....................................................................0,20 €/m²/deň 

e) užívanie podľa čl. 3 písm. h) tohto VZN 

e1) pri zábere od 0,1 m2 do 10,00 m2 ..........................................................10,00 €/m2/deň 

e2) pri zábere od 10,01 m2 do 100,00 m2 ......................................................5,00 €/m2/deň 

e3) pri zábere od 100,01 m2 do 300,00 m2 ....................................................2,00 €/m2/deň 

e4) pri zábere od 300,01 m2 do 500,00 m2 .....................................................1,25 €/m2/deň 

e5) pri zábere od 500,00 m2 .........................................................................0,60 €/m2/deň 

f) užívanie podľa čl. 3 písm. i) tohto VZN 

f1)  pri zábere do 10,00 m² ...................................................................0,30 €/m2/deň 

f2) pri zábere od 10,01 m2 do 25,00 m² .......................................................0,25 €/m2/deň 

f3)  pri zábere od 25,01 m2 do 50,00 m² .......................................................0,20 €/m2/deň 

f4)  pri zábere od 50,00 m² ............................................................................0,10 €/m2/deň 

g) podľa čl. 3 písm. j) tohto VZN ...................................................................10,00 €/m2/deň 

 

Čl. 5 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 

1. Daňovník v oznámení zámeru osobitného užívania verejného priestranstva správcovi 

dane uvedie: 

a) fyzická osoba identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 

dátum narodenia a údaje rozhodujúce pre určenie dane v rozsahu miesto užívania 

verejného priestranstva, spôsob užívania verejného priestranstva, dobu užívania 

verejného priestranstva určenú na dni (každý aj začatý deň), rozsah užívania verejného 

priestranstva určený na m2 (každý aj začatý m2) a dôvod oslobodenia od dane, pokiaľ 

si daňovník uplatňuje oslobodenie podľa tohto VZN, 

b) fyzická osoba – podnikateľ identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, miesto 

podnikania, IČO a údaje rozhodujúce pre určenie dane v rozsahu miesto užívania 
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verejného priestranstva, spôsob užívania verejného priestranstva, dobu 

užívania verejného priestranstva určenú na dni (každý aj začatý deň), rozsah užívania 

verejného priestranstva určený na m2 (každý aj začatý m2) a dôvod oslobodenia od 

dane, pokiaľ si daňovník uplatňuje oslobodenie podľa tohto VZN, 

c) právnická osoba identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a údaje 

rozhodujúce pre určenie dane v rozsahu miesto užívania verejného priestranstva, 

spôsob užívania verejného priestranstva, dobu užívania verejného priestranstva určenú 

na dni (každý aj začatý deň), rozsah užívania verejného priestranstva určený na m2 

(každý aj začatý m2) a dôvod oslobodenia od dane, pokiaľ si daňovník uplatňuje 

oslobodenie podľa tohto VZN. 

2. Mesto ako správca dane povoľuje osobitné užívanie verejného priestranstva, prípadne 

určuje podmienky osobitného užívania rozhodnutím o vyrubení dane. 

 

Čl. 6 

Podmienky platenia dane 

Daňovník môže uhradiť daň v hotovosti v pokladni správcu dane, bezhotovostným prevodom 

prostredníctvom peňažného ústavu alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom 

ústave. 

 

Čl. 7 

Oslobodenie 

1. Od dane za užívania verejného priestranstva je oslobodené osobitné užívanie verejného 

priestranstva: 

a) na kultúrnu, športovú, charitatívnu alebo verejno-prospešnú akciu, usporiadanú ako 

neziskovú akciu alebo akciu bez výberu vstupného (akcia nekomerčného charakteru), 

b) na akcie, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely, 

c) na akcie s osobitným užívaním verejného priestranstva podľa čl. 3 písm. a), b), c) a h) 

tohto VZN, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa Mesto alebo so súhlasom 

Mesta Mestom založená alebo zriadená právnická osoba, 

d) na akciu s osobitným užívaním verejného priestranstva podľa čl. 3 písm. d), e), f), g), 

i) tohto VZN, ktorých užívanie je spôsobené investičnou alebo stavebnou činnosťou 

Mesta alebo právnickými osobami založenými alebo zriadenými Mestom, 

e) na akciu s osobitným užívaním verejného priestranstva podľa čl. 3 písm. d), e), f), g), 

i) tohto VZN, ktorých užívanie je spôsobené potrebou opravy alebo rekonštrukcie 

objektov zapísaných v zozname národných kultúrnych pamiatok podľa osobitného 

predpisu (zákon č. 49/2002 Z.z.), 

f) pri umiestnení lešenia podľa čl. 3 písm. f) tohto VZN, a to pri lešení s podchodom pre 

chodcov, po dobu činnosti vyžadujúcou umiestnenie lešenia, ktorú daňovník 

preukazuje zmluvou alebo iným preukázateľným spôsobom, 

g) pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu (zákon č. 406/2011 

Z.z.)   v prospech Mesta na podporu plnenia jeho úloh, 

h) ak daň za užívanie verejného priestranstva nepresahuje v úhrne sumu 5,00 € za celú 

dobu užívania verejného priestranstva. 

2. Oslobodením od dane nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa § 34a Zákona. 

3. Oslobodenie je daňovník si povinný uplatniť pri splnení si svojej oznamovacej povinnosti 

podľa § 34a ods. 1 Zákona a podľa tohto VZN, inak sa na oslobodenie neprihliada. 

4. V prípade nesplnenia si oznamovacej povinnosti sa oslobodenie podľa tohto VZN 

neuplatňuje. 

5. Oslobodenie od dane zaniká, ak zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo oslobodenie podľa 

tohto VZN. 

 

 



 

 

4 

 

 

             Čl. 8 

Spoločné ustanovenia 

Ak daňová povinnosť k dani a oznamovacia povinnosť vzniknú pred účinnosťou tohto VZN, 

postupuje sa podľa úpravy účinnej do nadobudnutia účinnosti tohto VZN. 

 

Čl. 9 

Zrušovacie ustanovenia  

Týmto VZN sa ruší:  

a) VZN č. 531 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, 

b) VZN č. 538, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 531 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva. 

 

Čl. 10 

Účinnosť 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

JUDR. Peter Bročka, LL.M., v.r.  

          primátor mesta 

 

 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 03.11.2020 

Vyvesené dňa 05.11.2020 

Zvesené dňa 19.11.2020 

 

 


