-1VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Trstín dňa: 14.12.2018
VZN zvesené dňa:
Obecné zastupiteľstvo v Trstíne na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona o miestnych daniach“) yydáva pre územie Obce Trstín toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 73/2018

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Trstín

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobne upravuje podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území Obce Trstín.
(2) Obec Trstín na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje
g) daň za jadrové zariadenie
(3) Obec Trstín na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Správu miestnej dane a miestneho poplatku vykonáva Obec Trstín na svojom území, ktoré
tvorí katastrálne územie Trstín prostredníctvom Obecného úradu Trstín.
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
(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“)
Článok 3
DAŇ Z POZEMKOV
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Obce Trstín v členení podľa § 6 ods.
1 zákona o miestnych daniach.
(2) Hodnota pozemkov pre určenie základu dane podľa jednotlivých druhov sa ustanovuje
takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,4537 eura/m2
trvalé trávne porasty
0,0454 eura/m2
b) záhrady
1,85 eura/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
1,85 eura/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,1659 eura/m2
e) stavebné pozemky
18,58 eura/m2
(3) Ročná sadzba dane pre jednotlivé druhy pozemkov sa ustanovuje takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
0,41%
b) záhrady
0,50 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,54%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,35%
e) stavebné pozemky
0,45%
Článok 4
DAŇ ZO STAVIEB
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) 0,100 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
b) 0,100 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby užívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 1,000 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,266 eura za samostatne stojace garáže
e) 0,266 eura za stavby hromadných garáží
f) 0,266 eura za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
g) 2,000 eurá za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,
h) 1,660 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
i) 0,664 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
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DAŇ Z BYTOV
(1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,134 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
Článok 6
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
(1) Podľa miestnych podmienok v Obci Trstín sa znižuje daň z pozemkov u týchto
pozemkov:
o 30% daň z pozemkov skupiny záhrady a zastavané plochy, ktorých vlastníkmi sú
fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
(2) Podľa miestnych podmienok v Obci Trstín sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto
pozemky:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia
bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy
telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na
rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod
elektrickej energie a vykurovacích plynov,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(3) Podľa miestnych podmienok v Obci Trstín sa znižuje daň zo stavieb a daň z bytov
u týchto stavieb:
o 30% daň zo stavieb na bývanie a daň z bytov vo vlastníctve fyzických osôb
v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Článok 7
DAŇ ZA PSA
(1) Sadzba dane sa stanovuje na 6,70 eura za jedného psa a kalendárny rok.
(2) Podľa miestnych podmienok v Obci Trstín sa znižuje daň za psa o:
50% ak sú vlastníkmi psa osamele žijúci dôchodcovia.
Článok 8
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve Obce Trstín, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej
dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom
území obce
b) vybudované chodníky, vjazdy k rodinným domom, upravené plochy, parkoviská,
parky, verejná zeleň na celom území obce,
c) autobusové nástupištia, športový areál,
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(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v Obci Trstín sú:
a) parkovisko pri Cholerskom cintoríne – pozemok parc. č. 3109
b) parkovisko pri cintoríne v Hájičku – pozemok parc. č. 3107
c) parkovisko vo dvore obecného úradu – pozemok parc. č. 370/2
d) parkovisko pri futbalovom ihrisku TJ Sokol Trstín – pozemok parc. č. 700
e) parkovisko pri kultúrnom dome 68/9
f) priestory individuálne schválené starostkou Obce Trstín.
(3) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý i začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je nasledovná:
a) 0,83 eura za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
a predajného zariadenia
b) 0,17 eura za umiestnenie stavebného zariadenia
c) 1,65 eura za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
d) 0,33 eura za umiestnenie skládky
e) 0,0331 eura za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
f) 0,33 eura za vrak motorového vozidla
g) 0,10 eura za umiestnenie posedenia s občerstvením na vyhradenom priestore
priľahlom k reštauračnému zariadeniu v letnej sezóne od 15.5. do 30.9. kal. roku.
(4) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu v Trstíne najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Trstíne skutočnosť, že osobitné
užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do
pôvodného stavu.
Článok 9
DAŇ ZA UBYTOVANIE
(1) Sadzba dane je 0,07 eura na osobu a prenocovanie.
(2) Prevádzkovateľ je povinný zaregistrovať sa na Obecnom úrade v Trstíne
najneskôr v deň začatia činnosti v poskytovaní služieb prechodného ubytovania.
(3) O ubytovacej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „Knihe ubytovaných“
Kniha ubytovaných musí mať povinne očíslované strany a musí obsahovať:
- údaje o platiteľovi dane a prevádzkovateľovi, ktorý poskytuje službu prechodného
ubytovania
- názov a miesto zariadenia prechodného ubytovania
- meno a priezvisko ubytovaného
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu ubytovaného
- miesto trvalého pobytu ubytovaného
- dátum príchodu a odchodu – počet prenocovaní ubytovaného
- výšku zaplatenej dane za ubytovanie a číslo účtovného dokladu o zaplatení.
Knihu ubytovaných je povinný prevádzkovateľ predložiť ku kontrole a overeniu
správnosti vedených údajov pred začiatkom poskytovania služieb prechodného
ubytovania a vždy na výzvu správcu dane.
(4) Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia,
v hotovosti a v eurách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami:
- číslo pokladničného dokladu
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- kto vystavil pokladničný doklad a kto prijal zaplatenú daň
- komu bol vystavený pokladničný doklad a kto zaplatil daň
- počet prenocovaní
- výška zaplatenej dane
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá pokladničný doklad vystavila.
Pokladničný doklad o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať 10 rokov od
vystavenia pre daňové účely.
(5) Pokladničné doklady označené sériou a číslom zabezpečí Obecný úrad Trstín, ktorý ich
zaeviduje do evidencie prísne zúčtovateľných tlačív a vydá ich platiteľovi dane, ktorý ich
prevzatie potvrdí podpisom. V prípade ak platiteľom je právnická osoba o vystavení
dokladov rozhodne správca dane.
(6) Prevádzkovateľ ako platiteľ dane odvádza daň obci nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne obecného úradu, pričom obdrží potvrdenie o zaplatení
dane v podobe príjmového pokladničného dokladu.
b) bezhotovostným prevodom na účet obce vo VÚB, a.s., pobočka Trnava, expozitúra
Smolenice, č. účtu 8524-212/0200.
Platiteľ dane (prevádzkovateľ) je povinný zaplatenú daň odviesť obci štvrťročne, a to do
10. dňa po uplynutí štvrťroka.
Článok 10
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
(1) Sadzba dane je:
a) 67,- eur za jeden predajný automat a kalendárny rok
b) 332,- eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba tovaru obsahuje
alkohol a cigarety.
(2) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne obce
b) bezhotovostným prevodom na účet obce vo VÚB, a.s., pobočka Trnava, expozitúra
Smolenice, č. účtu 8524-212/0200
(3) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo, druh, typ, názov predajného automatu
b) deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu
c) obsah skladby ponúkaného tovaru
d) miesto umiestnenia predajného automatu
e) účasťou evidencie sú platné doklady výrobcu k predajnému automatu
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole alebo na obecný úrad v
Trstíne v lehote stanovenej vo výzve.
Článok 11
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
(1) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná:
a) 664,- eur za elektronický hrací prístroj na počítačové hry
b) 332,- eur za mechanický hrací prístroj – biliard
c) 100,- eur za mechanický hrací prístroj – stolný futbal
d) 100,- eur za mechanický hrací prístroj – stolný hokej
e) 67,- eur za mechanický hrací prístroj – šípky
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tohto ustanovenia.
(2) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne obce
b) bezhotovostným prevodom na účet obce vo VÚB, a.s., pobočka Trnava, expozitúra
Smolenice, č. účtu 8524-212/0200.
(3) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo, druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja
b) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja
c) deň začatia prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja.
Článok 12
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
(1) Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru. Výmera
katastrálneho územia Obce Trstín je 26 185 612 m2.
(2) Zastavané územie Obce Trstín sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením:
JE V-2 v pásme nad 2/3 polomeru.
Tým je Obec Trstín miestne príslušnou pre správu dane.
(3) Sadzba dane za jadrové zariadenie v zmysle odseku 4 tohto ustanovenia je:
0,0006 eura/m2.
(4) Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne
alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Trstíne. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov
prevádzkovateľa, IČO, DIČ, sídlo alebo adresu prevádzkovateľa, číslo povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia, vydaného – kedy a kto povolenie vydal, identifikáciu
jadrového zariadenia ako názov jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet
reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe
elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.
Článok 13
POPLATOK
(1) Sadzba poplatku je:
a) 0,0547 eura za osobu a kalendárny deň, interval vývozu je 1 x za 14 dní.
b) 0,0176 eura za liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pre
podnikateľov a právnické osoby pri zavedenom množstvovom zbere; interval vývozu
je 1 x za 14 dní. Obec vyrúbi poplatok rozhodnutím na základe ohlásenia o počte
zberných nádob používaných pre množstvový zber, v ktorom je uvedená aj informácia
o počte vývozov za rok.
c) 0,015 eura za kilogram drobného stavebného odpadu
(2) Hodnota koeficientu pri množstvovom zbere je 1.
(3) Zníženie a odpustenie poplatku
Na základe písomnej žiadosti doručenej na obecný úrad obec za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce poplatok
zníži o 50% - ak bude predložený jeden z nasledovných dokladov:
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vykonáva prácu v zahraničí
potvrdenie o ubytovaní v internátnom zariadení alebo o nájme mimo obce v súvislosti
s návštevou školy, alebo potvrdenie o návšteve školy.
odpustí - ak bude predložený jeden z nasledovných dokladov:
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo nemocenskom zariadení
potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, v prípade prechodného pobytu v inej obci
Tieto preukázateľné doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. V dokladoch
musí byť uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia
poplatku. Úľavu je možné uplatniť, len v prípade trvalého pobytu poplatníka.
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Článok 14
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Trstín prostredníctvom
starostky obce a poverených zamestnancov Obce Trstín.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór Obce Trstín
Článok 15
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Daňovník dane z nehnuteľností podľa tohto VZN je povinný podať daňové priznanie
prvýkrát do 31. januára 2019.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Trstín sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Trstíne dňa 13.12.2018, uznesením č. 13.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Trstín č. 66/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trstín zo dňa 07.12.2016.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Trstín č. 73/2018 nadobúda účinnosť dňom
01.01.2019.

V Trstíne dňa 13.12.2018
Peter Hlávek
starosta obce
v.r.
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v Obci Trstín: 28.11.2018
Návrh VZN zvesený: 13.12.2018

