Všeobecne záväzné nariadenie obce
o dani z nehnuteľnosti, o dani za psa, o dani za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje
číslo 2/2019
O b e c T r s t i c e v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zákona číslo 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4 až 6, §8 ods. 2 a 4,
§12 ods. 2 a 3, §16 ods. 2 a 3, §17 ods. 2 až 4 a 7, §22 až 27, §30až 34, §77 až 82, §98, 98b od.5,
§99e ods.9 a §103 ods.1,2,5 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona u s t a n o v u j e

§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1. Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach podľa §11 ods. 4 písm. d, zákona č. 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že b nadväznosti na §
98 zákona č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza sa s účinnosťou
od 1. januára 2020 daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné automaty.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
na území obce Trstice od zdaňovacieho obdobia roku 2020.

§2
DAŇ Z POZEMKOV
Správca dane ustanovuje na území obce Trstice hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v €/ m2 za
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ornú pôdu 0,7820 €/ m2
stavebné pozemky 18,58€/ m2
zastavané plochy, záhrady, ostatné plochy 1,85 €/ m2
hospodárske lesy 0,05€/ m2
rybníky 3,88€/ m2
predajný stánok 18,58€/ m2
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§3
SADZBA DANE
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Trstice tieto ročné sadzby daní z pozemkov
orná pôda, ovocné sady, vinice, trvalý trávny porast 0,40%,
záhrady 0,40%,
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60%,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb, ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,80%,
e) stavebné pozemky 0,60%,
f) predajný stánok 1,00%.

a)
b)
c)
d)

§4
DAŇ ZO STAVIEB
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Trstice ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavenej plochy
a) 0,08 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,15 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre pre vodné
hospodárstvo, využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,40 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu,
d) 1,44 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
e) 0,8 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu,
f) 0,60 € za ostatné stavby.
2. Správca dane určuje príplatok za podlažie 0,033/ m2 za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia pre všetky druhy stavieb.

§5
DAŇ Z BYTOV
Ročná sadzba dane za byty a nebytové priestory v bytových domoch na území obce
Trstice za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu sa určuje na výšku 0,08 €.
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§6
DAŇ ZA PSA
Predmet a základ dane
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom
psa.
2. Ročná sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok na 2,- €/ pes.
3. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov, a zaniká posledným dňom
mesiaca v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
4. Daňovník po vzniknutí daňovej povinnosti má povinnosť do tridsiatich dní vyzdvihnúť
evidenčné číslo psa a po zániku daňovej povinnosti evidenčné číslo do tridsiatych dní
odovzdať na obecnom rade správcovi dane.

§7
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Predmet dane
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktoré predajné automaty prevádzkuje.
3. Správca dane určuje sadzbu dane za jeden predajný automat za kalendárny rok takto:
I. kategória (do 10 kusov) vo výške 66,- €
II. kategória (nad 10 kusov) vo výške 126,- €
4. Daňovník v písomnom oznámení určí:
a) typ automatu,
b) miesto prevádzkovania,
c) evidenčné číslo,
d) meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku,
e) adresu prevádzkovateľa,
f) dobu prevádzkovania.

§8
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
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2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty,
c) iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Správca dane určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok
164,- €.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania, ktorú je daňovník povinný
oznámiť správcovi do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť
zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi písomne správcovi dane
najneskôr do 30 dní od dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť
dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
6. Daňovník je povinný oznámiť:
a) typ prístroja,
b) miesto prevádzkovania,
c) evidenčné číslo,
d) meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku,
e) adresu prevádzkovateľa,
f) dobu prevádzkovania.

§10
OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb na
pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce.
2. Správca dane ustanovuje, že daňovú povinnosť do 5,- € nebude vyrubovať.

§11
PLATENIE DANÍ A POPLATKOV
V prípade ak výška dane alebo poplatku presahuje čiastku 50,- €, správca dane umožňuje na
základe požiadavky daňovníka platenie vyrubenej dane v štyroch rovnakých splátkach a to:
a)
b)
c)
d)

prvá splátka do 31. 5.
druhá splátka do 31. 7.
tretia splátka do 30. 9.
štvrtá splátka do 30. 11.

4

§12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dňom účinnosti tohto VZN nariadenia o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani
za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje sa zrušuje VZN č. 2/ 2012.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Trstice sa na tomto VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa,
dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje uzniesla na zasadnutí
dňa
11.12.2019 unesením č. 2/XII/2019

§13
ÚČINNOSŤ
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2020.

Mgr. Eva Kaczová
starostka obce Trstice

Návrh VZN vyvesený: 22.11.2019
Návrh VZN zvesený: 10.12.2019
Návrh VZN schválený: 11.12.2019
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2020
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