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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Trnávka
č. 4/2019 o miestnych daniach
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty

Zverejnené pred schválením: 27.11.2019
Zvesené pred schvaľovaním: 12.12.2019
Schválené: 12.12.2019 uznesením č. 41/2019
Vyvesené po schválení: 13.12.2019
Účinnosť nadobúda dňa: 01.01.2020

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky ukladania
miestnych daní na území obce Trnávka.
(2) Obec Trnávka ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň za užívanie verejného priestranstva,
b) daň za predajné automaty,
c) daň za nevýherné hracie prístroje
d) daň o miestnej dani za ubytovanie
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§2
Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Trnávka. ( a vo vlastníctve štátu v intraviláne obce Trnávka ).
(2) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(3) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva
v m2 .
(4) Sadzba miestnej dane je za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva, každý
aj neúplný deň, mesiac, resp. roka každé parkovacie miesto určená nasledovne:
a) za krátkodobé umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytnutie služieb
paušálny poplatok 2,00 €/deň. Sadzbu možno použiť len pri užívaní priestranstva na
maximálnu dobu jedného dňa,
b) za dlhodobé umiestnenie zariadenia na predaj výrobkov a poskytnutie služieb 0,200
€/m2/ deň. Sadzbu možno použiť pri užívaní priestranstva viac ako jeden deň.
c) za užívanie verejného priestranstva pre realizáciu stavieb všetkých druhov, pre
vykonávanie opráv a údržbu stavieb, pre umiestnenie stavebných zariadení na
stavebné a rekonštrukčné práce a pre skládku materiálu každého druhu poplatok
0,200€/m2 / deň,
d) za užívanie verejného priestranstva na účely stolovania kaviareň, cukráreň a pod)
poplatok:
- 0,015/m2 za deň v mesiacoch máj – október,
- 0,0075 /m2 za deň v mesiacoch november – apríl.
e) za používanie verejného priestranstva na účely parkovania motorových vozidiel pri
podnikateľských prevádzkach neschopných zabezpečiť STN 73 6110 ustanovenú
výmeru plôch statickej dopravy:
- pre motorové vozidlo do 3,5 tony 100,-€ za jedno miesto na kalendárny rok,
- pre motorové vozidlo nad 3,5 tony 300,-€ za jedno miesto na kalendárny rok.
f) za užívanie verejného priestranstva na účely umiestnenia informačného, reklamného
alebo propagačného zariadenia poplatok 0,07 eur/m2/ deň.
(5) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať
oznámenie o začatí a o ukončení užívania verejného priestranstva Obecnému úradu
Trnávka. K žiadosti o povolenia na užívanie verejného priestranstva je potrebné uviesť:
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) účel využívania priestranstva,
c) doba využívania verejného priestranstva,
d) prehlásenie žiadateľa o vrátení verejného priestranstva do pôvodného stavu.
(6) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.

3

(7) Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím a splatnosť jednorázovo v hotovosti do pokladne
obecného úradu.

§3
Daň za predajné automaty

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Správca dane určuje sadzbu dane 100,00- EUR za jeden predajný automat a kalendárny
rok
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od dňa vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote daň alebo jej pomernú časť za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, i zaplatiť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
dane do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(7) Ak dôjde k zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník
oznámi túto skutočnosť správcovi dane v lehote najneskôr 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti daňovníkovi pomernú časť dane pripadajúcu na
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(8) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Trnávke. Písomné
oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie o zániku
daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(9) Na účely daňového konania pri dani z predajných automatov je daňovník povinný viesť

4

evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom predajnom automate:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) názov a druh predajného automatu,
c) počet prevádzkových predajných automatov,
d) výrobné číslo, inventárne číslo, rok výroby automatov,
e) dátum skončenia prevádzkovania predajného automatu.
§4
Daň za nevýherné hracie prístroje

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Správca dane určuje sadzbu dane 150,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj
na kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(8) Ak dôjde k zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník
oznámi túto skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti daňovníkovi pomernú časť dane pripadajúcu na
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
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(9) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na Obecný úrad v Trnávke. Písomné
oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho automatu, miesto prevádzkovania. Písomné
oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka,
identifikáciu nevýherného hracieho automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(10) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
ohľadne nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b) miesto prevádzkovania
c) identifikačné údaje daňovníka
§5
Daň o miestnej dani za ubytovanie
Daňová povinnosť
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného
ubytovania fyzickej osobe v ubytovacom zariadení.
(2) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti obci
do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti priamo alebo poštou.
(3) Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických
osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať
strany a predložiť knihu ubytovaných obecnému úradu do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha
ubytovaných musí obsahovať:
meno a priezvisko ubytovaného,
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
trvalý pobyt,
dátum príchodu a odchodu.
Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť knihu ubytovaných pri kontrole
alebo na obecný úrad v lehote stanovenej vo výzve.
(5) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení
odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane
musí obsahovať:
číslo potvrdenia,
dátum vydania potvrdenia,
kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
počet prenocovaní,
výška zaplatenej dane,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
(4)
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(6) Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10
rokov od vystavenia potvrdenia.
(7) Obec Trnávka určuje sadzbu dane za ubytovanie 1,00 EUR na osobu a prenocovanie.
§6
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce
b) bezhotovostným prevodom na účet obce uvedený v rozhodnutí.
§7
Zrušovacie ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2012 obce Trnávka o miestnych daniach
§8
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Trnávka prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce.
§9
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ toto VZN neobsahuje podrobnú úpravu daní, poplatkov a konania platia ustanovenia
zákona o miestnych daniach a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších právnych predpisov.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Trnávka sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
Trnávka dňa 12.12.2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

Attila Horváth
Starosta obce Trnávka
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