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Obecné zastupiteľstvo v Trstenom pri Hornáde podľa § 6 ods. 2/1/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 6,§ 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, 
§ 17 ods. 2,3,4 a 7, § 98 a § 29, a § 36, a § 51, a § 59 a § 83  zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“)  sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie). 
 
 

 
§ 1 

Základné  ustanovenia 
 
  Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o miestnych daniach stanovuje zavedenie  miestnych 
daní a miestneho poplatku, zásady, podmienky a povinnosti platenia a vyberania daní a poplatku, sadzby 
a formy platenia, vznik a zánik daňovej a poplatkovej  povinnosti, ohlasovaciu povinnosť na území obce 
Trstené pri Hornáde v zdaňovacom období roku 2020. 
 
 

§ 2 
Obec Trstené pri Hornáde vyberá tieto miestne dane 

a tento miestny poplatok 
 

Čl. I) daň z nehnuteľnosti 
Čl. II) daň za psa 
Čl. III) daň za užívanie verejného priestranstva 
Čl. IV) daň za predajné automaty 
Čl. V) daň za nevýherné hracie prístroje 
Čl. VI) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 

 
Čl. I  

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
 

D a ň  z  p o z e m k o v 
 

§ 3 
Základ dane 

 
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé 
trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená  vynásobením výmery pozemkov v m2  
a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. . 
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné 
pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty 
pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona 582/2004 Z.z. 



3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  je hodnota 
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 
1m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník v daňovom priznaní 
nedoloží ohodnotenie zdaňovaného lesného pozemku uplatní pri výpočte hodnotu pozemku uvedenú 
v ods. 4, písm. d tohto paragrafu. 
4. Hodnota pozemkov v eurách za m2  v kat. ú. obce Trstené pri Hornáde je nasledovná: 
  a)   0,4109 €  pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 
  b)   0,0826 €  trvalé trávnaté porasty 
  c)   1,85 €  záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
  d)   0,0932 lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné  
        hospodársky využívané vodné plochy  
  e)  18,58 €  stavebné pozemky, pozemky na ktorých sa nachádzajú transformačná stanice alebo  
       predajný stánok 
  

§ 4 
Sadzba dane 

 
1. Správca dane z pozemkov určuje  pre  všetky druhy pozemkov na území obce Trstené pri Hornáde  
ročnú sadzbu dane z pozemkov  0,35 % . 
 

 
 

D a ň  z o  s t a v i e b 
 

§ 5 
Základ dane. 

 
1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 . Zastavanou plochou sa rozumie 
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy 
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby 
 

 

§ 6 

Sadzba dane 
 
1. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby  takto: 
  a) 0,073 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  
  b) 0,073€   za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby    
      využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú    
      administratívu 
  c) 0,139 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 
  d) 0,192 € za samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží  
       umiestnené pod zemou, 
  e) 0,365 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby  
      využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
  f) 0,730 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  



      a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
  g) 0,225 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a až f 
2. Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb správca dane určuje príplatok  
za podlažie 0,036 € za m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 
 

D a ň  z  b y t o v 
 

§ 7 
Základ dane 

 
1. Základom dane z bytov  v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor 
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby je výmera podlahovej plochy bytu 
a nebytového priestoru v m2.      

 

§ 8 
Sadzba dane 

 
2. Ročná sadzba dane z bytov je 0,073 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 
priestoru v bytovom dome. 
 
 

 

§ 9 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
 1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje : 
        a)  pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 
             podnikanie, ak pozemky nie sú prenajímané na podnikateľské účely, 
        b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma    
             hygienickej ochrany vodných zdrojov, 

  c)  lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia     
     výchovnej ťažby ( prvej prebierky ), 

 2. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov vo výške: 
         a) 50% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené     
             vzhľadom na podkopanie ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem    
           hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich     
           postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným emisným zaťažením na pozemky  
           rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho  
           rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany  
          prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových  
          II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej  
           vegetácie na nelesných pozemkoch, s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,  
  
3. Správca dane od dane zo stavieb a  bytov oslobodzuje: 

   a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo      



       zriadené na podnikanie, 
 
4. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške: 

 a) 30% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších  
     ako 70 rokov k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 
 

5. Správca dane ustanovuje, že daň do sumy 3 €  nebude vyrubovať. 
 

 

Čl. II 
DAŇ ZA PSA 

 
§ 10 

 
1. Daň za psa staršieho ako 6 mesiacov platí fyzická a právnická osoba, ktorá psa chová od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci odkedy sa pes drží. 
2. Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa a fyzická alebo právnická osoba      
ktorá je držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.  
3. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti.  
4. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia 
5. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu roka, daň sa platí pomernou časťou.   
6. Sadzba dane je 6 €. ročne za jedného psa. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa 
u toho istého daňovníka. 
7. Od dani sú oslobodení na základe písomnej žiadosti dôchodcovia, ktorí poberajú starobný dôchodok 
nad 62 rokov k 1.1.zdaňovacieho obdobia, ktorí žijú osamelo bez ekonomicky činnej osoby doručenej na 
OcÚ v Trstenom pri Hornáde  
do 31.1. zdaňovacieho obdobia, alebo do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti , ak táto vznikne  
v priebehu roka.  
8. Podmienky pre chov a držanie psov, povinnosti chovateľov  a sankcie upravuje  
VZN 1/2009 obce Trstené pri Hornáde o chove a držaní psov na území obce. 
 
 
 

Čl. III 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
§ 11 

 
1. Daň za užívanie verejného priestranstva platia právnické a fyzické osoby za osobitné užívanie    
verejného priestranstva v obci Trstené pri Hornáde na základe povolenia. 
2. Verejné priestranstvo v obci tvoria : 
-všetky  miest. komunikácie, verejná zeleň, priestor pred Obecný úradom,  a iný priestor, ktorý je 
 majetkom obce alebo v správe obce. 
 V pochybnostiach je obec oprávnená rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné priestranstvo. 



3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä: 
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie obchodu a služieb 
b) umiestnenie stavebného zariadenia, prístreškov, ktoré neslúžia na podnikateľskú činnosť 
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 
d) umiestnenie skládky odpadov tuhých palív a stavebných materiálov 

 
 
4.  Daň sa neplatí: 

a) kultúrnu a športovú akciu bez vstupného alebo akciu, z ktorej je celý výťažok určený na 
charitatívne a verejnoprospešné účely 

b) za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie 
vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie 

c) za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe povolenia obce Trstené 
pri Hornáde, a to počas výstavby pri odstraňovaní porúch zariadení a inžinierskych sieti 

d) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hod. od jej založenia a verejné 
            priestranstvo uvedie do pôvodného stavu 
5. Sadzby za užívanie verejného priestranstva sa stanovujú takto: 

a) 0,16 € za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva za každý aj neúplný deň, 
okrem prvého dňa, na účely uvedené ods. 2 písm. a) a písmeno b) tohto nariadenia 

b) za umiestnenie zar. cirkusu, lunaparku a iných atrakcií sadzba dane je 0,01 € za m2 na deň 
c) za ambulantný predaj – 0,16 € za m2 na deň 
d) za umiestnenie skládky tuhých palív a stavebného materiálu na kratší čas ako 3 dni činí  

daň 0,16 €  za každý aj neúplný m2  a každý aj neúplný deň, okrem prvého  
dňa v prípade užívania verejného priestranstva dlhšie ako 3 dni 0,03 € za m2 na deň 

6. Za umiestnenie skládky odpadu je sadzba dane 1,6 € za m2 na deň. 
7. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva až do dňa, kedy daňovník       
oznámi na obecnom úrade, že užívanie verejného priestranstva skončilo a priestranstvo bolo uvedené   
do pôvodného stavu. 
8. Daňovník, ktorý chce začať užívať verejné priestranstvo je povinný oznámiť správcovi dane  užívanie     
verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
9. Obec vyrubí daň  rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti      
rozhodnutia 

 
Čl. IV 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
 

§ 12 
 

1   Daň sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej predajné automaty), ktoré po   
vložení príslušného množstva mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo           
platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar. 
2.  Daň platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje.  
3.  Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku     
daňovej povinnosti.  
4.  Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia     



právoplatnosti rozhodnutia 
6.  Od dane sú oslobodené predajné automaty na: 

a) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb 

7.  Sadzba dane je 33 € ročne za predajný automat obsahujúci skladbe ponúkaného tovaru     
najviac 10 druhov tovaru a 66 € ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi  tovaru.  
Sadzba poplatku sa  zvyšuje až na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje    
tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.  
8.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa  
predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho     
prevádzkovanie  v priestoroch prístupných verejnosti  
9.  Daňovník je povinný viesť knihu prevádzky, /začiatok a koniec prevádzkovania prístroja, atesty,    
výrobné číslo prístroja, identifikačné údaje daňovníka/                                                                           
10.Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: 

a) názov prevádzkovateľa, 
b) adresa prevádzkovateľa, 
c)  dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, 

 
 

Čl. V 
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 
§ 13 

 
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, 
pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných 
verejnosti 
2. Daň platí osoba, ktorá prístroj prevádzkuje.  
3. Sadzba dane je 33 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. 
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj 
začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 
5. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane  do 30 dní odo    
dňa vzniku daňovej povinnosti.  
6. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia    
právoplatnosti platobného výmeru    
7. Daňovník je povinný viesť knihu prevádzky, /začiatok a koniec prevádzkovania prístroja, atesty,   
výrobné číslo prístroja, identifikačné údaje daňovníka/                                                                           
 
8 . Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: 

c) názov prevádzkovateľa, 
d) adresa prevádzkovateľa, 
c)  dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 

   
 
 
 



Čl. VI 
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
§14 

Poplatok 
 

1. Obec ukladá miestny poplatok za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek komunálneho odpadu 
a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na 
ktoré sa vťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce okrem 
elektroodpadov, použitých batérií, akumulátorov, papiera, plastov, skla, kovov, obalov a neobalov, na 
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.  
 
Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce 
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, 
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na 
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania 

 
3. Ak má niektorí z vyššie uvedených poplatníkov v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,      
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. 
Ak má poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnený užívať alebo       
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo    
prechodného pobytu. 
Poplatníkom nie je osoba, ktorá  

- je prechodne ubytovaná v ubytovacom zariadení na území obce  
- je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu s poplatníkom 

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: 
a) vlastník nehnuteľností, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak 

ide o bytový dom, poplatok  vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený 
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí oznámi to obci písomne 
do 31. 1. bežného roka, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu do konca januára bežného 
roka, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu rozhodnutím, ktorý poplatok 
pre obec vyberie,  

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ). 
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník  
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 
6. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných       
členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich, poplatník ktorý nie je spôsobilý na právne úkony 
v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti 



poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia 
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. 
7. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná  
oznámiť písomne obci. 

§ 15 
Sadzba poplatku 

 
1.Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad je: 0,055 €  za osobu a kalendárny deň. 
2.Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je: 0,030 € za kilogram odpadu. 
Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. (Túto skutočnosť preukazuje dokladom, že 
poplatok uhradil obci na ktorej území sa zdržiaval, čestným prehlásením, ak sa zdržiaval mimo Slovenskej 
republiky,) 
3. Poplatok pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov je: 
súčin sadzby poplatku, počet kalendárnych dní v zdaňovacom období  a ukazovateľa dennej produkcie        
komunálnych odpadov. Správca poplatku stanovuje koeficient 1. 
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období určí správca poplatku z údajov     
rozhodujúcich na určenie poplatku     
4. Údaje rozhodujúce na určenie poplatku; 

a) priemerný počet zamestnancov neznížený o počet zamestnancov s trvalým alebo prechodným 
pobytom  na území obce 

b) priemerný počet miest na poskytovanie reštauračných, kaviarenských alebo iných pohostinských 
služieb, ak poplatník takéto služby poskytuje 

 
§ 16 

Ohlásenie 
 

1. Poplatník je povinný ohlásiť písomne obci: 
    -   do 30dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok alebo, 
    -   do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti alebo, 
    -   do 30 dní odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už             
         ohlásených údajov nasledujúce: 

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu 
(ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom právnická osoba alebo fyzická osoba – 
podnikateľ aj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania identifikačné číslo 
(IČO). 

b) Identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona  
      č. 582/2004 Z.z.  
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona č.582/2004 Z.z., spolu s ohlásením 

predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje 
2. Obec poplatok vráti  za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže  dokladom, že poplatok uhradil obci     
na ktorej území sa zdržiaval alebo čestným prehlásením, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo     
nezdržiaval na území obce. 
 
 

 



§ 17 
Splatnosť poplatku 

 
1. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 

§ 18 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Daňovník a poplatník je povinný na výzvu správcu dane a poplatkov spolupôsobiť v daňovom  
a poplatkovom konaní, podať potrebné vysvetlenia a predložiť doklady, ktoré má a ktoré správca    
označí za potrebné. 
2. Na konanie vo veciach daní a poplatkov sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní. 
3. Na kontrolu dodržiavania a plnenia ustanovení tohto VZN je oprávnený kontrolór obce, poslanci      
OZ a poverení pracovníci obecného úradu. 
4. Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec Trstené pri Hornáde, pričom miestne dane a 
poplatok     
 sa uhrádzajú na jej účet alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu v Trstenom pri Hornáde. 

 
 

§ 19 
Záverečné  ustanovenia 

 
 1.Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku     
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde  č. 4/2018   
  zo dňa 13.12.2018 
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Trstené pri Hornáde dňa ............. 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce Trstené pri 
Hornáde.  
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                Starosta obce 
                                                                                                      Trstené pri Hornáde 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Trstené pri Hornáde. 
 
 

 
O Z N Á M E N I E 

 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č.7/2019. 

 
 
 
 
 
          Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 
6/2019 (ďalej len VZN )  
 
- v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 
                                                        PSČ 044 11 
alebo 
 
- ústne do zápisnice na obecnom úrade v Trstenom pri Hornáde v úradných hodinách  
 
 
 
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. 
Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia návrhu VZN : 21. 11. 2019. 
 
 
 
 
 

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN :  od 21. 11. 2019  do 05. 12. 2019.  
 

 
 

 
                                                                                                   ------------------ 
                                                                                                   Starosta  obce 
                 Trstené pri Hornáde 


