Mesto Trstená v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) a ustanoveniami
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 v len „zákon č. 582/2004
Z. z.“) v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017
o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy miestnych daní, jednotlivé sadzby
miestnych daní, náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia, spôsob, formu a miesto pre
zaplatenie daní, ako aj ďalšie náležitosti vyberania daní na území mesta Trstená.
§2
Druhy miestnych daní
Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Trstenej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 99
ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. Mesto Trstená z a v á d z a s účinnosťou od 01. januára
2018 na území mesta Trstená a v prislúchajúcich katastrálnych územiach Ústie nad Priehradou,
Osada, Oravské Hámre tieto miestne dane:
a) daň za užívanie verejného priestranstva
b) daň za ubytovanie
PRVÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§3
Predmet dane
1. Správca dane určuje miesta verejných priestranstiev na účely tohto všeobecne záväzného
nariadenia:
- parc. č. 1377/1, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Trstená (sídlisko Západ)
- parc. č. 6703/1, ostatné plochy, k. ú. Trstená (športový areál Kľozov)
- parc. č. 221, 226/1, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Trstená (plocha pri dome
kultúry)
- parc. č. 14254/4, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Trstená (Námestie M. R.
Štefánika)
2. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva je:
- umiestnenie zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií.
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§4
Sadzba dane
Umiestnenia zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií:
a) zastavané plochy a ostatné plochy
do 10 dní
0,034 eur/m2/deň,
najmenej 16,60 eur/deň
2
od 11 dní
0,050 eur/m /deň,
najmenej 23,24 eur/deň
b) ihriská
do 10 dní
od 11 dní

0,034 eur/m2/deň,
0,056 eur/m2/deň,

najmenej 9,96 eur/deň
najmenej 19,92 eur/deň

§5
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný vopred oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva Mestu Trstená, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti písomne.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 6
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,340 eura na osobu a prenocovanie.
§ 7
Oslobodenie
Správca dane ustanovuje oslobodenie pre:
a) nevidomú osobu, bezvládnu osobu, držiteľa preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutý)
a jeho sprievodcu,
b) osobu od 65 rokov veku,
c) príbuzných v priamom rade a súrodencov prevádzkovateľa alebo jeho manželky (manžela) a
manželia týchto osôb a ich deti,
d) deti v školách prírody a ich pedagogickí pracovníci,
e) deti v letných táboroch (organizované skupiny) a ich vedúci.
§ 8
Vyberanie dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
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2. Platiteľ dane je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v
ubytovacom zariadení - knihu ubytovaných hostí, alebo elektronickú evidenciu ubytovaných,
ktorú je povinný predložiť kedykoľvek ku kontrole zamestnancovi správcu dane.
§ 9
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daň za ubytovanie vyberá a ručí zaň právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prechodné
ubytovanie poskytla. Daň za ubytovanie sa vyberá aj formou zúčtovateľných daňových
blokov, ktoré si vyzdvihne ručiteľ dane na Mestskom úrade v Trstenej, oddelení mestského
majetku pred poskytnutím ubytovania.
2. Platiteľ dane je povinný podať na MsÚ, oddelenie mestského majetku písomné
oznámenie/priznanie o počte ubytovaných hostí a výške dane, podľa vydaných daňových
blokov, alebo evidencie kníh ubytovaných, alebo elektronickej evidencie ubytovaných za
predchádzajúci štvrťrok a bez vyrubenia uhradiť daň na účet mesta, alebo v hotovosti do
pokladne MsÚ do 15 dní po ukončení štvrťroka.

TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 24. novembra
2017.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesením č.
317/XII/2017 dňa 12. decembra 2017.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta Trstená dňa 13. decembra 2017.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2018.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta
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