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VŠEOBECNE Z ÁV ÄZNÉ NA RI A DENI E
O B CE TR S ŤA NY
č. 3/2019
O dani z nehnuteľnosti, o dani za psa, o dani z užívania verejného priestranstva a
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Trsťanoch v súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a
4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 22 až § 29, § 30 až § 36, § 98, 98b ods. 5,
§ 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e miestne dane a
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PRVÁ ČASŤ
§1
Druhy miestnych daní
1. Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva
2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
"poplatok")

DRUHÁ ČASŤ
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb
DAŇ Z POZEMKOV
§3
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Trsťany hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu
dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu
0,1042 € /m2,
b) trvalé trávne porasty
0,0182 € /m2 ,
c) záhrady
0,0132 €/m2,
d) zastavané plochy a nádvoria
0,0132 €/m2,
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e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy– na základe znaleckého posudku. Podľa zákona o
dani z nehnuteľností sa daňou z pozemkov zdaňujú len tie lesné pozemky, ktoré sú v
lesnom hospodárskom pláne vedené ako hospodárske lesy.
Pri lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy, je podľa § 5 ods. 2 zákona o dani
z nehnuteľností základom dane z pozemkov cena pôdy určená vynásobením skutočnej
výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2 podľa vyhlášky Ministerstva financií
SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie
práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov – § 15
ods. 6 až 11.
f) stavebné pozemky
0,132 €/m2.
§4
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Trsťany je pre všetky druhy pozemkov 1%.
DAŇ ZO STAVIEB
§5
Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo
podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilotmi. Na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
§6
Základ dane
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
nezapočítavajú prečnievajúce časti strešnej konštrukcie stavby.
§7
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Trsťany, sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy
a) 0,10 €/m2 - za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,067 €/m2 - za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,20 €/m2 - za stavby záhradkárskych chát a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,27€/m2 - za samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží,
e) 0,309/m2 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ,
f) 0,67€/m2 - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
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g) 0,20 €/m2 - za ostatné stavby.
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie
0,050 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§8
Výpočet dane zo stavieb
1. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5 a ročnej sadzby dane zo stavieb
podľa § 6 tohto VZN.
2. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5
a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 6 ods. 1 zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží
a príplatku za podlažie podľa § 6 ods. 2 tohto VZN. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane
zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
§9
Oslobodenie od dane z zníženie dane
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje :
- Pozemky na ktorých sú cintoríny, verejne prístupne parky a športoviská.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb vo výške:
- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
§ 10
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti
1. Daň z nehnuteľnosti, vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím spoločne s daňou za
psa ak nie je ustanovené v zákone inak.
2. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ak nie je ustanovené v zákone inak.
3. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením alebo dedením správca dane vyrubí rozhodnutím
pomernú časť dane z nehnuteľnosti vydražiteľovi alebo dedičovi, začínajúc mesiacom v ktorom
vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak správca dane
nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu
k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľnosti dedičovi začínajúc
mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia.
4. Ak je vyrubená daň z nehnuteľnosti vyššia ako 33.000 eur, správca dane určí platenie tejto dane
najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených
správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
5. Dodatočným priznaním k dani z nehnuteľnosti nie je možné meniť účel využitia stavby.
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TRETIA ČASŤ
§ 11
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzbu dane v súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje obec Trsťany
za 1 psa / kalendárny rok 9 €
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
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 mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie
vlastníka psa (resp. držiteľa) menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa,
jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp.
držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
8. Daň za psa obec vyrubí platobným výmerom.
§ 12
Starostlivosť o psov
1. Vlastník alebo držiteľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa platných právnych
predpisov, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky MP SR č.123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat
a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
2. Každý držiteľ psa je povinný zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie psa proti besnote
podľa § 17 ods. 5 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Očkovaniu podliehajú
všetci psi starší ako 3 mesiace.
3. Dbať, aby chovom psa neboli narúšané vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť
nad mieru primeranú pomerom obťažovaní susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými výkalmi.
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ŠTVTÁ ČASŤ
§ 13
Daň za užívanie verejného priestranstva
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
Trsťany, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné a všetky vedľajšie komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu
b/ obecný park a pozemok pri zvonici, pozemky pred a za obecným úradom
c/ všetky nezaknihované parcely v intraviláne obce.
§ 14
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku
a iných atrakcií
c/ umiestnenie skládky
d/ trvalé parkovanie súkromným alebo firemným autom
§ 15
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 alebo parkovacie miesto.
§ 16
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená v eurách za každý aj začatý m 2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň na:
0,67 €/ m2/ deň - pre právnické osoby a
0,34 €/ m2/ deň - pre fyzické osoby
§ 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
2. Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
3. Daňovník je povinný tiež ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na
výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane.
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4. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Trsťanoch skutočnosť, že osobitné užívanie
verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
5. Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorazovo do pokladne obecného úradu
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinnosti na Obecnom úrade v Trsťanoch,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní týždennými alebo 3 mesačnými
splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane
na Obecnom úrade v Trsťanoch pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

PIATA ČASŤ
§ 18
Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len Poplatok) sa platí
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je neustanovené inak, 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 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.
§ 19
1. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
2. Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí:
a/ vlastník nehnuteľností : ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
§ 20
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §18 ods.2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
§ 21
Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. ust. §77 a
zákona č. 79/2015 o odpadoch, podľa ktorého od 1.1.2016 má obec zaviesť množstvový zber pre
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zmesový komunálny odpad a množstvový zber drobný stavebný odpad nasledovne:
A) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
1. Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa vykonáva v obci firmou KOSIT a.s.
Košice raz za dva týždne, t.j. 26 krát za rok. Podľa §81 ods.1 zákona č.582/2004 Z.z. obec
vyrúbi poplatok platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie t.j. od 1.1. do 31.12.bežného
roka
vo výške 15 € na osobu /rok a to:
a/ pre poplatníka podľa §18 ods.2 písm. a) nariadenia počas ktorého má alebo bude mať
poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť
užíva, alebo je oprávnený užívať.
b/ fyzická osoba, vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti (záhradkári, chatári, chalupári)
c/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
d/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
2. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa §1 odseku 2 písm. b)
alebo písm. c.) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo podnikania alebo
miesto podnikania, IČO,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach / ak je
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona
o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
3. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
4. Zníženie a odpustenie poplatku.
4a) Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce predložením niektorého z nasledovných
dokladov:
a) u študentov predložením potvrdenia o návšteve vysokej školy formou denného štúdia, resp.
strednej školy alebo dokladu, preukazujúceho ubytovanie študenta mimo územia obce
Trsťany,
b) dokladu od zamestnávateľa o výkone práce mimo obce Trsťany alebo o zaplatení poplatku
v mieste výkonu práce,
c) dokladu o ubytovaní mimo obce Trsťany alebo o zaplatení poplatku v mieste ubytovania
d) dokladu o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, resp. v inom
zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom,
e) iných hodnoverných dokladov preukazujúcich dlhodobý pobyt mimo obce Trsťany, v ktorých
bude uvedené obdobie pobytu.
Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia.
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4b) Správca dane v zmysle § 82 ods. 3) zákona o miestnych daniach na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníži na 50% na základe písomnej žiadosti
poplatníka
a) pre osamelo žijúcich dôchodcov nad 75 rokov na základe žiadosti,
b) pre osamelo žijúcich manželov nad 75 rokov na základe žiadosti.
Poplatník môže požiadať o zníženie poplatku v zmysle § 29 ods.2) a ods.3) písomne v lehote
od 1. januára do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
5. Poplatok obec vyrubuje Rozhodnutím, resp. platobným výmerom a splatnosť poplatku je 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Splatnosť poplatku je splatná do 31.3.bežného roka
A) Množstvový zber drobného stavebného odpadu
V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza
v hotovosti, o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad. Obec Trsťany
stanovuje poplatok vo výške 0,030 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
§ 22
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Trsťany prostredníctvom starostu
a povereného pracovníka obce Trsťany
2. Postavenie povereného pracovníka obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór
obce Trsťany.
3. Miestnu daň podľa §1 ods.2 písm. a) b) c) tohto nariadenia možno zaviesť, zrušiť, zmeniť
sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri
poplatku podľa § 4 tohto nariadenia možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať
o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia
poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
4. Umožňuje sa právnickým, fyzickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej len
„právnickým a fyzickým osobám“) uplatňovať výkon svojich práva plnenie svojich povinnosti
vo vzťahu k Obci Trsťany elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci
elektronicky a elektronickej komunikácie obce voči právnickým a fyzickými osobami v rozsahu
právomoci obce podľa osobitných predpisov.
Elektronické služby zabezpečuje prostredníctvom špecializovaného portálu na
webovom sídle : www.dcom.sk ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na
webovom sídlo – www.slovensko.sk.
Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec poskytuje, ako aj ich popis
a návod na ich používanie sú uvedené v tomto bode.
Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie
a autentifikácie podľa zák. o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách
nie je uvedené inak.
Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch obce vyžaduje
písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa
osobitného predpisu (napríklad § 17 a násl. Zákona o eGovernmente).
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§23
Záverečné ustanovenie
1. Správcom dane je obec Trsťany.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení o daní z nehnuteľnosti na rok 2020 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo obce Trsťany dňa 16.12.2019 uznesením č.56/2019.
.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, o dani z psa,
o dani za užívanie verejného priestranstva a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady sa zrušuje VZN č.3/2018 o dani z nehnuteľností, o dani za psa o dani za
užívanie verejného priestranstva, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2019 zo dňa 21.11.2018.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

V Trsťanoch: dňa 29.11.2019

Ing. Rudolf Pupala
starosta obce
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