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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

 

 
č. 26/2012 

 

 
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja sa na svojom 20. zasadnutí dňa 

12. decembra 2012, v súlade  s  ustanovením § 8 a § 11 ods. 2 písm. a)  zákona           

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia 

 

 

 

 

o určení ročnej sadzby dane z motorových vozidiel  

na území Trnavského samosprávneho kraja 

 

 

 

 

HLAVA  I. 

 

Účel 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“ ) určuje ročnú daň z motorových 

vozidiel (ďalej len „daň“) na území Trnavského samosprávneho kraja a určuje vozidlá 

oslobodené od dane a sadzby dane. 

 

 

Článok I.  

 

Základné ustanovenia 

 

 

1. Úžitkovým vozidlom sa rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4 

a) kategória M – motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami určené na  prepravu 

osôb 

b) kategória N – nákladné vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu 

nákladov 

c) kategória O – prípojné nemotorové vozidlo. 

 

2. Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. 

V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla 

rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy. 
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Článok II. 

 

Predmet dane 

 

1. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo 

kategórie M, N, a O (ďalej len „vozidlo“), ktoré je evidované v Slovenskej republike 

a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom 

dane z príjmov („ďalej len podnikanie“). 

 

2. Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo 

a) používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, 

b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré 

- nie je určené na prepravu, 

- v osvedčení o evidencii časť I. a osvedčení o evidencii časť II. je označené ako 

špeciálne vozidlo. 

 

 

Článok III. 

 

Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka 

zapísaná do obchodného registra, ktorá 

a) je ako držiteľ  zapísaná v osvedčení o evidencii časť I. a osvedčení o evidencii časť II., 

ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom je osoba, ktorá je 

zapísaná v dokladoch vozidla ako vlastník,  

b) používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I. a osvedčení o evidencii časť II., 

ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená, alebo 

zanikla, 

c) používa vozidlo, v osvedčení o evidencii časť I. a osvedčení o evidencii časť II.,  

ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie. 

 

Daňovníkom je tiež 

a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla; to 

neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň 

z motorových vozidiel, 

b) stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka, osoby s trvalým pobytom, alebo 

sídlom v zahraničí. 

 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

1. Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie. 

 

2. Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. 

 

3. Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, 

vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie. 
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4. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po 

uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto 

lehote je daň splatná. 

 

 

HLAVA  II. 

 

Článok I. 

 

Oslobodenie od dane  

 

     1. Od dane  je oslobodené vozidlo  

a) v osvedčení o evidencii časť I. a osvedčení o evidencii časť II., ktorého je ako držiteľ 

zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel, 

b) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť. 

 

 

2. Trnavský samosprávny kraj oslobodzuje od dane vozidlo, používané ako 

a) vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo 

horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej 

ochrany, 

b) vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu služieb vo verejnom záujme, 

c) vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. 

 

3. Ak sa vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy na účely podľa ods. 2 písm. b) tohto 

článku používa aj na podnikanie, daňovník je oslobodený o pomernú časť dane 

vypočítanú ako podiel kalendárnych dní celého roka znížený o počet dní používania 

vozidla na podnikanie ku kalendárnym dňom celého roka v percentách bez 

zaokrúhľovania. 

 

4. Trnavský samosprávny kraj znižuje daň u vozidla používaného na podnikanie, ktoré 

spĺňa limity úrovne EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6 podľa tabuľky v Čl. III písm. b) 

tejto Hlavy, daňovník musí preukázať splnenie normy EURO (Emisie ES/EHK) počas 

celej doby zdaňovacieho obdobia. 

 

5. Zníženie dane a oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní. 

 

 

 

Článok II. 

 

Základ dane 

 

Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm
3
 a pri úžitkovom 

vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť (ďalej 

len „hmotnosť“) v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I. a osvedčenia 

o evidencii časť II. 
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Článok III. 

 

Sadzba dane 

 

     Sadzba dane je uvedená mene v euro (€). 

 

1. Na území Trnavského samosprávneho kraja sa určujú ročné sadzby dane:  

 

a) Ročná sadzba dane pre osobné automobily podľa zdvihového objemu motora 

 

 

Zdvihový objem motora 

sadzba dane v € 
v cm3 

nad do  

  (vrátane) 

           900                                                                     64,99    

900 1 200                                                                     85,44    

1 200 1 500                                                                   117,57    

1 500 2 000                                                                   150,43    

2 000 3 000                                                                   190,96    

3 000                                                                     227,47    

 

 

b) Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá a autobusy a pre návesové jazdné  

súpravy podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav    

  

     

Počet 

náprav 

Celková hmotnosť 
Sadzba dane v € 

v tonách 

nad do Ostatné vozidlá a 

EURO 3  
základná sadzba 

EURO  4 

EURO 5 a EEV 
znížená sadzba 

EURO 6  
znížená sadzba 

 

(vrátane) 

  

1 88,35 79,96 75,96 

 

1 2 153,35 138,74 131,80 

 

2 4 230,03 208,12 197,71 

 

4 6 331,17 299,77 284,78 

 
6 8 438,89 397,27 377,40 

 

8 10 550,98 498,40 473,48 

 
10 12 658,33 595,53 565,75 

1 alebo 2 12 14 824,10 745,60 708,32 

nápravy 14 16 989,51 895,30 850,54 

 
16 18 1 155,28 1 045,01 992,76 

 

18 20 1 320,68 1 195,07 1 135,32 

 
20 22 1 540,50 1 393,71 1 324,03 

 

22 24 1 763,95 1 595,99 1 516,19 

 

24 26 1 983,40 1 794,25 1 704,54 
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26 28 2 202,84 1 993,26 1 893,59 

 
28 30 2 422,29 2 191,52 2 081,94 

 

30 

 
2 641,74 2 390,16 2 270,65 

  
15 604,66 546,96 519,62 

 

15 17 716,02 648,11 615,70 

 

17 19 881,79 797,81 757,92 

 
19 21 1 047,56 947,52 900,14 

 

21 23 1 212,97 1 097,58 1 042,70 

 
23 25 1 374,73 1 244,00 1 181,80 

3 25 27 1 540,50 1 393,71 1 324,03 

nápravy 27 29 1 706,27 1 543,77 1 466,58 

 

29 31 1 871,67 1 693,48 1 608,81 

 

31 33 2 091,11 1 891,75 1 797,16 

 
33 35 2 314,58 2 094,04 1 989,34 

 

35 37 2 534,39 2 293,03 2 178,38 

 
37 40 2 753,47 2 491,30 2 366,74 

 

40 

 
2 972,90 2 689,57 2 555,09 

  

23 770,07 697,04 662,19 

 
23 25 935,84 846,74 804,40 

 

25 27 1 101,61 996,45 946,62 

 
27 29 1 267,00 1 146,51 1 089,18 

4 a viac 29 31 1 432,77 1 296,22 1 231,41 

náprav 31 33 1 652,22 1 494,85 1 420,10 

 

33 35 1 871,67 1 693,48 1 608,81 

 

35 37 2 091,11 1 891,75 1 797,16 

 
37 40 2 314,58 2 094,04 1 989,34 

 

40 

 
2 534,39 2 293,03 2 178,38 

 

      

 

Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlo a autobus sa určí podľa hmotnosti a počtu náprav 

uvedených v osvedčení o evidencii časť I. a osvedčení o evidencii časť II, osobitne pre 

motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo. 

 

 

Ročná sadzba dane pre vozidlá v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) sa 

určí v zmysle § 88 ods. 2 písm. c) Zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien 

a doplnkov podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v osvedčení o evidencii časť I. 

a osvedčení o evidencii časť II, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska 

určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny podľa Hl. II. čl. III. písm. b), 

než do akej by patrilo podľa hmotnosti uvedenej v osvedčení o evidencii časť I. a osvedčení 

o evidencii časť II, osobitne ťahač a osobitne náves. Sadzba dane pre náves a prípojné 

nemotorové vozidlo v súprave sa určí z emisnej triedy pre ťahač. 
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HLAVA  III. 

 

Článok I. 

 

 Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Na konanie vo veciach dane podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia platia 

ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa 

miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. 

3. Výnos dane z motorových vozidiel je príjmom rozpočtu Trnavského samosprávneho 

kraja. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom Trnavského 

samosprávneho kraja dňa 12. decembra 2012 Uznesením č. 547/2012/20 a nadobúda 

účinnosť dňom 1. januára 2013.  

5. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

Trnavského samosprávneho kraja č. 23/2010 o určení ročnej sadzby dane 

z motorových vozidiel. 

 

                                                                                                                                

                                                                                                         

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                       Ing.  Tibor Mikuš, PhD. 

                                                                                                     predseda  

 

 

 


