
M e s t s k ý   ú r a d   v   T r e n č í n e 

          

   Mestské  zastupiteľstvo                                                                            V  Trenčíne   13.12.2017 

   V Trenčíne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín č. 19/2017 o  miestnych  daniach 
a miestnom  poplatku za komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady ktorým sa mení 

a dopĺňa  VZN č. 14/2013 o  miestnych  daniach a miestnom  poplatku za komunálne  odpady 
a drobné  stavebné  odpady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Predkladá:                          Návrh na uznesenie: 
             M.B.A. Peter Hošták PhD.                                            Mestské  zastupiteľstvo  

predseda  FMK                                                             v Trenčíne   
                                                                                       
                                                                                                   schvaľuje  
                                                                          
             Spracovali:                                                                    Všeobecne  záväzné  nariadenie                         
             Ing. Mária Capová                                                         č.19/2017, ktorým  sa mení  a              
             Ing. Ján Margetín                                                           dopĺňa VZN  č.14/2013 o miestnych 
             Bc. Katarína Tomášková                                               daniach  a miestnom  poplatku za  
             útvar ekonomický                                                           KO a DSO  v zmysle  predloženého 
                                                                                                    návrhu, ktorý tvorí  prílohu k tomuto  
                                                                                                    uzneseniu  
                                                                                                     
 
                
 
        
 
                                        
Stanovisko FMK        :       Finančná  a majetková  komisia dňa  23.11.2017  odporučila   
                                            schváliť   navrhované  Všeobecne záväzné  nariadenie   
 
Dopad   na  rozpočet :      Zabezpečuje  príjem  do   rozpočtu   Mesta  Trenčín. 
                                           Návrh  VZN   je v súlade s PHRaSR Mesta Trenčín   na roky 2016  
                                           až 2022. 
 
 
   V Trenčíne 27.11.2017 
 



 
 
 
  Dôvodová  správa 
 
 
 
      
      Novelizácia Všeobecne záväzného  nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku   za KO 
a DSO vychádza  zo  zákona č.582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom  poplatku  za KO 
a DSO a zároveň vyplýva z novely zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších  zákonov. 
       Z hľadiska miestnych daní   navrhujeme  znížiť  daň z nehnuteľností  za  druh pozemku  - orná 
pôda, chmeľnice, vinice ,ovocné sady a trvalé trávnaté porasty ročnú sadzbu dane z 0,78% na 0,58 
%. Správca dane chce  týmto podporiť  využívanie ornej pôdy na pestovanie rôznych 
poľnohospodárskych plodín prostredníctvom  poľnohospodárskych   družstiev a taktiež u idividuálnych 
pestovateľov.  Z hľadiska  štatistiky  vyplýva, že celkový  príjem z dane ornú  pôdu, chmeľnice  vinice  
a ovocné  sady predstavuje v roku  2017  z predpisu   dane z  nehnuteľností  výšku 63 478,14  eur, 
pričom pri  predmetnom  znížení  ročnej  sadzby dane   predstavuje zníženie   uvedeného  predpisu 
dane o 25%,  čo predstavuje 15 870 eur.  
        Z uvedeného vyplýva,  že  uvedené zníženie  ročnej sadzby dane za ornú  pôdu, chmeľnice  
vinice  a ovocné  sady   nebude predstavovať  podstatné  zníženie  prijmov z dane z nehnuteľností , 
pričom však  výraznou  mierou podporíme   zachovanie a využívanie  najmä  ornej pôdy  na území  
Mesta Trenčín.  
       Zároveň  správca  dane upravuje   definíciu oslobodenia dane za užívanie verejného priestranstva 
pri  umiestnení predajných  zariadení pre účely  poskytovania  služieb prostredníctvom  letných  terás, 
ktorých  využitie  je obmedzené  z dôvodu  rozsiahlej   rekonštrukcie,  stavebnej uzávery  alebo  
umiestnenia   na podkopanom  pozemku. Uvedenou  úpravou  definície  správca dane   zabezpečí 
oslobodenie umiestnenia predajných  zariadení pre účely  poskytovania  služieb prostredníctvom  
letných  terás aj pre celý  rok 2018, počas ktorého sa  bude dokončovať  rozsiahla   rekonštrukcia  
Mierového  námestia v Trenčíne. 
      Pri  miestnom  poplatku   za Ko a DSO sa : 

- menia  § v zmysle zákona 
- dopĺňajú sa vrecia na bioodpad a 240 l nádoba na bioodpad 
- upravujú sa niektoré články tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre občana 

K 01.01.2017 bolo mesto v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015  § 81 ods. 7 písm. b, bodu 3  
povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo 
záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Mesto sa  rozhodlo, že dá občanovi na výber: buď si 
zabezpečí občan sám kompostovací zásobník, alebo si požiada o zabezpečenie vývozu bioodpadu 
prostredníctvom odpadovej spoločnosti.   Na základe dopytu od občanov sme zapracovali do nového 
VZN okrem 120 l bionádoby aj 240 l bionádobu a tiež 120l kompostovateľné vrecia na bioodpad. 
Vrecia na bioodpad sú len doplnkový vývoz, stále platí, že občan sa musí rozhodnúť pre 
kompostovací zásobník alebo bionádobu. Spresnili sme možnosť vzniku, zmeny a ukončenia 
množstvového zberu v rodinných domoch. Pre lepšiu prehľadnosť navrhujeme zapracovať do VZN  
tlačivo „Návratka“, kde si občania uvedú, o aký vývoz nádob majú záujem.  

 
 Tento  návrh   VZN  je  v súlade   s Ústavou  Slovenskej  republiky  a nie  je v rozpore  s inými   
všeobecne  právnymi  predpismi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto   Trenčín v súlade  s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v  
znení  neskorších  predpisov a zákona č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady  a drobné  stavebné  odpady v znení  neskorších  predpisov 
 
 

 
v y d á v a 

 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2017 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
 
VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  
stavebné  odpady sa  mení  nasledovne:  
 
 
1/  Článok  6  znie nasledovne : 
 

 
Správca   dane  ustanovuje v zmysle  § 8 ods.2 zákona  ročnú  sadzbu  dane z pozemkov:       
 

              Druh  pozemku Ročná sadzba dane v % zo základu  

dane 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  sady, trvalé  trávne porasty 0,58 

záhrady 0,78 

zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné  plochy 0,78 

lesné pozemky,  na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky  s chovom  

rýb a ostatné využívané  vodné plochy 

0,78 

stavebné pozemky 0,84 

pozemky na  ktorých  sa   nachádza  transformačná  stanica alebo   

predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu   služieb 

0.84 

 
 
 

2/  Článok  18  ods.4 znie nasledovne : 
 
4. Správca dane ustanovuje v zmysle § 36 zákona, že od dane  za užívanie   verejného  priestranstva   
oslobodí daňovníka : 
 
- pri  umiestnení predajných  zariadení pre účely  poskytovania  služieb prostredníctvom  letných  

terás, ktorých  využitie  je, alebo v priebehu  kalendárneho roka bolo obmedzené  z dôvodu  
rozsiahlej   rekonštrukcie,  stavebnej uzávery  alebo  umiestnenia   na podkopanom  pozemku.   
 

Správca dane   posudzuje  predmetné  oslobodenie   na základe vydaného  rozhodnutia   stavebného  
úradu, v ktorom bude definovaná  rozsiahla  rekonštrukcia,  alebo   stavebná uzávera , alebo  
umiestnenie  na podkopanom  pozemku, pričom obmedzenie    prístupu  k letnej terase v priebehu 
kalendárneho  roka  spôsobilo  obmedzenie využitia letnej terasy. 
Oslobodenie dane za užívanie  verejného  priestranstva zohľadní  správca dane  bez uplatnenia 
predmetného oslobodenia  daňovníkom. 
 
 
3/ V článku 34 sa mení ods.2 nasledovne: 
2.  Správca  dane určuje pri   množstvovom   zbere poplatok v zmysle  § 79 ods.1. zákona ako    súčin  
frekvencie  odvozov, sadzby  a objemu  zbernej  nádoby, ktorú  poplatník uvedený  v § 77 ods. 2 písm. 
a/, b/,c/, zákona  užíva  v súlade so   zavedeným   systémom   zberu  komunálnych  odpadov 
a drobných  stavebných  odpadov.  
 



 
4/ V článku 35 sa dopĺňa a mení ods.1 písm.b). nasledovne: 
 
b/    množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona  
- právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na iný účel ako na podnikanie  
-  podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta 
na účel podnikania 
-fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť  a býva v bytovom dome, kde je zavedený množstvový 
zber 
nasledovne: 
 
 
5/ V článku 35 ods. 1 sa dopĺňa nové písm. e), ktoré znie:  
 
e/ sadzba pre bionádoby 
 

Objem nádoby BIO 

Sadzba poplatku  

v €/liter BIO Poplatok v €/rok 

120 l 

26 vývozov ročne 0,0123 38,37 

240 l 

26 vývozov ročne 0,0113 70,51  

       120 l vrecia  0,0175 2,10€/vrece 

 
Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako 
doplnkový vývoz.  Systém zberu  biodpadu na adrese nahlásený  do  31.1. bežného obdobia je  pre 
daný kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese podané  poplatníkom 
počas kalendárneho roka  budú  účinné k 1.2. nasledujúceho  zdaňovacieho obdobia. 
Vývoz vriec sa bude uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov bioodpadov. 
 
6/ V článku 35 ods. 1 sa pôvodne označené písm. e) označuje ako písmeno f)  
 
 
 
7/ V článku 37 sa mení ods.1 nasledovne: 
1. Poplatníci -  fyzické  osoby uvedení  v §77 ods.2 písm. a/ zákona , ktorí  budú využívať   
množstvový  zber sú povinní do  31 . januára   bežného zdaňovacieho obdobia so  stavom  k 1.1. 
bežného  zdaňovacieho  obdobia   a v priebehu  zdaňovacieho obdobia   ku  dňu  vzniku  poplatkovej 
povinnosti preukázať správcovi dane  v zmysle § 79 ods.1 zákona, že  využívajú   množstvový  zber a  
poplatok  platia  spôsobom  ustanoveným správcom dane .  
Ak poplatník  už  využíva    množstvový  zber  z poplatku  za  KO a DSO a   nastala  u neho 
v priebehu  zdaňovacieho  obdobia  akákoľvek  zmena,  tlačivo Využívanie  a vyúčtovanie   
množstvového  zberu je  povinný  podať  do  31.  januára  bežného zdaňovacieho obdobia so  stavom  
k 1.1. bežného  zdaňovacieho  obdobia .  
V prípade   úmrtia   zástupcu  poplatníkov ,  dohoda  o využívaní  a vyúčtovaní  množstvového  zberu   
sa  ruší k 31.12.  bežného   zdaňovacieho  obdobia. 
 
8/ V článku 37 sa mení ods.2 nasledovne: 
 
2. Poplatníci -  podnikatelia a právnické osoby  uvedení v § 77 zákona  ods. 2  písm. b/, c/, tohto 
VZN  sú povinní do 31.januára bežného zdaňovacieho  obdobia  a v priebehu zdaňovacieho   obdobia   
ku  dňu  vzniku  poplatkovej povinnosti preukázať správcovi dane  v zmysle § 79 ods.1 zákona, že  
využívajú   množstvový  zber a  poplatok  platia  spôsobom  ustanoveným správcom dane.   
V prípade,  keď   poplatník podáva  tlačivo  Využívanie  a vyúčtovanie   množstvového  zberu  za  KO 
a DSO za všetkých   nájomníkov, je   povinný  predložiť k tlačivu  zoznam   nájomníkov, vlastníkov 
predmetnej  nehnuteľnosti s ich  písomným  prehlásením, že s výberom  predmetného   poplatku  
prostredníctvom   správcu   predmetnej  nehnuteľnosti   súhlasia.   



Zariadenia  sociálnych  služieb , ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel   ako na podnikanie sú  povinné predkladať správcovi  dane  zoznam 
všetkých  užívateľov  so  stavom  k 1. 1. bežného zdaňovacieho  obdobia   do  31.1.   bežného  
zdaňovacieho  obdobia. 
 
 
9/ V článku 37 sa dopĺňa bod 3 nasledovne: 

 
V prípade,  že   poplatníci   nepreukážu   správcovi  dane   do  31.1.bežného  zdaňovacieho   obdobia   
ustanovený  spôsob  využívania  množstvového  zberu , správca   dane vyrubí  poplatkovú  povinnosť 
rozhodnutím.  
Poplatníci   využívajúci  množstvový  zber z poplatku  za KO a DSO si v zmysle   tohto  VZN  nemôžu    
uplatniť   zníženie   alebo  odpustenie poplatku za  KO a DSO okrem prípadu uvedeného v článku 40 
ods. 2 písm.b).  
 
10/ V článku 37 sa dopĺňa bod 6 nasledovne: 
 
6.  Zmenu  a  ukončenie využívania  množstvového  zberu sú poplatníci  uvedení v § 77 ods. 2 zákona   
povinní realizovať ku  dňu  zmeny  a  ukončeniu vývozu zberných  nádob,  prostredníctvom  tlačiva 
Využívanie  a vyúčtovanie   množstvového  zberu za KO a DSO. Pri ukončení využívania  
množstvového  zberu je  poplatník  povinný predložiť doklad preukazujúci zánik  oprávnenia   užívať  
nehnuteľnosť. V priebehu  zdaňovacieho obdobia sa môže uskutočniť na jednej  adrese umiestnenia  
zbernej nádoby  len jedna zmena vývozu. 
 
Vznik, zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci využívajúci množstvový zber 
v rodinnom dome povinní realizovať na tlačive Návratka, príloha č. 8.  
V priebehu zdaňovacieho obdobia je možné na jednej adrese umiestnenia zbernej nádoby na KO 
realizovať len jednu zmenu vývozu KO. Systém zberu  bioodpadu na adrese nahlásený  do  31.1. 
bežného obdobia je  pre daný kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese 
podané  poplatníkom počas kalendárneho roka  budú  účinné k 1.2. nasledujúceho  zdaňovacieho 
obdobia. 
 
 
11/ V článku 40 sa mení bod 2 písm. a) nasledovne: 
 
2. Správca dane   ustanovuje v zmysle  § 83 ods.2 zákona, že zníži  poplatok v bežnom  zdaňovacom   
období   

     
      a)  o 6  eur   fyzickej  osobe v hmotnej  núdzi platiacej paušálny poplatok podľa čl. 35 ods.1 písm.a/ 

VZN  
              dokladom   preukazujúcim   dôvod   zníženia  poplatku  je rozhodnutie  úradu  práce ,  sociálnych   

vecí   a rodiny  o priznaní  dávky  a príspevkov  pomoci  v hmotnej  núdzi  
 
 
12/ V článku 41 sa  dopĺňa ods.11 ktorý  znie   nasledovne: 
 
 
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č...................., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 
..........2017 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť  dňa  1.1.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13/ Do textu VZN sa dopĺňa nová príloha č. 8, ktorá znie: 
                                                                                                                                            príloha č. 8 

 
 
 
 

 
                                                                             N Á V R A T K A 

k  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre 
rodinné domy 

 
 

 

vznik 

 

 

zmena 

 

zánik 

      * nehodiace  sa  preškrtnite 
 
Priezvisko, meno, titul:                                                                            rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: 

Korešpondenčná adresa: 

Mobil:                                                                                                       mail: 

V prípade, ak domácnosť nepožaduje bionádobu a má vlastný kompostovací zásobník, je 

potrebné vypísať aj Čestné prehlásenie!    

 

adresa umiestnenia nádoby 

 

počet 

poplatníkov  

v 

domácnosti 

 

objem nádoby 

KO 

x frekvencia 

vývozu 

BIO nádoba  

/26 vývozov 

kompostovací 

zásobník  

s čestným 

prehlásením 

   ÁNO/NIE ÁNO/NIE 

     

     

     

Do množstvového zberu v tejto domácnosti sú zahrnuté tieto: 

 

Priezvisko, meno a rodné číslo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Dátum:         Podpis: 

 

 

                                                                                              Mgr. Richard Rybníček  
                                                                                                  primátor mesta 



 VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné 
stavebné  odpady -  výňatok 

 
Článok 6 

Sadzba dane  
 
 

 
Správca   dane  ustanovuje v zmysle  § 8 ods.2 zákona  ročnú  sadzbu  dane z pozemkov:       
 

              Druh  pozemku Ročná sadzba dane v % zo základu  

dane 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  sady, trvalé  trávne porasty 0,78 0,58 

záhrady 0,78 

zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné  plochy 0,78 

lesné pozemky,  na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky  s chovom  

rýb a ostatné využívané  vodné plochy 

0,78 

stavebné pozemky 0,84 

pozemky na  ktorých  sa   nachádza  transformačná  stanica alebo   

predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu   služieb 

0.84 

 
 
 
 

Článok 18 
Oslobodenie od dane 

 
1. Správca  dane  ustanovuje v zmysle § 36  zákona , že  od  dane   za  užívanie  verejného  
priestranstva sú oslobodené: 
 
 
a/ predajné zariadenia určené na predaj ľudových umeleckých a remeselníckych výrobkov pri 
príležitostiach kultúrno-spoločenských podujatí , 
 
b/ v zmysle čl. 15 ods.6 tohto VZN držitelia preukazu fyzickej  osoby s ťažkým  zdravotným  
postihnutím alebo  držitelia  preukazu fyzickej   osoby   s ťažkým  zdravotným  postihnutím ,  ktorých  
vozidlá   sú  označené  parkovacím preukazom, 
 
c/ osobitné  užívania  verejného  priestranstva, ktoré  tvorí  plocha pod  postaveným  lešením    
zriadeným  za  účelom  realizácie   zateplenia fasády  bytového  domu, 
 
d/ rozkopávky  verejného priestranstva v zmysle čl. 15 ods. 7 písm. a/   realizované  daňovníkom -  
fyzickou  osobou , ktorá  konečnú  pripojovanú  nehnuteľnosť  vlastní 
 
 
 
2. Správca  dane  ustanovuje v zmysle § 36  zákona , že  daň    za  užívanie  verejného  priestranstva  
zníži   o 80%  v prípade,  že   osobitné  užívania verejného  priestranstva je  vo verejnom záujme  
v zmysle   písomného   vyjadrenia  primátora  mesta   uvedeného  v: 
a/  žiadosti  o vydanie   povolenia  na  zvláštne  užívanie  verejného  priestranstva  
b/  žiadosti  o vydanie   povolenia  na  zvláštne  užívanie  verejného  priestranstva trvalého parkovania 
      vozidla mimo stráženého  parkoviska v pracovných  dňoch a v  určenom čase od 7 00 hod  do 16 
       00 hod.  
c/ oznámení   o konaní   verejného  kultúrneho, alebo verejného športového podujatia O akciách   
osobitného  užívania   verejného  priestranstva   posúdených  ako verejný  záujem  bude  správca 
dane   priebežne  informovať  Finančnú  a majetkovú  komisiu MsZ  v Trenčíne . 
 
 



3. Oslobodenie  alebo  zníženie od dane je daňovník povinný uplatniť vopred pred začatím užívania 
verejného    priestranstva . 

 
 
4. Správca dane ustanovuje v zmysle § 36 zákona, že od dane  za užívanie   verejného  priestranstva   
oslobodí daňovníka : 
 
- pri  umiestnení predajných  zariadení pre účely  poskytovania  služieb prostredníctvom  letných  

terás, ktorých  využitie  je , alebo v priebehu  kalendárneho roka bolo obmedzené  z dôvodu  
rozsiahlej   rekonštrukcie,  stavebnej uzávery  alebo  umiestnenia   na podkopanom  pozemku.   
 

Správca dane   posudzuje  predmetné  oslobodenie   na základe vydaného  rozhodnutia   stavebného  
úradu, v ktorom bude definovaná  rozsiahla  rekonštrukcia,  alebo   stavebná uzávera , alebo  
umiestnenie  na podkopanom  pozemku, pričom obmedzenie    prístupu  k letnej terase v priebehu 
kalendárneho  roka  spôsobí obmedzenie využitia letnej terasy. 
Oslobodenie dane za užívanie  verejného  priestranstva zohľadní  správca dane  bez uplatnenia 
predmetného oslobodenia  daňovníkom. 

 

 
Článok 34 

Určenie poplatku 
 
1.  Správca dane   určuje   poplatok v zmysle § 79 ods.2. písm.a/ zákona  ako  súčin    sadzby 
poplatku a  počtu  kalendárnych    dní v zdaňovacom období , počas  ktorých má  alebo  bude  mať 
poplatník uvedený v § 77 ods.2 písm.a/   zákona  trvalý   alebo  prechodný  pobyt ,  alebo  počas 
ktorých  nehnuteľnosť užíva  alebo   je oprávnený  ju  užívať. 
 
2.  Správca  dane určuje pri  množstvovom zbere poplatok v zmysle  § 79 ods.1. zákona ako  súčin  
frekvencie  odvozov, sadzby  a objemu  zbernej  nádoby, ktorú  poplatník uvedený  v § 77 ods 1 2 
písm. a/, b/,c/, zákona  užíva  v súlade so   zavedeným   systémom   zberu  komunálnych  odpadov 
a drobných  stavebných  odpadov.  
 

 

Článok 35 
Sadzba poplatku 

 
1.Správca  dane ustanovuje  sadzbu poplatku :  

 
a/   0,081 eura na osobu a kalendárny deň v zmysle § 78 ods.1 písm. b/ zákona fyzickej osobe, 
ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená 
užívať alebo užíva  nehnuteľnosť, ktorá nevyužíva množstvový  zber  - bytové domy  
 
 
b/    množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona  
- právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na iný účel ako na podnikanie  
-  podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta 
na účel podnikania, ktorí  využívajú  množstvový  zber, v zmysle § 78 ods.1 písm.a/, 78 ods.4 zákona  
-fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť  a býva v bytovom dome, kde je zavedený množstvový 
zber 
nasledovne: 
 
 
 
 
 
 
 



    Objem  zbernej          

nádoby  v litroch 

   Frekvencia   vývozu Sadzba poplatku 

v €/ liter KO 

Poplatok 

v  € /rok 

120 1x za dva týždne 0,018256 56,96 

120 1 x týždenne 0,018256 113,92 

120 2 x týždenne 0,018256 227,83 

240 1 x týždenne 0,017162 214,18 

240 2 x týždenne 0,017162 428,36 

1 100 1 x týždenne           0,009858 563,88 

1 100 2 x týždenne           0,009858 1 127,76 

1 100 3 x týždenne           0,009858 1 691,63 

100 - vrecia 1 x týždenne 0,019351 100,62 

100 - vrecia 1 x denne 0,019351 706,31 

            
Stanovený  počet  nádob  a prislúchajúci   interval  vývozov k počtu  poplatníkov je  uvedený  
v platnom VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta Trenčín. 
 
c/ množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona  
-fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť  a bude využívať pridelenú nádobu na zber bioodpadu – 
rodinné domy* 
 

Komunálny odpad s bio nádobou  

 

- Rodinný dom bude mať dve nádoby (na komunálny odpad a na bioodpad) 

Minim. objem 

nádoby KO 

v litroch/  

 frekvencia vývozu 

Sadzba poplatku v € 

/liter KO 

 

Objem nádoby BIO 

Sadzba poplatku  

v €/liter BIO 

Poplatok 

v €/rok 

120 / 1x14 dní 0,018256 

 120 l 

26 vývozov ročne 0,0123 95,35 

120/ 1 x týždenne 0,018256 

 120 l 

26 vývozov ročne 0,0123 152,30 

240/ 1 x týždenne 0,017162 

 120 l 

26 vývozov ročne 0,0123 252,57 

240/ 2 x týždenne 0,017162 

 120 l 

26 vývozov ročne 0,0123 466,748 

Stanovený  počet  nádob  a prislúchajúci   interval  vývozov k počtu  poplatníkov je  uvedený  
v platnom VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta Trenčín. 
 

d/ množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona 
- fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť  a bude využívať vlastný kompostovací zásobník – 
rodinné domy 

 
 Komunálny odpad bez nádoby na bio odpad s vlastným kompostovacím zásobníkom 
 

 - Rodinný dom bude mať iba nádobu na komunálny odpad, pričom bude využívať vlastný 

kompostovací zásobník.  

 Občan je povinný doložiť správcovi dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný 

kompostovací zásobník dostatočnej kapacity. Vzor čestného prehlásenia  tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto VZN v prílohe č. 7. 

 

 

 



 

Minim. objem nádoby KO v litroch/ 

frekvencia vývozu Sadzba poplatku v € /liter KO Poplatok v €/rok 

120/ 1x14 dní 0,018256 56,96 

120/ 1x týždenne 0,018256 113,91 

240/ 1x týždenne 0,017162 214,18 

240/ 2x týždenne 0,017162 428,36 

 

Stanovený  počet  nádob  a prislúchajúci   interval  vývozov k počtu  poplatníkov je  uvedený  
v platnom VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta Trenčín. 

 

*Rodinným domom rozumieme budovu určenú predovšetkým na rodinné bývanie so 

samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia 

a podkrovie. (zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) , 

§ 43b). 

 

 
e/ Sadzba pre bionádoby 

 

Objem nádoby BIO 

Sadzba poplatku  

v €/liter BIO Poplatok v €/rok 

120 l 

26 vývozov ročne 0,0123 38,37 

240 l 

26 vývozov ročne 0,0113 70,51  

120 l vrecia 0,0175 2,10€/vrece 

 
Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako 
doplnkový vývoz.  Systém zberu  biodpadu na adrese nahlásený  do  31.1. bežného obdobia je  pre 
daný kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese podané  poplatníkom 
počas kalendárneho roka  budú  účinné k 1.2. nasledujúceho  zdaňovacieho obdobia. 
Vývoz vriec sa bude uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov bioodpadov. 

 
 
e f/ 0,066 €/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v zmysle § 78 ods.1 písm. c/. 
 
2.    Výpočet  poplatku za KO  a DSO  za   zdaňovacie   obdobie sa  zaokrúhľuje  na  eurocenty  

nadol. 

 

Článok 37 
                                                       Množstvový  zber 

 
1. Poplatníci -  fyzické  osoby uvedení  v § 77 ods.1 2 písm. a/ zákona , ktorí  budú využívať   
množstvový  zber sú povinní do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia so  stavom  k 1.1. 
bežného  zdaňovacieho  obdobia   a v priebehu  zdaňovacieho obdobia   ku  dňu  vzniku  poplatkovej 
povinnosti preukázať správcovi dane  v zmysle § 79 ods.1 zákona, že  využívajú   množstvový  zber a  
poplatok  platia  spôsobom  ustanoveným správcom dane .  
Ak poplatník  už  využíva    množstvový  zber  z poplatku  za  KO a DSO a   nastala  u neho 
v priebehu  zdaňovacieho  obdobia  akákoľvek  zmena,  tlačivo Využívanie  a vyúčtovanie   
množstvového  zberu je  povinný  podať  do  31. januára bežného zdaňovacieho obdobia so stavom  
k 1.1. bežného  zdaňovacieho  obdobia.  
V prípade   úmrtia   zástupcu  poplatníkov ,  dohoda  o využívaní  a vyúčtovaní  množstvového  zberu   
sa  ruší k 31.12.  bežného   zdaňovacieho  obdobia. 
 
 



 
2. Poplatníci -  podnikatelia a právnické osoby  uvedení v § 77 zákona  ods. 1 2  písm. b/, c/, tohto 
VZN  sú povinní do 31.januára bežného zdaňovacieho  obdobia  a v priebehu zdaňovacieho   obdobia   
ku  dňu  vzniku  poplatkovej povinnosti preukázať správcovi dane  v zmysle § 79 ods.1 zákona, že  
využívajú   množstvový  zber a  poplatok  platia  spôsobom  ustanoveným správcom dane.   
V prípade,  keď   poplatník podáva  tlačivo  Využívanie  a vyúčtovanie   množstvového  zberu  za  KO 
a DSO za všetkých   nájomníkov, je   povinný  predložiť k tlačivu  zoznam   nájomníkov, vlastníkov 
predmetnej  nehnuteľnosti s ich  písomným  prehlásením, že s výberom  predmetného   poplatku  
prostredníctvom   správcu   predmetnej  nehnuteľnosti   súhlasia.   
Zariadenia  sociálnych  služieb , ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel   ako na podnikanie sú  povinné predkladať správcovi  dane  zoznam 
všetkých  užívateľov  so stavom k 1. 1. bežného zdaňovacieho obdobia do  31.1.bežného  
zdaňovacieho  obdobia. 
V prípade, keď  poplatník podáva  tlačivo  Využívanie  a vyúčtovanie  množstvového zberu za  KO 
a DSO za všetkých   nájomníkov, je   povinný  predložiť k tlačivu  zoznam nájomníkov, vlastníkov 
predmetnej  nehnuteľnosti s ich  písomným  prehlásením, že s výberom predmetného poplatku  
prostredníctvom   správcu   predmetnej  nehnuteľnosti   súhlasia.   
Zariadenia  sociálnych  služieb , ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel  ako na podnikanie sú  povinné predkladať správcovi  dane  zoznam 
všetkých  užívateľov  so  stavom  k 1. 1. bežného zdaňovacieho  obdobia   do  31.1.   bežného  
zdaňovacieho  obdobia.  
 

3. Poplatníci  preukazujú  správcovi  dane,  že využívajú   množstvový  zber a  poplatok  platia  
spôsobom  ustanoveným správcom dane   nasledovne: 
 
a/ poplatníci - fyzické osoby, právnické osoby, podnikatelia  v zmysle  § 77 ods.2 písm. a/, b/, c/ 
zákona  predložia  správcovi   dane : 
-  vyplnené  tlačivo  Využívania  a vyúčtovania množstvového zberu  v zmysle  prílohy  č.3 tohto  VZN 
          
b/ poplatníci - fyzické osoby v zmysle § 77 ods.2 písm.a/ zákona v prípade, ak  sa jedná  
o nehnuteľnosť  v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov , alebo ak  ide o bytový   dom  predložia   
správcovi  dane :  
         
ba/ - vyplnené  tlačivo Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu v zmysle prílohy  č. 6  tohto  
VZN,        prostredníctvom  zástupcu alebo  správcu určeného spoluvlastníkmi bytového  domu.  
Spoluvlastníci sú  povinní   uviesť všetky  údaje v zmysle predmetného tlačiva .      
      
bb/ - písomný súhlas správcu alebo zástupcu ,že poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške vyberá  
a za  vybraný poplatok ručí  
 
V prípade, že  poplatníci   nepreukážu  správcovi  dane do  31.1.bežného  zdaňovacieho obdobia   
ustanovený  spôsob  využívania  množstvového  zberu , správca   dane vyrubí  poplatkovú  povinnosť 
rozhodnutím.  
Poplatníci využívajúci množstvový zber z poplatku za KO a DSO si v zmysle tohto VZN nemôžu    
uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za  KO a DSO okrem prípadu uvedeného v článku 40 ods. 
2 písm.b).  
 
6.  Zmenu  a  ukončenie využívania  množstvového  zberu sú poplatníci  uvedení v § 77 ods. 2 zákona   
povinní realizovať ku  dňu  zmeny  a  ukončeniu vývozu zberných  nádob,  prostredníctvom  tlačiva 
Využívanie  a vyúčtovanie   množstvového  zberu za KO a DSO. Pri ukončení využívania  
množstvového  zberu je  poplatník  povinný predložiť doklad preukazujúci zánik  oprávnenia   užívať  
nehnuteľnosť. V priebehu  zdaňovacieho obdobia sa môže uskutočniť na jednej  adrese umiestnenia  
zbernej nádoby  len jedna zmena vývozu. 
 
 
 
 
 
 
 



Vznik, zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci využívajúci množstvový zber 
v rodinnom dome povinní realizovať na tlačive Návratka, príloha č. 8.  
V priebehu zdaňovacieho obdobia je možné na jednej adrese umiestnenia zbernej nádoby na KO 
realizovať len jednu zmenu vývozu KO. Systém zberu  bioodpadu na adrese nahlásený  do  31.1. 
bežného obdobia je  pre daný kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese 
podané  poplatníkom počas kalendárneho roka  budú  účinné k 1.2. nasledujúceho  zdaňovacieho 
obdobia 

 
Článok 40 

Odpustenie a zníženie poplatku 
 
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 83 ods.2 zákona, že zníži poplatok v bežnom zdaňovacom   
období   

     
o 6 eur fyzickej osobe v bytovom dome  v hmotnej núdzi platiacej paušálny poplatok podľa čl. 35 
ods.1 písm.a/ VZN 
 dokladom preukazujúcim   dôvod zníženia poplatku je rozhodnutie úrad prác, sociálnych vecí  
a rodiny o priznaní dávky  a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi  

 
 

Článok 41 
 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne dňa 12.12.2013  uznesením č. 1049    a nadobúda  účinnosť  dňa  01.01.2014. 
 
2.  Nadobudnutím  účinnosti tohto VZN sa ruší : 
a) VZN č. 11/2012 o miestnych  daniach a miestnom poplatku  za komunálne  odpady a drobné  
stavebné  odpady 
b) Čl. III VZN č.1/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta 
Trenčín a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín, VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín. 
 
3. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci Mestskej polície 
v Trenčíne, hlavný kontrolór mesta a zamestnanci mesta v súlade s vymedzenými kompetenciami 
v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 
4.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.21/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 
28.10.2014  uznesením č.1382 a nadobúda  účinnosť  dňa  01.01.2015. 
 
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 
16.12.2015  uznesením č. 359 a nadobúda účinnosť  dňa  01.01.2016. 
 
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 
30.03.2016  uznesením č. 501 a nadobúda účinnosť  dňa  01.07.2016. 
 
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 
08.06.2016  uznesením č. 588 a nadobúda účinnosť  dňa  01.07.2016. 



 
8.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady  a drobné stavebné  odpady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 
02.11.2016 uznesením č. 715 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. 
 
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.17/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 
14.12.2016 uznesením č. 746 a nadobúda účinnosť  dňa  1.1.2017. 
 
 
10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa  
8.2.2017 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť  dňa  15.3.2017,  
 
 
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.19/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 
13.12.2017 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť  dňa  1.1.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           príloha č. 8 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

N Á V R A T K A 
k  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rodinné domy 

 

 

vznik 

 

 

zmena 

 

zánik 

      * nehodiace  sa  preškrtnite 

 

Priezvisko, meno, titul:                                                                            rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: 

Korešpondenčná adresa: 

Mobil:                                                                                                       mail: 

V prípade, ak domácnosť nepožaduje bionádobu a má vlastný kompostovací zásobník, je potrebné 

vypísať aj Čestné prehlásenie!    

 

adresa umiestnenia nádoby 

 

počet 

poplatníkov  

v domácnosti 

 

objem nádoby KO 

x frekvencia vývozu BIO nádoba  

/26 vývozov 

kompostovací zásobník  

s čestným prehlásením 

   ÁNO/NIE ÁNO/NIE 

     

     

     

Do množstvového zberu v tejto domácnosti sú zahrnuté tieto: 

 

Priezvisko, meno a rodné číslo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Dátum:         Podpis: 

 



 

 


