
 

 

 

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

 
          

   Mestské  zastupiteľstvo                                                                          V Trenčíne 30.3.2016                           

v Trenčíne 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín  

č.4/2016, 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: 

             Ing.Vladimír Poruban                                                   Mestské  zastupiteľstvo  

člen  FMK                                                                     v Trenčíne   

                                                                                         

                                                                                                   schvaľuje  

                                                                          
             Spracoval:                                                                    Všeobecne  záväzné  nariadenie                         

             Ing. Mária Capová                                                         č. 4/2016, ktorým  sa mení  a              

             Ing. Ján Margetín                                                           dopĺňa VZN  č.14/2013 o miestnych 

             útvar  ekonomický                                                         daniach  a miestnom  poplatku za  

                                                                                                    KO a DSO  v zmysle  predloženého 

                                                                                                    návrhu 

                                                                                                     

 

                       

 

                                        

Stanovisko FMK        :      Finančná  a majetková  komisia dňa 10.3.2016  odporučila   

                                            schváliť   navrhované  Všeobecne záväzné  nariadenie   

 

Dopad   na  rozpočet :      Zabezpečuje  príjem  do   rozpočtu   Mesta  Trenčín. 

                                           Návrh   VZN   je v súlade s PHSR  

 

   V Trenčíne  10.3.2016 

 

 



 

 

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.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  

 

 

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

stavebné  odpady sa  mení  nasledovne:  

 

1.Článok 27  znie   nasledovne: 

 

 Správca  dane  určuje  sadzbu dane  vo výške 1,00 eura  na osobu a  prenocovanie. 

 

2. Článok 41 sa dopĺňa  o ods.6, ktorý  znie  nasledovne: 

 

„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 30.3.2016 

uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť  dňa  01.07.2016.“ 

 

3.V prílohe  č. 5  sa mení číslo  účtu  nasledovne : 

 

„  IBAN : SK61 7500 0000 0000 2558 1243 “ 

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček 

     primátor mesta 

 

Dôvodová  správa 

 

        Navrhované Všeobecne záväzné nariadenie vychádza  zo zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov. 

        Pri   miestnych  daniach   navrhujeme zmeniť  sadzbu  dane za ubytovanie  z 0,50  eura  na osobu  

a prenocovanie  na 1,00  euro na osobu a prenocovanie.  

        Mesto Trenčín je jedným  zo  zakladajúcich  členov  Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

„Trenčín a okolie“ (ďalej OOCR), ktorá  vznikla   registráciou   16.12.2015 na Ministerstve dopravy 

výstavby a regionálneho  rozvoja.  

Zvýšením sadzby dane za ubytovanie sa zvýši členský príspevok Mesta  Trenčín, ktorý je v zmysle 

stanov stanovený maximálne vo výške 50% zo sumy vybranej dane za ubytovanie za predchádzajúci 

kalendárny rok. V roku 2015 bol členský príspevok vo výške 20.758 €, v roku 2016 vo výške 23.518 € 

(50% vybranej dane za rok 2015).  OOCR bude môcť požiadať  o vyššiu  dotáciu od  štátu  / je to 

súhrn  vybratých  členských   príspevkov  OOCR, najviac však 90%  súhrnnej  hodnoty   vybratej  

dane  za  ubytovanie vo  všetkých  členských  obciach /, čím získa vyšší objem finančných 

prostriedkov na podporu rozvoja cestovného ruchu v trenčianskom regióne.  

 

        Tento  návrh   VZN  je  v súlade   s Ústavou  Slovenskej  republiky  a nie  je v rozpore  s inými   

všeobecne  právnymi  predpismi. 

 



 

 

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

stavebné  odpady -  výňatok 

1/   Článok 27   

 

Správca  dane  určuje  sadzbu  dane  0,50 eura  na  osobu  a prenocovanie. 

 

Správca  dane  určuje  sadzbu  dane vo  výške 1,00 eura  na  osobu  a prenocovanie. 

 

2/    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 30.3.2016 uznesením č. 

........    a nadobúda účinnosť  dňa  01.07.2016. 

 

3/  Príloha č. 5  - textová časť 

 

      Vyplnené  tlačivo   zašlite   na  adresu  správcu  dane   a vybratú  daň  uhraďte   na číslo   účtu  

      0025581243/7500 , VS .........................  KS  358  , alebo  v hotovosti  do  pokladne  MsÚ  

v Trenčíne           najneskôr do do  15  dní  po  ukončení  príslušného kalendárneho  štvrťroka.   

 

      Vyplnené  tlačivo   zašlite   na  adresu  správcu  dane   a vybratú  daň  uhraďte   na číslo   účtu  

      IBAN : SK61 7500 0000 0000 2558 1243,  VS .........................  KS  0358, alebo  v hotovosti  do  

pokladne  MsÚ  v Trenčíne   najneskôr do  15  dní  po  ukončení  príslušného kalendárneho  

štvrťroka.   

 

 



 

 

 

   

 


