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Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín č.17/2016 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: 
             Mgr. Richard Rybníček                                                  Mestské  zastupiteľstvo  
             primátor  mesta                                                              v Trenčíne   
                                                                                       
                                                                                                   schvaľuje  
                                                                          
             Spracoval:                                                                    Všeobecne  záväzné  nariadenie                         
             Ing. Mária Capová                                                         č. 17/2016, 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 24.11. 2016 odporučila   
                                            schváliť   navrhované  Všeobecne záväzné  nariadenie, okrem 
                                            bodu 2  navrhovaného  Všeobecne záväzného  nariadenia  
 
Dopad   na  rozpočet :      Zabezpečuje  príjem  do   rozpočtu   Mesta  Trenčín. 
                                           Návrh   VZN   je v súlade s PHSR  
 
   V Trenčíne  2.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Dôvodová  správa 
 

Zákon  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v znení 
neskorších predpisov umožňuje  správcovi  dane  ustanoviť podľa  miestnych  podmienok v obci   
zníženie alebo oslobodenie dane z nehnuteľností z dane zo  stavieb, bytov,  ktorých  využitie je  
obmedzené z dôvodu   rozsiahlej  rekonštrukcie,   stavebnej  uzávery  alebo  umiestnenia  na 
podkopanom  pozemku a taktiež  určiť aj prípadné  oslobodenia  a zníženia dane za užívanie  
verejného  priestranstva. 

Vzhľadom  na  skutočnosť, že bude realizovaná  rozsiahla  rekonštrukcia  Mierového  
námestia  v Trenčíne,    správca  dane  navrhuje   po dobu rekonštrukcie oslobodiť daň 
z nehnuteľností a oslobodiť daň  za užívanie  verejného  priestranstva – letných terás - daňovníkom   
dotknutých rozsiahlou  rekonštrukciou  Mierového  námestia v Trenčíne.   

Návrh VZN tiež ustanovuje možnosť v prípade   aktivácie  elektronických  služieb Mesta 
Trenčín využívať ich pre miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   
 

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.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  
 
VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  
stavebné  odpady sa  mení  nasledovne:  
 
1/  Článok  1 sa dopĺňa o ods. 4, 5, 6 s nasledovným  znením  
 
4.Mesto Trenčín v prípade aktivácie  elektronických služieb  poskytuje    elektronické  služby v zmysle  
§ 98b zákona 582/2004 Z.z. o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a 
drobné  stavebné  odpady prostredníctvom : 
-integrovaného    informačného  systému   Mesta  Trenčín 
-ústredného  portálu  verejnej  správy  
 
5.Aktualizovaný   zoznam elektronických  služieb  miestnych  daní  a poplatku  za komunálne  odpady  
a drobné  stavebné  odpady ,  ktoré  poskytuje správca dane, ich popis a  podrobnosti   elektronickej  
komunikácie   sú  uvedené  na  webovom sídle mesta a ústrednom  portáli verejnej  správy  
 
6. Ak vyplýva  : 
- zo zákona 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady 
  a drobné stavebné  odpady  
- zo zákona  563/2009 Z.z. o správe daní /daňový  poriadok /a o zmene a doplnení  niektorých 
  zákonov v znení  neskorších  predpisov 
- z účinného Všeobecne záväzného  nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  
  komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady  
- z aktualizovaného   zoznamu elektronických  služieb,  ktoré  poskytuje správca dane, ich popisu a  
podrobností   elektronickej  komunikácie uvedenej  na  webovom sídle mesta a ústrednom  portáli 
verejnej  správy  
 
uskutočnenie  podania v písomnej  forme,  je daňovník  povinný podanie realizovať v písomnej  forme. 
  



 
 
2/  Článok  11 sa dopĺňa o ods. 9 s nasledovným  znením  

 
9. Správca dane ustanovuje , že poskytuje oslobodenie od  dane  zo  stavieb a z dane z bytov u: 
 
- stavieb  alebo  bytov, ktorých  využitie  je 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. 
 

 
3/  Článok  18 sa dopĺňa o ods. 4 s nasledovným  znením  
 
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 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 spôsobí 
obmedzenie využitia letnej terasy. 
Oslobodenie dane za užívanie  verejného  priestranstva zohľadní  správca dane  bez uplatnenia 
predmetného oslobodenia  daňovníkom. 
 

 
4/   V  článku 41 sa dopĺňa nový ods.8, ktorý  znie: 

 
8. 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. ........    a nadobúda účinnosť  dňa  1.1.2017. 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček 
      primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
1/  Článok  1  znie  nasledovne  

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ je stanovenie druhov, sadzieb, 
oslobodení, vyrubovania a platenia miestnych daní, ako aj vznik a zánik poplatkovej povinnosti, 
ohlasovaciu povinnosť, splatnosť, hodnotu koeficientu, odpustenie a zníženie poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, 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 /ďalej len „ 
zákon“/, ktoré sú aplikované na podmienky mesta Trenčín /ďalej len „mesto“/.  
 
2. Mesto ukladá nasledovné druhy miestnych daní:  
a/ daň z nehnuteľností,  
b/ daň za užívanie verejného priestranstva,  
c/ daň za psa.  
d/ daň za ubytovanie  
3. Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
 
4.Mesto Trenčín v prípade aktivácie elektronických  služieb  poskytuje    elektronické  služby v zmysle  
§ 98b zákona 582/2004 Z.z. o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a 
drobné  stavebné  odpady prostredníctvom : 
-integrovaného    informačného  systému   Mesta  Trenčín 
-ústredného  portálu  verejnej  správy  
 
5.Aktualizovaný   zoznam elektronických  služieb  miestnych  daní  a poplatku  za komunálne  odpady  
a drobné  stavebné  odpady ,  ktoré  poskytuje správca dane, ich popis a  podrobnosti   elektronickej  
komunikácie   sú  uvedené  na  webovom sídle mesta a ústrednom  portáli verejnej  správy  
 
6. Ak vyplýva  : 
- zo zákona 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady 
  a drobné stavebné  odpady  
- zo zákona  563/2009 Z.z. o správe daní /daňový  poriadok /a o zmene a doplnení  niektorých 
  zákonov v znení  neskorších  predpisov 
- z účinného Všeobecne záväzného  nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  
  komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady  
- z aktualizovaného   zoznamu elektronických  služieb,  ktoré  poskytuje správca dane, ich popisu a  
podrobností   elektronickej  komunikácie uvedenej  na  webovom sídle mesta a ústrednom  portáli 
verejnej  správy  
 
uskutočnenie  podania v písomnej  forme,  je daňovník  povinný podanie realizovať v písomnej  forme. 

 
 
 
2/ Článok 11 znie  nasledovne: 
 
 
 

Článok 11 
Oslobodenie a zníženie  dane 

 
1.Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle § 17 ods. 2 
zákona na: 
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
c/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 
d/ pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. 



 
2.Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb  v zmysle § 17 ods. 3 
zákona na: 
a/ stavby slúžiace  školám a školským zariadeniam, 
b/ stavby slúžiace zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu občanov so zmenenou 
pracovnou schopnosťou, 
c/ stavby užívané na účely sociálnej pomoci, 
d/ múzeá, galérie, knižnice, divadlá, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.  

 
3. Oslobodenie od dane z nehnuteľností daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na podanie 
daňového priznania v zmysle zákona a tohto VZN.  
 
4.  Správca  dane ustanovuje, že  zníži daň  o 50 %  u: 
 
a/  u pozemkov- záhrad,  ktorých  vlastníkmi   sú   fyzické  osoby staršie   ako 70 rokov, ak tieto   
pozemky  slúžia   výhradne  na   ich  osobnú  potrebu, 
 
b/ stavby na bývanie a byty podľa druhej časti  zákona vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 
rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 
 
c/ garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb 
starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre 
motorové vozidlo používané na ich dopravu,“. 
 
5.  Správca  dane ustanovuje v zmysle § 17 ods.4 zákona, že  veková  hranica  fyzických osôb  na 
poskytnutie   oslobodenia  pozemkov, stavieb  a bytov ,  alebo  zníženia  daňovej  povinnosti  je 70 
rokov. 
 
6.  Zníženie   dane z nehnuteľností   u fyzických osôb   starších  ako  70  rokov  zohľadní   správca   
dane bez  uplatnenia   nároku  pri  výrube daňovej  povinnosti  na  bežné  zdaňovacie   obdobie. 
  
7. Daňovníkom, ktorým patrí zníženie dane v zmysle čl.11 ods.4 tohto VZN v prípade  spoluvlastníctva 
k nehnuteľnosti  správca dane zníži  daň vo výške pripadajúcej  na   spoluvlastnícky podiel predmetnej  
nehnuteľnosti.  
 
8.  Doklad preukazujúci dôvod zníženia  dane sa pre účely tohto VZN považuje napr.:   rozhodnutie o 
ťažkom zdravotnom postihnutí . Pre  zníženie  dane v zmysle čl. 11  ods.4    je   rozhodujúci  stav  
k 1.januáru  bežného  zdaňovacieho   obdobia a daňovník  je povinný ho  uplatniť   v lehote na    
podanie daňového  priznania v zmysle zákona  a   tohto VZN.  V prípade, že  daňovník  má  už  
uplatnené  zníženie dane    z predchádzajúceho   zdaňovacieho   obdobia  a nedošlo  u neho    
k žiadnej  zmene   opätovne  nemusí  žiadať  o jej zníženie.  
 
9. Správca dane ustanovuje , že  poskytuje oslobodenie od  dane  zo  stavieb a z dane z bytov u:: 
 
- stavieb  alebo  bytov, ktorých  využitie  je 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. 
 
 
 
 
 
 



3/ Článok 18 znie  nasledovne: 
 

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 žiadosti  o vydanie   povolenia  na  
zvláštne  užívanie  verejného  priestranstva alebo v oznámení   o konaní   verejného  kultúrneho,  
telovýchovného, športového, turistického  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 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 spôsobí 
obmedzenie využitia letnej terasy. 
Oslobodenie dane za užívanie  verejného  priestranstva letnej terasy zohľadní  správca dane  bez 
uplatnenia predmetného oslobodenia  daňovníkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/ Článok 41  znie  nasledovne : 

 
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  01.7.2016. 
 
 
8. 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. ........  a nadobúda účinnosť  dňa  1.1.2017. 
 
 

 


