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Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín  

č.13/2016, 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: 

             MBA. Peter Hošták  PhD.                                             Mestské  zastupiteľstvo  
 predseda FMK                                                                          v Trenčíne   

                                                                                         

                                                                                                     schvaľuje  

                                                                          
             Spracoval:                                                                    Všeobecne  záväzné  nariadenie                         

             Ing. Mária Capová    

             Bc. Katarína Tomášková                                               č. 13/2016, 

             útvar  ekonomický                                                         ktorým  sa mení  a dopĺňa  VZN  

                                                                                                    14/2013 o miestnych  daniach a 

                                                                                                     miestnom  poplatku za  

komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v zmysle 

predloženého návrhu 

 

 

    

                                                                      

Stanovisko FMK        :       Finančná  a majetková  komisia dňa 13.10.2016 odporučila  

schváliť   navrhované  Všeobecne záväzné  nariadenie   

 
Dopad   na  rozpočet :      Zabezpečuje  príjem  do   rozpočtu   Mesta  Trenčín. 

                                            Návrh VZN je v súlade s PHSR.  

 
 

   V Trenčíne 13.10.2016 

  
 
 



Dôvodová správa  
     

       Navrhované Všeobecne záväzné nariadenie sme navrhli  najmä   z dôvodu   účinnosti   nového   

zákona č. 79/2015 Z.z,  (konkrétne § 81, ods. 7, písm. b, bodu 3 .) o odpadoch a o zmene a doplnení  

niektorých  zákonov,  ktorým  sa  upravila povinnosť pre obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

k 1.1.2017. 

       Pri  poplatku  za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady je hlavnou zmenou zmena spôsobu 
výberu poplatku za KO a DSO.  
 

      Mesto Trenčín v zmysle nového zákona o odpadoch zavádza zber bioodpadu z rodinných domov 

prostredníctvom hnedých 120 l nádob na bioodpad. V súvislosti s tým sa mení aj spôsob výberu 

poplatku za komunálne odpady (ďalej len „KO“). Od 1.1.2017 nebude možné v rodinnom dome platiť 

paušálny poplatok, t.j. podľa počtu osôb, ale len podľa zvoleného objemu nádoby na KO, frekvencie 

vývozu a prípadne nádoby na bioodpad.   

 

Cieľom zavedenia plošného množstvového zberu pre rodinné domy je adresnejší a reálnejší výber 

poplatku podľa toho, aké služby sú občanovi poskytované.  
 

Každý rodinný dom bude mať možnosť vybrať si objem nádoby a frekvenciu vývozu v zmysle  

navrhnutých dvoch variantov ( KO + BIO alebo KO + kompostovací zásobník), pričom má možnosť si 

vybrať aj väčšiu nádobu, resp. viac nádob na KO ako je určené minimálne  k počtu poplatníkov. 

V prípade, a má občan vlastný kompostovací zásobník a doplní správcovi dane čestné prehlásenie 

o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), nebude mu pridelená nádoba na bioodpad.  

 
      Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z. § 14, ods. 8 upravuje, že na účel 

zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) 

tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť 

mala:  

a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných 
nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november  

alebo 

b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad. 
 

 Zákon určuje frekvenciu vývozu 1x za 14 dní v mesiacoch od marca do novembra, čo je 18 

vývozov. Mesto odporúča 26 vývozov, a to napr. tak, že mesiac január, február sa biologicky 

rozložiteľný odpad nebude vyvážať a v letnom období sa bude vyvážať častejšie ako 1x14 dní.  

      Pre osamelo žijúce osoby v rodinnom dome nad 62 rokov navrhujeme poskytnúť úľavu vo výške 

45 %, aby sme sa dostali cca na výšku súčasného paušálneho poplatku. 

 

       Zároveň znižujeme pre občanov aj paušálny poplatok z pôvodnej sadzby 0,087 €/osoba/deň na 
sadzbu 0,081 €/osoba a deň. Dôvodom zníženia paušálneho poplatku je, že v zmysle zákona nevzniká 
povinnosť zaviesť zber bioodpadov do sídliskových častí. 
 
        Tento  návrh   VZN  je  v súlade   s Ústavou  Slovenskej  republiky  a nie  je v rozpore  s inými   
všeobecne  záväznými právnymi  predpismi. 
 
     Predmetné zmeny uvádzame v časti Sadzba poplatku a Odpustenie a zníženie poplatku za 
komunálne odpady  a drobné  stavebné  odpady,  pričom  všetky  zmeny sú uvedené v priloženom 
materiáli. 
 
 



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..../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 35 ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením: 
 
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 a podnikateľa, 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 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 0,01538 104,95 

120/ 1 x 
týždenne 0,018256 

 120 l 
26 vývozov ročne 0,01538 161,89 

240/ 1 x 
týždenne 0,017162 

 120 l 
26 vývozov ročne 0,01538 262,16 

240/ 2 x 
týždenne 0,017162 

 120 l 
26 vývozov ročne 0,01538 476,34 

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/ 0,066 €/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v zmysle § 78 ods.1 písm. c/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. V článku 37 ods.3 posledná veta znie: 
 
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 
písm.b).  
 
 
3. V článku 40 ods.2 znie: 
 
2. Správca dane   ustanovuje v zmysle  § 83 ods.2 zákona, že zníži  poplatok v bežnom  zdaňovacom   
období   

     
      a)  o 6  eur   fyzickej  osobe v bytovom dome v hmotnej  núdzi,  dokladom   preukazujúcim   dôvod   

zníženia  poplatku  je rozhodnutie  úradu  práce ,  sociálnych   vecí   a rodiny  o priznaní  dávky  
a príspevkov  pomoci  v hmotnej  núdzi  

 
b) o 45% pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov osamelo žijúcu v rodinnom dome 
 
 
4. V  článku 40 sa vypúšťa  ods.3 . Pôvodne označené ods. 4.-5 sa označujú ako ods. 3.-4. 

 

 
5. V článku 41 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie: 
 
8.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. .../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. ....... a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. 
 
 
6. Do textu VZN sa dopĺňa nová  príloha č. 7, Čestné prehlásenie o kompostovaní BRO zo záhrad 
pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka, ktorá znie:  
 
 
Príloha č.7 
 

 
 

Vypĺňať iba v prípade, ak nemáte záujem o bio nádobu a máte svoj vlastný kompostovací zásobník ! 
 

Čestné prehlásenie 
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka  

 
 

Dolupodpísaný/á ......................................................................................................................... ,  

Rodné číslo: .......................................... ,  



Trvale bytom ................................................................................................................................ ,  

Adresa umiestnenia kompostovacieho zásobníka.........................................................................., 

Kompostovací zásobník v objeme .......... litrov,  pozemok pre údržbu zelene vo výmere ............ m² 

Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti 

uvedených v návratke, ktorých som zástupcom, že: 
» na adrese umiestnenia kompostovacieho zásobníka riadne kompostujeme všetok biologicky rozložiteľný odpad 

z našej domácnosti vo vlastnom kompostovacom zásobníku. 

 
» som si vedomý skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne 

zisťovanie za účelom preverenia  a zistenia skutočností potrebných na svoje účely. 

 
» je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o odpadoch je 

zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá 

skutkovú podstatu priestupku v zmysle § 115 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty  pre  fyzickú 

osobu je stanovená do výšky 1.500€. 

 
» v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný si objednať 

likvidáciu bioodpadu prostredníctvom bio nádoby.  

 
» toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho 

aktualizovať do 30 dní. 

 

 

 

Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.  

Dátum:         Podpis:  

 
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček 
                                                                                                                         primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha – výňatok z VZN č.14/2013 

Článok 35 
Sadzba poplatku 

 
1.Správca  dane ustanovuje  sadzbu poplatku :  

 
a/   0,087 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,  
       
b/    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   
-právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, 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 nasledovne: 
 

    

Objem  zbernej         nádoby

  v litroch 

   Frekvencia   vývozu Sadzba poplatku 

v €/ liter 

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  občanov je  uvedený  v platnom 
VZN  o odpadoch. 

 
c/ 0,066 €/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v zmysle § 78 ods.1 písm. c/. 
 
 
1. Článok 35 ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením: 
 
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 a podnikateľa, 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 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 0,01538 104,95 

120/ 1 x 
týždenne 0,018256 

 120 l 
26 vývozov ročne 0,01538 161,89 

240/ 1 x 
týždenne 0,017162 

 120 l 
26 vývozov ročne 0,01538 262,16 

240/ 2 x 
týždenne 0,017162 

 120 l 
26 vývozov ročne 0,01538 476,34 

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/ 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 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 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.  
 
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 .  
 
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 
písm.b).  
 
 4.  Správca dane ustanovuje  v zmysle § 77 ods. 5  písm.a/  zákona , že  ak   je   nehnuteľnosť 
v spoluvlastníctve      viacerých spoluvlastníkov ,  alebo  ak  ide  o bytový  dom  poplatok  vyberá  a za    
vybraný  poplatok  ručí   zástupca  alebo  správca určený  spoluvlastníkmi ,  ak  s výberom   poplatku   
zástupca  alebo  správca  súhlasí. 
 
 5. V priebehu   zdaňovacieho   obdobia nie  je  možná u poplatníka  zmena  systému  zberu   
komunálnych   odpadov  a drobných  stavebných  odpadov.  
      
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. 
 
7. Ak  poplatník  podáva  správcovi  dane  ohlásenie podľa  § 80  ods.2 zákona  je  povinný  predložiť        
s ohlásením  aj  doklady  alebo  potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených  údajov. 
 
8.Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 
pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za KO a DSO. 
 

 
Článok 40 

Odpustenie a zníženie poplatku 
 
 
1. Správca  dane   v  zmysle §  82 ods.2 zákona odpustí   poplatok za  obdobie za ktoré  poplatník   
správcovi  dane  preukáže splnenie podmienok  na základe žiadosti a predložených  podkladov  
ustanovených   vo  VZN ,  že  viac  ako  90  dní v zdaňovacom   období sa    nezdržiava   alebo  
nezdržiaval  na území  mesta  Trenčín.  
 
Podklady  preukazujúce uvedenú skutočnosť  sú  najmä: 
 
a/  doklady  za  aktuálne  zdaňovacie   obdobie : 
 
- z  obecného úradu a o zaplatení poplatku 
- o návšteve  školy  a o zaplatení  poplatku 
- od  zamestnávateľa  a  o  zaplatení  poplatku v mieste   zamestnania,  
- o ubytovaní a o zaplatení  poplatku v mieste  ubytovania,  



- o umiestnení poplatníka   v ústave na výkon trestu odňatia slobody  
-  prípadne  iné   doklady, v ktorých  bude uvedený dátum preukazujúci nárok  na uplatnenie odpustenia 
poplatku   a dátum  kedy  nárok  na odpustenie  zaniká. 
  
 K predloženým  podkladom  je poplatník  povinný  písomne  oznámiť  počet  dní   v zdaňovacom  období   
počas ktorých  sa   nezdržiava   na  území  mesta Trenčín . 
 
 Doklady preukazujúce dôvod odpustenia  poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom  
zdaňovacom  období   správcovi dane  
  
b/ doklady za predchádzajúce  zdaňovacie  obdobia : 
 
- doklad o trvalom  pobyte v zahraničí alebo iné doklady zo  zahraničia,  v ktorých  bude uvedený dátum 
preukazujúci nárok  na uplatnenie    odpustenia  poplatku  a dátum  kedy  nárok  na odpustenie  zaniká  
 
2. Správca dane   ustanovuje v zmysle  § 83 ods.2 zákona , že zníži  poplatok v bežnom  zdaňovacom   
období   

     
      - o 6  eur   fyzická  osoba   v hmotnej  núdzi    

-  doklad   preukazujúci   dôvod   zníženia  poplatku  -  rozhodnutie  úradu  práce ,  sociálnych   vecí   
a rodiny  o priznaní  dávky  a príspevkov  pomoci  v hmotnej  núdzi  
 
2. Správca dane   ustanovuje v zmysle  § 83 ods.2 zákona, že zníži  poplatok v bežnom  zdaňovacom   
období   

     
      a)  o 6  eur   fyzickej  osobe v bytovom dome v hmotnej  núdzi,  dokladom   preukazujúcim   dôvod   

zníženia  poplatku  je rozhodnutie  úradu  práce ,  sociálnych   vecí   a rodiny  o priznaní  dávky  
a príspevkov  pomoci  v hmotnej  núdzi  

 
b) o 45% pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov osamelo žijúcu v rodinnom dome 
 
 
3.Správca dane   ustanovuje v zmysle  § 82 ods.3 zákona , že zníži  poplatok v bežnom  zdaňovacom   
období   

                           
- o 16 eur     ak  poplatník je  povinný z dôvodu  nedostupnosti  motorového  vozidla  pre  vývoz  
komunálneho odpadu  a drobného  stavebného  odpadu   zabezpečiť  zvoz  komunálneho  odpadu  
a drobného  stavebného  odpadu   k stanovišťu   zbernej  nádoby určenému Útvarom  stavebným, 
životného  prostredia,  dopravy  a investícií  MsÚ.                     
Uvedenú  skutočnosť si poplatník uplatňuje  na základe podanej  žiadosti v bežnom   zdaňovacom 
období a preukazuje    stanoviskom Útvarom  stavebným, životného  prostredia,  dopravy  a investícií  
MsÚ.   

 
4. 3.Správca dane  ustanovuje v zmysle § 82 a 83 zákona, že zníži a individuálne odpustí  poplatok  
v zmysle tohto VZN   len  v prípade , ak si poplatník  plní riadne  poplatkovú  povinnosť a nemá 
evidované  nedoplatky  z poplatku  za komunálne  odpady  a drobné   stavebné  odpady .   

 
      5. 4.Čestné  vyhlásenie nie je považované  za  doklad preukazujúci  nárok  na uplatnenie odpustenia.     
                                                                                         

 
  
 

ČASŤ VIII 
 

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. 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. .../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. ....... a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 Príloha č. 7 

Vypĺňať iba v prípade, ak nemáte záujem o bio nádobu a máte svoj vlastný kompostovací zásobník ! 
 

Čestné prehlásenie 
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka  

 

Dolupodpísaný/á ......................................................................................................................... ,  

Rodné číslo: .......................................... ,  

Trvale bytom ................................................................................................................................ ,  

Adresa umiestnenia kompostovacieho zásobníka.........................................................................., 

Kompostovací zásobník v objeme .......... litrov,  pozemok pre údržbu zelene vo výmere ............ m² 

Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti 

uvedených v návratke, ktorých som zástupcom, že: 
 

» na adrese umiestnenia kompostovacieho zásobníka riadne kompostujeme všetok biologicky rozložiteľný odpad 

z našej domácnosti vo vlastnom kompostovacom zásobníku. 

 
» som si vedomý skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne 

zisťovanie za účelom preverenia  a zistenia skutočností potrebných na svoje účely. 

 
» je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o odpadoch je 

zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá 

skutkovú podstatu priestupku v zmysle § 115 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty  pre  fyzickú 

osobu je stanovená do výšky 1.500€. 

 
» v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný si objednať 

likvidáciu bioodpadu prostredníctvom bio nádoby.  

 
» toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho 

aktualizovať do 30 dní. 

 

Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.  

Dátum:         Podpis:  



 


