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Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín č.2/2017 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  

                                                                          
             Spracoval:                                                                    Všeobecne  záväzné  nariadenie                         

             Ing. Mária Capová                                                         č.2/2017, 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 19.1.2017  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   20.1.2017 



 
 
 
 
  Dôvodová  správa 
 
 
      
       Dňa  15.3.2017 nadobudne účinnosť VZN č.10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Vzhľadom na uvedenú  
skutočnosť  správca   dane upravuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne 
odpady  a drobné  stavebné  odpady v časti trvalého parkovania mimo stráženého  parkoviska, kde 
ustanovuje predmetnú sadzbu dane a definuje možnosť zníženia dane  pre  vyberanie dane  za 
užívanie  verejného  priestranstva  za účelom  trvalého  parkovania vozidla  mimo   stráženého  
parkoviska vo verejnom záujme. Zároveň  spresňuje názvy ulíc v I. pásme pre účely  vyberania dane 
za užívanie verejného  priestranstva. 
     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.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  
 
 
VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  
stavebné  odpady sa  mení  nasledovne:  
 

 

 
1/  Článok  12   znie  nasledovne : 

Pre vyberanie  dane   za užívanie  verejného  priestranstva okrem  trvalého parkovania  vozidla   mimo  
stráženého  parkoviska sa určujú nasledovné pásma mesta: 
 
a/   Mierové námestie, Štúrove námestie, Námestie Sv. Anny, Námestie SNP, Mariánske námestie,  
ulice Palackého, Farská, Jaselská,  Matúšova, Marka Aurélia, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Horný 
Šianec, Vajanského, Rozmarínova, Hasičská, Kniežaťa Pribinu, Braneckého, Hviezdová, Vojtecha  
Zamarovského (ďalej len pásmo „I“). 
 
b/ Ulica Legionárska po križovatku Električnej, ulice gen. M.R.Štefánika, časti – Dolné mesto, Dlhé 
Hony, Noviny, Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Zámostie, Kvetná, Juh (ďalej len pásmo „II“ ). 
 
c/ Biskupice, Opatová, Kubrá, Kubrica, Istebník, Orechové, Zlatovce, Nové Zlatovce, Záblatie,Pod 
Komárky (ďalej len pásmo „III“). 
 
 
2/ Článok  15 ods. 6 sa nahrádza  nasledovným  znením:  

   
6.Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého  parkoviska  
 
-     0,45 eura/m2 a deň     
 



 
 
 
 
3/ Článok  18 ods. 2   sa mení  nasledovne : 
 
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 . 
 
 
 
4/   V  článku 41 sa dopĺňa nový ods.10, ktorý  znie: 

 
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.  
 
 

Mgr. Richard Rybníček 
      primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

stavebné  odpady -  výňatok 

 
 
 
 
 
3/ Článok 12 znie  nasledovne: 
 
 

Článok 12 
Určenie pásiem mesta 

 
1/Pre vyberanie  dane   za užívanie  verejného  priestranstva okrem  trvalého parkovania  vozidla   
mimo  stráženého  parkoviska sa určujú nasledovné pásma mesta: 
 
a/   Mierové námestie, Štúrove námestie, Námestie Sv. Anny, Námestie SNP, Mariánske námestie,  
ulice Palackého, Farská, Jaselská,  Matúšova, Marka Aurélia, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Horný 
Šianec, Vajanského, Rozmarínova, Hasičská, Kniežaťa Pribinu, Braneckého, Hviezdová, Vojtecha  
Zamarovského (ďalej len pásmo „I“). 
 
b/ Ulica Legionárska po križovatku Električnej, ulice gen. M.R.Štefánika, časti – Dolné mesto, Dlhé 
Hony, Noviny, Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Zámostie, Kvetná, Juh (ďalej len pásmo „II“ ). 
 
c/Biskupice, Opatová, Kubrá, Kubrica, Istebník, Orechové, Zlatovce, Nové Zlatovce, Záblatie,Pod 
Komárky (ďalej len pásmo „III“). 
 
 
 
  4/ Článok 15 znie  nasledovne: 
 
                                                                           

Článok 15 
Sadzby daní 

 
1.         Umiestnenie stavebného zariadenia: 
 
v pásme I       0,82eura/m2 a deň    
v pásme II      0,61eura/m2 a deň 
v pásme III     0,41 eura/m2 a deň 
 
 
2. 
a/ Umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja a poskytovanie služieb mimo 
letných terás 
 
v pásme I       2,90  eura/m2 a deň 
v pásme II     0,82 eura/m2 a deň 
v pásme III    0,41  eura/m2 a deň 

 
b/ Umiestnenie predajného zariadenia pre účely  poskytovanie služieb prostredníctvom  letných terás 
 
v pásme I        0,11  eura/m2 a deň 
v pásme II      0,09  eura/m2 a deň 



v pásme III     0,07  eura/m2 a deň 
 
c/Umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja na trhoviskách pri  nákupnom 
stredisku Družba  
 
0,05  eura/m2 a deň 
 
d/ Umiestnenie predajného zariadenia pre účely ambulantného predaja na príležitostných trhoch 
 
0,41 eura/m2 a deň 
 
3.  Umiestnenie zariadenia lunaparku, cirkusu  
  
v pásme I            0,31  eura/m2 a deň 
v pásme II           0,21  eura/m2 a deň 
v pásme III         0,09 eura/m2  a deň  
 
4.  Umiestenie  zariadenia pre  účely   reklamných  akcií, predvolebných  akcií, mítingov a iných  akcií 
 
v pásme I           3,00 eura/m2 a deň 
v pásme II          2,00 eura/m2 a deň 
v pásme III         1,00 eura/m2 a deň  
 
 
 
 
5.   Umiestenie  skládky  

      
v pásme I         2,06 eura/m2 a deň 
v pásme II        0,82 eura/m2 a deň 
v pásme III       0,31  eura/m2 a deň  
 
 
6. Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého  parkoviska 

      
v pásme I         0,28 eura/m2 a deň 
v pásme II        0,12 eura/m2 a deň 
v pásme III       0,08  eura/m2 a deň  
 
 
6.Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého  parkoviska  
 
-    0,45  eura/m2 a deň     
 
7. Rozkopávka  od prvého dňa záberu verejného  priestranstva v rozsahu: 
 
a/  do  15  dní vrátane 15. dňa         0,35  eura/m2 a deň     
b/  presahujúca  15 dní        0,60  eura/m2 a deň     
 
 
 
5/ 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 . 
 
 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6/ 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  01.07.2016. 
 
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,  

 


