
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo  dňa 12.12.2012 
 

 
     Na základe zistenia Útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne, že v textovej časti VZN 
č.11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
kontroly sú viaceré formálne chyby (v texte je uvedený článok namiesto paragrafu, v texte je nesprávne 
uvedený odsek aj paragraf, chýbajú slová  a text nedáva zmysel)   
 

sa uznesenie MsZ č. 681 zo dňa 12.12.2012 
opravuje 

v texte VZN č.11/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
takto: 
 
1.Pôvodný text článku 35 ods. 1 písm. a/ VZN č.11/2012 :  
 
„a/  - u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
mesta  oprávnená užívať  nehnuteľnosť,  
 
ktorí  nevyužívajú  množstvový  zber, v zmysle § ods.78 ods.1 písm.b/  zákona 
                
0,087 eura  na osobu  a kalendárny  deň,“ 
 
sa nahrádza textom:  
 
„a/ - u fyzickej osoby, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 
mesta  oprávnená užívať alebo užíva  nehnuteľnosť,  
 
ktorí  nevyužívajú  množstvový  zber, v zmysle § 78 ods.1 písm.b/  zákona 
                
0,087 eura  na osobu  a kalendárny  deň,“ 
 
2.V článku 35 ods. 1 písm. b/ VZN č.11/2012 sa vetné spojenie:  
 
„ktorí  využívajú  množstvový  zber, v zmysle § ods. 78 ods.1 písm.a/  zákona nasledovne:“ 
 
 
nahrádza vetným spojením: 
 
„ktorí  využívajú  množstvový  zber, v zmysle § 78 ods.1 písm.a/  zákona nasledovne:“ 
 
3. V článku 37 ods. 6  VZN č.11/2012 sa prvá veta: 
 
„Zmenu a  ukončenie využívania  množstvového  zberu sú poplatníci  uvedení v článku 77 ods. 2 zákona  
povinní realizovať ku  dňu  zmeny  a  ukončeniu vývozu zberných  nádob,  prostredníctvom  Využívania  
a vyúčtovania   množstvového  zberu za KO a DSO.“ 
 
nahrádza textom:  
 



„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  Využívania  
a vyúčtovania   množstvového  zberu za KO a DSO.“ 
 
4. Pôvodný text článku 40 ods. 4 VZN č.11/2012 
 
„4. Správca dane  ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži odpustí  poplatok  v zmysle tohto VZN   len  
v prípade , ak si poplatník  plní   riadne  poplatkovú  povinnosť  evidované  nedoplatky  z poplatku  za 
komunálne  odpady  a drobné   stavebné  odpady“   
 
sa nahrádza textom:  
 
„4. Správca dane  ustanovuje v zmysle § 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“   
 

                 

 

 

Mgr. Richard Rybní ček                 Ing. Jaroslav Pagáč 
     primátor mesta             prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ............................              Dňa:................................ 
 
 
V Trenčíne, dňa ....2013  
 


