- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.12.2017 uznesením č.1179, účinnosť:
01.01.2018
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
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 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
stavebné odpady sa mení nasledovne:

odpady a drobné

1/ Článok 6 znie nasledovne :

Správca dane ustanovuje v zmysle § 8 ods.2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov:
Ročná sadzba dane v % zo základu
dane
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
0,58
záhrady
0,78
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,78
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
0,78
rýb a ostatné využívané vodné plochy
stavebné pozemky
0,84
pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
0.84
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
Druh pozemku

2/ Článok 18 ods.4 znie nasledovne :
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, alebo v priebehu kalendárneho roka bolo 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 v priebehu
kalendárneho roka spôsobilo obmedzenie využitia letnej terasy.
Oslobodenie dane za užívanie verejného priestranstva zohľadní správca dane bez uplatnenia
predmetného oslobodenia daňovníkom.
3/ V článku 34 sa mení ods.2 nasledovne:
2. Správca dane určuje pri množstvovom zbere poplatok v zmysle § 79 ods.1. zákona ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník uvedený v § 77 ods. 2 písm.
a/, b/,c/, zákona užíva v súlade so zavedeným
systémom zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov.

4/ V článku 35 sa dopĺňa a mení ods.1 písm.b). nasledovne:
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
- podnikateľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta
na účel podnikania
-fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a býva v bytovom dome, kde je zavedený množstvový
zber
nasledovne:
5/ V článku 35 ods. 1 sa dopĺňa nové písm. e), ktoré znie:
e/ sadzba pre bionádoby

Objem nádoby BIO
120 l
26 vývozov ročne
240 l
26 vývozov ročne
120 l vrecia

Sadzba poplatku
v €/liter BIO

Poplatok v €/rok

0,0123

38,37

0,0113
0,0175

70,51
2,10€/vrece

Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako
doplnkový vývoz. Systém zberu biodpadu na adrese nahlásený do 31.1. bežného obdobia je pre
daný kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese podané poplatníkom
počas kalendárneho roka budú účinné k 1.2. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
Vývoz vriec sa bude uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov bioodpadov.
6/ V článku 35 ods. 1 sa pôvodne označené písm. e) označuje ako písmeno f)

7/ V článku 37 sa mení ods.1 nasledovne:
1. Poplatníci - fyzické osoby uvedení v §77 ods.2 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.
8/ V článku 37 sa mení ods.2 nasledovne:
2. Poplatníci - podnikatelia a právnické osoby uvedení v § 77 zákona ods. 2 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.
9/ V článku 37 sa dopĺňa bod 3 nasledovne:
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 okrem prípadu uvedeného v článku 40
ods. 2 písm.b).
10/ V článku 37 sa dopĺňa bod 6 nasledovne:
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.
Vznik, zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci využívajúci množstvový zber
v rodinnom dome povinní realizovať na tlačive Návratka, príloha č. 8.
V priebehu zdaňovacieho obdobia je možné na jednej adrese umiestnenia zbernej nádoby na KO
realizovať len jednu zmenu vývozu KO. Systém zberu bioodpadu na adrese nahlásený do 31.1.
bežného obdobia je pre daný kalendárny rok záväzný. Žiadosti o zmenu vývozu bioodpadu na adrese
podané poplatníkom počas kalendárneho roka budú účinné k 1.2. nasledujúceho zdaňovacieho
obdobia.
11/ V článku 40 sa mení bod 2 písm. a) nasledovne:
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 83 ods.2 zákona, že zníži poplatok v bežnom zdaňovacom
období
a) o 6 eur fyzickej osobe v hmotnej núdzi platiacej paušálny poplatok podľa čl. 35 ods.1 písm.a/
VZN
dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je rozhodnutie úradu práce , sociálnych
vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi
12/ V článku 41 sa dopĺňa ods.11 ktorý znie nasledovne:
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2017, 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
13.12.2017 uznesením č.1179 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.

13/ Do textu VZN sa dopĺňa nová príloha č. 8, ktorá znie:
príloha č. 8

NÁVRATKA
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre
rodinné domy

vznik

zánik

zmena

* nehodiace sa preškrtnite
rodné číslo:

Priezvisko, meno, titul:
Adresa trvalého pobytu:
Korešpondenčná adresa:
Mobil:

mail:

V prípade, ak domácnosť nepožaduje bionádobu a má vlastný kompostovací zásobník, je
potrebné vypísať aj Čestné prehlásenie!
adresa umiestnenia nádoby

počet
poplatníkov
v
domácnosti

objem nádoby
KO
x frekvencia
vývozu

BIO nádoba
/26 vývozov

kompostovací
zásobník
s čestným
prehlásením

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

Do množstvového zberu v tejto domácnosti sú zahrnuté tieto:
Priezvisko, meno a rodné číslo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dátum:

Podpis:

Mgr. Richard Rybníček v.r.
primátor mesta

