
M e s t s k ý   ú r a d   v   T r e n č í n e 

          

   Mestské  zastupiteľstvo                                                                            V  Trenčíne   11.12.2019 

   V Trenčíne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín č. 37/2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa  VZN č. 14/2013 o  miestnych  daniach a miestnom  poplatku za komunálne  odpady 

a drobné  stavebné  odpady o  miestnych  daniach a miestnom  poplatku za komunálne  
odpady a drobné  stavebné  odpady  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Predkladá:                          Návrh na uznesenie: 
             Ing. Mária Capová                                                        Mestské  zastupiteľstvo  

vedúca ekonomického útvaru                                       v Trenčíne   
                                                                                       
                                                                                                   schvaľuje  
                                                                          
             Spracovali:                                                                    Všeobecne  záväzné  nariadenie                         
             Ing. Mária Capová                                                         č.37/2019, ktorým  sa mení  a              
             Ing. Ján Margetín                                                          dopĺňa VZN Mesta Trenčín č.14/2013 o              
             Bc. Katarína Tomášková                                               miestnych daniach  a miestnom 
             útvar ekonomický                                                           poplatku za KO a DSO v zmysle            
                                                                                                    predloženého návrhu, ktorý tvorí  
                                                                                                    prílohu k tomuto uzneseniu. 
                                                                                                    
                                                                                                     
 
                
 
        
                                        
Stanovisko FMK        :       Finančná  a majetková  komisia dňa   odporučila  21.11.2019 
                                            schváliť   navrhované  Všeobecne záväzné  nariadenie   
 
Dopad   na  rozpočet :      Zabezpečuje  príjem  do   rozpočtu   Mesta  Trenčín. 
                                           Návrh  VZN   je v súlade s Programom  hospodárskeho a sociálneho  
                                           rozvoja  Mesta Trenčín  na roky  2016-2022 s výhľadom  na rok 2040. 
 
 
   V Trenčíne  22.11.2019 
 



 

Dôvodová  správa 
 

       Novelizácia Všeobecne záväzného  nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej VZN) vychádza  zo  zákona č.582/2004 Z.z.  

o miestnych daniach a miestnom  poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení 

neskorších predpisov a z novely zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších  zákonov. 

      V predkladanom VZN navrhujeme nasledujúce zmeny: 

  

1/ Daň z nehnuteľností  
Predložený návrh zvyšuje sadzby dane z nehnuteľností v priemere o 35% na hodnoty sadzieb 

uvedené v prílohe č.1. Súčasne je týmto návrhom dodržaná zákonná podmienka, aby rozdiel medzi 

najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb a dane z bytov bol maximálne 10 – násobok.  

Povinnosť znižovania násobkov sadzieb mala byť splnená najneskôr do roku 2024, navrhovanou 

úpravou bude splnená od roku 2020.  

Príplatok za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia sa upravuje na 

0,15 EUR. 

 

Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa zásadne nemenila od roku 2011 (jedinou zmenou bolo 

zníženie sadzby za ornú pôdu, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty v roku 2017), 

pričom len výška inflácie za roky 2011-2018 spolu dosiahla 12,8%.   

Bežné výdavky Mesta Trenčín za roky 2012-2020 (rok 2012 skutočnosť, rok 2020 rozpočet) vzrástli 

o plus + 72%. Bežné príjmy za uvedené roky bez zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností, poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad a vybraných poplatkov (poplatok za sociálne služby, 

školské kluby detí, materské školy a pod.) by boli za roky 2012-2020 vyššie len o plus + 62%.  

Rozdiel medzi rastom príjmov a rastom výdavkov vo výške 10% v neprospech rastu bežných príjmov 

je natoľko zásadný, že bez úpravy vlastných príjmov mesta by nebolo možné zostaviť rozpočet mesta 

na rok 2020 v súlade s legislatívou a súčasne tak, aby prebytok bežného rozpočtu bol postačujúci aj 

na úhradu splátok úverov mesta, čo je dôležitým ukazovateľom pre zabezpečenie finančnej stability.  

 

Mesto Trenčín, podobne ako ostatné samosprávy, je povinné vzhľadom na neustále sa meniace 

zákony prijímané štátom, ktoré zásadne zvyšujú bežné výdavky mesta,  zabezpečiť zdroje na to, aby 

služby, ktoré v rámci svojich kompetencií poskytuje udržalo minimálne na rovnakej úrovni ako 

v súčasnosti. V nadväznosti na vyššie uvedené vzniká tiež absolútna nevyhnutnosť posilňovania a 

stabilizácie vlastných príjmov samospráv.  

Daň z nehnuteľností patrí medzi najstabilnejšie príjmy, príjem z tejto dane predstavuje v roku 2020 

takmer 15% bežných príjmov mesta Trenčín.  

Zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností je navrhnuté prioritne ako reakcia na:   

 zvyšujúce sa požiadavky občanov na skvalitňovanie a zvyšovanie služieb a nové investície mesta, 

 výpadok príjmov mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb schváleným zvýšením  

odpočítateľnej položky pri dani z príjmu fyzických osôb. V roku 2020 tak očakávame nižšie príjmy 

od štátu o 1,1 mil. EUR,   

 zákonnú povinnosť zvyšovania miezd zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona 

o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme a tiež zvýšené príplatky za prácu v sobotu, 

nedeľu, cez sviatky a nočnú prácu,  

 ďalšie schválené zákonné opatrenia – napr. obedy zadarmo, chodníková novela, rekreačné 

poukazy, novela zákona týkajúca sa bezpečnosti detských ihrísk a pod.. 

Navrhovanou úpravou Mesto Trenčín počíta so zvýšením príjmov z tejto dane o plus + 1,95 mil. EUR.  

 

 

 

 



 

2/ daň za ubytovanie 
V dani za ubytovanie navrhujeme doplniť oslobodenie od platenia dane pre deti a mládež do 18 rokov 

v rámci ubytovania počas pobytu v školách v prírode a v detských táboroch s cieľom prispieť 

k podpore týchto služieb a aktivít na území mesta Trenčín.   

Finančný dopad tohto oslobodenia nemáme k dispozícii, nakoľko dostupná evidencia týmito údajmi 

nedisponuje.  

 
  

3/ poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad navrhujeme zvýšiť o 10%. Úprava vyplýva 

z predpokladaných zvýšených nákladov na vývoz odpadu v rokoch 2020-2022 vyplývajúcich z 

nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktoré ustanovuje novú výšku zákonných poplatkov za uloženie 

odpadov na skládku. Poplatky za skládkovanie sú v roku 2019 vo výške 7 € / 1 tonu, v roku 2020 to 

bude vo výške 12 € / 1 tonu a v roku 2021 vo výške 18 € / 1 tonu odpadu pri predkladanom množstve 

vytriedeného odpadu v objeme 40-50%.  

Súčasne navrhujeme novú sadzbu pre množstvový zber pre polopodzemné kontajnery s objemom 

5.000 litrov pri vývoze 1 krát týždenne vo výške 2.563,60 €.    

Spresnili sme formuláciu pri dokladaní dokladov k žiadosti o odpustenie poplatku pre študenta. 

Z dôvodu zmeny zákona č. 582/2004 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) nepožadujeme od občana 

k odpusteniu poplatku doklad o štúdiu študenta alebo žiaka študujúceho v SR.  

 

Predpokladané zvýšenie príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je v celej 

výške zapracované do bežných výdavkov na vývoz odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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. 37/2019, 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  6  znie nasledovne : 
 
Správca   dane  ustanovuje v zmysle  § 8 ods.2 zákona  ročnú  sadzbu  dane z pozemkov:      
 

              Druh  pozemku Ročná sadzba dane  

v % zo základu 

dane 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  sady, trvalé  trávne porasty 0,75 

záhrady 1,00 

zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné  plochy 1,00 

lesné pozemky,  na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky  s chovom  

rýb a ostatné využívané  vodné plochy 

1,00 

stavebné pozemky 1,10 

pozemky na  ktorých  sa   nachádza  transformačná  stanica alebo   

predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu   služieb 

1,10 

 
 

2/  Článok  8  znie nasledovne : 
 

Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.2  zákona  ročnú sadzbu  dane zo stavieb za každý  aj 
začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé  druhy  stavieb  nasledovne: 
 

                                                       Druh   stavby       Sadzba  

      v €/m2                                   

stavby  na  bývanie a drobné  stavby , ktoré  majú  doplnkovú  funkciu  pre hlavnú  

stavbu 

       0,50 

stavby  na pôdohospodársku  produkciu, skleníky, stavby pre  vodné  

hospodárstvo, stavby využívané  na  skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 

produkcie vrátanie  stavieb  na vlastnú administratívu. 

       0,48 

chaty a stavby  na individuálnu  rekreáciu        0,84 

samostatne   stojace   garáže        1,43 

stavby  hromadných  garáži        1,43 

stavby hromadných  garáží  umiestnených  pod  zemou        1,43 

priemyselné  stavby , stavby  slúžiace energetike, stavby  slúžiace  stavebníctvu, 

stavby  využívané na skladovanie   vlastnej  produkcie   vrátane  stavieb na  

vlastnú   administratívu 

       4,50 

stavby  na ostatné  podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie  a 

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním  a zárobkovou   činnosťou 

       4,50 

ostatné  stavby        4,50 

 
Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.3 zákona   príplatok  0,15 eura   za každé  ďalšie  
podlažie   okrem  prvého   nadzemného  podlažia. 
    



3/  Článok 10  znie nasledovne : 
 

1.  Správca dane ustanovuje v zmysle § 16 ods.2  zákona  ročnú sadzbu  dane z bytov alebo   
nebytových  priestorov za každý  aj   začatý m2 podlahovej plochy nasledovne: 
 

                                                    Byt, nebytový  priestor      Sadzba  
     v €/m2 

  byt         0,45 

  nebytový  priestor -  garáže 
                                -  ostatné 

        1,43 
        4,50 

 
 
4/ V článku 31 ods.1. sa dopĺňa  písm.d/, ktoré znie:  
 
d/  deti do 18 rokov počas ubytovania  v školách v prírode a detských táboroch 
 
 
5/ V článku 35 sa mení ods.1 písm.a). nasledovne: 
 
a/ 0,0891 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 
 
6/ 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: 
 

objem zbernej nádoby v 
litroch frekvencia vývozu 

sadzba poplatku             
v € / 1 liter KO poplatok v € / 1 rok 

120 1x za dva týždne 0,020081 62,65 

120 1x týždenne 0,020081 125,30 

120 2x týždenne 0,020081 250,61 

240 1x týždenne 0,018878 235,59 

240 2x týždenne 0,018878 471,19 

1100 1x týždenne 0,010843 620,21 

1100 2x týždenne 0,010843 1240,43 

1100 3x týždenne 0,010843 1860,65 

100 - vrecia 1x týždenne 0,021286 110,68 

100 - vrecia 1x denne 0,021286 776,93 

5000 1x týždenne 0,00986 2563,60 

 
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. 

 

 

 

 

 



7/ V článku 35  sa mení ods. 1 písm. c) nasledovne :  
 
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) 

Minimálny objem 

nádoby KO v litroch / 

frekvencia vývozu 

Sadzba 

poplatku v  

 € / 1 liter KO 

 

Objem nádoby BIO 

Sadzba 

poplatku 

v € / 1 liter BIO 

Poplatok 

v €/ 1 rok 

120 litrov  / 1x14 dní 0,020081 

 120 litrov 

26 vývozov ročne 0,01353 104,86 

120 litrov / 1 x týždenne 0,020081 

 120 litrov 

26 vývozov ročne 0,01353 167,51 

240 litrov / 1 x týždenne 0,018878 

 120 litrov  

26 vývozov ročne 0,01243 277,90 

240 litrov / 2 x týždenne 0,018878 

 120 litrov  

26 vývozov ročne 0,01243 513,40 

 
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. 
 
8/ V článku 35  sa mení ods. 1 písm. d) nasledovne :  
 
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. 
 

Minimálny objem nádoby KO 

v litroch / frekvencia vývozu Sadzba poplatku v € / 1 liter KO Poplatok v € / 1 rok 

120 litrov /  1x14 dní 0,020081 62,65 

120 litrov / 1x týždenne 0,020081 125,30 

240 litrov / 1x týždenne 0,018878 235,59 

240 litrov / 2x týždenne 0,018878 471,19 

 
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). 
 
 
 
 
 
 
 



9/ V článku 35  sa mení ods. 1 písm. e) nasledovne :  
 
e/ sadzba pre bionádoby 
 

Objem nádoby BIO 

Sadzba poplatku  

v € / 1 liter BIO 

Poplatok 

v € / 1 rok 

120 litrov,  26 vývozov ročne 0,01353 42,21 

240 litrov, 26 vývozov ročne 0,01243 77,56  

120 litrové vrecia  0,01925 2,31€ / 1 vrece 

 
Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako 
doplnkový vývoz. 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. Vývoz vriec sa 
bude uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov bioodpadov. 
 
10/ V článku 35  sa mení ods. 1 písm. f) nasledovne :  
 
f) 0,0726€/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v zmysle § 78 ods.1 písm.c/. 
 
 
11/ V článku 40 sa mení bod 1písm. a) nasledovne: 
 
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, ak ide o žiaka alebo študenta študujúceho mimo územia SR a o zaplatení 

poplatku 
- potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia u žiaka alebo študenta študujúceho na území SR  
- 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. 
 
 
12/ V článku 41 sa  dopĺňa ods.13, ktorý  znie   nasledovne: 
 
13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.37/2019, 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 
11.12. 2019 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť  dňa  1.1.2020. 
 
 
 
 



13/ Príloha č.1 znie   nasledovne: 
 
Príloha  č.1     
 
 
                                                                                 Daň  z nehnuteľností               

                                                                    upravené sadzby dane Mesta Trenčín   

    

   A Základ dane Sadzba 

dane 

Sadzba 

dane 

D A Ň      Z  zo 

základu 

dane 

v €/m2 

P O Z E M K O V  v %         

    

1/ Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné  sady, trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku x výmera 0,75                - 

2/ Záhrady hodnota pozemku x výmera 1,00                -  

3/ Zastavané plochy a nádvoria ,ostatné plochy hodnota pozemku x výmera 1,00                - 

4/ Lesné pozemky, na ktorých  sú  hospodárske lesy, rybníky s chovom  rýb a 

ostatné hospodársky využívané  vodné  plochy 

hodnota pozemku x výmera 1,00                - 

5/ Stavebné pozemky hodnota pozemku x výmera 1,10                 -  

6/Pozemky na ktorých  sa  nachádza  transformačná  stanica alebo  predajný  

stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu  služieb 

hodnota pozemku x výmera 1,10  

    

   B Základ dane Sadzba 

dane 

Sadzba 

dane 

D A Ň  Z O   v % v €/m2 

S T A V I E B    

    

1/ stavby  na  bývanie a drobné  stavby , ktoré  majú  doplnkovú  funkciu  pre 

hlavnú  stavbu   

m2 - 0,50 

2/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby    pre vodné  

hospodárstvo , stavby  využívané na  skladovanie  vlastnej  pôdohospodárskej 

produkcie  vrátane  stavieb na  vlastnú   administratívu 

m2 - 0,48 

3/ chaty  a stavby   na individuálnu  rekreáciu m2 - 0,84 

    

4/ Samostatne  stojace garáže  m2 - 1,43 

5/ Stavby hromadných  garáži m2 - 1,43 

6/ Stavby  hromadných  garáži  umiestnených  pod  zemou m2 - 1,43 

7/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu 

    stavby  využívané na skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane stavieb na   

vlastnú administratívu 

m2 - 4,50 

8/ Stavby na ostatné  podnikanie a na  zárobkovú činnosť,  m2 - 4,50 

    skladovanie  a  administratívu  súvisiacu  s ostatným   podnikaním  a 

zárobkovou  činnosťou 

   

9/ Ostatné   stavby m2 - 4,50 

    

    C Základ dane Sadzba 

dane 

Sadzba 

dane 

D A Ň   Z  v % v €//m2 

B Y T O V       

    

1/ Byty m2 - 0,45 

2/ Nebytové priestory   - garáže m2 - 1,43 

                                      - ostatné m2 - 4,50 
 

 

 
Dátum:       

 

 

                                                                                              Mgr. Richard Rybníček  
                                                                                        primátor mesta 

 

 



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

a drobné stavebné  odpady -  výňatok 
 

Článok 6 
Sadzba dane  

 

 
Správca   dane  ustanovuje v zmysle  § 8 ods.2 zákona  ročnú  sadzbu  dane z pozemkov:       
 

              Druh  pozemku Ročná sadzba dane 

 v % zo základu 

dane 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné  sady, trvalé  trávne porasty 0,58   0,75 

Záhrady                  0,78   1,00 

zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné  plochy 0,78   1,00 

lesné pozemky,  na ktorých  sú hospodárske lesy, rybníky  s chovom  

rýb a ostatné využívané  vodné plochy 

0,78   1,00 

stavebné pozemky 0,84   1,10 

pozemky na  ktorých  sa   nachádza  transformačná  stanica alebo   

predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu   služieb 

0,84   1,10 

 
 

Článok 8 
Sadzba dane  

 
 

Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.2  zákona  ročnú sadzbu  dane zo stavieb za každý  aj 
začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé  druhy  stavieb  nasledovne: 
 
 

                                                       Druh   stavby       Sadzba  

      v €/m2                                   

stavby  na  bývanie a drobné  stavby , ktoré  majú  doplnkovú  funkciu  pre hlavnú  

stavbu 

     0,290  0,50 

stavby  na pôdohospodársku  produkciu, skleníky,stavby pre  vodné  hospodárstvo, 

stavby využívané  na  skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie  

stavieb  na vlastnú administratívu. 

     0,365  0,48 

chaty a stavby  na individuálnu  rekreáciu      0,646  0,84 

samostatne   stojace   garáže      1,096  1,43 

stavby  hromadných  garáži      1,096  1,43 

stavby hromadných  garáží  umiestnených  pod  zemou      1,096  1,43 

priemyselné  stavby , stavby  slúžiace energetike, stavby  slúžiace  stavebníctvu, 

stavby  využívané na skladovanie   vlastnej  produkcie   vrátane  stavieb na  vlastnú   

administratívu 

     3,286  4,50 

stavby  na ostatné  podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie  a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním  a zárobkovou   činnosťou 

      3,286 4,50 

ostatné  stavby       3,286 4,50 

 
Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.3 zákona   príplatok  0,10 eura 0,15 eur  za každé  ďalšie  
podlažie   okrem  prvého   nadzemného  podlažia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Článok 10 

Sadzba dane  
 

 
1.  Správca dane ustanovuje v zmysle § 16 ods.2  zákona  ročnú sadzbu  dane z bytov alebo   
nebytových  priestorov za každý  aj   začatý m2 podlahovej plochy nasledovne: 
 

                                                    Byt, nebytový  priestor      Sadzba  
     v €/m2 

  Byt      0,290  0,45 

  nebytový  priestor -  garáže 
                                -  ostatné 

     1,096  1,43 
     3,286  4,50 

 
 
 

Článok 31 
                                                                Oslobodenie  od  dane  
 
1.Správca  dane   ustanovuje v  zmysle §   43   zákona, že od platenia dane  sú  oslobodení : 
 
a/ študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov, využívajúci služby ubytovacích zariadení formou 
internátneho bývania počas školského roka.  
Toto oslobodenie od dane neplatí, ak ide o ubytovanie mimo kapacity vyčlenené pre ubytovanie 
študentov zapísaných na internátny pobyt (izby prenajímané turistom pri uvoľnenej kapacite internátu, 
počas letných prázdnin a podobne),  
b/ osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení.  
c/ osoba    ubytovaná  v zariadení   na dobu dlhšiu  ako  30  dní, 
d/  deti do 18 rokov počas ubytovania  v školách v prírode a detských táboroch 
 

Článok 35 
Sadzba poplatku 

 
1.Správca  dane ustanovuje  sadzbu poplatku :  
 
 
a/ 0,081 0,0891 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  
- 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: 
 

objem 
zbernej 

nádoby v 
litroch 

frekvencia vývozu 
sadzba 
poplatku             

v €/liter KO 

sadzba 
poplatku             

v €/liter KO 
poplatok   
v €  / rok 

 
poplatok v € 

/ 1 rok 

120 1x za dva týždne 0,018256 0,020081 56,95 62,65 

120 1x týždenne 0,018256 0,020081 113,91 125,30 

120 2x týždenne 0,017162 0,020081 214,18 250,61 

240 1x týždenne 0,017162 0,018878 214,18 235,59 

240 2x týždenne 0,017162 0,018878 428,36 471,19 



1100 1x týždenne 0,009858 0,010843 563,88 620,21 

1100 2x týždenne 0,009858 0,010843 1127,76 1240,43 

1100 3x týždenne 0,009858 0,010843 1691,63 1860,65 

100 - vrecia 1x týždenne 0,019351 0,021286 100,62 110,68 

100 - vrecia 1x denne 0,019351 0,021286 706,31 776,93 

5000 1x týždenne   0,00986 

 

   2563,60 

 
 
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/  

Sadzba 
poplatku 
v € / liter 

KO 

Sadzba 
poplatku 
v € / 1 

liter KO 

Objem nádoby 
BIO 

Sadzba 
poplatku  

Sadzba 
poplatku  Poplatok 

v €/ rok 

Poplatok 
v € / 
1rok  frekvencia 

vývozu 
v €/liter 

BIO 
v €/ 1 

liter BIO 

120 / 1x14 dní 0,018256 0,020081 
120 litrov 

0,0123 0,01353 95,35 104,86 
26 vývozov ročne 

120/ 1 x 
týždenne 

0,018256 0,020081 
120 litrov 

0,0123 0,01353 152,30 167,51 
26 vývozov ročne 

240/ 1 x 
týždenne 

0,017162 0,018878 
120 litrov 

0,0123 0,01243 252,57 277,90 
26 vývozov ročne 

240/ 2 x 
týždenne 

0,017162 0,018878 
120 litrov 

0,0123 0,01243 466,748 513,40 
26 vývozov ročne 

 
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 /  Sadzba poplatku 

v € /liter KO 

Sadzba 
poplatku v € / 

1 liter KO 
Poplatok v €/rok 

Poplatok  
v €/ 1 rok 

 frekvencia vývozu 

        120 / 1x14 dní 0,018256 0,020081 56,96 62,65 

120/ 1 x týždenne 0,018256 0,020081 113,91 125,30 

240/ 1 x týždenne 0,017162 0,018878 214,18 235,59 

240/ 2 x týždenne 0,017162 0,018878 428,36 471,19 

 
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/ sadzba pre bionádoby 

 

Objem nádoby BIO 
Sadzba poplatku  Poplatok v 

€/rok 

Sadzba poplatku  Poplatok v 
€ / 1 rok v €/liter BIO v €/ 1 liter BIO 

120 litrov   
38,37 

  
42,21 

26 vývozov ročne 0,0123 0,01353 

240 litrov 
0,0113 70,51 0,01243 77,56 

26 vývozov ročne 

       120 litrové vrecia  0,0175 2,10€/vrece 0,01925 2,31€/ 1 vrece 

 
Vrecia na bioodpad si môže poplatník dokúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín ako 
doplnkový vývoz. 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. Vývoz vriec sa 
bude uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývozov bioodpadov. 
 
f) 0,066 €/kg 0,0726€/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 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 / ak tento doklad mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch 

verejnej správy / a o zaplatení poplatku  
- o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta študujúceho mimo územia SR a o zaplatení 

poplatku 
- potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia u žiaka alebo študenta študujúceho na území SR  
- 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. 

 
 
 

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. 802 a nadobúda účinnosť  dňa 15.3.2017.  
 
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. 
 
12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 33/2019, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zákonom proti byrokracii schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 25.09.2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta. 
 
13. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.37/2019, 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 
11.12.2019 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť  dňa  1.1.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha  č.1     
 
 
                                                                                 Daň  z nehnuteľností                 

                                                                    upravené sadzby dane Mesta Trenčín   

    

A Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň      Z  zo základu 

dane 

v €//m2 

P O Z E M K O V  v %  

    

1/ Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné  sady, trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku x výmera 0,58 0,75                - 

2/ Záhrady hodnota pozemku x výmera 0,78 1,00                -  

3/ Zastavané plochy a nádvoria ,ostatné plochy hodnota pozemku x výmera 0,78 1,00                - 

4/ Lesné pozemky, na ktorých  sú  hospodárske lesy, rybníky s chovom  

rýb a ostatné hospodársky využívané  vodné  plochy 

hodnota pozemku x výmera 0,78 1,00                - 

5/ Stavebné pozemky hodnota pozemku x výmera      0,84 1,10                 -  

6/Pozemky na ktorých  sa  nachádza  transformačná  stanica alebo  

predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu  služieb 

hodnota pozemku x výmera      0,84 1,10  

    

B Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň  Z O  v % v €/m2 

S T A V I E B    

    

1/ Stavby  na  bývanie a drobné  stavby , ktoré  majú  doplnkovú  funkciu  

pre hlavnú  stavbu   

m2 - 0,290  0,50 

2/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby    pre vodné  

hospodárstvo , stavby  využívané na  skladovanie  vlastnej  

pôdohospodárskej produkcie  vrátane  stavieb na  vlastnú   

administratívu 

m2 -      0,365  0,48 

3/ Chaty  a stavby   na individuálnu  rekreáciu m2 - 0,646  0,84 

    

4/ Samostatne  stojace garáže  m2 -     1,096   1,43 

5/ Stavby hromadných  garáži m2 -     1,096   1,43 

6/ Stavby  hromadných  garáži  umiestnených  pod  zemou m2 - 1,096   1,43 

7/ Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu 

    stavby  využívané na skladovanie  vlastnej  produkcie vrátane   

stavieb  na vlastnú   administratívu 

m2 - 3,286   4,50 

8/ Stavby na ostatné  podnikanie a na  zárobkovú činnosť,  m2 - 3,286  4,50 

     skladovanie  a  administratívu  súvisiacu  s ostatným   podnikaním  a  

zárobkovou  činnosťou 

   

9/ Ostatné   stavby m2 - 3,286  4,50 

    

    C Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň   Z  v %         v €//m2 

B Y T O V     

    

1/ Byty m2 -      0,290  0,45 

2/ Nebytové priestory   - garáže m2 -      1,096  1,43 

                                      - ostatné m2 -      3,286  4,50 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


