
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 11.12.2019 uznesením č.383, účinnosť: 
01.01.2020 

 
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.383 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 
 

 
    

   

 

 

                                                                                              Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                                                                                         primátor mesta 

 

 


