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

          

   Mestské  zastupiteľstvo                                                                            V  Trenčíne   01.07.2020 

   V Trenčíne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Trenčín č. 19/2020 o  miestnych  daniach 
a miestnom  poplatku za komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady 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: 
             Ing. Mária Capová                                                       Mestské  zastupiteľstvo  

vedúca ekonomického útvaru  
                                                                                       
                                                                                                   schvaľuje  
                                                                          
             Spracovali:                                                                    Všeobecne  záväzné  nariadenie                         
             Ing. Mária Capová                                                         č.19/2020, ktorým  sa mení  a              
                                                                                                   dopĺňa VZN  č.14/2013 o miestnych 
             Bc. Katarína Tomášková                                               daniach  a miestnom  poplatku za  
             útvar ekonomický                                                           KO a DSO  v zmysle  predloženého 
                                                                                                    návrhu, ktorý tvorí  prílohu k tomuto  
                                                                                                    uzneseniu  
                                                                                                     
 
                
 
        
 
                                        
Stanovisko FMK        :       Finančná  a majetková  komisia dňa  11.06.2020 odporučila   
                                            schváliť   navrhované  Všeobecne záväzné  nariadenie   
 
Dopad   na  rozpočet :      Zabezpečuje  príjem  do   rozpočtu   Mesta  Trenčín. 
                                           Návrh  VZN   je v súlade s PHRaSR Mesta Trenčín    
 
 
   V Trenčíne 22.06.2020 
 
 



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 . 

      V predkladanom VZN navrhujeme nasledujúce zmeny: 

  

 
  

1/ poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Od 01.07.2020 sa v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „Zákon č. 582/2004 Z.z.“) mení § 77 

„Poplatok“. Mení sa formulácia, za čo sa poplatok platí. V zákone je doplnené, že poplatok sa platí za 

činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov – právnických a podnikajúcich osôb. Ďalej 

sa dopĺňa, že poplatok sa platí za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, od poplatníkov – fyzických osôb. My navrhujeme do VZN uviesť 

iba všeobecne, že Mesto do poplatku zahŕňa činnosti a náklady podľa § 77 ods. 1 zákona. 

Druhá zmena sa týka časového obdobia, dokedy si občania môžu podať žiadosť o odpustenie 

alebo zníženie poplatku. Doteraz zákon neurčoval lehoty. Od 01.07.2020 zmenou zákona je možné si 

uplatniť nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho 

obdobia, inak nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku zaniká.  

 

 



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. 19/2020 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  odpady a drobné  
stavebné  odpady sa  mení  nasledovne:  
    
 
1/ V článku 33 sa odsek 4 nahrádza novým znením nasledovne: 
 
„4. Mesto do poplatku zahŕňa činnosti a náklady podľa § 77 ods. 1 zákona.“  
 
 
2/ V článku 40 sa odsek 1 nahrádza novým znením 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 doklady: 

 
 

- 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, 
- doklad o trvalom pobyte v zahraničí alebo iné doklady zo zahraničia, v ktorých bude uvedený 

dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na 
odpustenie zaniká, 

- 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 .  
 
Poplatník je povinný uplatniť nárok na odpustenie poplatku najneskôr do 90 dní po skončení 
zdaňovacieho obdobia, inak nárok na odpustenie poplatku zaniká.“ 

 
3/ V článku 40 sa odsek 2 nahrádza novým znením nasledovne: 
 
„2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 83 ods.2 zákona, že zníži poplatok  
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, 
 
b) o 45% pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov osamelo žijúcu v rodinnom dome. 
 



Poplatník je povinný uplatniť nárok na zníženie poplatku najneskôr do 90 dní po skončení 
zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie poplatku zaniká.“  
 
 
4/ V článku 41 sa  dopĺňa nový odsek 15, ktorý znie: 
 
„15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.19/2020, 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 
01.07.2020 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta, s výnimkou odseku 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2021.“ 
 
 
 

 

 
    

 

 

                                                                                              Mgr. Richard Rybníček  
                                                                                        primátor mesta 



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

 
 
 

Článok 33 
Poplatok  

 
4. Mesto do poplatku zahŕňa:  
a) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom  
b) Náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
c) Náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho        
odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
d) Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods.8 Zákona o odpadoch 
   Mesto do poplatku zahŕňa činnosti a náklady podľa § 77 ods. 1 zákona. 
 
 
 

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 doklady: 

 
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 
- doklad o trvalom pobyte v zahraničí alebo iné doklady zo zahraničia, v ktorých bude uvedený 

dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na 
odpustenie zaniká, 

- 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. 
 
b/ doklady za predchádzajúce zdaňovacie obdobia :  
 
- doklad o trvalom pobyte v zahraničí alebo iné doklady zo zahraničia, v ktorých bude uvedený dátum 
preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká 

 
Poplatník je povinný uplatniť nárok na odpustenie poplatku najneskôr do 90 dní po skončení 
zdaňovacieho obdobia, inak nárok na odpustenie poplatku zaniká. 
 
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  
 

b) o 45% pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov osamelo žijúcu v rodinnom dome. 
 

Poplatník je povinný uplatniť nárok na zníženie poplatku najneskôr do 90 dní po skončení 
zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie poplatku zaniká.  
 

 
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.383 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.  
 
14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.15/2020, 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 
29.04.2020 uznesením č.535 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 
 
15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2020, 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 
.01.07.2020 uznesením č. ........    a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta, s výnimkou odseku 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


