
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 01.07.2020 uznesením č.611, účinnosť: 
17.07.2020 s výnimkou odseku 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2021 
 

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, 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 1.7.2020 
uznesením č. 611 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.“ 
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