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

          

   Mestské  zastupiteľstvo                                                                            V  Trenčíne 23.3.2022 

   V Trenčíne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Trenčín č.7/2022, 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
             Predkladá:                          Návrh na uznesenie: 
             Ing. Mária Capová                                                        Mestské  zastupiteľstvo  
             vedúca ekonomického útvaru                                      v Trenčíne   
                                                                                       
                                                                                                  schvaľuje  
                                                                          
              Spracovali:                                                                 Všeobecne  záväzné  nariadenie                         
              Ing. Mária Capová                                                       mesta Trenčín č.7/2022, ktorým  sa            
              vedúca ekonomického útvaru                                      mení a dopĺňa Všeobecne záväzné   
              Ing. Ján Margetín                                                        nariadenie  
              špecialista pre dane a poplatky                                   mesta Trenčín č.14/2013  o miestnych                                             
                                                                                                  daniach  a miestnom  poplatku za  
                                                                                                  komunálne odpady a drobné stavebné 
                                                                                                  odpady v zmysle predloženého návrhu,  
                                                                                                  ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                                         
Dopad   na  rozpočet :       
Finančný dopad tohto návrhu predpokladá zníženie príjmu z predmetnej dane  
Návrh VZN je v súlade s Programom  hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Mesta Trenčín  na roky  
2016-2022 s výhľadom  na rok 2040. 
 
V Trenčíne 7.3.2022 
 
Finančná a majetková  komisia  pri MsZ v Trenčíne  prerokovala návrh Všeobecne  záväzné  nariadenia 
mesta Trenčín č.7/2022, 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 
na svojom zasadnutí dňa  3.3.2022  a odporúča predmetný  návrh Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne  
schváliť. 



 
Dôvodová  správa 
 
       Novelizácia Všeobecne záväzného  nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej VZN) v časti dane  za ubytovanie vychádza  
z novelizácie   zákona č.582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom  poplatku  za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov.  
 
 A/      
 Medzi podstatné  zmeny  citovaného  zákona patrí  najmä nová definícia  : 
-predmetu dane a to tak , že akékoľvek zariadenia, nielen  taxatívne vymenované zákonom , ktoré  
poskytujú odplatné  prechodné ubytovanie s ohľadom na počet  zazmluvnených prenocovaní fyzickej 
osoby , podľa Občianskeho zákonníka  podlieha tejto dani 
-osôb zúčastnených na plnení daňovej povinnosti, podľa ktorej, ak nemožno určiť prevádzkovateľa 
zariadenia je platiteľom  dane  za ubytovanie vlastník nehnuteľností. Zároveň sa zavádza  pojem 
zástupcu platiteľa dane. 
- základu dane, podľa ktorého pre určenie základu dane zostáva ako doteraz rozhodujúci počet  
prenocovaní, avšak s ustanovením horného limitu, ktorým je 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane 
v jednom kalendárnom roku 
- vzniku a zániku daňovej povinnosti , ktorá nebola doteraz  definovaná  a je určená dňom vzniku , 

alebo dňom ukončenia  poskytovania  odplatného  prechodného  ubytovania.  

- oznamovacej povinnosti , ktorá sa doteraz ustanovovala  na základe zákona  všeobecne záväzným 

nariadením a podľa novely  zákona bude uvedená  priamo v zákone. 

- určenia dane podľa pomôcok, ktoré  doteraz  nebolo vôbec v citovanom  zákone uvedené , pričom 

touto zmenou sa exaktne popisuje postup , ako sa zistí  základ dane u platiteľa dane , ktorý  si neplní 

oznamovaciu povinnosť. 

- spôsobu a vyberania dane zástupcom  platiteľa dane, pričom obec môže uzavrieť  dohodu medzi  

zástupcom platiteľa dane a obcou pre účely platby dane za ubytovanie. 

-možnosti  ustanovenia paušálnej sadzby dane, s ktorou však  daňovník musí  súhlasiť. Výpočet  

paušálnej dane je stanovený ako súčin  paušálnej sadzby dane  a najväčšej ubytovacej kapacity 

zariadenia  za posledný  rok, pričom na zmeny ubytovacej kapacity sa neprihliada. V uvedenom prípade 

sa predmetná daň musí  vyrubiť  rozhodnutím. Túto  možnosť správca dane nenavrhuje, do  budúcnosti 

bude sledovať vývoj predmetnej dane a  na základe uvedeného zváži možnosti  využitia  predmetného 

ustanovenia zákona.  

 

B/ 

 Na základe uvedeného Mesto Trenčín ako správca dane  navrhuje vo  VZN č.14/2013   

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

upraviť a zmeniť  nasledovné  konkrétne ustanovenia a slovné spojenia: 

 
a/  článok 24  - predmet dane  
-    v uvedenom prípade  vypúšťame  zo slovného spojenia „ turistická ubytovňa“ slovo  „turistická“  
-    zároveň dopĺňame k taxatívne vymenovaným zariadeniam   slovné  spojenie „a  iné zariadenie  
     poskytujúce odplatné prechodné  ubytovanie  fyzickej osobe“ 
  Odôvodnenie :  

- novela  zákona č.582/2004 Z.z. priniesla zmenu v definícií predmetu dane tak , že ubytovanie  
fyzickej osoby  v akomkoľvek zariadení poskytujúcom odplatné prechodné ubytovanie fyzickej 
osoby  podľa  Občianskeho  zákonníka  podlieha dani za ubytovanie. 

 

b/ článok  26 – základ dane  

-v citovanom  článku  dopĺňame  za definíciu ustanovenia „základom dane je počet prenocovaní“ 
nový text  „najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v  jednom kalendárnom roku“ 
Odôvodnenie : 

-zákonná  zmena reaguje na skutočnosť , že niektoré  osoby  môžu „de facto“ bývať  u platiteľa  

dlhodobo, resp. v turnusoch.  



Z uvedeného  ustanovenia vyplýva, že tá  istá osoba  môže byť   zdanená  predmetnou daňou  

maximálne za 60 prenocovaní.   

 

 c/ článok  28 – plnenie daňovej povinnosti  

-predmetný článok  ustanovuje nové definície  platiteľa  dane. Platiteľom dane  môže byť okrem  

prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia  aj „vlastník  nehnuteľností“. Zároveň  daňovú povinnosť 

môže za platiteľa dane plniť aj  „ zástupca platiteľa dane “ 

 Odôvodnenie: 

-citovaný  článok  definuje, kto môže  byť  platiteľom dane za ubytovanie. Zákon ustanovuje, že ak nie  

je možné  identifikovať  prevádzkovateľa  zariadenia, je ním  vlastník nehnuteľností alebo  jej časti. 

Zároveň zákon určuje novú osobu, ako osobu zúčastnenú  na plnení  daňovej povinnosti, a to, zástupcu  

platiteľa dane , ktorý  vystupuje ako  sprostredkovateľ  ubytovania  prostredníctvom  prevádzkovania 

digitálnej platformy -   internetového  rezervačného portálu. Aktivita  zástupcu platiteľa dane  spočíva 

v tom , že vyberie daň v rámci rezervačnej platby a odvedie ju na účet správcu dane , pričom platiteľ 

dane / prevádzkovateľ alebo  vlastník/   si plní  iba evidenčnú povinnosť. 

 

 d/ článok 29  - oznamovacia povinnosť 

-v uvedenom  článku sa oznamovacie povinnosti   definujú priamo zo  zákona     

  Odôvodnenie: 

-zákonodarca z dôvodu  jednotnej  aplikácie  na území SR   ustanovil  oznamovacie povinnosti  platiteľa 

dane priamo zákonom, pričom správca dane mal doteraz definované oznamovacie povinnosti len 

príslušným VZN 

    

e/ príloha č.4  sa mení  nasledovne: 
-slovné spojenie „ Obchodné meno, alebo názov prevádzkovateľa“ sa mení  na  slovné spojenie     
Platiteľ dane  
- slovné spojenie „ Dátum začatia prevádzkovania „ sa mení  na  slovné spojenie „  Dátum  začatia  
poskytovania  odplatného  prechodného ubytovania“ 
- slovné spojenie „ Dátum ukončenia  prevádzkovania „ sa mení  na  slovné spojenie „  Dátum ukončenia  
poskytovania odplatného  prechodného ubytovania“ 
-v texte za slovo IČO dopĺňame  alternatívne   dátum narodenia 

- do textu sa dopĺňa informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb 

Odôvodnenie: 

- zmena  uvedených slovných spojení  sa realizuje z dôvodu zákonnej zmeny  osôb zúčastnených  
na plnení  daňovej povinnosti  a definovaním vzniku a zániku daňovej povinnosti 
 

f/ príloha č.5  sa mení  nasledovne: 
-slovné spojenie „ Obchodné meno, alebo názov prevádzkovateľa“ sa mení  na  slovné spojenie  
    „Platiteľ dane“   
-v texte za slovo IČO dopĺňame  alternatívne  dátum narodenia 

- do textu sa dopĺňa informácia o spracovaní osobných údajov fyzických osôb 

  

Odôvodnenie: 

 -zmena  uvedeného slovného spojenia  sa realizuje z dôvodu zákonnej zmeny  osôb zúčastnených  na 
plnení  daňovej povinnosti , na základe čoho platiteľom dane  nemusí byť  len prevádzkovateľ  ale vo 
výnimočných prípadoch aj  vlastník nehnuteľností.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



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. 7/2022, 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 a dopĺňa  nasledovne:  
 
1. Článok  24  znie  nasledovne : 

Článok 24 
Predmet dane 

 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, 
hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných 
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, 
bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v 
stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej 
osobe. 

 
      
2. Článok  26  znie  nasledovne : 

Článok 26 
            Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v  jednom 
kalendárnom roku.                                                               
 
3. Článok  28  znie  nasledovne : 

                                                        

                                                                   Článok 28 
                                                                 Plnenie  daňovej povinnosti 

 
Plnenie daňovej povinnosti realizuje platiteľ dane, alebo zástupca platiteľa dane, ktorí sú definovaní  
zákonom. 1) 
 
-----------------   
1) § 38 zákona č.. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady  
a drobné  stavebné  odpady v znení  neskorších  predpisov 
 
4. Článok  29  znie  nasledovne : 

                                                                    
                                                                  Článok 29 

                                                                   Oznamovacia povinnosť 
 
Správca dane  ustanovuje, že  platiteľ dane je povinný: 
 
a/ oznámiť najneskôr v deň začatia  poskytovania odplatného  prechodného ubytovania ubytovaciu 

kapacitu zariadenia  a ukončenie poskytovania odplatného  prechodného ubytovania najneskôr do 
30 dní odo dňa  ukončenia  poskytovania  odplatného  prechodného  ubytovania,  oznámiť všetky 
zmeny skutočností  rozhodujúcich pre určenie dane  do 30 dní odo dňa keď tieto skutočnosti nastali  

     registračným listom  k dani  za ubytovanie  uvedenom v prílohe č.4. 



b/  podávať  štvrťročne  priznanie k dani za ubytovanie  do  10 dní po skončení príslušného štvrťroka   
na tlačive uvedenom v prílohe č. 5. 

c/  viesť  podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné  ubytovanie poskytované 
v zmysle zákona 

d/  vydať osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení poskytujúcom odplatné prechodné  ubytovanie  doklad 
ktorý  obsahuje  najmä: názov a IČO platiteľa dane,  počet ubytovaní, dátum od kedy a dokedy bolo 
ubytovanie poskytnuté, výšku dane.  

 
 
5/ V článku 41 sa dopĺňa nový ods. 17, ktorý znie: 
 
„17. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.7/2022, 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 23.03.2022 
uznesením č.................. a nadobúda účinnosť  15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
6/ Príloha č.4  sa mení  nasledovne: 
 
1.  Slovné spojenie „Obchodné meno, alebo názov prevádzkovateľa“  sa mení  na „Platiteľ dane“.   
2.  Slovné spojenie „Dátum  začatia  prevádzkovania“  sa mení  na „Dátum začatia poskytovania 
odplatného prechodného ubytovania“. 
3. Slovné spojenie  „Dátum  ukončenia  prevádzkovania“  sa mení  na „Dátum  ukončenia  poskytovania  
odplatného  prechodného ubytovania“. 
4. V  texte prílohy sa za slovo „IČO“ dopĺňa slovné spojenie „dátum narodenia“.  

5.Na konci prílohy sa  dopĺňa  nasledovný  text: 
 
„Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 
Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,  na základe zákonného 
právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za 
ubytovanie. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania 
osobných údajov dotknutej osoby.  Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch 
a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej 
nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má 
právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné 
na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na 
rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 
č.18/2018 Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na 
adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, osobne do podateľne  alebo elektronicky na 
e-mail oou@trencin.sk ,zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných 
údajov a Vašich právach nájdete na  webovej stránke www.trencin.sk.“ 
 

 
7/ Príloha č.5 sa mení nasledovne 
 
1/ Slovné spojenie „Obchodné meno, alebo názov prevádzkovateľa“ sa mení  na  „Platiteľ dane“.  
2/ V texte prílohy sa za slovo „IČO“ dopĺňa slovné spojenie „dátum narodenia“.  

3/.Na konci prílohy sa  dopĺňa  nasledovný  text : 
 
„Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 
Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,  na základe zákonného 
právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za 
ubytovanie. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania 
osobných údajov dotknutej osoby.  Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch 
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a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej 
nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má 
právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné 
na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na 
rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 
č.18/2018 Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na 
adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, osobne do podateľne  alebo elektronicky na 
e-mail oou@trencin.sk ,zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných 
údajov a Vašich právach nájdete na  webovej stránke www.trencin.sk.“ 
 

 

 

   
Mgr. Richard Rybníček 

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

 
Daň  za  ubytovanie 

 
Článok 24 

Predmet  dane 
 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, 
apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a 
kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, 
kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe 
slúžiacej na viaceré účely. 

                                                         
 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, 
hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných 
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, 
bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v 
stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej 
osobe. 
 

 Článok 25 
Daňovník 

 
Daňovníkom  je  fyzická  osoba , ktorá  sa   v zariadení   odplatne  prechodne ubytuje 
 

Článok 26 
                                                                  
                                                                       Základ   dane                            
Základom  dane  je  počet  prenocovaní  
  
Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v  
 jednom kalendárnom roku.                                                               

 
Článok 27 

Sadzba  dane 
 
Správca  dane  určuje  sadzbu  dane  vo výške 1,00 eura na  osobu  a prenocovanie. 
 

Článok 28 
                                                     Spôsob vyberania dane za ubytovanie 

 
Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň platiteľ dane, ktorým  je 
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Daňovníkom  je  fyzická  
osoba , ktorá  sa   v zariadení   odplatne  prechodne ubytuje. 
 

Článok 28 
                                                                 Plnenie  daňovej povinnosti 

 
Plnenie daňovej povinnosti realizuje platiteľ dane, alebo zástupca platiteľa dane, ktorí sú definovaní  
zákonom. 1) 
 
-----------------   
1) § 38 zákona č.. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady  
a drobné  stavebné  odpady v znení  neskorších  predpisov 
 

        



                                                            

Článok 29 
Oznamovacia  povinnosť 

 
1.  Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je povinný do 30 dní 
odo dňa     nadobudnutia účinnosti tohto VZN,  podať  správcovi  dane oznámenie o prevádzkovaní 
tohto zariadenia  a vyplniť v rámci oznamovacej povinnosti registračný list k dani za ubytovanie uvedený  
v prílohe č.4.  V prípade ,že daňová  povinnosť vznikne, zanikne, alebo  dôjde k zmene údajov 
uvedených v registračnom  liste  v priebehu  kalendárneho  roka, subjekt  je  povinný uvedený  vznik ,  
zánik  alebo zmenu   skutočnosti  oznámiť správcovi  dane   do  30  dní  odo  dňa  kedy  nastali.  
 
2.  Prevádzkovateľ  zariadenia      je  povinný  podávať  štvrťročne   priznanie k dani  za  ubytovanie  
do  10  dní    po skončení     príslušného  štvrťroka  na  tlačive uvedenom  v prílohe  č. 5.    
 
3. Pre účely  evidencie  odplatného  prechodného  ubytovania  fyzických  osôb a kontroly  správcom  
dane  je prevádzkovateľ   zariadenia    povinný  viesť  knihu   ubytovaných  a domovú knihu  pre  
cudzincov so všetkými uvedenými   identifikačnými  údajmi . Zároveň  je  prevádzkovateľ  zariadenia 
povinný uviesť do  poznámky k jednotlivým  ubytovaným  osobám  aj  dôvod   oslobodenia  od  dane   
uplatňovaný  v zmysle  tohto  VZN. 

4. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad pre daňovníka, v 
ktorom vyznačí názov  ubytovacieho  zariadenia , identifikačné číslo – variabilný symbol pridelený 
správcom dane, počet ubytovaných, počet prenocovaní, dátum od kedy a dokedy bolo prechodné 
ubytovanie poskytnuté a výšku dane. 
 
Správca dane  ustanovuje, že  platiteľ dane je povinný  : 

 
a/ oznámiť najneskôr v deň začatia  poskytovania odplatného  prechodného ubytovania ubytovaciu 

kapacitu zariadenia  a ukončenie poskytovania odplatného  prechodného ubytovania najneskôr do 
30 dní odo dňa  ukončenia  poskytovania  odplatného  prechodného  ubytovania,  oznámiť všetky 
zmeny skutočností  rozhodujúcich pre určenie dane  do 30 dní odo dňa keď tieto skutočnosti nastali  

     registračným listom  k dani  za ubytovanie  uvedenom v prílohe č.4. 
b/  podávať  štvrťročne  priznanie k dani za ubytovanie  do  10 dní po skončení príslušného štvrťroka   

na tlačive uvedenom v prílohe č. 5. 
c/  viesť  podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné  ubytovanie poskytované 

v zmysle zákona 
d/  vydať osobe , ktorá sa ubytuje v zariadení poskytujúcom odplatné prechodné  ubytovanie  doklad 

ktorý  obsahuje  najmä : názov a IČO platiteľa dane,  počet ubytovaní, dátum od kedy a dokedy bolo 
ubytovanie poskytnuté, výšku dane.  

 
 
 

Článok 30 
                                                        Lehota  a spôsob  odvodu   dane  
 
Daň  za  ubytovanie odvádza platiteľ do  15  dní  po  ukončení  príslušného kalendárneho  štvrťroka  za 
ktorý  sa   daň  priznáva na číslo  účtu  určené  správcom dane   v  uvedenom  v registračnom  liste. 

  
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 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 1.7.2020 
uznesením č.611  a nadobúda účinnosť  15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.38/2020, 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 16.12.2020 
uznesením č. 754 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 
 
17. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.7/2022, 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 23.03.2022 
uznesením č..................   a nadobúda účinnosť  15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 

Príloha č.4 
 

MESTO  TRENČÍN 
Registračný  list k  dani  za  ubytovanie 

 

                 
                 vznik  
 

                    
                         zmena  

                  
                      zánik 

      * nehodiace  sa  preškrtnite 
 
 
      Ku  dňu: ...........................                                                                                                                 VS :  ................................. 
 
     Obchodné  meno alebo  názov   prevádzkovateľa :                                    
     Platiteľ dane   
            
      ..................................................................................................................................................................................................... 
 
      Adresa, ulica, číslo, PSČ : 
 
      ...................................................................................................................................................................................................... 
 
      IČO / dátum narodenia   .............................     DIČ .........................   
 
      banka .................................                                       číslo účtu  ................................                  kód  banky ............................ 
 

               Názov 

                1. 
        zariadenie 

              2. 
      zariadenie 

3.                             
zariadenie 

 



ubytovacieho  zariadenia 

 Kategória zariadenia      

 Ubytovacia  kapacita    

Adresa – ulica, číslo, PSČ    

 Dátum  začatia  prevádzkovania 
 Dátum  začatia  poskytovania  
odplatného prechodného 
ubytovania  

   

Dátum  ukončenia  prevádzkovania 
 Dátum ukončenia poskytovania   
 odplatného prechodného   
 ubytovania 

   

 Zodpovedná  osoba/meno, 
priezvisko, funkcia / 

   

 Čislo  telefónu 

 

   

 

                    

               V Trenčíne........................                                                                                   ................................................... 

     
                                                                                                                                  podpis  a pečiatka zodpovednej osoby 
 
 
Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 
Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov,  na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za ubytovanie. 
Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej 
osoby.  Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú 
zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej 
osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na 
základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 
spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba 
môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, osobne do 
podateľne  alebo elektronicky na e-mail oou@trencin.sk ,zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných údajov a Vašich právach 
nájdete na  webovej stránke www.trencin.sk. 

 
 
 
 

 
Príloha č.5   

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                    MESTO  TRENČÍN    
                               Daňové  priznanie k dani  za   ubytovanie za ....... štvrťrok  20..........   
                                                                                                                               
     Obchodné  meno alebo  názov   prevádzkovateľa :                                                                          VS : ...............................  
     Platiteľ dane   
      ..................................................................................................................................................................................................... 
 
      Adresa, ulica, číslo, PSČ : 
 
      .................................................................................................................................................................................................... 

mailto:oou@trencin.sk
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.trencin.sk/


 
      IČO / dátum narodenia  .............................     DIČ .........................   
 
      Banka .................................            číslo účtu  ................................          kód  banky ............................ 
 
 

                      

Názov ubytovacieho  zariadenia 

 

              1. 
        zariadenie 

2.                  
zariadenie 

             3. 
        zariadenie 

Kategória  zariadenia    

 Ubytovacia kapacita      

 Adresa – ulica, číslo, PSČ 

 

   

 Zodpovedná  osoba 

 /meno, priezvisko, funkcia / 

   

 Čislo  telefónu 

 

   

1.  Ubytovaní                 -  celkom    

                                       -   z toho   - Slováci      

                                                        - cudzinci    

2. Počet  prenocovaní     -  celkom           

                                          -  z toho  - Slováci    

            - cudzinci    

3. Počet  oslobodených   - celkom            

                            - z toho -  študenti    

                                          - prech. pobyt    

                                          - dlhodobo ubyt.    

4. Počet ubytovaných  s daň.  povinnosťou                                                                               

5. Počet prenocovaní podliehajúcich daň. povinnosti    

6. Daňová povinnosť    

 
 
 
 
 
Vyplnené  tlačivo   zašlite   na  adresu  správcu  dane   a vybratú  daň  uhraďte   na číslo   účtu 
IBAN:  SK61 7500 0000 0000 2558 1243, VS .........................  KS  358  , alebo  v hotovosti  do  pokladne  MsÚ 
v Trenčíne najneskôr do 15  dní  po  ukončení  príslušného kalendárneho  štvrťroka. 
 
      Vyhlasujem , že  všetky  údaje   v uvedenom  daňovom  priznaní   sú  správne  a úplné .  
 
 
 



     V Trenčíne........................                                                            ..................................................................... 

                                                                                                            podpis  a pečiatka  zodpovednej osoby 
Spracovanie osobných údajov fyzickej osoby 
Mesto Trenčín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov,  na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí súvisiacich s daňou za ubytovanie. 
Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej 
osoby.  Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú 
zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej 
osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na 
základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 
spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba 
môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, osobne do 
podateľne  alebo elektronicky na e-mail oou@trencin.sk ,zodpovedná osoba za ochranu osobných 
údajov: zodpovednaosoba@somi.sk  tel.: +421 48 4146 759. Viac informácií o spracovaní osobných údajov a Vašich právach 
nájdete na  webovej stránke www.trencin.sk. 
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