
 
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.10.2014 uznesením č. 1382, účinnosť: 01.01.2015 
 

 
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.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  

 
 
VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady sa  
mení  nasledovne:  
   

1. V článku 4  sa dopĺňa ods.4  ktorý  znie :  
 

 „4.Základom  dane z pozemkov  na ktorých   sa  nachádza   transformačná  stanica  alebo  predajný  stánok slúžiaci                                               
k predaju   tovaru a poskytovanie  služieb, je  hodnota  pozemku  určená  vynásobením   skutočnej výmery   
transformačnej  stanice   alebo  predajného  stánku  v m2  a hodnoty  pozemku   za  1m2 uvedenej pre stavebné  
pozemky.“  
 

2.  Článok 5 ods.4  znie  nasledovne :  
 

4.  Hodnota  záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch, stavebných  pozemkov a pozemkov na  ktorých  sa             
nachádza  transformačná  stanica alebo   predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu   služieb je v zmysle 
zákona   nasledovná : 
                                                                      . 

                Druh  pozemku                Hodnota  v €/m2                                            

      záhrady                                    5,31 

      zastavané  plochy a nádvoria, ostatné plochy                              5,31 

      stavebné  pozemky                            53,11 

      pozemok  na  ktorom sa nachádza transformačná  stanica alebo              

      predajný  stánok slúžiaci k predaju  tovaru a poskytovaniu služieb 

                           53,11 

                            

 
3. 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 0,78 

záhrady 0,78 

zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné  plochy 0,78 

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

a ostatné využívané  vodné plochy 

0,78 

stavebné pozemky 0,84 

pozemky na  ktorých  sa   nachádza  transformačná  stanica alebo   

predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a poskytovaniu   služieb 

0.84 

 
 
      4 .  V článku 7 v  druhej  vete  sa na konci  pripájajú   tieto  slová :  „alebo ukotvené pilótami“ . 
 
       5.  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        0,290 

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

využívané  na  skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie  stavieb  na 

vlastnú administratívu. 

       0,365 



chaty a stavby  na individuálnu  rekreáciu        0,646 

samostatne   stojace   garáže        1,096 

stavby  hromadných  garáži        1,096  

stavby hromadných  garáží  umiestnených  pod  zemou        1,096 

priemyselné  stavby , stavby  slúžiace energetike, stavby  slúžiace  stavebníctvu, stavby  

využívané na skladovanie   vlastnej  produkcie   vrátane  stavieb na  vlastnú   administratívu 

       3,286 

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

súvisiacu s ostatným podnikaním  a zárobkovou   činnosťou 

       3,286 

ostatné  stavby        3,286 

 
Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.3 zákona   príplatok  0,10 eura   za každé  ďalšie  podlažie   okrem  prvého   
nadzemného  podlažia“. 
    
 
6. V článku 11  ods. 4,5,6,   sa  slovo  „občania“   nahrádza  slovami  „ fyzické  osoby“  a slová  „občania   starší“   
sa  nahrádzajú  slovami  „  fyzické  osoby  staršie“ : 
 
 
7. Článok  18 ods.1 písm. b/  znie  nasledovne : 
 
„b) v zmysle čl. 15 ods.6 tohto VZN držitelia preukazu fyzickej  osoby s ťažkým  zdravotným  postihnutím,  ktorých  
vozidlá   sú  označené  parkovacím preukazom“. 
 
 
8. V  článku  23  sa  ods.1   sa   slová   „ občanov „   nahrádza slovami    „fyzických  osôb“ 
 
9. Článok 24  znie  nasledovne  : 

 
„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“. 
 
 
10. V  článku 34  sa slovo  „určenom“   nahrádza  slovom „ zdaňovacom“  
 
 
11. V článku 35 ods.1 písm. b/ sa  dopĺňajú    za  § 78 ods.1 písm.a/  slová:   „ § 78 ods.4 „   
 
 
12. V článku   40  ods.1  sa §  83 zákona   nahrádza slovom :  „ § 82 ods.2 zákona“ a za  slovo preukáže  sa   
dopĺňa   slovo „ splnenie  podmienok“ 
 
 
13.  Článok   40 ods.2  znie  nasledovne:  

 
„ 2. Správca dane   ustanovuje v zmysle  § 83 ods.2 zákona , že zníži  poplatok v bežnom  zdaňovacom   období   

     
        - o 6  eur    a/    fyzická  osoba   v hmotnej  núdzi    

                       -  doklad   preukazujúci   dôvod   zníženia  poplatku  -  rozhodnutie  úradu  práce ,  sociálnych   vecí   
a rodiny  o priznaní  dávky  a príspevkov  pomoci  v hmotnej  núdzi  

                     b/   držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej  
                            osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne  
                            bezvládna  fyzická  osoba k 1.1.  bežného    zdaňovacieho   obdobia   

                     - doklad  preukazujúci dôvod  zníženia poplatku - preukaz ŤZP,  rozhodnutie  o posúdení zdravotného 
stavu „                   

 
  14.   Článok 40 ods. 3  znie  nasledovne: 

 
„ 3.Správca dane   ustanovuje v zmysle  § 82 ods.3 zákona , že zníži  poplatok v bežnom  zdaňovacom   období   
                           
- o 16 eur     ak  poplatník je  povinný z dôvodu  nedostupnosti  motorového  vozidla  pre  vývoz  komunálneho odpadu  
a drobného  stavebného  odpadu   zabezpečiť  zvoz  komunálneho  odpadu  a drobného  stavebného  odpadu   
k stanovišťu   zbernej  nádoby určenému Útvarom  stavebným, životného  prostredia,  dopravy  a investícií  MsÚ.                     
Uvedenú  skutočnosť si poplatník uplatňuje  na základe podanej  žiadosti v bežnom   zdaňovacom období a 
preukazuje    stanoviskom Útvarom  stavebným, životného  prostredia,  dopravy  a investícií  MsÚ.“     

 



 
15. Článok 40  ods3   sa  mení  na „čl. 40  ods.4“ 
 
 
16.  Ćlánok 40  ods.4  sa  mení na  „čl. 40 ods.5“ 
 
 
17. Príloha  č.1   znie  nasledovne  
 
 
                                                                                 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, chmelnice, ovocné  sady, trvalé trávnaté 

porasty 

hodnota pozemku x 

výmera 

0,78                - 

2/ Záhrady hodnota pozemku x 

výmera 

0,78                -  

3/ Zastavané plochy a nádvoria ,ostatné plochy hodnota pozemku x 

výmera 

0,78                - 

4/ Lesné pozemky, na ktorých  sú  hospodárské lesy,rybníky 

s chovom  rýb a ostatné hospodársky využívané  vodné  

plochy 

hodnota pozemku x 

výmera 

0,78                - 

5/ Stavebné pozemky hodnota pozemku x 

výmera 

        0,84                 -  

6/Pozemky na ktorých  sa  nachádza  transformačná  stanica 

alebo  predajný  stánok slúžiaci  k predaju  tovaru a 

poskytovaniu  služieb 

hodnota pozemku x 

výmera 

        0,84  

    

   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 

2/ Stavby na pôdohospodársku produkcu, skleníky, stavby    

pre vodné  hospodárstvo , stavby  využívané na  skladovanie  

vlastnej  pôdohospodárskej produkcie  vrátane  stavieb na  

vlastnú   administratívu 

m2 -         0,365 

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

    

4/ Samostatne  stojace garáže  m2 - 1,096 

5/ Stavby hromadných  garáži m2 - 1,096 

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

7/ Priemyselné stavby,stavby slúžiace energetike,stavebníctvu 

    stavby  využívané na skladovanie  vlastnej  produkcie 

vrátane   stavieb  na  na vlastnú   administratívu 

m2 - 3,286 

8/ Stavby na ostatatné  podnikanie a na  zárobkovú činnost,  m2 - 3,286 

     skladovanie  a  administratívu  súvisiacu  s ostatným   

podnikaním  a  zárobkovou  činnosťou 

   

9/ Ostatné   stavby m2 - 3,286 

    

    C Základ dane Sadzba dane Sadzba dane 

D A Ň   Z  v %         v €//m2 

B Y T O V     

    

1/ Byty m2 -  0,290 

2/ Nebytové priestory   - garáže m2 -         1,096 

                                      - ostatné m2 -         3,286 



 

 

 

 
18. V článku 41 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: 
 
„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.“ 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
        primátor mesta 

 

 


