
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2015 uznesením č.359, účinnosť: 
01.01.2016 
 
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.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  
 
 
VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  
odpady sa  mení  nasledovne:  
 
1.Článok 23   ods.2 . znie   nasledovne: 
 
„2. Správca  dane  ustanovuje  v zmysle  § 29  zákona ,  že  oslobodí   od   dane  za psa: 
 
a/   záchranárskeho  psa   so  špeciálnym  výcvikom  
b/   služobných  psov Policajného  zboru  SR, Colnej   správy  SR a Ministerstva obrany SR 
c/   psa,  ktorého  si  prevezme daňovník   z útulku   umiestneného  v Meste Trenčín  
 
Doklad o špeciálnom  výcviku  psa  a doklad , že  psa  si  daňovník   prevzal  z útulku   musí  preukázať   
správcovi  dane súčasne   so  vznikom   daňovej   povinnosti.“ 
 
2.Článok 35 ods. 1   znie  nasledovne: 
 
„1.Správca  dane ustanovuje  sadzbu poplatku :  

 
a/   0,087 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,  
       
    
b/    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   
-právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, 
 
ktorí  využívajú  množstvový  zber, v zmysle § 78 ods.1 písm.a/, 78 ods.4 zákona nasledovne: 
 

    

Objem  zbernej         nádoby

  v litroch 

   Frekvencia   vývozu Sadzba poplatku 

v €/ liter 

Poplatok 

v  € /rok 

120 1x za dva týždne 0,018256 56,96 

120 1 x týždenne 0,018256 113,92 

120 2 x týždenne 0,018256 227,83 

240 1 x týždenne 0,017162 214,18 

240 2 x týždenne 0,017162 428,36 

1 100 1 x týždenne  

0,009858 

 

563,88 

1 100 2 x týždenne  

0,009858 

 

1 127,76 

1 100 3 x týždenne   



0,009858 1 691,63 

100 - vrecia 1 x týždenne 0,019351 100,62 

100 - vrecia 1 x denne 0,019351 706,31 

            
Stanovený  počet  nádob  a prislúchajúci   interval  vývozov k počtu  občanov je  uvedený  v platnom 
VZN  o odpadoch. 

 
c/ 0,066 €/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v zmysle § 78 ods.1 písm. c/.“  
 
3. V Článku  36  sa mení  názov  článku   nasledovne:  

Poplatková  a oznamovacia  povinnosť 

4. Článok 37  sa  dopĺňa  o nový  ods. 8 nasledovne: 

„8.Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za KO a DSO.“  
 
5. Článok 38 ods.3 znie  nasledovne: 

„3.Poplatník uhradí poplatok za DSO správcovi dane priamo na zbernom dvore pri odovzdaní odpadu. 
Splatnosť poplatku je ihneď pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore.“  

 
6. V článku 38 ods. 4 znie  nasledovne : 

 
 „4.Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.“ 
 
7. Článok 40 ods.2 písm. b/  sa  vypúšťa  celý  text, ktorý znie: 
 
„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“                    
  
8. V článku  40 ods.2 sa ruší označenie „a/“. 
  
9. Článok 41 sa dopĺňa ods.5, ktorý znie: 
 
„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.“ 
 
10. Príloha č.2  znie nasledovne 
 

                                                        MESTO  TRENČÍN 

OZNÁMENIE  K  POPLATKU  ZA  KO A DSO  NA ROK 20 . . . 

Číslo rozhodnutia           

  

 

       FO 

 
Meno podávajúceho: ..............................................................................rodné číslo:........................... 
 
Adresa trvalého pobytu:.......................................................................č. telefónu: ............................. 
 



Korešpondenčná adresa: .................................................................................................................... 
 
Oprávnenie užívať nehnuteľnosť  na adrese .......................................................................................... 
 
                                                                     vznik  ................................................ zánik ........................ 
                     
 Žiadam * : 
 
 a/  odpustenie poplatku z dôvodu   
 

  že  sa  viac  ako 90 dní v zdaňovacom  období   nezdržiavam na území  mesta   
 

1- ..........................................................................................počet dní.............................. 
 

2- ..........................................................................................počet dní.............................. 
 

3- ..........................................................................................počet dní............................. 
 

4- ..........................................................................................počet dní............................. 
    b/  iné  
        

 Iné ......................................................................................................................................... 
      
                           
................................................................................................................................................................ 
  
                           
................................................................................................................................................................ 
 
   c/ rôzne 
 

 Zlúčenie   rozhodnutia     ....................................................................................................... 
 
 Rozdelenie rozhodnutia    ...................................................................................................... 

 
                                

  d/ vzniknutý  preplatok:     
 

 započítať do ďalšieho zdaňovacieho  obdobia           
      

 vrátiť na číslo     účtu............................................................................................................  
                                  
  
 
        * uviesť meno osoby, za ktorú sa žiada  a priložiť  doklad preukazujúci  nárok na  
odpustenie   poplatku  
 
        V Trenčíne, dňa ............................... 
                                                                                                                                                                    
                                                                                           ............................................. 
                                                                                                               podpis poplatníka  
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
     primátor mesta 

 
 
 



 


