
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.12.2016 uznesením č. 746, účinnosť: 
01.01.2017 

 
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.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  
 
VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  
odpady sa  mení  nasledovne:  
 
1/  Článok  1 sa dopĺňa o ods. 4, 5, 6 s nasledovným  znením  
 
4.Mesto Trenčín v prípade aktivácie  elektronických služieb  poskytuje    elektronické  služby v zmysle  
§ 98b zákona 582/2004 Z.z. o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a 
drobné  stavebné  odpady prostredníctvom : 
-integrovaného    informačného  systému   Mesta  Trenčín 
-ústredného  portálu  verejnej  správy  
 
5.Aktualizovaný   zoznam elektronických  služieb  miestnych  daní  a poplatku  za komunálne  odpady  
a drobné  stavebné  odpady ,  ktoré  poskytuje správca dane, ich popis a  podrobnosti   elektronickej  
komunikácie   sú  uvedené  na  webovom sídle mesta a ústrednom  portáli verejnej  správy  
 
6. Ak vyplýva  : 
- zo zákona 582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady 
  a drobné stavebné  odpady  
- zo zákona  563/2009 Z.z. o správe daní /daňový  poriadok /a o zmene a doplnení  niektorých 
  zákonov v znení  neskorších  predpisov 
- z účinného Všeobecne záväzného  nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  
  komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady  
- z aktualizovaného   zoznamu elektronických  služieb,  ktoré  poskytuje správca dane, ich popisu a  
podrobností   elektronickej  komunikácie uvedenej  na  webovom sídle mesta a ústrednom  portáli 
verejnej  správy  
 
uskutočnenie  podania v písomnej  forme,  je daňovník  povinný podanie realizovať v písomnej  forme. 
  
2/  Článok  11 sa dopĺňa o ods. 9 s nasledovným  znením  

 
9. Správca dane ustanovuje , že poskytuje oslobodenie od  dane  zo  stavieb a z dane z bytov u: 
 
- stavieb  alebo  bytov, ktorých  využitie  je obmedzené  z dôvodu  rozsiahlej   rekonštrukcie ,  

stavebnej uzávery  alebo  umiestnenia   na podkopanom  pozemku.       
 

Správca dane   posudzuje predmetné  oslobodenie   na základe vydaného  rozhodnutia   stavebného  
úradu, v ktorom bude definovaná  rozsiahla  rekonštrukcia,  alebo   stavebná uzávera , alebo  
umiestnenie  na podkopanom  pozemku. 
 

 
3/  Článok  18 sa dopĺňa o ods. 4 s nasledovným  znením  
 
4. Správca dane ustanovuje v zmysle § 36 zákona, že od dane  za užívanie   verejného  priestranstva   
oslobodí daňovníka : 
 



- pri  umiestnení predajných  zariadení pre účely  poskytovania  služieb prostredníctvom  letných  
terás, ktorých  využitie  je obmedzené  z dôvodu  rozsiahlej   rekonštrukcie,  stavebnej uzávery  
alebo  umiestnenia   na podkopanom  pozemku.   
 

Správca dane   posudzuje  predmetné  oslobodenie   na základe vydaného  rozhodnutia   stavebného  
úradu, v ktorom bude definovaná  rozsiahla  rekonštrukcia,  alebo   stavebná uzávera , alebo  
umiestnenie  na podkopanom  pozemku, pričom obmedzenie    prístupu  k letnej terase spôsobí 
obmedzenie využitia letnej terasy. 
Oslobodenie dane za užívanie  verejného  priestranstva zohľadní  správca dane  bez uplatnenia 
predmetného oslobodenia  daňovníkom. 
 

 
4/   V  článku 41 sa dopĺňa nový ods.8, ktorý  znie: 

 
8. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
       primátor mesta 

 

 


