
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 08.02.2017 uznesením č.802, účinnosť: 
15.03.2017 
 
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.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  
 
VZN č.14/2013   o miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  
odpady sa  mení  nasledovne:  

 
1/  Článok  12   znie  nasledovne : 
Pre vyberanie  dane   za užívanie  verejného  priestranstva okrem  trvalého parkovania  vozidla   mimo  
stráženého  parkoviska sa určujú nasledovné pásma mesta: 
 
a/   Mierové námestie, Štúrove námestie, Námestie Sv. Anny, Námestie SNP, Mariánske námestie,  
ulice Palackého, Farská, Jaselská,  Matúšova, Marka Aurélia, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Horný 
Šianec, Vajanského, Rozmarínova, Hasičská, Kniežaťa Pribinu, Braneckého, Hviezdová, Vojtecha  
Zamarovského (ďalej len pásmo „I“). 
 
b/ Ulica Legionárska po križovatku Električnej, ulice gen. M.R.Štefánika, časti – Dolné mesto, Dlhé 
Hony, Noviny, Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Zámostie, Kvetná, Juh (ďalej len pásmo „II“ ). 
 
c/ Biskupice, Opatová, Kubrá, Kubrica, Istebník, Orechové, Zlatovce, Nové Zlatovce, Záblatie,Pod 
Komárky (ďalej len pásmo „III“). 
 
2/ Článok  15 ods. 6 sa nahrádza  nasledovným  znením:  

   
6.Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého  parkoviska  
 
-     0,45 eura/m2 a deň     
 
3/ Článok  18 ods. 2   sa mení  nasledovne : 
 
2. Správca  dane  ustanovuje v zmysle § 36  zákona , že  daň    za  užívanie  verejného  priestranstva  
zníži   o 80%  v prípade,  že   osobitné  užívania verejného  priestranstva je  vo verejnom záujme  
v zmysle   písomného   vyjadrenia  primátora  mesta   uvedeného  v: 
a/  žiadosti  o vydanie   povolenia  na  zvláštne  užívanie  verejného  priestranstva  
b/  žiadosti  o vydanie   povolenia  na  zvláštne  užívanie  verejného  priestranstva trvalého parkovania 
      vozidla mimo stráženého  parkoviska v pracovných  dňoch a v  určenom čase od 7.00 hod  do 16. 
      00 hod.  
c/ oznámení   o konaní   verejného  kultúrneho, alebo verejného športového podujatia. O akciách   
osobitného  užívania   verejného  priestranstva   posúdených  ako verejný  záujem  bude  správca dane   
priebežne  informovať  Finančnú  a majetkovú  komisiu MsZ  v Trenčíne . 
 
4/   V  článku 41 sa dopĺňa nový ods.10, ktorý  znie: 

 
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.  
 

 
Mgr. Richard Rybníček v.r. 
         primátor mesta 


