MsZ v Trenčianskych Tepliciach v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) schvaľuje

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 9/2016

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Trenčianske Teplice
I. č a s ť
Úvodné ustanovenia
Článok 1

1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bez obsahu škodlivín (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území mesta
Trenčianske Teplice.

2)

Mesto Trenčianske Teplice na svojom území ukladá tieto miestne dane a miestny poplatok:
a)
daň z nehnuteľností,
b)
daň za psa,
c)
daň za užívanie verejného priestranstva,
d)
daň za ubytovanie,
e)
daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty
f)
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu
škodlivín.

3)

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bez
obsahu škodlivín je kalendárny rok.
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II. č a s ť
Miestne dane
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

1)

Článok 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a)
daň z pozemkov,
b)
daň zo stavieb,
c)
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Článok 3
Daňovník

1)
2)
3)

Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v §5 zákona,
Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v §9 zákona,
Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v §13 zákona.
Článok 4
Daň z pozemkov

1)

2)
3)

Základom dane z pozemkov je hodnota pôdy / pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy / pozemku za 1 m2 uvedenej v tabuľke č.1 tohto
VZN.
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane, pričom základ
dane je určený zákonom.
Správca dane určuje na území mesta Trenčianske Teplice ročné sadzby dane z pozemkov
uvedené v tabuľke č.1 tohto VZN.
tabuľka č.1
Ročná sadzba dane v %

Druh pozemku (predmet dane)
orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty
záhrady
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy*
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
stavebné pozemky

0,30%
0,50%
0,30%
0,65%
0,65%

* v prípade, že daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým
posudkom, hodnota pozemku 0,10 €/m 2.

Článok 5
Daň zo stavieb
1)

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Základom dane pri stavbe
hromadných garáží umiestnených pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2 , pričom
zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
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2)

3)

4)
5)

Daň zo stavieb v sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb. Ak ide
o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby
dane zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie vo výške 0,11 €. Do
počtu ďalších podlaží sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa tabuľky č.2 a
príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa
vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na
príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie
vo výške 0,11 €.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno, alebo viac nadzemných podlaží,
alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom, alebo ukotvené pilótmi.
Správca dane určuje na území mesta Trenčianske Teplice ročné sadzby dane zo stavieb
uvedené v tabuľke č.2 tohto VZN.
tabuľka č.2
Ročná sadzba dane za
každý aj začatý
m2zastavanej plochy
stavby v €

Členenie stavieb

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
stavby hromadných garáží
stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
ostatné stavby
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0,204

0,280
0,800
0,830
0,830
0,830
1,400

3,899
1,980

Článok 6
Daň z bytov
1)
2)
3)

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.
Správca dane určuje na území mesta Trenčianske Teplice ročné sadzby dane z bytov uvedené
v tabuľke č.3 tohto VZN.
tabuľka č.3
Ročná sadzba dane za každý aj začatý
m2podlahovej plochy bytu a nebytového
priestoru v €
0,19
1,19

Členenie
Byt
Nebytový priestor

Článok7
Spoločné ustanovenia pre daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov
1)
2)
3)

4)

5)

6)

Vznik a zánik daňovej povinnosti a daňové priznanie sa riadi príslušnými ustanoveniami
zákona.
Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností nižšiu v úhrne najviac do sumy 3,00 € nebude
vyrubovať ani vyberať.
Ročná daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru – rozhodnutia. Ak ročná daň z nehnuteľností vyrubená fyzickej osobe presahuje 66,38 €
a právnickej osobe 995,81 €, daňovník, ktorý nemá nedoplatky za predchádzajúce obdobie,
môže daň splatiť v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a druhá splátka je splatná najneskôr do 30.
septembra bežného roka.
Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice, ktoré je správcom dane,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje,
c) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,
geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného
vedenia a televízne privádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov
a pásy v pozemkoch lesov, vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
d) pozemky verejne prístupného parku, verejne prístupných priestorov a športovísk.
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov:
a) stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice, ktorých je
správcom dane,
b) stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví
a náboženských spoločností registrovaných štátom.
Správca dane znižuje daň zo stavieb a daň z bytov takto:
a) 20% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb
s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 20 % z daňovej povinnosti za garáže vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich vlastnú dopravu,
c) 10% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie, byty a garáže vo vlastníctve daňovníkov
starších ako 75 rokov.
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7)
8)

Pri súbehu znížení dane podľa ods. 6 tohto VZN sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre
daňovníka.
Daňovník, ktorý bude požadovať zníženie dane podľa ods. 6 a), b) a c) je povinný písomne
podať na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach žiadosť o zníženie dane zo stavieb a dane
z bytov, s kópiou dokladu preukazujúcim dôvod na zníženie dane do 31. 1. Bežného
kalendárneho roka. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
DAŇ ZA PSA
Článok 8

1)
2)
3)
4)
5)

Daňovníkom dane za psa sú osoby uvedené v §23 zákona, teda fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základom dane za psa je počet psov.
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
Daň za psa sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.
Správca dane určuje na území mesta Trenčianske Teplice ročné sadzby dane za psa uvedené
v tabuľke č.4 tohto VZN.
tabuľka č.4
Ročná sadzba dane za jedného psa
Členenie
a kalendárny rok v €
ul. Štvrť SNP
35
ostatné časti mesta
12

Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane a platenie dane sa
riadi príslušnými ustanoveniami zákona, pričom správca dane ustanovuje, že daň za psa je
splatná naraz v lehotách ustanovených zákonom (§ 26 zákona).
7)
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje na adresu mesta a musí
obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou
trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia a stanovište psa –
adresa, kde sa pes obvykle nachádza. Pri zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný vrátiť
správcovi dane známku na psa.
8) Správca dane určuje daň za psa:
6)

a) Osamelo žijúcej osobe, ktorá k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia dovŕšila vek 65 rokov
života a viac, a to na základe písomnej žiadosti a predloženia dokladu totožnosti na MsÚ:
Ročná sadzba dane za jedného psa

Členenie

a kalendárny rok v €

ul. Štvrť SNP

27

ostatné časti mesta

10

-5-

b) Osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
na základe písomnej žiadosti a predložení dokladu preukazujúceho tento stav na MsÚ:
Ročná sadzba dane za jedného psa

Členenie

a kalendárny rok v €

ul. Štvrť SNP

13,50

ostatné časti mesta

5

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 9
1)
2)

3)

4)
5)
6)

Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva sú osoby uvedené v §31 zákona, teda
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
mesta Trenčianske Teplice a to najmä:
- miestne komunikácie, mosty, ulice, cesty, chodníky, parkoviská, parky, detské ihriská,
- námestia a trhoviská,
- plochy verejných porastov, sadov a zelene,
- všetky iné na území mesta sa nachádzajúce, voľne prístupné mestské pozemky.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
- umiestnenie zariadenia na predaj a poskytovanie tovarov alebo služieb,
- umiestnenie predajného zariadenia
- umiestnenie stavebného zariadenia,
- umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
- umiestnenie skládky
- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2.
Daň za užívanie verejného priestranstva sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.
Správca dane určuje na území mesta Trenčianske Teplice sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva uvedené v tabuľke č.5 tohto VZN.
tabuľka č.5
Denná sadzba dane v
Spôsoby užívania verejného priestranstva
€
umiestnenie predzáhradky alebo záhradnej terasy pred kaviarňou,
reštauráciou alebo pohostinstvom a pod.:
- pešia zóna v centre mesta
0,12
- ostatné lokality mesta
0,05
umiestnenie stánku na verejnom priestranstve:
- stánok poskytujúci občerstvenie
6,00
- stánok – predaj textilných a odevných výrobkov, obuvi,
3,00
elektroniky, predaj výrobkov, priemyselného charakteru
- stánok – predaj remeselných výrobkov, drobných
1,00
predmetov domácej výroby, zeleniny, ovocia a kvetov
z vlastnej produkcie, poskytujúci drobné služby obyvateľom
umiestnenie stavebného zariadenia a priestorov pre stavebné a
rekonštrukčné práce na stavebných objektoch a inžinierskych
0,11
sieťach, prevádzkových výkopov, zabezpečovacích zariadení pri
padaní omietky
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umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
iné osobitné užívanie verejného priestranstva
7)

8)

9)

0,013
0,08
0,80

Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane a platenie dane sa
riadi príslušnými ustanoveniami zákona, pričom správca dane ustanovuje, že daň za užívanie
verejného priestranstva je splatná naraz v lehotách ustanovených zákonom (§ 34a zákona).
Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
na adresu mesta najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný v oznámení
uviesť najmä účel, spôsob užívania, dobu trvania, miesto a veľkosť priestranstva pre užívanie.
V prípade umiestnenia zariadenia slúžiaceho na predaj a poskytovanie tovarov alebo služieb
uviesť aj poskytovanú službu, predávaný sortiment a predajný čas, doložiť kópiu oprávnenia
podnikať (živnostenský list, výpis z obchodného registra) a doklad o nadobudnutí tovaru resp.
o vlastníctve pôdy pri predaji poľnohospodárskych a živočíšnych prebytkov.
Od dane za užívanie verejného priestranstva môžu byť oslobodené podujatia kultúrnospoločenské organizované mestom alebo s podporou mesta, športové, ekologické, charitatívne,
cirkevné, výchovno-vzdelávacie, podujatia zamerané na podporu ochrany zdravia, výchovy
mládeže, ochranu životného prostredia a ochranu zvierat za predpokladu, že na týchto
podujatiach sa nevyberá vstupné alebo celý výťažok z týchto podujatí je poskytnutý na
charitatívne účely.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Článok 10

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

Daňovníkom dane za ubytovanie je osoba uvedená v §38 zákona, teda fyzická osoba, ktorá sa
v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní daňovníka v ubytovacom zariadení.
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až § 759 (na
základe zmluvy o ubytovaní) Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečivých 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 stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Daň za ubytovanie sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane na osobu a prenocovanie.
Správca dane určuje na území mesta Trenčianske Teplice sadzby dane za ubytovanie uvedené
v tabuľke č.6 tohto VZN.
tabuľka č.6
Ubytovacie zariadenie
Sadzba dane na osobu a prenocovanie v €
v katastrálnom území mesta Trenčianske
1,00
Teplice
Platiteľom dane za ubytovanie sú osoby uvedené v §41 zákona, teda prevádzkovateľ zariadenia,
ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje .
Správca dane ustanovuje, že daň za ubytovanie platiteľ odvádza do 15. dňa nasledujúceho
mesiaca za predchádzajúci mesiac.
O vybratej dani platiteľ vedie evidenciu dane - evidenciu ubytovaných hostí a poskytnutých
úľav - v tabuľkovej podobe. Kópiu evidencie ubytovaných hostí predkladá platiteľ na MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach pri odvádzaní dane za ubytovanie vždy do 15. dňa nasledujúceho
mesiaca.
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9)

Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie:
- držiteľov preukazu ZŤP/S.
- fyzické osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení
- deti do troch rokov života vrátane
- nevidomú osobu
- osobu v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi

10)

Správca dane znižuje daň za ubytovanie o 50%:
- pre sprievodcov fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP/S,
- pre držiteľov preukazu ZŤP.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE A DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok 11
a) Daň za nevýherné hracie prístroje

1)
2)
3)
4)

Daňovníkom dane za nevýherné hracie prístroje je osoba uvedená v §53 zákona, teda fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Základom dane za nevýherné hracie prístroje je počet nevýherných hracích prístrojov.
Daň za nevýherné hracie prístroje sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane za 1
nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Správca dane určuje na území mesta Trenčianske Teplice sadzby dane za nevýherné hracie
prístroje uvedené v tabuľke č.7a) tohto VZN.

Členenie
elektronický prístroj na počítačové hry
nevýherný hrací prístroj biliardové
zariadenie, elektronické šípky
ostatné mechanické, elektronické prístroje,
automaty a iné zariadenia na zábavné hry
5)

6)

tabuľka č.7a)
Sadzba dane na 1 nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok v €
398,32
79,66
39,83

Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane a platenie dane sa
riadi príslušnými ustanoveniami zákona, pričom správca dane ustanovuje, že daň za nevýherné
hracie prístroje je splatná naraz v lehotách ustanovených zákonom.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
v písomnej forme na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného
hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti
obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto
doterajšieho prevádzkovania, dátum zániku daňovej povinnosti.
b) Daň za predajné automaty

7)
8)
9)
10)

Daňovníkom dane za predajné automaty je osoba uvedená v § 45 zákona, teda fyzická osoba
alebo právnický osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje.
Základom dane za predajné automaty je počet predajných automatov.
Daň za predajné automaty sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane za 1 predajný
automat a kalendárny rok.
Správca dane určuje na území mesta Trenčianske Teplice sadzbu dane za 1 predajný automat
uvedenú v tabuľke č. 7b) tohto VZN.
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tabuľka č.7b)
Sadzba dane na 1 predajný automat
a kalendárny rok v €

Členenie
Prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu
11)

12)

50,00

Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane a platenie dane sa
riadi príslušnými ustanoveniami zákona, pričom správca dane ustanovuje, že daň za predajné
automaty je splatná naraz v lehotách ustanovených zákonom.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
v písomnej forme na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach. Písomné oznámenie pri vzniku
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje –
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho
prevádzkovania, dátum zániku daňovej povinnosti.
III.

časť

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín na území
mesta Trenčianske Teplice
Článok 12
Úvodné ustanovenia
1)

2)

Táto časť VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady (KO) a drobné stavebné odpady (DSO) (ďalej len „poplatok“) na území mesta
Trenčianske Teplice.
Mesto Trenčianske Teplice (ďalej len „mesto“) na svojom území ukladá poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Trenčianske Teplice.
Článok 13
Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1)
2)

3)

4)

5)

Poplatníkom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú osoby uvedené v §77
zákona.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v §77 ods. 8 a 9
zákona. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti. Všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zánik a zmenu poplatkovej
povinnosti oznamuje poplatník Mestskému úradu mesta do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi.
Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto.
Plnenie povinností poplatníka za ostatných členov spoločnej domácnosti sa riadi príslušnými
ustanoveniami zákona. Správca poplatku rozdelí v bežnom spoplatňovacom období poplatkovú
povinnosť poplatníka vyrubenú platobným výmerom za všetkých členov domácností na základe
žiadosti jedného z členov predmetnej domácnosti, ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu. Pre priradenie maloletých detí k jednému z členov domácnosti musí byť žiadosť
podaná jedným z rodičov alebo opatrovateľov, a v prípade rozvodu predložený doklad o zverení
dieťaťa do jeho výchovy.
Ak ide o záhradkársku osadu alebo chatovú osadu, platiteľom poplatku je základná organizácia.
Základná organizácia je platiteľom za všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí sú súčasťou
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6)

7)
8)

danej záhradkárskej osady alebo chatovej osady.
Správca poplatku ustanovuje možnosť množstvového zberu pre právnickú osobu, 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 a súčasne právnická osoba alebo podnikateľ preukáže, že:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené
pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
Poplatok v prípade množstvového zberu sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
V prípade, že právnická osoba alebo podnikateľ požiada o množstvový zber, a nedôjde
k podpísaniu dohody z dôvodu nepreukázania stanovených podmienok, správca poplatku mu
vyrubí riadny platobný výmer. Povinnosť poplatníka v prípade neuzatvorenia dohody o
využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO nie je týmto ustanovením dotknutá.
Článok 14
Určenie poplatku a sadzba poplatku

1)

Poplatok pre:
a)

b)

c)

fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi (§77, ods. 2 písm. a) zákona) sa určuje v zmysle
§79 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
v zdaňovacom období,
pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (§77, ods. 2 písm. b) a c) zákona),
ktoré nevyužívajú možnosť množstvového zberu, sa určuje v zmysle §79 ods. 2 písm. b)
zákona ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období
a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta ako súčet priemerného
počtu zamestnancov vynásobeného koeficientom 1 a priemerného denného počtu
ubytovaných fyzických osôb v prípade poplatníka poskytujúceho ubytovacie služby, alebo
priemerného počtu miest určených na reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské
služby v prípade poplatníka poskytujúceho takéto služby. Typ poplatníka sa určuje podľa
prevažujúcej činnosti.
pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (§77, ods. 2 písm. b) a c) zákona),
ktoré využívajú možnosť množstvového zberu, sa určuje ako súčin frekvencie odvozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.
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2)

Mesto Trenčianske Teplice určuje obdobie a sadzby poplatku za KO pre poplatníkov uvedených
v ods. 1a) a b) tohto článku nasledovne:

Poplatník
Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená
užívať alebo užíva:
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
nehnuteľnosť), okrem nehnuteľností, ktoré slúžia na
individuálnu rekreáciu (chata, chalupa, rekreačný
domček)
Fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, ale na území obce je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu
(chata, chalupa, rekreačný domček).
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný
účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.
3)

Počet
kalendárnych dní
v určenom
období

Sadzba poplatku za
KO na kalendárny deň v €

365

0,0548

146

0,0548

365

0,0548

Mesto Trenčianske Teplice určuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu
škodlivín (odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo právnickou
osobou) nad rámec poplatku podľa bodu 2 tohto článku:

Poplatník

Merná
jednotka
DSO

Sadzba
poplatku za
DSO na
mernú
jednotku

Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva:
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
(ďalej len nehnuteľnosť), okrem nehnuteľností, ktoré slúžia na
individuálnu rekreáciu (chata, chalupa, rekreačný domček)

kg

0,078 €

Poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín vyberá zamestnanec, ktorý je poverený
prijímať platby za poplatok v hotovosti priamo na zbernom dvore mesta. Splatnosť poplatku je ihneď
pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore.
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4)

Mesto Trenčianske Teplice určuje objemy zberných nádob v litroch, frekvencie odvozov
odpadu a sadzby poplatku pre poplatníkov uvedených v ods. 1 tohto článku nasledovne:
Objem zbernej
nádoby v
litroch
110 l
120 l
240 l
1100 l

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Sadzba
poplatku v
€/liter
0,012
0,012
0,012
0,0078

Poplatok v
€/rok
137,28
149,76
299,52
892,32

V prípade narodenia dieťaťa sa poplatok platiteľa zvýši o čiastku zodpovedajúcu výške
poplatku stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počnúc dňom zápisu
do centrálnej evidencie obyvateľstva.
V prípade úmrtia poplatníka sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu výške poplatku
stanoveného ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní odo dňa úmrtia.
Poplatníci, ktorí poskytujú ubytovacie, reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby
a nevyužívajú množstvový zber, sú povinní podať správcovi poplatku ohlásenie k poplatku do
31.januára bežného spoplatňovacieho obdobia a v priebehu bežného obdobia do 30 dní odo dňa
vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti na tlačive, ktorého vzor vydal správca
poplatku. Spolu s ohlásením k poplatku poplatník podáva správcovi poplatku aj doklady alebo
potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených údajov. V prípade neoznámenia všetkých
skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca poplatku vychádza z posledných
známych údajov predložených poplatníkom.
Poplatníci, ktorí majú záujem využívať možnosť množstvového zberu sú povinní do 30.
novembra pred bežným spoplatňovacím obdobím (rokom) a v priebehu spoplatňovacieho
obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku v zmysle
§ 81 ods.2 zákona, že využívajú množstvový zber a poplatok platia spôsobom ustanoveným
mestom, formou podania žiadosti. V prípade, že poplatník ako správca nehnuteľnosti žiada
o množstvový zber aj za svojich nájomníkov, je povinný priložiť k žiadosti aj zoznam
nájomníkov, vlastníkov predmetnej nehnuteľnosti s ich písomným prehlásením, že s výberom
predmetného poplatku prostredníctvom správcu predmetnej nehnuteľnosti súhlasia a kópie
nájomných zmlúv jednotlivých nájomcov.
S poplatníkom, ktorý preukáže správcovi poplatku využívanie množstvového zberu
do stanoveného termínu, uzatvorí mesto ako správca poplatku v zmysle § 81 zákona dohodu o
využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO, ktorá je zároveň podkladom pre
výpočet a úhradu poplatku.
Zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu je poplatník povinný realizovať ku dňu
zmeny a ukončeniu vývozu zberných nádob, prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za KO a DSO. V priebehu spoplatňovacieho obdobia môže poplatník
uskutočniť na jednej adrese umiestnenia zbernej nádoby len jednu zmenu vývozu, a to
k jednému z nasledovných termínov:
k 15.5. s účinnosťou zmeny od 1.6.,
k 15.9. s účinnosťou zmeny od 1.10.
Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
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Článok 15
Splatnosť poplatku

1)

2)

3)

Poplatok vyrubený platobným výmerom je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru. Ak poplatok vyrubený fyzickej osobe presahuje 78 €
a právnickej osobe 540 €, poplatník, ktorý nemá nedoplatky za predchádzajúce určené obdobie,
môže poplatok splatiť v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a druhá splátka je splatná najneskôr do 30.
septembra bežného roka.
V prípade využívania množstvového zberu je poplatok splatný do 15 dní odo dňa doručenia
dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO. Spoplatňovacím obdobím
je kalendárny rok. Ak poplatník nemá nedoplatky za predchádzajúce určené obdobie a výška
vyrubeného poplatku je nad 540 €, poplatník môže poplatok splatiť v dvoch rovnakých
splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa doručenia dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za KO a DSO a druhá splátka je splatná najneskôr do 30. septembra
bežného roka.
V prípade zmeny dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
v priebehu spoplatňovacieho obdobia sa vyúčtovanie množstvového zberu stanoví v rámci
dodatku k podpísanej dohode.
Článok 16
Odpustenie a zníženie poplatku

1)

Mesto oslobodzuje od poplatku po dobu trvania pobytu v zahraničí:
a) študentov študujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu originálom alebo kópiou potvrdenia
o dennom štúdiu v zahraničí, alebo originálom alebo kópiou potvrdenia príslušného orgánu
o pobyte vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej sa zdržiava. Akceptuje sa aj potvrdenie
slovenskej školy, v ktorej je študent zapísaný na dennom štúdiu a ktorá potvrdí, že daný
študent študuje v zahraničí. V prípade, že potvrdenie bude vydané v inom ako slovenskom,
českom, anglickom a nemeckom jazyku, Mesto je oprávnené vyžiadať si od poplatníka
preklad.
b) fyzické osoby žijúce alebo pracujúce v zahraničí, ktoré sa preukážu originálom alebo kópiou
potvrdenia príslušného orgánu o pobyte vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej sa
zdržiavajú; alebo nájomnou zmluvou, vystavenou na meno poplatníka; potvrdením
zamestnávateľa, ktoré obsahuje adresu pobytu fyzickej osoby v zahraničí; pracovnou
zmluvou, ktorá obsahuje adresu pobytu fyzickej osoby v zahraničí. Nájomné zmluvy
a pracovné zmluvy musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sa pokladajú za
neplatné. Pracovné zmluvy alebo potvrdenie zamestnávateľa, ktoré neobsahuje adresu
pobytu poplatníka v zahraničí sa nepovažuje za relevantný doklad pre odpustenie poplatku.
Potvrdenie o pobyte fyzickej osoby žijúcej alebo pracujúcej v zahraničí, na ktorú sa
nevzťahuje ustanovenie odseku c) sa nedá nahradiť čestným prehlásením rodinných
príslušníkov o pobyte člena rodiny v zahraničí. V prípade, že doklad bude vydaný v inom
ako slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku, Mesto je oprávnené vyžiadať si od
poplatníka preklad.
c) fyzické osoby, ktoré sú ženaté/vydaté v zahraničí, a ktoré neuplatnia ustanovenia odseku b)
a preukážu sa originálom alebo kópiou potvrdenia o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí
alebo čestným prehlásením rodinných príslušníkov o pobyte v zahraničí. Pri overovaní, či je
fyzická osoba ženatá alebo vydatá sa použije stav uvedený v evidencii obyvateľstva vedenej
pri Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach. V prípade, že doklad bude vydaný v inom
ako slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku, Mesto je oprávnené vyžiadať si od
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

poplatníka preklad.
Mesto znižuje poplatok o 40% z titulu odstránenia tvrdosti zákona pre:
a) študentov študujúcich mimo miesta trvalého pobytu, ktorí sa preukážu originálom alebo
kópiou potvrdenia o úhrade poplatku v mieste prechodného pobytu, alebo potvrdením
študentského domova o ubytovaní poplatníka, alebo dokladmi uvedenými v odseku b),
b) fyzické osoby žijúce alebo pracujúce mimo trvalého bydliska, avšak na území SR, ktorí sa
preukážu dokladom o prechodnom pobyte mimo miesta trvalého pobytu alebo kópiou
potvrdenia o úhrade poplatku v mieste prechodného pobytu alebo kópiou nájomnej zmluvy
alebo zálohového predpisu od správcu nehnuteľnosti, z ktorých je zrejmé, že poplatník
uhrádza aj poplatok za odpad. Nájomná zmluva alebo zálohový predpis musia byť
vystavené na meno poplatníka alebo osobu, na ktorú je nájomná zmluva alebo zálohový
predpis vystavený, poskytne poplatníkovi čestné prehlásenie o pobyte poplatníka na danej
adrese a úhrade poplatku za odpad.
c) viacpočetné rodiny, zníženie poplatku sa vzťahuje na 4. a každé ďalšie dieťa.
Mesto znižuje poplatok o 20% z titulu odstránenia tvrdosti zákona pre fyzickú osobu, ktorá je
držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu alebo sa preukáže
posudkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Poplatník, ktorý bude požadovať oslobodenie alebo zníženie poplatku podľa predchádzajúcich
bodov tohto článku je povinný písomne podať na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach
žiadosť o zníženie poplatku spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku pre dané určené obdobie, a to vždy do jedného mesiaca odkedy mu vznikla poplatková
povinnosť (zvyčajne do 31.1., ak nenastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik poplatkovej
povinnosti v priebehu určeného obdobia). Na neskoršie predloženie žiadosti a dokladov Mesto
Trenčianske Teplice neprihliada. Toto sa netýka poplatníka, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP
bez časového obmedzenia od roku 2004, ktorý žiada o opätovné zníženie poplatku podľa
odseku 3.
Každý poplatník, ktorý žiada oslobodenie alebo zníženie poplatku je povinný doložiť
požadované doklady každoročne. Na čestné prehlásenie poplatníka, že poskytol požadované
doklady v predchádzajúcich rokoch, sa neprihliada. Toto sa netýka poplatníka, ktorý je
držiteľom preukazu ZŤP bez časového obmedzenia od roku 2004, ktorý žiada o opätovné
zníženie poplatku podľa odseku 3.
Ak sú doložené doklady staršie ako 1 rok, poplatník doplní čestné prehlásenie, že dôvody, na
základe ktorých bol doklad vydaný platia aj naďalej.
Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži alebo odpustí poplatok v zmysle
tohto článku len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované
nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Mesto odpustí poplatok v zmysle § 82 zákona fyzickým osobám s trvalým pobytom na území
mesta, ktoré sú umiestnené v zariadeniach so sociálnou starostlivosťou, ktorých sídlo je mimo
územia mesta.
Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku v zmysle zákona a predloží
podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území
mesta.
IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 17
Spoločné ustanovenia

1)
2)

Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Mesto Trenčianske Teplice.
Samotnú realizáciu výberu poplatku pre poplatníkov, ktorí majú uzavretú zmluvu o správe so
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3)

4)

správcovskou spoločnosťou Termia, s.r.o. Trenčianske Teplice, vykonáva spoločnosť Termia,
s.r.o. so sídlom v Trenčianskych Tepliciach.
Miestna daň a miestny poplatok, splátka miestnej dane a splátka miestneho poplatku podľa
tohto VZN sa uhrádza:
- v hotovosti v pokladni, alebo prostredníctvom platobného terminálu na Klientskom centre
Mestského úradu,
- prevodom alebo vkladom na účet mesta.
Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú pre poplatníkov v zmysle bodu 2) tohto článku.
Formuláre a vzory tlačív súvisiace s miestnymi daňami a miestnym poplatkom sú k dispozícii na
Klientskom centre Mestského úradu Trenčianske Teplice.
Článok 18
Záverečné ustanovenia

1)

2)

Dňom 31.12.2016 sa ruší VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice v znení
Dodatku č.1 a Dodatku č. 2.
Na základe uznesenia MsZ č. 63/XI/2016 nadobúda účinnosť toto VZN č. 9/2016 dňa
01.01.2017.

PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 1.12.2016
Zvesené dňa:
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