- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 02.11.2016 uznesením č. 715, 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
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2016,
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 35 ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením:
1.Správca dane ustanovuje sadzbu poplatku :
a/ 0,081 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 - bytové domy
b/ množstvový zber v zmysle § 78 ods.1 písm. a/, § 78 ods. 4 zákona
-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
120
120
120
240
240
1 100
1 100
1 100
100 - vrecia
100 - vrecia

Frekvencia vývozu
1x za dva týždne
1 x týždenne
2 x týždenne
1 x týždenne
2 x týždenne
1 x týždenne
2 x týždenne
3 x týždenne
1 x týždenne
1 x denne

Sadzba poplatku
v €/ liter KO
0,018256
0,018256
0,018256
0,017162
0,017162
0,009858
0,009858
0,009858
0,019351
0,019351

Poplatok
v € /rok
56,96
113,92
227,83
214,18
428,36
563,88
1 127,76
1 691,63
100,62
706,31

Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v platnom
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.
c/ 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 a bude využívať pridelenú nádobu na zber bioodpadu –
rodinné domy*

Komunálny odpad s bio nádobou
Rodinný dom bude mať dve nádoby (na komunálny odpad a na bioodpad)
Minim. objem
nádoby KO
v litroch/
Sadzba
frekvencia
poplatku v
Sadzba poplatku
vývozu
€ /liter KO
Objem nádoby BIO
v €/liter BIO
Poplatok v €/rok
120 l
95,35
120 / 1x14 dní
0,018256
26 vývozov ročne
0,0123
120/ 1 x
120 l
152,30
týždenne
0,018256
26 vývozov ročne
0,0123
240/ 1 x
120 l
252,57
týždenne
0,017162
26 vývozov ročne
0,0123
240/ 2 x
120 l
466,748
týždenne
0,017162
26 vývozov ročne
0,0123
Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v platnom
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.
-

d/ 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 a bude využívať vlastný kompostovací zásobník – rodinné
domy
Komunálny odpad bez nádoby na bio odpad s vlastným kompostovacím zásobníkom
- Rodinný dom bude mať iba nádobu na komunálny odpad, pričom bude využívať vlastný kompostovací
zásobník.
Občan je povinný doložiť správcovi dane podpísané čestné prehlásenie, že domácnosť má vlastný
kompostovací zásobník dostatočnej kapacity. Vzor čestného prehlásenia tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto VZN v prílohe č. 7.
Minim. objem nádoby KO
v litroch/ frekvencia vývozu
120/ 1x14 dní
120/ 1x týždenne
240/ 1x týždenne
240/ 2x týždenne

Sadzba poplatku v € /liter
KO
0,018256
0,018256
0,017162
0,017162

Poplatok v €/rok
56,96
113,91
214,18
428,36

Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v platnom
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.
*Rodinným domom rozumieme budovu určenú predovšetkým na rodinné bývanie so
samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a
podkrovie. (zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) , §
43b).
e/ 0,066 €/kg za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v zmysle § 78 ods.1 písm. c/.
2. V článku 37 ods.3 posledná veta znie:
Poplatníci využívajúci množstvový zber z poplatku za KO a DSO si v zmysle tohto VZN nemôžu
uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za KO a DSO okrem prípadu uvedeného v článku 40
písm.b).

3. V článku 40 ods.2 znie:
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 83 ods.2 zákona, že zníži poplatok v bežnom zdaňovacom
období
a) o 6 eur fyzickej osobe v bytovom dome v hmotnej núdzi, dokladom preukazujúcim dôvod
zníženia poplatku je rozhodnutie úradu práce , sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky
a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi
b) o 45% pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov osamelo žijúcu v rodinnom dome
4. V článku 40 sa vypúšťa ods.3 . Pôvodne označené ods. 4.-5 sa označujú ako ods. 3.-4.

5. V článku 41 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie:
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 13/2016, 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 02.11.2016
uznesením č. 715 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.
6. Do textu VZN sa dopĺňa nová príloha č. 7, Čestné prehlásenie o kompostovaní BRO zo záhrad
pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka, ktorá znie:
Príloha č.7

Vypĺňať iba v prípade, ak nemáte záujem o bio nádobu a máte svoj vlastný kompostovací zásobník !

Čestné prehlásenie
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pomocou vlastného kompostovacieho zásobníka

Dolupodpísaný/á ......................................................................................................................... ,
Rodné číslo: .......................................... ,
Trvale bytom ................................................................................................................................ ,
Adresa umiestnenia kompostovacieho zásobníka..........................................................................,

Kompostovací zásobník v objeme .......... litrov, pozemok pre údržbu zelene vo výmere ............ m²

Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti
uvedených v návratke, ktorých som zástupcom, že:
» na adrese umiestnenia kompostovacieho zásobníka riadne kompostujeme všetok biologicky rozložiteľný odpad
z našej domácnosti vo vlastnom kompostovacom zásobníku.
» som si vedomý skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne
zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely.
» je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona o odpadoch je
zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá
skutkovú podstatu priestupku v zmysle § 115 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú
osobu je stanovená do výšky 1.500€.
» v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný si objednať
likvidáciu bioodpadu prostredníctvom bio nádoby.
» toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho
aktualizovať do 30 dní.

Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.

Dátum:

Podpis:

Mgr. Richard Rybníček v.r.
primátor mesta

