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VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 4 /2020
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Trenčianske Stankovce
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach v súlade s ustanovením § 6 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení pre územie
obce Trenčianske Stankovce.
I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné
stavebné odpady na území obce Trenčianske Stankovce.
2. Obec Trenčianske Stankovce ako správca dane (ďalej len „obec“ alebo „správca dane“)
na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
• daň z pozemkov,
• daň zo stavieb,
• daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
3. Obec Trenčianske Stankovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

II. časť
DAŇ Z N E H N U T E Ľ N O S T Í
Článok 2
Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti
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 o miestnych
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daniach“), ktoré upravujú: daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností,
základ dane z nehnuteľností, ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto
všeobecne záväzným nariadením zvýšiť, alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov
pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti.
Článok 3
Daň z pozemkov
1. Daňovníkom dane z pozemkov je osoba uvedená v ustanoveniach § 5 o miestnych
daniach.
2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Trenčianske Stankovce
v členení podľa § 6 ods. 1 až 7 zákona o miestnych daniach.
3. Správca dane určuje v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach
ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,80 % zo základu dane

b) trvalé trávnaté porasty

0,60 % zo základu dane

c) záhrady

0,65 % zo základu dane

d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,65 % zo základu dane

e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,80 % zo základu dane
f) stavebné pozemky

0,70 % zo základu dane

g) ostatné plochy

0,65 % zo základu dane

h) pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci
k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota pozemku
určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m²
a hodnoty pozemku 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 pre stavebné pozemky.
4. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa vynásobí výmera pozemkov
v m² pre pozemky: lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 0,065 € ročne. Takto určená hodnota
pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
5. Pre pozemky podľa bodu (3) písm. a, b, c, d, e, f, g tohto VZN sa použije hodnota
pozemku uvedená v prílohe č. 1

zákona o miestnych daniach. Pozemky na ktorých je

transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
základ dane upravuje § 7 ods. 4 zákona o miestnych daniach.
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Článok 4
Daň zo stavieb
1. Daňovníkom dane zo stavieb je osoba uvedená v ustanoveniach § 9 zákona o miestnych
daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Trenčianske Stankovce, ktoré majú
jedno alebo viac nadzemných podlaží, alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným
základom, alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa
stavba prestala užívať.
3. Správca dane určuje v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach
ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby,

ktoré majú doplnkovú funkciu pre

hlavnú stavbu pričom za drobné stavby sa považujú prízemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m (napr. prístrešky, kôlne, letné kuchyne,
práčovne, stavby na chov drobného zvieratstva a pod.), alebo podzemné stavby, ak ich
zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m (napr. pivnice a pod.)....... 0,132 €/m²
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu....................................................................0,165 €/m²
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu ......................................................1,000 €/m²
d) samostatne stojace garáže ................... ...........................................................0,350 €/m²
e) stavby hromadných garáži ..............................................................................0,350 €/m²
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou ....................................0,350 €/m²
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu ...............................................................................2,530 €/m²
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu,
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou .......................2,530 €/m²
ch) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) .............................................1,000 €/m²
4. Správca dane ustanovuje v zmysle §12 ods. 3 zákona príplatok 0,066 €/m² za každé
ďalšie nadzemné aj podzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
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Článok 5
Daň z bytov
1. Daňovníkmi dane z bytov je osoba uvedení v ustanoveniach § 13 zákona o miestnych
daniach.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Trenčianske Stankovce,
v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby
alebo právnické osoby sú byty a nebytové priestory.
3. Správca dane v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 určuje ročnú sadzbu dane z bytov 0,330 €
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru a ročnú sadzbu dane
z nebytového priestoru v bytovom dome určeného na účel podnikania 1,660 €/m².
Článok 6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Od dane z nehnuteľností na území obce Trenčianske Stankovce sú oslobodené
nehnuteľnosti uvedené v ustanovení § 17 ods. 1 zákona o miestnych daniach.
2. Správca dane v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 zákona o miestnych daniach podľa
miestnych podmienok obce Trenčianske Stankovce oslobodzuje sa od dane z pozemkov
tieto pozemky:
-pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na rokliny, výmole,
vysoké medze s kroviskami alebo kamením. Oslobodiť možno iba pozemky, ktorých spôsob
využívania je zapísaný v katastri nehnuteľností ako rokliny, výmole, vysoké medze
s kroviskami alebo kamením.

III. časť
DAŇ ZA PSA
Článok 7
1. Správca dane v súlade s ustanovením § 25 a §29 zákona o miestnych daniach určuje
sadzbu dane za psa vo výške 12 € za jedného psa a kalendárny rok.
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2. Správca dane v súlade s ustanovením § 29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od
dane za psa určenej podľa odseku 1. tohto článku daňovníka:
a) ktorý je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Dôvod na oslobodenie sa
preukazuje na základe predloženého preukazu alebo príslušného rozhodnutia
o ťažkom zdravotnom postihnutí;
b) ktorý je osamelý dôchodca. Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa, pričom za
každého ďalšieho chovaného psa sa platí daň za psa podľa odseku 1. tohto článku.
IV. Časť
Článok 8
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Trenčianske Stankovce.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie predajného zariadenia,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
e) umiestnenie zariadenia pre súkromné účely,
f) rozkopávka verejného priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva
v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
4. Správca dane v súlade s ustanovením § 33 a §36 zákona o miestnych daniach určuje
sadzbu dane nasledovne:
a) Ambulantný predaj motorové vozidlo do 3,5t
b) Ambulantný predaj - motorové vozidlo do 3,5 t + prívesný vozík,
prípadne stolík
c) Ambulantný predaj - nákladné vozidlo nad 3,5 t
d) Zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve
e) Cirkus, lunapark a iné atrakcie
f) Umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu a
rekonštrukciu (lešenie, stavebná búda a pod.),
veľkokapacitného kontajneru, mobilnej toalety,
materiálu a skládky sa určuje vo výške
j) Rozkopávka verejného priestranstva
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3,50 €/deň

7,00 €/deň
10,00 €/deň
0,05 €/m2/deň
16,00 €/deň

0,15 €/m2/deň
0,30 €/m2/deň

5. Pred užívaním verejného priestranstva je daňovník povinný písomne požiadať o
povolenie užívať verejné priestranstvo (príloha č. 3 tohto VZN). Daňovník je povinný
písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti. Ak zanikne daňová povinnosť skôr, ako bolo pôvodne oznámené, oznámi
daňovník túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.
6. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
okrem dane uvedenej v ods. 4 písmeno a, b, c, e, ktorá je splatná ihneď do pokladne obce.
V. Časť
Článok 9
Daň za ubytovanie
1. Správca dane v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 a § 43 zákona o miestnych daniach
určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,60 euro za osobu a prenocovanie.
2. Platiteľ dane je povinný za účelom preukázania dane denne viesť knihu ubytovaných
s ich identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo OP alebo
pasu, alebo iného dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného, dátum narodenia, deň
príchodu, deň odchodu) a túto evidenciu predložiť

k nahliadnutiu správcovi dane po

ukončení roka. Platiteľ dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) je povinný na
požiadanie daňovníka vydať potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie.
3. Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od
začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje,
ako aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom služby prechodného ubytovania poskytuje.
Zmeny, prípadne zánik daňovej povinnosti platiteľ oznámi do 15 dní od ich vzniku. Platiteľ je
povinný vyúčtovať daň za ubytovanie správcovi dane ročne vždy do 31. januára
nasledujúceho roka v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom na účet
obce.
Ohlásenie daňovej povinnosti z dane za ubytovanie a vyúčtovanie dane z ubytovania je
platiteľ povinný vykonať na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
3. Obec vystaví platiteľovi doklad o výške zaplatenej dane za ubytovanie, v ktorom
uvedie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.
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VI. časť
Článok 10
Daň za predajné automaty
1 . Správca dane určuje v súlade s ustanovením § 47 a § 51 zákona o miestnych daniach,
sadzbu dane: vo výške 35 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
2. Správca dane určuje v súlade s ustanovením § 51 zákona o miestnych daniach, že na
účely výberu dane za predajné automaty je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú
preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne, ktorú predkladá
správcovi dane pri začiatku a ukončení prevádzkovania:
a) výrobné číslo predajného automatu ,
b) miesto prevádzkovania,
c) začiatok a ukončenie prevádzkovania
VII. časť
Článok 11
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Správca dane v súlade s ustanovením § 55 a § 59 zákona o miestnych daniach určuje
sadzbu dane 100 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. Daň sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet obce.
7. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukázanú evidenciu
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) názov spoločnosti alebo meno podnikateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
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VIII. časť
POPLATOK
Článok 12
Všeobecné ustanovenie
Ustanovenia § 77 o miestnych daniach ustanovujú, za čo sa poplatok platí, kto je/nie je
poplatníkom, ako aj vznik poplatkovej povinnosti.
Článok 13
Sadzby poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie sa stanovuje vo výške

0,0768 osobu

a kalendárny deň.
2. Nárok na používanie jednej smetnej nádoby 110 l alebo 120 l v rodinnom dome alebo
v bytovom dome je v počte osôb 1-5. Pri počte 6 a viac je nárok na ďalšiu smetnú nádobu. Za
vývoz ďalšej smetnej nádoby pri počte členov domácnosti menej ako 6 (nadštandard) je výška
poplatku 35 € / ročne.
3. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území obce na účel podnikania, ktorí využívajú množstvový
zber, v zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 písm. a) a § 78 ods. 4 zákona o miestnych daniach obec
ustanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
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Objem zbernej nádoby

Frekvencia

vývozu Sadzba poplatku

v litroch

a počet vývozov za rok

110

1 x za dva týždne / 26

0,025

71,50

110

1 x za týždeň / 52

0,025

143,00

120

1 x za dva týždne / 26

0,025

78,00

120

1 x za týždeň / 52

0,025

156,00

1100

1 x za dva týždne / 26

0,020

572,00

1100

1 x za týždne / 52

0,020

1 144,00

ZŠ s MŠ a ŠJ 1100

1 x za dva týždne / 26

0,007

200,20

Kostoly

110

1 x za dva týždne / 26

0,007

20,00

Kostoly

120

1 x za dva týždne / 26

0,007

21,84

v €/liter

Poplatok
v €/rok

4. Sadzba poplatku za neobývaný rodinný dom /NRD/ sa stanovuje vo výške 0,0768 € na
osobu /majiteľa domu, ktorý nemá v obci TP alebo PP/ a kalendárny deň.
5. Výpočet poplatku sa za zdaňovacie obdobie zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
6. Obec ustanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín
na 0,05 eur na 1 kg odpadu.
7. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ")
Článok 14
Určenie poplatku
1. Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie v zmysle § 79 ods. 2 písm. a) zákona ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
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2. Obec určuje pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu poplatok v
zmysle § 79 ods. 1 ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu zmesových komunálnych odpadov.

Článok 15
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Oznamovacia povinnosť poplatníka je upravená v ustanoveniach § 80 zákona
o miestnych daniach“
Článok 16
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
1. Poplatníci (právnické osoby a podnikatelia) uvedení v § 77 ods. 2 písm. b), c), ktorí
budú využívať množstvový zber, sú povinní do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia a
v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať obci, že
využívajú množstvový zber, t. j. predložia vyplnené tlačivo (príloha č. 7 tohto VZN), kde sa
určí veľkosť smetnej nádoby, ktorú budú využívať. Na základe tohto tlačiva vyrubí obec ako
správca poplatku poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. V priebehu zdaňovacieho obdobia nie je možná u poplatníka zmena systému zberu
zmesového komunálneho odpadu.
3. Zmenu a ukončenie využívania množstvového zberu sú poplatníci uvedení v § 77 ods. 2
písm. b), c) zákona povinní realizovať ku dňu zmeny a ukončenia vývozu zberných nádob,
vyplnením tlačiva (príloha č. 7 tohto VZN).
Pri ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný predložiť doklad
preukazujúci zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.
Článok 17
Splatnosť poplatku.
1. Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
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2. V prípade využívania množstvového zberu zmesového KO je poplatok splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, v prípade platenia poplatku v splátkach
v lehote určenej v rozhodnutí.
Článok 18
Vrátenie poplatku
1. Obec v zmysle § 82 ods. 1 zákona vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi na
základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu
zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti, najneskôr do 30 dní kedy tieto skutočnosti nastali. Ak poplatník podáva obci
ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona je povinný predložiť s ohlásením aj doklady alebo
potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených údajov.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) má vydané rozhodnutie o úprave poplatkovej povinnosti na bežné zdaňovacie
obdobie
b) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
c) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľností , úmrtie osoby a pod.)
Článok 19
Odpustenie a zníženie poplatku za zmesový komunálny odpad
1. Obec poplatok zníži poplatníkovi o 50% poplatku za obdobie, za ktoré poplatník
preukáže, že:
a) je žiakom alebo študentom dennej formy štúdia so sídlom na území Slovenskej
republiky
Potrebný doklad:
− potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní v inej obci alebo meste alebo
nájomná zmluva o ubytovaní,
− osobne alebo prostredníctvom vyplnenej žiadosti (príloha č. 4 tohto VZN) poskytnutie
údajov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo
študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom
informačného systému, ku ktorému má mesto zriadený prístup.
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b) má zamestnanie mimo územia obce s pobytom mimo územia obce
Potrebný doklad:
− platná pracovná zmluva,
− potvrdenie od zamestnávateľa,
− nájomná zmluva,
− doklad o prechodnom pobyte.
c) vykonáva turnusové práce (napr. vodič kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej
dopravy, práca opatrovateľa) v zahraničí
Potrebný doklad:
− platná pracovná zmluva
− potvrdenie od zamestnávateľa,
− potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkováva prácu v zahraničí,
− doklad preukazujúci pobyt v zahraničí
2. Obec

poplatok

zníži

poplatníkovi o 25%, ktorý je

držiteľom preukazu ŤZP

alebo ŤZP/S.
3. Obec poplatok odpustí poplatníkovi za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a predloží doklady, že:
a) viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce
Potrebný doklad:
− platná pracovná zmluva zo zahraničia,
− potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom
období vykonáva prácu v zahraničí,
− nájomná zmluva zo zahraničia,
− potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí,
− pracovné povolenie, povolenie na pobyt alebo víza zhodné so zdaňovacím obdobím,
− doklad o platení miestnych daní a poplatkov podľa platnej legislatívy príslušného štátu,
− potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej v zahraničí na základe živnostenského
oprávnenia (kópia živnostenského listu) vrátane dokladu o ubytovaní,
− potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka nezamestnaných
v príslušnom štáte,
− potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí,
− potvrdenie o návšteve školy, škôlky so sídlom v zahraničí,
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− potvrdenie príslušného mestského úradu alebo obecného úradu o prihlásení k plateniu
poplatku.
b) sa mu poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, je
hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,

v

reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia
slobody, je vyhlásený za nezvestného
Potrebný doklad:
− potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
− potvrdenie o umiestnení v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
− potvrdenie z reedukačného centra,
− potvrdenie z detského domova,
− potvrdenie o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody,
− potvrdenie príslušného oddelenia policajného zboru o nezvestnosti.
4. Potrebné doklady musia byť vystavené v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý
poplatník žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku. Z predložených dokladov musí byť
zrejmé, za aké obdobie sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval mimo
územia obce.
5. Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie
odpustenia alebo zníženia poplatku.
6. Príslušné doklady musia byť predložené v štátnom jazyku, v českom jazyku alebo s úradne
overeným prekladom.

IX. časť
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 20
Spoločné ustanovenia
1.

Správu

miestnych

daní

a poplatku

vykonáva

obec

Trenčianske

Stankovce

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
2. Miestne dane a poplatok je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného
symbolu):
a) prevodom na účet
b) poštovou poukážkou
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Článok 21
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní,
poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. VZN č. 4/2020 obce Trenčianske Stankovce o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo
v Trenčianskych Stankovciach dňa 14.12. 2020 uznesením 51/2020.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Trenčianske Stankovce č.3/2019
schválené dňa 29.11.2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Trenčianske Stankovce.
4. VZN č. 4/2020 nadobúda účinnosť 01.01.2021.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú sadzby uvedené v prílohe č.1.
6. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce a
zamestnanci obce v súlade s vymedzenými kompetenciami v zmysle zákona č. 563/2009 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
V Trenčianskych Stankovciach dňa 15.12.2020

JUDr. Martin Markech
starosta obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Trenčianske Stankovce dňa 27.11.2020
a zverejnený na www. trencianskestankovce.sk
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 15.12. 2020
VZN zvesené z úradnej tabule: ..................
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Príloha č. 1 k VZN č. 4/2020

DAŇ Z POZEMKOV
1. Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
2. Trvalé trávne porasty
3. Záhrady
4. Lesné pozemky

5. Rybníky s chovom rýb
6. Zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy
7. Stavebné pozemky
8. Pozemky na ktorých sa nachádza
transformačná stanica alebo predajný
stánok slúžiaci k predaju tovaru
a poskytovaniu služieb
DAŇ ZO STAVIEB
1. Stavby na bývanie a drobné stavby

Základ dane cena pôdy
v € x výmera (1 m2)
0,4753

Ročná
sadzba dane
0,80%

0,0697

0,60%

1,85

0,65%

podľa platných
predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty
majetku, alebo 0,065
0,065

0,80%

0,80 %

1,85

0,65 %

18,58

0,70%

18,58

0,70%

Sadzba dane v € za
1m2
0,132

príplatok za
podlažie
0,066

2. Stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky
3. Stavby rekreačných a záhradných chát

0,165

4. Samostatne stojace garáže

0,350

5. Priemyselné stavby

2,530

6. Stavby na ostatné podnikanie a
zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratíva
7. Ostatné stavby

2,530

1,000

1,00

DAŇ Z BYTOV

Sadzba dane v € za 1m2

1. Byty a nebytové priestory

0,330

2. Neobývané priestory na podnikanie

1,660

DAŇ ZA PSA

Ročná sadzba

Za jedného psa a kalendárny rok

12,00 €

Za jedného psa chovaný osamelým
dôchodcom za rok

0,00 €
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Za ďalšieho psa chovaný osamelým
dôchodcom za rok
Zníženie : držitelia preukazov FO s ŤZP a
ŤZP/S

12,00 €
0,00 €
Sadzba dane v €

DAŇ za UŽÍVANIE VEREJNÝCH
PRIENSTIEV

3,50 €/deň
1.Ambulantný predaj motorové vozidlo do 3,5t
2.Ambulantný predaj – motorové vozidlo do 3,5t
+ prívesný vozík

7,00€/deň
10,00 €/deň

3.Ambulantný predaj – nákladné vozidlo nad
3,5t

0,05€/m² /deň

4. Zriadenie letnej terasy na verejnom
priestranstve

16,00€/deň
5. Cirkus, lunapark a iné atrakcie
6.Umiestnenie stavebného zariadenia na
výstavbu a rekonštrukciu (lešenie, stavebná búda
a pod.), veľkokapacitného kontajneru, mobilnej
toalety, materiálu a skládky

0,15 €/m²/ deň

0,30 €/m²/deň
7.Rozkopávka verejného priestranstva
MIESTNY POPLATOK ZA ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD
Vývoz kom. odpadu z domácností 1x za 14 dní –
občania s TP al. PP, vlastníci nehnuteľností
(NRD)
Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber
- poplatok 110 l, 26x vývozov za rok
Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber
- poplatok 110 l, 52x vývozov za rok
Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber
- poplatok 120 l, 26x vývozov za rok
Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber
– poplatok 120 l, 52x vývozov za rok
Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber
- poplatok 1100 l, 26x vývozov za rok
Podnikatelia a PO využívajúce množstvový zber
– poplatok 1100 l, 52x vývoz za rok
ZŠ s MŠ a ŠJ využívajúce množstvový zber
– poplatok 110 l, 26x vývozov za rok
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0,0768 € x 1 osoba x počet dní

0,025 x objem nádoby x počet vývozov
0,025 x objem nádoby x počet vývozov
0,025 x objem nádoby x počet vývozov
0,025 x objem nádoby x počet vývozov
0,020 x objem nádoby x počet vývozov
0,020 x objem nádoby x počet vývozov
0,007 x objem nádoby x počet vývozov

Kostoly využívajúce množstvový zber
- poplatok 110 l, 26x vývozov za rok
Kostoly využívajúci množstvový zber
- poplatok 120 l, 26x vývozov za rok
Poplatok za drobný stavebný odpad

0,007 x objem nádoby x počet vývozov
0,007 x objem nádoby x počet vývozov
0,050 €/1 kg DSO

Zníženie:
- fyzická osoba, ktorá pracuje mimo trvalého
50%
bydliska, ak preukáže že sa zdržiava viac ako 90
dní
- fyzická osoba, ktorá študuje mimo obce, ak
50%
preukáže zaplatenie poplatku v mieste
ubytovanie
- držitelia preukazu ŤZP a ŤZP/S
25%
Oslobodenie:
- FO, ktorá preukáže, že sa dlhodobo zdržiava
v zahraničí
- FO, ktorá preukáže, že zaplatila poplatok za
KO v mieste TP alebo PP
- FO, ktorá je v ústave na výkon trestu odňatia
slobody
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0,00 €

Príloha č. 2 k VZN č. 4/2020
Obec Trenčianske Stankovce
OHLÁSENIE K DANI za ubytovanie ZA ROK .............

PO
FO - PODNIKATELIA

I. – ÚDAJE O POPLATNÍKOVI
Obchodné meno/názov – podľa živnostenského listu alebo obchodného registra

Sídlo firmy – ulica, číslo, názov obce, PSČ – podľa živnostenského listu alebo obchodného registra

Miesto podnikania

1)

Vznik poplatkovej povinnosti k:
Zánik poplatkovej povinnosti k:

1) v prípade viacerých prevádzok na území mesta tieto uveďte na zadnej strane ohlásenia
MESIAC:

Počet prenocovaní za všetky
osoby

Výpočet

Sadzba

Január
0,60 €
Február
0,60 €
Marec
0,60 €
Apríl
0,60 €
Máj
0,60 €
Jún
0,60 €
Júl
0,60 €
August
0,60 €
September
0,60 €
Október
0,60 €
November
0,60 €
December
0,60 €
SPOLU:
0,60 €
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov
nepravdivého alebo neúplného ohlásenia.
V Trenčianskych Stankovciach, dňa .................
.....................................................
podpis
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Príloha č. 3 k VZN č. 4/2020

Žiadateľ – meno a priezvisko, bydlisko, prípadne sídlo spoločnosti

Obec Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce 362

Dňa:

Vec:
Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva

V zmysle platného VZN č. 4/2020 Obce Trenčianske Stankovce o miestnych daniach
a miestnom poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vás žiadam
o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva:
v k. ú. ................................................................. Č. p. ........................................
Za účelom:.............................................................................................................
Rozmery záberu verejného priestranstva:.............................................................
Obdobie užívania verejného priestranstva od.........................do:........................

................................................
Podpis a pečiatka žiadateľa

Prílohy k žiadosti: 1. Živnostenský list resp. z OR
2. Situácia záberu VP
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Príloha č. 4 k VZN č. 4/2020

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(§ 82 zákona č. 582/2004 Z.z.)
Meno a priezvisko žiaka alebo študenta:
.......................................................................................................................................................
Rodné číslo alebo dátum narodenia: ............................................................................................

V Trenčianskych Stankovciach dňa...............

...............................................
podpis
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Príloha č. 5 k VZN 4/2020
(pre fyzické osoby)

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
z dôvodu zmeny poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(§ 80 zákona č. 582/2004 Z. z.)

Meno, priezvisko, titul platiteľa:
.......................................................................................................................................................
Rodné číslo: ...............................................

číslo telefónu .....................................................

Identifikačné údaje ostatných členov domácnosti (spoplatňovaných osôb):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresa trvalého/prechodného pobytu: ........................................................................................
Korešpondenčná adresa: .............................................................................................................
Oprávnenie užívania nehnuteľnosti na adrese: ...........................................................................
Vznik: .....................

Zánik: .............................

Dôvod k zmene ohlásených údajov: ...........................................................................................
K zníženiu/odpusteniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prikladám
nasledovné doklady:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V Trenčianskych Stankovciach dňa ......................
....................................
podpis
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Príloha č. 6 k VZN č.4/2020
(pre právnické osoby a FO – podnikateľov)
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
z dôvodu zmeny poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(§ 80 zákona č. 582/2004 Z. z.)

Názov alebo obchodné meno: ....................................................................................................
Oprávnený konať: ......................................................................................................................
Sídlo: ..........................................................................................................................................
IČO: ...........................................................................................................................................
Adresa miesta podnikania: .......................................................................................................
Dôvod k zmene ohlásených údajov:.........................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.
..................................................................................................................................................

V Trenčianskych Stankovciach dňa............................

.....................................................
podpis
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Príloha č. 7 k VZN č. 4/2020

Obec Trenčianske Stankovce
Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 00312100, DIČ: 2021080072
Poplatník: obchodné meno (PO, FO)
IČO
Sídlo firmy
Telefón
Celkový počet osôb v prevádzke
(v nehnuteľnosti)
Využívanie a vyúčtovanie množstvového zberu za zmesový komunálny odpad - ....................
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN Obce Trenčianske Stankovce č. .................. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad

Ohlásenie o vývoze

uzatvára poplatník a Obec Trenčianske Stankovce
Ohlásenie o zmene vývozu
Ohlásenie o ukončení vývozu
(nehodiace sa prečiarkne)

Zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu na území obce
Trenčianske Stankovce nasledovne:
Objem
Adresa umiestnenia
zbernej
zbernej nádoby
nádoby

Počet
nádob

vypĺňa poplatník

Frekvencia
vývozu

Sadzba
poplatku v
€/l

Počet
vývozov

Výška
poplatku

Celková
výška
poplatku

vypĺňa správca poplatku

V Trenč. Stankovciach dňa .......................

dňa ...........................

................................................
poplatník

................................................
správca poplatku
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