
 
Dôvodová správa 

 
 

I. Všeobecná časť  
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vydáva v súlade s 
§ 8 ods. 1 a  11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č.14/2015, ktorým sa v plnom rozsahu ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 5/2007 zo dňa 12.12. 2007 o dani z motorových 
vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien 
a doplnení. 

 
 
II. Osobitná časť  
 

 Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja č. 14/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 
v znení zmien a doplnení, sa  vydáva z dôvodu legislatívnych zmien 
v rozpočtovom určení dane z motorových vozidiel a zmien 
v prerozdeľovaní a zjednotení dane pre celé Slovensko. Od 01.01. 2015 
nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z.  o dani z motorových vozidiel 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil v plnej miere 
jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, upravujúcu daň z motorových vozidiel. Daň 
z motorových vozidiel už nie je miestnou daňou a výnos z nej už nie je 
vlastným príjmom vyšších územných celkov,  ale stáva sa  príjmom 
štátneho rozpočtu. Neriadi sa všeobecne záväznými nariadeniami  
jednotlivých samosprávnych krajov,ale je určená povinne a jednotne 
zákonom. Okrem tejto významnej zmeny zákon o dani z motorových 
vozidiel upravuje odlišne aj ďalšie skutočnosti. Zmeny sa týkajú napríklad 
vymedzenia predmetu dane, daňovníkov, oslobodení od dane, zníženia  a 
zvýšenia ročnej sadzby dane, vzniku a zániku daňovej povinnosti a pod. 
Výpadok vlastných príjmov samosprávnych krajov je nahradený zvýšeným 
podielom na dani z príjmu fyzických osôb.  

Z uvedeného dôvodu navrhujeme schváliť Všeobecne záväzné 
nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 14/2015, ktorým sa 
v plnom rozsahu ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 zo dňa 12.12. 
2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v znení zmien a doplnení VZN č. 6/2008 zo dňa   27. 08. 2008 a VZN č. 
7/2001 zo dňa 26.10. 2011. 


