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Všeobecne záväzné nariadenie  

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

číslo  6/2008 
z 27.08.2008  

 
 
ktorým sa menia niektoré  všeobecne záväzné nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v súvislosti 
so zavedením meny euro 
 
 

Čl I. 
 Všeobecne záväzné nariadenia v oblasti finančnej  

 
 
1) Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja zo dňa 27.6.2005 v znení VZN 3/2006 zo dňa 23.8.2006 a VZN 4/2007 zo dňa 
27.06.2007   
 
sa mení  takto: 
 
1. V čl. 5  
 
Ods. 5 a 8 

  slová „100 tis. Sk“  sa nahrádzajú slovami „3 320 eur“ 
 
2. V prílohách  
 

a/ Príloha č. 1  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN TSK č. 10/2005 v znení 
zmien a doplnení  

    
� časť B. údaje o akcii ( projekte), v bode  3 a 4: 

                 slová „ v Sk“ sa nahrádzajú slovami „ v eur“ 
 

� Rozpočet akcie ( projektu): 
                 slová „ v Sk“ sa nahrádzajú slovami „ v eur“ 
 
 b/ Príloha č. 2  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN TSK č. 10/2005 v znení zmien       
   a doplnení     
 
   slová „ v Sk“ sa nahrádzajú slovami „ v eur“ 
 
  
 
2) Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 5/2007  o dani z motorových vozidiel na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.    
 
sa mení takto: 
 
1. V čl. 3  
 
    Ods. 1   

      stĺpec „sadzba dane v Sk“ sa nahrádza stĺpcom „sadzba dane v eur“                                                                
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Zdvihový objem motora v cm3 
Sadzba 

dane 
 v eur 

do 900 cm3 vrátane 61,40 

nad 900 cm3 do 1 200 cm3 81,32 

nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 109,53 

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 139,41 

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 175,92 

nad 3 000 cm3 209,12 

  

  
  Ods.2 

    stĺpec „sadzba dane v Sk“ a „znížená sadzba dane v Sk“ sa nahrádza stĺpcom „sadzba dane v eur“ a     
    „znížená sadzba dane v eur“ 

 
Celková hmotnosť naloženého Sadzba dane Znížená Znížená 
vozidla v tonách  sadzba dane sadzba dane 
   EURO 4 
  EURO 3 EURO 5 
 v eur v eur v eur 

a/ s 1 alebo 2 nápravami    
Do 1 t vrátane 74,68 73,02 69,70 

  nad 1 t do 2 t vrátane 134,43 129,45 124,47 

  nad 2 t do 4 t vrátane 202,48 197,50 187,54 

  nad 4 t do 6 t vrátane 295,42 287,12 273,84 

  nad 6 t do 8 t vrátane 388,36 376,75 360,15 

  nad 8 t do 10 t vrátane 486,29 471,35 453,09 

  nad 10 t do 12 t vrátane 580,89 562,63 539,40 

  nad 12 t do 14 t vrátane 726,94 705,37 675,49 

  nad 14 t do 16 t vrátane 873,00 846,44 811,59 

  nad 16 t do 18 t vrátane 1019,05 989,17 947,68 

  nad 18 t do 20 t vrátane 1165,10 1130,25 1083,78 

  nad 20 t do 22 t vrátane 1360,95 1319,45 1266,34 

  nad 22 t do 24 t vrátane 1556,79 1508,66 1447,25 

  nad 24 t do 26 t vrátane 1750,97 1697,86 1628,16 

   nad 26 t do 28 t vrátane 1945,16 1887,07 1809,06 

   nad 28 t do 30 t vrátane 2137,68 2072,96 1988,31 

   Nad 30 t 2333,53 2263,82 2170,88 

 
 
 

 

Celková hmotnosť naloženého Sadzba dane Znížená Znížená 
vozidla v tonách  sadzba dane sadzba dane 

   EURO 4 
  EURO 3 EURO 5 
 v eur v eur v eur 

b/ s 3 nápravami    
Do 15 t vrátane 531,10 514,50 494,58 

nad 15 t do 17 t vrátane 632,34 614,08 587,53 

nad 17 t do 19 t vrátane 778,39 755,16 723,62 

nad 19 t do 21 t vrátane 924,45 896,23 859,72 

nad 21 t do 23 t vrátane 1070,50 1038,96 995,81 

nad 23 t do 25 t vrátane 1214,89 1178,38 1128,59 

nad 25 t do 27 t vrátane 1360,95 1309,50 1266,34 

nad 27 t do 29 t vrátane 1507,00 1462,19 1400,78 

nad 29 t do 31 t vrátane 1653,05 1603,26 1536,87 

nad 31 t do 33 t vrátane 1845,58 1790,81 1716,12 

nad 33 t do 35 t vrátane 2044,74 1983,33 1900,35 

nad 35 t do 37 t vrátane 2238,92 2172,54 2081,25 

nad 37 t do 39 t vrátane 2429,79 2356,76 2258,84 
nad 40 t 2625,63 2547,63 2441,41 
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Celková hmotnosť naloženého Sadzba dane Znížená Znížená 

vozidla v tonách   sadzba dane sadzba dane 
      EURO 4 
    EURO 3 EURO 5 
   v eur v eur v eur 

c/ so 4 a viacerými 
nápravami       

do 23 t vrátane 677,15 657,23 630,68 

nad 23 t do 25 t vrátane 823,20 798,31 765,11 

nad 25 t do 27 t vrátane 969,26 941,04 901,21 

nad 27 t do 29 t vrátane 1116,97 1083,78 1038,96 

nad 29 t do 31 t vrátane 1263,02 1224,85 1175,06 

nad 31 t do 33 t vrátane 1458,87 1415,72 1357,63 

nad 33 t do 35 t vrátane 1653,05 1603,26 1536,87 

nad 35 t do 37 t vrátane 1845,58 1790,81 1716,12 

nad 37 t do 40 t vrátane 2043,08 1981,67 1900,35 

nad 40 t 2238,92 2172,54 2082,91 

 
 
 
 

    Čl. II. 
Všeobecne záväzné nariadenia v oblasti  sociálnej pomoci 

 
 

1)Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 6/2003 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych 
služieb zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom 

 
sa mení  takto: 
 

1. V čl. 8  
 
Ods. 6  
veta „Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na desať haliere nahor“ sa nahrádza vetou „Stravná jednotka 
sa vypočítava na štyri desatinné miesta“. 

 
     2. V čl. 12  
 
     Ods.10  
     veta „Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny“ nahrádza vetou „Celková úhrada sa      

zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nadol.“ 
 

3.  Prílohy č. 1, 2 a 3 boli nahradené znením VZN TSK č. 1/2006 zo dňa 26.4.2006 a VZN TSK č.          
2/2006 zo dňa 26.4.2006, s účinnosťou od dňa 1.6.2006. 

      T.j. k 01.01.2009, kedy nastáva účinnosť tohto VZN, Príloha č. 1,2 a 3  z VZN TSK č. 6/2003 
      nie je v tomto znení platná.    

  
 
 

2) Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 1/2006, ktorým  sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2003 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach 
sociálnych služieb zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom 

 
sa mení takto:  
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1. V čl. 1  

  1.1. bod 16, Príloha č. 1  Výška stravnej jednotky, výška úhrady za prípravu stravy 
 

 Ods. 1 
a) slová „58 Sk“ sa nahrádzajú  slovami „1,9252 eur“ a  slová „80 Sk“ sa nahrádzajú        

slovami  „2,6555 eur“ 
b) slová „62 Sk“ sa nahrádzajú slovami „2,0580 eur“ a  slová „85 Sk“ sa nahrádzajú slovami         

„2,8215 eur“ 
c) slová „67 Sk“ sa nahrádzajú slovami „2,2240 eur“ a  slová „90 Sk“ sa nahrádzajú slovami        

„2,9875 eur“ 
d) slová „68 Sk“ sa nahrádzajú slovami „2,2572 eur“ a slová „100 Sk“ sa  nahrádzajú        

slovami „3,3194 eur“ 
 

Ods. 2 
a) slová „170 Sk“ sa nahrádzajú slovami „5,6430 eur“          

   b) slová „220 Sk“ sa nahrádzajú slovami „7,3027 eur“     
 

   Ods. 3 
 slová „150 Sk“ sa nahrádzajú slovami „4,9791 eur“   
 slová   „50 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,6597 eur“   

 
  1.2. bod 17, Príloha č. 2 Výška úhrady za bývanie 

 
Ods. 1 
slová „6 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,1992 eur“   

 
Ods. 2 
a) slová „15 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,4979 eur“   
b) slová „8 Sk“   sa nahrádzajú slovami „0,2656 eur“   
c) slová „5 Sk“   sa nahrádzajú slovami „0,1660 eur“   

 
Ods. 3  
slová „5 Sk“   sa nahrádzajú slovami „0,1660 eur“   

    
Ods. 4.  
slová „40 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,3278 eur“   

 
 1.3. bod 18,  Príloha č. 3  Výška úhrady za zaopatrenie a dohľad 

 
   Ods. 1  
   a) slová „42 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,3941 eur“   
   b) slová „59 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,9584 eur“   
   c) slová „77 Sk“ sa nahrádzajú slovami „2,5559 eur“   

 
 Ods. 2 
a) slová „30 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,9958 eur“   
b) slová „42 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,3941 eur“   
c) slová „55 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,8257 eur“   
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   Ods. 3 
   a) slová „15 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,4979 eur“   

b) slová „21 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,6971 eur“   
c) slová „28 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,9294 eur“   

   d) slová   „8 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,2656 eur“   
 

Ods. 4  
 a) slová „30Sk“  sa nahrádzajú slovami „0,9958 eur“   
 b) slová „10 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,3319 eur“   

 
Ods. 5  
slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,3319 eur“   

 
   Ods. 6  

slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,6639 eur“   
 
 

1.4. bod 19, Príloha č. 4 Odporúčané úhrady za nadštandardné služby 
 
a) slová „20 Sk“ sa nahrádzajú  slovami „0,6639 eur“ a  slová „100 Sk“ sa nahrádzajú slovami   

„3,3194 eur“ 
b) slová „100 Sk“ sa nahrádzajú slovami „3,3194 eur“   
c) slová „40 Sk“   sa nahrádzajú slovami „1,3278 eur“   

 
 
 

3) Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 2/2006 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach 
zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z.  o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
sa mení  takto: 
 

1. V čl. 2  
 
 Ods. 5 

        a) slová „58 Sk“ sa nahrádzajú  slovami „1,9252 eur“ a  slová „80 Sk“ sa nahrádzajú slovami    
         „2,6555 eur“ 
        b) slová „62 Sk“ sa nahrádzajú slovami „2,0580 eur“ a  slová „85 Sk“ sa nahrádzajú slovami   
         „2,8215 eur“ 
        c) slová „67 Sk“ sa nahrádzajú slovami „2,2240 eur“ a  slová „90 Sk“ sa nahrádzajú slovami    
         „2,9875 eur“ 
       d) slová „68 Sk“ sa nahrádzajú slovami „2,2572 eur“ a slová „100 Sk“ sa  nahrádzajú            
         slovami „3,3194 eur“ 
  

Ods. 7  
        slová „170 Sk“ sa nahrádzajú slovami „5,6430 eur“ a  slová „220 Sk“ sa nahrádzajú slovami     
        „7,3027 eur“     
 

Ods. 10 
   Veta „ Stravná jednotka určená podľa odsekov 5 a 6 sa zaokrúhľuje na desať haliere nahor sa  

nahrádza  vetou „Stravná jednotka určená podľa odsekov 5 a 6 sa vypočítava na štyri desatinné 
miesta. 
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2. V čl. 3 
 
 Ods. 1 

       slová „7 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,2324 eur“   
 

 Ods. 3 
       slová „14 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,4647 eur“   
 

 
4) Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 11/2005, o podmienkach poskytovania finančného príspevku 
na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
sa mení  takto: 
 

1. V čl. 3  
 
Ods. 1  
a/ slová   „35 000,00  Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 1 161,7872 eur“   
b/ slová „180 000,00 Sk“ sa nahrádzajú slovami „  5 974,9054 eur“  
c/ slová „150 000,00 Sk“  sa nahrádzajú slovami „ 4 979,0878 eur“   
 
Ods. 2 
slová „250 tis. Sk“ sa nahrádzajú slovami   „ 8 298,4797 eur“  
 

2. V čl. 4  
      Ods. 4 

slová „500 000,00 Sk“  sa nahrádzajú slovami  „ 16 596,9594 eur“  
 
 

3. V prílohách  
 
  Príloha č. 1  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN TSK č. 11/2005   

    
� časť B. údaje o akcii ( projekte), v bode  3 a 4: 

                 slová „ v Sk“ sa nahrádzajú slovami „ v eur“ 
 

� Rozpočet akcie ( projektu): 
                 slová „ v Sk“ sa nahrádzajú slovami „ v eur“ 
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    Čl. III. 

Všeobecne záväzné nariadenia v oblasti  vnútornej prevádzky 
 

 
1) Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 2/2002 o používaní a ochrane symbolov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  
 
sa mení takto: 
 

1. V čl. 2   
 

Ods. 9 
a) 1. slová „1 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,19 eur“ a slová  „5 000,- Sk“ sa 

nahrádzajú slovami  165,96 eur“,  
      slová  „3 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „99,58 eur“ a  slová „10 000,- Sk“ sa nahrádzajú   
      slovami „331,93 eur“. 
 

2. slová „1 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,19 eur“ a slová  „5 000,- Sk“ sa 
nahrádzajú  slovami  „165,96 eur“,  

      slová  „3 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „99,58 eur“ a  slová „10 000,- Sk“ sa nahrádzajú   
      slovami „331,93 eur“, 

slová „5 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „165,96 eur“ a slová  „20 000,- Sk“ sa 
nahrádzajú slovami  „663,87 eur“.  
  

b) slová „500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „16,59 eur“ a  slová  „5 000,- Sk  eur“ sa 
nahrádzajú slovami  „165,96 eur“ 

  
  Ods.10 
 slová „50,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,65 eur“ 

 
 

2 V čl. 8 
 

Ods. 2 
      slová „100 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „3 320 eur“ 

 
 
 

Čl. IV. 
 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja  nadobúda účinnosť  
   1. januára 2009 

 
 
 
 

V Trenčíne,  27.08. 2008 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
                                                                                                                 predseda  
                         


