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148/2016
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 83 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „VZN“).
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1.

Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov (ďalej len „mesto“).

1.2.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Článok 2
Predmet poplatku za komunálny odpad a poplatník
2.1.

Poplatok za komunálny odpad sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (ďalej iba
„poplatok“).
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2.2.

Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území mesta 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 mesta okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej
len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území mesta na účel podnikania.

2.3.

Ak má osoba podľa ods. 2.2. písm. a)
a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu,
b) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu,
c) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa ods. 2.2. písm. c) fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí
iba raz z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka
vzťahuje množstvový zber.

2.4.

U poplatníkov podľa ods. 2.2. písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej
evidencii obyvateľov vedenej mestom (trvalý a prechodný pobyt).

2.5.

Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2.2. písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky
alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny, je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.

2.6.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 2.2. a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

Článok 3
Sadza poplatku
3.1.

Sadzby poplatku sú:
a) pre poplatníka podľa ods. 2.2. písm. a ) je základná sadzba poplatku 0,060 € za osobu a
kalendárny deň,
b) pre poplatníkov uvedených v ods. 2.2. písm. b) a c) s preukázaným množstvovým zberom
podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov je ročný poplatok určený podľa druhu
zbernej nádoby a intervalu jej vývozu nasledovne:
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Periodicita vývozu Objem nádoby v litroch Frekvencia odvozov za rok Ročný poplatok
2 x mesačne
110 – 120
26
132,00 €
1 x týždenne
110 – 120
52
237,00 €
2 x týždenne
110 – 120
104
474,00 €
2 x mesačne
1100
26
264,00 €
1 x týždenne
1100
52
474,00 €
2 x týždenne
1100
104
960,00 €

c) pre poplatníkov uvedených v ods. 2.2. písm. b) a c), ktorí nie sú zapojení v meste do
množstvového zberu je sadzba poplatku 0,12 € za osobu a kalendárny deň a hodnota
koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1,
d) pre občana v hmotnej núdzi platí znížená sadzba poplatku 0,030 € za osobu a kalendárny
deň,
e) pre občana staršieho ako 62 rokov platí znížená sadzba poplatku 0,030 € za osobu
a kalendárny deň,
f) pre poplatníkov uvedených v ods. 2.2. písm. a), b) a c) je možnosť využívania
veľkokapacitného kontajnera. Pri tomto zbere sa určuje jednorazový poplatok v súlade
s platným Cenníkom služieb poskytovaných formou pracovných činností Technických
služieb mesta Trebišov.
3.2.

Doklady preukazujúce skutočnosti na uplatnenie sadzby poplatku sú:
a) u poplatníkov podľa ods. 3.1. písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej
evidencii obyvateľov vedenej mestom (trvalý a prechodný pobyt),
b) u poplatníkov podľa ods. 3.1. písm. b) podkladom je Oznámenie množstvového zberu za
komunálne odpady,
c) u poplatníkov podľa ods. 3.1. písm. c) podkladom je oznámenie o zriadení prevádzky
v meste,
d) u poplatníkov podľa ods. 3.1. písm. d) podkladom pre zníženú sadzbu poplatku je v
prípade prvopoberateľov dávky v hmotnej núdzi, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie
príslušného orgánu o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi (DHN). Zníženie poplatku sa
v tomto prípade vzťahuje na obdobie od dátumu právoplatnosti rozhodnutia do konca
zdaňovacieho obdobia. U dlhodobých poberateľov dávky v hmotnej núdzi dostačujúcim
dokladom je doloženie aktuálneho potvrdenia s uvedením dátumu vzniku tohto nároku
(DHN). Zníženie poplatku sa vzťahuje aj na všetkých členov domácnosti, ktorí sa
spoločne posudzujú.
e) u poplatníkov podľa ods. 3.1. písm. e) podkladom pre zníženú sadzbu poplatku sú najmä
údaje z centrálnej evidencie obyvateľov vedenej mestom (trvalý a prechodný pobyt).
Článok 4
Oznamovacia povinnosť

4.1.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa ods. 2.5. aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa ods.
2.2. písm. b) a c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo (IČO),
b) uviesť údaje a predložiť doklady rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
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4.2.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
Článok 5
Vyrubenie a platenie poplatku

5.1.

Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

5.2.

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.

5.3.

Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený
poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote
splatnosti prvej splátky.

5.4.

Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín bude uhrádzaný v hotovosti v deň
uloženia priamo na zbernom dvore tak, ako to upravuje Čl. 9 ods. 9.2.

5.5.

Spôsoby úhrady poplatku:
a) v hotovosti do pokladne mesta,
b) poštovou poukážkou na účet správcu dane,
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku (účet Mesta Trebišov), ktorý je
vedený v ČSOB, pobočka Trebišov, č. ú.: 4001964918/7500, IBAN: SK98 7500 0000
0040 0196 4918, KS: 0308, VS: podľa doručeného rozhodnutia,
d) poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti priamo na zbernom dvore.

5.6.

Poplatník je povinný poplatok označiť variabilným symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí
a tiež zdaňovacie obdobie, za ktoré sa poplatok uhrádza.
Článok 6
Vrátenie poplatku

6.1.

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak mestu preukáže zánik skutočnosti, na základe
ktorej poplatková povinnosť poplatníkovi vznikla.

6.2.

Spôsoby vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) v hotovosti v pokladni mesta,
b) poštovým peňažným poukazom,
c) bezhotovostným prevodom na účet poplatníka.

6.3.

Poplatník v písomnom oznámení uvedie spôsob vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti,
pri bezhotovostnom prevode z účtu mesta na účet poplatníka uvedie aktuálne bankové
spojenie.
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Článok 7
Odpustenie poplatku
7.1.

Mesto poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí ak:
7.1.1. Ide o fyzickú osobu, ktorá sa v určenom období celoročne zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky. Podmienkou pre odpustenie poplatku je doloženie hodnoverného
dokladu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky. Za takýto doklad možno považovať jeden z nižšie uvedených
dokladov, ktorý je poplatník pri predkladaní žiadosti o odpustenie poplatku povinný
predložiť:
a) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia zamestnávateľa alebo
agentúry dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo územia Slovenskej
republiky, resp. o pracovnej činnosti vykonávanej mimo územia Slovenskej
republiky,
b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia o platení miestneho
poplatku za komunálny odpad mimo územia Slovenskej republiky,
c) povolenie k pobytu (nie potvrdenie o prechodnom pobyte) alebo víza s aktuálnym
potvrdením vecne príslušného úradu o celoročnom pobyte mimo územia
Slovenskej republiky (na území daného štátu),
d) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho potvrdenia školy o štúdiu mimo
územia Slovenskej republiky.
7.1.2. Ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území mesta po doložení príslušných dokladov a to:
a) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia o umiestnení v zariadení
sociálnych služieb, reedukačnom centre alebo v detskom domove,
b) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia o výkone trestu odňatia slobody
v ústave na výkon trestu odňatia slobody.

7.2.

S predloženým dokladom podľa ods. 7.1. poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj jeho
preklad do slovenského jazyka.

7.3.

Poplatník žiadosť o odpustenie poplatku doručí správcovi dane osobne do podateľne,
prostredníctvom poštovej služby, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo
prostredníctvom elektronického formulára podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 8
Zníženie poplatku
8.1.

Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok zníži na 0,030 € na osobu a deň za
obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe doložených dokladov, že sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Podkladom na
uplatnenie zníženia poplatku je doloženie hodnoverného dokladu. Doklad, ktorý preukazuje
danú skutočnosť je:
a) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia školy o dennom štúdiu mimo
mesta Trebišov, vždy na príslušný školský rok, spolu s dokladom preukazujúcim
ubytovanie, napr. potvrdenie študentského domova, nájomná zmluva a pod. Pri ubytovaní
u rodinných príslušníkov a iných osôb postupuje sa podľa ods. 8.2.,
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b) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia zamestnávateľa alebo agentúry
dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo mesta Trebišov, vrátane dokladu
preukazujúceho ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva,
rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti),
c) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia o pracovnej činnosti
vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia vykonávanej mimo mesta Trebišov
(zmluvný vzťah upravujúci výkon práce poplatníka – živnostníka pre objednávateľa prác),
vrátane dokladu, preukazujúceho ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne,
nájomná zmluva, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti),
d) originál alebo úradne overená kópia aktuálneho potvrdenia o pracovnej činnosti
vykonávanej mimo územia Slovenskej republiky a potvrdenie o čase strávenom mimo
územia Slovenskej republiky (originál alebo úradne osvedčená kópia).
8.2.

Ak poplatník v danom zdaňovacom období uhradil poplatok v inej obci ako v meste Trebišov,
ako hodnoverný doklad pre zníženie poplatku doloží potvrdenie o prechodnom alebo trvalom
pobyte v príslušnej obci a doklad o zaplatení poplatku na území danej obce.

8.3.

S predloženým dokladom podľa ods. 8.1. pís. d) poplatník doloží (okrem dokladu v češtine)
aj jeho preklad do slovenského jazyka.

8.4.

Poplatník žiadosť o zníženie poplatku doručí správcovi dane osobne do podateľne,
prostredníctvom poštovej služby, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo
prostredníctvom elektronického formulára podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 9
Predmet, sadzba, platenie poplatku za drobný stavebný odpad a jeho uloženie

9.1.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

9.2.

Zavedenie množstvového zberu pre drobný stavebný odpad znamená, že povinnosť platenia
poplatku za drobný stavebný odpad (ďalej iba „poplatok za DSO“) je priamo závislá od jeho
produkcie. Pre miestny poplatok za drobný stavebný odpad sa stanovuje sadzba poplatku 0,005
€ za dm3 drobného stavebného odpadu pri každom jeho odovzdaní v zbernom dvore. Poplatok
za DSO je závislý od jeho produkcie.

9.3.

Poplatok za DSO sa uhrádza v hotovosti v deň uloženia drobného staveného odpadu za
skutočne odovzdané množstvo priamo na zbernom dvore poverenému zamestnancovi, o čom
sa poplatníkovi vydá príjmový pokladničný doklad.

9.4.

Mesto je povinné zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu a zriadiť pre tento
účel zberný dvor. Pre tieto účely sa zberný dvor zriaďuje v mestskej organizácii, a to v areáli
Technických služieb mesta Trebišov na Stavebnej ulici č. 2165/2 v Trebišove.

Článok 10
Spoločné ustanovenia pre poplatok
10.1. Poplatník je povinný označiť platbu poplatku symbolmi uvedenými v rozhodnutí.
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10.2. Záležitosti neupravené týmto VZN sa riadia zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
11.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 12.12.2016 uznesením
č. 123/2016.
11.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.
11.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 141/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Trebišov.

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor
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