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Dodatok č. 1
k
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV
č. 148/2016
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 Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“)
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 148/2016 (ďalej len „VZN“):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento dodatok upravuje znížené sadzby poplatkov, podmienky odpustenia a zníženia miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle článkov 7 a 8 VZN.
Článok 2
Zmeny a doplnky v článku 7 VZN
2.1.

Odsek 7.1.1. článku 7 VZN znie: 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, pričom dokladanie takéhoto dokladu sa nevzťahuje na
maloleté deti. Za takýto doklad možno považovať jeden z nižšie uvedených dokladov, ktorý je
poplatník pri predkladaní žiadosti o odpustenie poplatku povinný predložiť:

2.2.

Písmeno b) odseku 7.1.1. článku 7 VZN znie: originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho
potvrdenia o platení miestnych daní a poplatkov mimo územia Slovenskej republiky.
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2.3.

Písmeno c) odseku 7.1.1. článku 7 VZN znie: originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho
potvrdenia vecne príslušného úradu o celoročnom pobyte mimo územia Slovenskej republiky
(na území daného štátu).
Článok 3
Zmeny a doplnky v článku 8 VZN

3.1.

Písmeno a) odseku 8.1. článku 8 VZN znie: originál alebo úradne overená kópia aktuálneho
potvrdenia školy o dennom štúdiu mimo mesta Trebišov, vždy na príslušný školský rok. Ak
poplatník navštevuje školu na území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského
samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad o ubytovaní, napr. potvrdenie
študentského domova, nájomnú zmluvu a pod. Pri ubytovaní u rodinných príslušníkov
postupuje sa podľa ods. 8.2.

3.2.

Písmeno b) odseku 8.1. článku 8 VZN znie: originál alebo úradne overená kópia aktuálneho
potvrdenia zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania o vykonávaní práce
mimo mesta Trebišov. Ak poplatník vykonáva pracovnú činnosť na území Košického
samosprávneho kraja alebo Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad
preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu práce (potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva,
rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti).

3.3.

Písmeno c) odseku 8.1. článku 8 VZN znie: 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). Ak poplatník
vykonáva činnosť na základe
živnostenského oprávnenia na území Košického samosprávneho kraja alebo Prešovského
samosprávneho kraja, je potrebné doložiť aj doklad preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu
práce (potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva, rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti).

3.4.

Ostatné ustanovenia VZN č. 148/2016 ostávajú nezmenené.
Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1.

Dodatok k VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 11.12.2017
uznesením č. 124/2017.

4.2.

Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor
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