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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach 

  

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného  

 

 V Trebišove 12.11.2020 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 
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Dodatok č. 1 

k 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV 

č. 164/2019 
 

o miestnych daniach 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 ods. 5, 6 

a 7, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 a § 

99e ods. 9 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. 164/2019 (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento dodatok upravuje znenie článku 12 VZN. 

 

Článok 2 

Zmeny a doplnky v článku 12 VZN  

 

2.1.  V článku 12 sa dopĺňa ods. 12.3., ktorý znie: 

        Správca dane pri miestnych daniach uvedených v ods. 1.3. tohto VZN nebude vyrubovať daň 

v úhrne do sumy 3 €. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

3.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ..... uznesením č. ......... 

 

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.  

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 



Dôvodová správa 

 

Problematika miestnych daní v meste Trebišov je upravená Všeobecne záväzným nariadením 

Mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach (ďalej len „VZN“).  

V zmysle ustanovenia § 99e odsek 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov môže správca dane vo všeobecne 

záväznom nariadení určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať, najviac v úhrne do sumy 

piatich eur. 

Doposiaľ mesto Trebišov vyrubovalo daň v každej výške, avšak vzhľadom na finančnú 

náročnosť služieb poštového doručovateľa, navrhujeme využiť toto zákonné ustanovenie a 

„nevyrubovať daň“ nepresahujúcu v úhrne sumu 3 eur a to z dôvodu, že výška poštovného 

(aktuálne vo výške 2,95 eur za doporučenú zásielku doručovanú do vlastných rúk opakovane) 

nepokryje častokrát ani náklady na príjem vyrubenej dane.   

 

V Trebišove  12.11.2020 

Spracoval: Ing. Viktória Barilová, referent pre miestne dane   

                   Erika Raganová, referent pre miestne dane         

 

                   


