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                                                       Dôvodová správa 

 

     V predloženom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady správca rieši  čiastočné úpravy už 

zavedeného množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území 

mesta. 

 

Predkladaný návrh obsahuje nasledovné zmeny oproti platnému Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Trebišov č. 173/2021: 

 

Dochádza k zmene  Článku 3, konkrétne v bode  3.2. sa mení znenie bodu d) a to: 

d/ pri predložení potvrdenia od ošetrujúceho lekára alebo ÚPSVaR o odkázanosti používania 

inkontinenčných pomôcok je možné požiadať v IBV o 1 ks zbernej nádoby navyše bezodplatne 

iba s frekvenciou vývozu 1x týždenne.  

 

       Zmena je aj v Článku 4 v bode 4.5. a  4.7., ktorých znenie je: 

4.5. frekvencia vývozov zberných nádob na zmesový komunálny odpad: 

V tabuľkovej časti  - Bytové domy na ulici Čsl. armády 2913/59A, M.R. Štefánika 225/159, 

M.R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 navrhujeme frekvenciu vývozu 

jedenkrát týždenne.  

 

4.7. sadzba poplatku pre poplatníkov, na ktorých sa množstvový zber nevzťahuje a pre 

poplatníkov  s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na meste (§ 5 zákona č. 253/1998 

Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky), 

na  ulici I. Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (Záhradná okrem individuálnej bytovej výstavby), 

a tiež pre bytové domy na ulici Čsl. armády 2913/59A, M. R. Štefánika 22225/159, M. R. 

Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 je 0,0887 eura za osobu a kalendárny 

deň. U poplatníkov sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej evidencii obyvateľov vedenej 

mestom (trvalý a prechodný pobyt). 

 

       V prílohe č. 2 Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre KBV, ktorá  je súčasťou 

VZN navrhujeme dopracovať  položku o  počte osôb v byte. 

 

 

 

 

Spracovali: Mgr. Erika Oprysková 

                   Monika Malá    
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                                                      Návrh 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa 25. 11. 2022 

Lehota na pripomienkovanie návrhu VZN do 05. 12. 2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ...... 

VZN schválené dňa ........uznesením č. .....................................                       

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa .............. 

VZN zvesené z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ................. 

VZN nadobúda účinnosť dňa  ..................................................  

 

 

 

 

 

 

....../2022 

 
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 na území mesta Trebišov (ďalej len „mesto“) poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), stanovuje 

sadzby poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, dĺžku obdobia, na ktoré sa 

určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a oznamovaciu povinnosť o 

vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre 

zaplatenie poplatku a spôsob na uplatnenie vrátenia, zníženia alebo odpustenia poplatku, 

ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.  

 

1.2. Poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady na území mesta  Trebišov sa 

stanovuje na základe množstvového zberu, s výnimkou poplatníkov uvedených v Čl. 4 v 

bode 4.7.  

 

1.3. Zdaňovacím obdobím poplatku uvedeného v Čl. 1 bod 1.1. je kalendárny rok.  

 

Článok 2 

Predmet poplatku za komunálny odpad a poplatník 

 

2.1. Poplatok za komunálny odpad sa platí za  
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a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov 

podľa Čl. 2 bod 2.3. písm. b) a c),  

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“). 

2.2. Obec do poplatku môže zahrnúť aj náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny 

odpad a náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na 

triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená 

zodpovednosť. 
 

2.3.  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.  
 

2.4. Ak má poplatník podľa bodu 2.3. písm. a)  

a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatníkom je len raz a poplatok 

platí iba z dôvodu trvalého pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje 

množstvový zber v príslušnej časti mesta, 

b) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatníkom je len raz a poplatok platí 

iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka 

vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta, 

c) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa bodu 2.3 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, poplatníkom je len raz a poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu 

alebo prechodného pobytu, to neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový 

zber v príslušnej časti mesta. 

2.5. Ak nemá poplatník v meste trvalý ani prechodný pobyt a je oprávnený na území mesta  

užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí a poplatníkom je len raz, to neplatí, 

ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta.  
 

2.6. Ak viacero poplatníkov podľa Čl. 2, bod 2.3, písm. a) žije v spoločnej domácnosti plnenie 

povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden 

z nich. Namiesto poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, 

preberá povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti 

poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo 
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územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za 

neho plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.  

 

2.7. Od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí: 

a)  vlastník nehnuteľnosti, ktorú má právo poplatník užívať a ak je nehnuteľnosť vo 

vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom poplatok vyberá a 

za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s 

výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej 

iba „platiteľ“). 

 

2.8. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. V prípade uzavretia dohody medzi 

poplatníkom a platiteľom, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, predloží poplatník 

túto dohodu najneskôr spolu so splnením oznamovacej povinnosti poplatníka, podľa § 80 

ods. 1 zákona. Platiteľ predloží do 31. januára kalendárneho roka zoznam poplatníkov, 

s ktorými uzavrel dohodu podľa prvej vety a ktorá je platná a účinná aj v aktuálnom 

zdaňovacom období a veľkosť nádoby, ktorú užívajú poplatníci na príslušnom stanovišti.  

Zoznam sa predkladá za každé stanovište zberných nádob samostatne ako súčasť Prílohy 

č.1-4.  

 

2.9. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 

právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe  

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom,  

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 

d) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo 

iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo 

ju užíva aj poplatník, alebo  

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 

poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a 

pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

 

Článok 3 

Oznamovacia povinnosť 

 

3.1. Poplatník je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku 

poplatkovej povinnosti. 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.  

 

3.2. Poplatník je povinný oznámiť mestu :  

a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 

pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa Čl. 2, bod 

2.5. aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba 

podľa Čl. 2, bod 2.3., písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo 

dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (IČO).  

b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku (v prípade množstvového zberu typ zbernej 

nádoby a frekvenciu vývozov),  
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c) ak požaduje vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré 

odôvodňujú vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku, 

d) pri predložení potvrdenia od ošetrujúceho lekára, alebo ÚPSVaR  o odkázanosti 

používania inkontinenčných pomôcok je možné požiadať v IBV o 1 ks zbernej nádoby 

navyše bezodplatne iba s frekvenciou vývozu 1x týždenne. 

 

3.3. Pre určenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.  

 

3.4. Oznámenie k poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný podať mestu na 

predpísanom tlačive za každé stojisko zberných nádob v rámci komplexnej bytovej 

výstavby a každé stanovište zberných nádob v rámci individuálnej bytovej výstavby 

samostatne. Vzory Oznámenia k poplatku za komunálne odpady tvoria neoddeliteľnú 

súčasť tohto nariadenia a sú uvedené v Prílohe č. 1- 4.  

 

3.5. Ak poplatník podáva mestu Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pri zmene a 

zániku poplatkovej povinnosti predloží spolu s Oznámením aj potvrdenie preukazujúce 

odôvodnenosť oznámenia. V priebehu zdaňovacieho obdobia je možné za stojisko 

zberných nádob, resp. stanovište zberných nádob realizovať len jednu zmenu vývozu 

komunálneho odpadu.  

 

3.6. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 3 a to ani na základe výzvy 

na splnenie si povinnosti v primeranej lehote, mesto určí poplatok podľa pomôcok.   

 

Článok 4 

Určenie poplatku 

 

4.1. Mesto určuje poplatok poplatníkom, na ktorých sa vzťahuje množstvový zber ako súčin 

frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so 

zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.  

 

4.2. Sadzba poplatku je 0,019 eura za jeden liter zmesového komunálneho odpadu.  

 

4.3. Sadzba poplatku je 0,0066 eura za osobu a kalendárny deň, pre fyzickú osobu, ktorá je 

na území mesta oprávnená užívať alebo užíva záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý 

trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, ako aj iný druh pozemku v zastavanom 

území mesta s výnimkou lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 

nehnuteľností ako vodná plocha.  

 

4.4. Objem zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad:  

a) zberná nádoba o objeme 110 l,  

b) zberná nádoba o objeme 120 l,  

c) zberná nádoba o objeme 240 l,  

d) zberná nádoba o objeme 480 l (2 x 240 l),  

e) zberná nádoba o objeme 720 l (3 x 240 l),  

f) zberná nádoba o objeme 660 l,  

g) zberná nádoba o objeme 1 320 l (2 x 660 l),  

h) zberná nádoba o objeme 1 980 l (3 x 660 l),  

i) zberná nádoba o objeme 2 640 l (4 x 660 l),  

j) zberná nádoba o objeme 1 100 l,  
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k) zberná nádoba o objeme 2 200 l (2 x 1 100 l),  

l) zberná nádoba o objeme 3 300 l (3 x 1 100 l),  

m) zberná nádoba o objeme 7 m3,  

n) individuálne - objem celkovej zbernej nádoby (V) sa určí vzorcom V = (110 × n) + 

(120× n) + (240 × n) + (660 × n) + (1 100 × n), kde n je počet nádob.  

 

4.5. Frekvencia vývozov zberných nádob na zmesový komunálny odpad:  

a) jedenkrát týždenne (52 vývozov ročne),  

b) dvakrát týždenne (104 vývozov ročne),  

c) trikrát týždenne (156 vývozov ročne),  

d) štyrikrát týždenne (208 vývozov ročne),  

e) jedenkrát za dva týždne (26 vývozov ročne),  

f) jedenkrát mesačne (12 vývozov ročne). 
 

rodinné domy jedenkrát týždenne  

jedenkrát za dva týždne  

jedenkrát mesačne (platí len pre 

vlastníkov trvalo neobývaných 

rodinných domov, v ktorých nemá trvalý 

pobyt, prechodný pobyt alebo sídlo iný 

poplatník a osamelo žijúcich 

poplatníkov, ak v rodinnom dome, ktorý 

obývajú  nemá hlásený trvalý pobyt, 

prechodný pobyt alebo sídlo iný 

poplatník) 

komplexná bytová výstavba so stojiskom trikrát týždenne  

štyrikrát týždenne  

bytové domy na ulici Čsl. armády 2913/59A,  

M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 

2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 

2049/2  

jedenkrát týždenne 

poplatníci uvedení v čl. 2 v bode 2.3. písm. 

b) a c)  
jedenkrát týždenne  
dvakrát týždenne  

jedenkrát za dva týždne  

viackrát týždenne 

 

4.6. Poplatník môže mesto požiadať o mimoriadny vývoz zmesového komunálneho odpadu. 

V prípade umiestnenia zmesového komunálneho odpadu mimo zberných nádob, ktoré si 

poplatník zvolil, zberová spoločnosť oznámi mestu uskutočnenie mimoriadneho vývozu 

zmesového komunálneho odpadu vykonaného nad rámec stanoveného objemu, ktorý sa 

mal vyviezť. Sadzba poplatku pre mimoriadny vývoz je 0,038 eura za jeden liter 

zmesového komunálneho odpadu a s frekvenciou vývozu 1x týždenne.  

 

4.7. Sadzba poplatku pre poplatníkov, na ktorých sa množstvový zber nevzťahuje a pre 

poplatníkov  s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na meste (§ 5 zákona 

253/1998), na ulici I. Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (Záhradná okrem individuálnej 

bytovej výstavby), a tiež pre bytové domy na ulici Čsl. armády 2913/59A,  M. R. 

Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161, Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 je 
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0,0887 eura za osobu a kalendárny deň. U poplatníkov sa bude vychádzať najmä z 

údajov v centrálnej evidencii obyvateľov vedenej mestom (trvalý a prechodný pobyt).  

 

Článok 5 

Vyrubenie a platenie poplatku 

 

5.1. Poplatok v prípade individuálnej bytovej výstavby mesto vyrubí každoročne rozhodnutím 

na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok je splatný v dvoch splátkach v lehotách určených 

mestom. Poplatník môže vyrubený poplatok zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote 

splatnosti prvej splátky. Poplatok za mimoriadne vývozy zmesového komunálneho 

odpadu je splatný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia poplatníkovi.  

 

5.2. Poplatok v prípade komplexnej bytovej výstavby mesto vyrubí každému poplatníkovi do 

výšky jeho podielu na poplatku z celkového počtu poplatníkov užívajúcich zbernú 

nádobu priradenú k určitej nehnuteľnosti, a to každoročne rozhodnutím na celé 

zdaňovacie obdobie. Poplatok je splatný v dvoch splátkach v lehotách určených mestom. 

Poplatník môže vyrubený poplatok zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej 

splátky. Poplatok za mimoriadne vývozy zmesového komunálneho odpadu je splatný do 

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia poplatníkovi.  

 

5.3. 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.  

 

5.4. 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 bod 9.2. tohto 

nariadenia.  

 

5.5. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubí 

poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. 

 

5.6. Spôsoby úhrady poplatku pri množstvovom zbere komunálneho odpadu:  

a) v hotovosti do pokladne mesta,  

b) poštovou poukážkou na účet mesta,  

c) bezhotovostným prevodom na účet mesta, ktorý je vedený v ČSOB, pobočka 

Trebišov, 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.  

 

5.7. Poplatník je povinný pri úhrade 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, a to na základe oznamovacej povinnosti podľa Článku 3, ktorou 

poplatník oznámi zánik poplatkovej povinnosti.  
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6.2. Mesto poplatok vráti v hotovosti v pokladni mesta alebo bezhotovostným prevodom, na 

základe písomnej žiadosti poplatníka.  

 

 

 

Článok 7 

Odpustenie poplatku 

 

7.1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí poplatok ak:  

 

7.1.1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za 

ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. 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:  

a) aktuálne pracovné povolenie, potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry 

dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo územia Slovenskej 

republiky, resp. o pracovnej činnosti vykonávanej mimo územia Slovenskej 

republiky,  

b) aktuálne potvrdenie o platení miestnych daní a poplatkov mimo územia 

Slovenskej republiky,  

c) aktuálne potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte mimo územia 

Slovenskej republiky,  

d) aktuálne potvrdenie 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) aktuálne potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom 

centre alebo v detskom domove,  

b) aktuálne potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody v ústave na výkon trestu 

odňatia slobody.  

 

7.2. S predloženým dokladom podľa bodu 7.1. poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj   

jeho preklad do slovenského jazyka.  

 

7.3. Poplatník žiadosť s jej prílohami o odpustenie poplatku doručí mestu osobne do 

podateľne prostredníctvom poštovej služby, alebo v elektronickej podobe cez Ústredný 

portál verejnej správy (ÚPVS), v tom prípade podanie musí byť podpísané 

kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 

7.4. V prípade nejasností, mesto môže vyzvať poplatníka k predloženiu originálu vyššie 

spomenutých potvrdení v predmetnom článku.  

 

Článok 8 

Zníženie poplatku 
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8.1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži jeho poplatok o 20 % 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) aktuálne potvrdenie 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),  

b) aktuálne potvrdenie 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, potvrdenie o prechodnom 

pobyte),  

c) aktuálne potvrdenie s uvedením dátumu vzniku nároku občana v hmotnej núdzi na 

dávku v hmotnej núdzi. Zníženie poplatku sa vzťahuje aj na všetkých členov 

domácnosti, ktorí sa spoločne posudzujú.  

 

8.2. S predloženým dokladom podľa bodu 8.1. poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj 

jeho preklad do slovenského jazyka.  

 

8.3. Poplatník  žiadosť s jej prílohami o zníženie poplatku doručí mestu osobne do podateľne, 

prostredníctvom poštovej služby,  alebo v prostredníctvom elektronickej schránky, v tom  

prípade podanie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom cez 

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).   

 

8.4. V prípade nejasností, mesto môže vyzvať poplatníka k predloženiu originálu vyššie   

spomenutých potvrdení v predmetnom článku.  

 

Článok 9 

Predmet, sadzba, platenie poplatku za drobný stavebný odpad a jeho uloženie 

 

9.1. Drobný stavebný odpad (ďalej iba „DSO“) 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. Množstvový zber pre DSO znamená, že povinnosť platenia poplatku za DSO je priamo 

závislá od jeho produkcie. Pre miestny poplatok za DSO sa stanovuje sadzba poplatku 

0,040 eura za kilogram DSO bez obsahu škodlivín pri každom jeho odovzdaní v 

zbernom dvore.  

 

9.3. Poplatok za DSO sa uhrádza v hotovosti v deň uloženia DSO za skutočne odovzdané 

množstvo priamo na zbernom dvore poverenému zamestnancovi, o čom sa poplatníkovi 

vydá príjmový pokladničný doklad.  
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9.4. Mesto je povinné zaviesť množstvový zber DSO a zriadiť pre tento účel zberný dvor. Pre 

tieto účely sa zberný dvor zriaďuje v areáli Technických služieb mesta Trebišov na 

Stavebnej ulici č. 2165/2 v Trebišove. Technické služby mesta Trebišov sú príspevkovou 

organizáciou mesta Trebišov. 

 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa. ....uznesením 

č.......  

 

10.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.  

 

10.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 173/2021 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár   

           primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Príloha č. 1 

MESTO TREBIŠOV 
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MESTO (adresa sídla)  Mesto Trebišov  

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov    

IČO: 00331996  

DIČ: 2020773590  
 

I. Poplatník/zástupca                                                                  Telefón: 

     

Meno a priezvisko  

Adresa:  

Rodné číslo  

Celkový počet osôb v nehnuteľnosti  

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre IBV 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného  ku dňu podania tohto oznámenia 

oznamuje poplatník/zástupca Mestu Trebišov 

                 vývoz*           zmenu vývozu*          ukončenie vývozu* 
*nehodiace sa preškrtnite  

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území Mesta 

Trebišov s účinnosťou od ..................... nasledovne: 

Adresa umiestenia zbernej nádoby Frekvencia  

odvozov 1) 

Počet 

odvozov 2) 

Objem nádoby 

 v litroch 3) 

Počet nádob 

     

     

     

1) uveďte jednu z nasledovných možností: 1 x týždenne; 1x za dva  týždne; 1x za mesiac (len pre trvalo neobývané nehnuteľnosti a pre fyzické 
osoby osamelé prihlásené k pobytu) 
2) uveďte jednu z nasledovných možností: 52 (pri 1 x týždenne); 26 (pri 1x za dva  týždne); 12 (1x za mesiac) 

3) uveďte jednu z nasledovných možností: 110 l; 120 l 

4) doplní správca miestneho poplatku 

V Trebišove dňa .........................    

        ___________________________ 

                    poplatník/zástupca 

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa 

                         Príloha č. 2 

MESTO TREBIŠOV 
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MESTO (adresa sídla)  Mesto Trebišov  

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov    

IČO: 00331996  

DIČ: 2020773590  
 

I. Poplatník/zástupca/správca                                                                   Telefón: 

 

Meno a priezvisko/obchodný názov:  

Adresa/ Adresa umiestenia zbernej 

nádoby: 

 

Rodné číslo/ IČO:  

Celkový počet osôb v nehnuteľnosti:  

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre KBV 

 

P.č. Poplatníci – vlastníci 

(meno a priezvisko) 1) 

Dátum  

narodenia 

Trvale bytom Číslo 

bytu 

Počet 

osôb 

Podpis 
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1)   uvedú sa iba spoluvlastníci nehnuteľností pripadajúcich ku stojisku 

 

oznamuje poplatník/zástupca/správca Mestu Trebišov 
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podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného  ku dňu podania tohto oznámenia 

 

                 vývoz*           zmenu vývozu*          ukončenie vývozu* 
*nehodiace sa preškrtnite 

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území Mesta 

Trebišov s účinnosťou od ..................... nasledovne: 

 

Adresa umiestenia zbernej 

nádoby 2) 

Frekvencia 

odvozov 3) 

Počet  

odvozov 4) 

Objem nádoby  

v litroch 5) 

 Počet nádob 

     

     

     

     

     
2) uveďte číslo stojiska, ku ktorému je priradený vchod bytovému domu  

3) uveďte jednu z nasledovných možností: 3 x týždenne; 4 x týždenne (uvádzajte frekvenciu uvedenú pri stojisku, ku ktorému je priradený 
vchod bytového domu, v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi) 

4) uveďte jednu z nasledovných možností: 156 (pri 3 x týždenne); 208 (pri 4x týždenne) 

5) uveďte jednu z nasledovných možností: 240 l; 660 l; 1100 l 
6) doplní správca miestneho poplatku 

V Trebišove dňa .........................     

        ___________________________ 

              poplatník/zástupca/správca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Príloha č. 3 

MESTO TREBIŠOV 



14 
 

MESTO (adresa sídla)  Mesto Trebišov  

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov    

IČO: 00331996  

DIČ: 2020773590  
 

I. Poplatník/zástupca                                                                  Telefón: 

     

Obchodné meno/Meno a priezvisko  

Sídlo firmy        /Adresa:  

IČO                   /Rodné číslo  

  

*uviesť aj počet miest na poskytovanie služieb 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre podnikateľov 

VS 400 ........... 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného  ku dňu podania tohto oznámenia 

oznamuje poplatník Mestu Trebišov 

                 vývoz*           zmenu vývozu*          ukončenie vývozu* 
*nehodiace sa preškrtnite 

zberných nádob využívaných pre účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území Mesta 

Trebišov s účinnosťou od ..................... nasledovne: 

Adresa umiestenia 

zbernej nádoby 

Objem zbernej nádoby Počet nádob Frekvencia odvozov 

    

    

    

    

    

 

V Trebišove dňa .........................     

        ___________________________ 

                      poplatník/zástupca 

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

                    Príloha č. 4 

MESTO TREBIŠOV 
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MESTO (adresa sídla)  Mesto Trebišov  

M. R. Štefánika 862/204, Trebišov    

IČO: 00331996  

DIČ: 2020773590  
 

I. Poplatník/zástupca                                                                  Telefón: 

     

Meno a priezvisko  

Adresa:  

Rodné číslo  

Celkový počet osôb v  nehnuteľnosti  

 

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady 

 pre poplatníkov uvedených v bode 4.7. nižšie uvedeného VZN 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Trebišov o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aktuálne účinného ku dňu podania tohto oznámenia 

oznamuje poplatník/zástupca Mestu Trebišov, že prevzal/a plnenie povinnosti 

poplatníka za komunálne odpady za nasledovných členov našej spoločnej domácnosti 

                 vznik*           zmena*          zánik* 
*nehodiace sa preškrtnite 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia) 

 

V Trebišove dňa .........................     

        ___________________________ 

                    poplatník/zástupca 

Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.  
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
https://www.trebisov.sk, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa 


