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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 5/2019

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  v znení
neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie  mesta   Čierna  nad Tisou č.  5/2019 o poplatku  za  komunálne  odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „VZN“). 

1. Predmetom tohto VZN je zmena Článku 7, pričom pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza
nasledovnou textáciou, ktorá znie nasledovne:

Článok 7
Zníženie alebo odpustenie poplatku

1. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatok zníži:

a)  študentovi o 30 % , ktorý preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava  alebo  nezdržiaval  na  území  mesta  Čierna  nad  Tisou.  Ako  doklad
preukazujúci status žiaka alebo študenta predloží potvrdenie o návšteve školy, len ak
študent  navštevuje  školu   so  sídlom  mimo  územia  SR.  Ak  ide  o žiaka,  ktorý
navštevuje školu so sídlom na území SR poskytne  poplatník mestu:
-  údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo
študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom
informačného systému, ku ktorému má mesto zriadený prístup

b)  držiteľom  ZŤP  preukážok  o 20  %.  Od  držiteľov  preukazu,  ktorí
v predchádzajúcich  rokoch  splnili  túto  podmienku,  t.j.  predložili  žiadosť,  sa  táto
povinnosť opakovane nepožaduje,

c) poplatníkom o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že v určenom 
období dlhodobo pracuje mimo mesta Čierna nad Tisou, a ak je zamestnanie spojené 
s ubytovaním v inom meste, pričom za dlhodobé obdobie sa na účely určenia poplatku
považuje obdobie viac ako 90 dní v zdaňovacom období nepretržite. 
Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na toto zníženie poplatku najmä:

- pracovnou zmluvou (v prípade uzavretia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú,
je poplatník  povinný predložiť  každoročne potvrdenie  od zamestnávateľa  o
trvaní pracovného pomeru)

- potvrdením zamestnávateľa
- potvrdením o ubytovaní 
- alebo iný hodnoverný doklad.



2. Mesto bez písomnej žiadosti zníži poplatok fyzickým osobám starším ako 62 rokov
o 20 % od roku, v ktorom dovŕšili 62 rokov veku.
Poplatníkovi, ktorý je starší ako 62 rokov správca poplatku zníži poplatok na základe
údajov z evidencie obyvateľstva.

3. Mesto na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí:

a)  poplatníkovi,  ktorý  z rôznych  dôvodov  platí  poplatok  inej  obci, ktorého
skutočnosť  preukáže  rozhodnutím  o vyrubení  poplatku  v danej  obci súčasne  s
dokladom o uskutočnenej platbe poplatku,

b) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a túto skutočnosť preukáže
hodnoverným dokladom,  alebo ktorý na evidencii  obyvateľstva  požiadal  o dočasné
vyškrtnutie z trvalého pobytu.
Hodnoverným dokladom, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v 
zdaňovacom období v zahraničí je najmä: 
- potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v    
zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí alebo 

- pracovná zmluva (v prípade uzavretia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, je poplatník
povinný každoročne predložiť potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného 
pomeru) alebo 

- potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahraničí alebo 
- potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí alebo 
- potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo 
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva,

rezidentské povolenie) alebo 
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí alebo 
- alebo iný relevantný doklad,

c)  poplatníkovi,  ktorý  sa nachádza  v nápravno-výchovnom zariadení,  vo  výkone
väzby  alebo  trestu  a túto  skutočnosť  preukáže  potvrdením  nápravno-výchovného
zariadenia,

d) poplatníkovi,  ktorému je poskytovaná služba zdravotnej starostlivosti  pobytovou
formou a túto skutočnosť preukáže potvrdením príslušného zariadenia,

4. Ak  predložený  doklad  nie  je  v slovenskom,  českom  alebo  maďarskom  jazyku,
poplatník doloží  úradný preklad cudzojazyčného textu do slovenského jazyka. Doklad
nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

5. Poplatník  si  môže  uplatniť  nárok  na  zníženie  alebo  odpustenie  poplatku  podľa
odsekov 1 a 3 na nové zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) na základe žiadosti, ku
ktorej sú predložené príslušné doklady vždy najneskôr do 28. februára príslušného
roka.

6. V priebehu zdaňovacieho obdobia  (kalendárneho roka) si môže uplatniť nárok na
zníženie  alebo  odpustenie  poplatku  na  základe  žiadosti,  ku  ktorej  sú  predložené
príslušné doklady  vždy  v lehote  do 30 dní odo dňa, keď nastali zmeny skutočností,
a to:



a) od vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením oznamovacej povinnosti,
b) od zmeny už nahlásených údajov,
c) od zániku poplatkovej povinnosti.

7. Ak  si  poplatník  neuplatní  nárok  na  zníženie  alebo  odpustenie  poplatku  určeným
spôsobom a v určenej lehote,  tak mu tento nárok v príslušnom zdaňovacom období
zaniká.  Poskytnutie  zníženia  alebo  odpustenia  je  podmienené  splnením  podania
písomnej žiadosti.

8. Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh
úľavy a musia byť aktuálne (nie staršie ako jeden rok).

9. V prípade, ak má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká
mu nárok na žiadnu úľavu.

II. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie  mesta  Čierna  nad  Tisou  č.  5/2019  o poplatku  za  komunálne  odpady
a drobné  stavebné  odpady  bolo  schválené  Mestským  zastupiteľstvom  Čierna  nad
Tisou dňa ………….. uznesením č. ………………………

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie  mesta  Čierna  nad  Tisou  č.  5/2019  o poplatku  za  komunálne  odpady
a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa: …………………..

3. Návrh VZN č. 2/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 16.9.2020
4. Toto VZN č. 2/2020 bolo vyhlásené na úradnej tabuli mesta dňa ……………….

V Čiernej nad Tisou, dňa 14.9.2020

Ing. Marta Vozáriková
   primátor mesta


