
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. .......... na svojom ........ zasadnutí dňa 

................ podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

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

odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice prijaté uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 442/2012, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 802/2013 a uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 4/2014, sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom f), ktoré znie: 

,, f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom“. 

 

2. V § 4 sa vypúšťa písmeno c). 

 

3. V § 6 ods. 1 sa slová ,,ak poplatník preukáže“ nahrádzajú slovami ,,za obdobie, za ktoré 

poplatník preukáže správcovi poplatku“. 

 

4. V § 6 ods. 1 písmeno a) znie: 

,,a) poskytnutie údajov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka 

alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta 

prostredníctvom príslušného informačného systému verejnej správy,“. 

 

5. V § 6 ods. 3 druhá veta znie: „Zníženie poplatku poplatník preukazuje dokladom 

príslušného orgánu o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi; zníženie sa poskytne najskôr 

odo dňa priznania pomoci príslušným orgánom a vzťahuje sa aj na všetkých členov 

domácnosti, ktorí tvoria spoločne posudzované fyzické osoby podľa osobitného predpisu.
1a

)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 
„

1a
) § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.“. 

 

6. V § 6 ods. 6 sa slová ,,ak poplatník preukáže“ nahrádzajú slovami ,,za obdobie, za ktoré 

poplatník preukáže správcovi poplatku“. 

 

7. V § 6 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

,,c) povolenia alebo iného dokladu o trvaní pobytu v inom štáte,“. 

 

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).  

 

 

Čl. II 

 

 Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Košice schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 



č. 442/2012, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 802/2013, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 4/2014 a tohto uznesenia. 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

 Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice  
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