
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo  dňa 15.12.2011 
 

 
     Na základe zistenia Útvaru ekonomického Mestského úradu v Trenčíne, že v textovej časti VZN 
č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
kontroly sú formálne chyby (nesprávne uvedené číslo odseku)   
 

sa uznesenie MsZ č. 337 zo dňa 15.12.2011 
opravuje 

v texte VZN č.11/2011 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
takto: 
1. Pôvodný text článku 11 ods. 7 VZN č.11/2011 :  
„7. Daňovníkom, ktorým patrí zníženie dane v zmysle čl.11 ods.1 tohto VZN v prípade  spoluvlastníctva 
k nehnuteľnosti správca dane zníži daň vo výške pripadajúcej na spoluvlastnícky podiel predmetnej  
nehnuteľnosti.“  
 
sa nahrádza textom:  
„7. Daňovníkom, ktorým patrí zníženie dane v zmysle čl.11 ods.4 tohto VZN v prípade  spoluvlastníctva 
k nehnuteľnosti správca dane zníži daň vo výške pripadajúcej na spoluvlastnícky podiel predmetnej  
nehnuteľnosti.“  
 
2. Pôvodný text článku 11 ods. 8 VZN č.11/2011 :  
„8.Doklad preukazujúci dôvod zníženia  dane sa pre účely tohto VZN považuje napr.: rozhodnutie 
o ťažkom zdravotnom postihnutí . Pre  zníženie  dane v zmysle čl. 11 ods.1 je rozhodujúci  stav  
k 1.januáru  bežného zdaňovacieho   obdobia a daňovník  je povinný ho  uplatniť   v lehote na    podanie 
daňového  priznania v zmysle zákona  a   tohto VZN.  V prípade, že  daňovník  má  už  uplatnené  
zníženie dane    z predchádzajúceho   zdaňovacieho   obdobia  a nedošlo  u neho    k žiadnej  zmene   
opätovne  nemusí  žiadať  o jej zníženie.“ 
 
sa nahrádza textom: 
 
„8.Doklad preukazujúci dôvod zníženia  dane sa pre účely tohto VZN považuje napr.: rozhodnutie 
o ťažkom zdravotnom postihnutí . Pre  zníženie  dane v zmysle čl. 11 ods.4 je rozhodujúci  stav  
k 1.januáru  bežného zdaňovacieho  obdobia a daňovník  je povinný ho  uplatniť   v lehote na    podanie 
daňového  priznania v zmysle zákona  a   tohto VZN.  V prípade, že  daňovník  má  už  uplatnené  
zníženie dane    z predchádzajúceho   zdaňovacieho   obdobia  a nedošlo  u neho    k žiadnej  zmene   
opätovne  nemusí  žiadať  o jej zníženie.“ 
 

                     

Mgr. Richard Rybní ček                 Ing. Jaroslav Pagáč 
     primátor mesta             prednosta mestského úradu 
 
Dňa: ............................              Dňa:................................ 
 
 
V Trenčíne, dňa 02.10.2012  


