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Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 82 a s § 83 zákona NR SR č. 

582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov   v y d á v a  toto    

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č...../2016  zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014  zo dňa 9. decembra 

2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Dunajská Streda 

 

 

 

      I.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská č. 12/2014  zo dňa 9. decembra 2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2015 zo dňa 24. novembra 2015 

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

1. § 3 vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 3 

           Množstvový zber, spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere 

 

(1)  Množstvový zber na území mesta je zavedený: 

a) pre zmesový komunálny odpad (bez drobného stavebného odpadu) 

1. pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,  

2. pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania 

b) pre drobný stavebný odpad 

 

(2) Poplatníkom, ktorí sú zapojení do množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu, 

správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

 

(3) Poplatok za množstvový zmesový komunálny odpad je možné uhradiť bezhotovostným 

prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo 

v hotovosti v pokladni správcu dane na Mestskom úrade v Dunajskej Strede ak je platba nižšia 

ako 300,- eur. V prípade úhrady poplatku bezhotovostným prevodom alebo hotovostným 

vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave poplatník je povinný označiť každú platbu 

poplatku identifikačnými údajmi poplatníka, číslom účtu správcu dane, variabilným symbolom 

a konštantným symbolom, ktoré určí správca dane. 

 

 (4) Lehota na zaplatenie poplatku za množstvový zmesový komunálny odpad je do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený ak poplatok 
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neprevyšuje 135 Eur.  Ak je vyrubený poplatok 

a)  vyšší ako 135 Eur a nižší alebo sa rovná 3 000 Eur,  možno zaplatiť v dvoch rovnakých 

splátkach, pričom 1. splátka je splatná  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený a druhá splátka je splatná 30. júna.  

b) vyšší ako 3 000 Eur, možno zaplatiť v troch rovnakých splátkach, pričom 1. splátka je splatná  

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok 

vyrubený, druhá splátka je splatná 31. augusta a tretia splátka je splatná 30. septembra. 

 

(5) Poplatník môže vyrubený poplatok za množstvový zmesový komunálny odpad, ktorý bol 

rozhodnutím správcu dane určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti 

prvej splátky. 

 

(6) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu je poplatník povinný uhradiť 

v hotovosti správcovi dane, o čom sa následne poplatníkovi vydá príjmový pokladničný doklad.  

 

(7) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu poplatník zaplatí zakaždým, 

keď odovzdá drobný stavebný odpad v mieste určenom mestom.“ 

 

2. V § 5 ods. 1 písm. c) znie: 

 

„c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 

alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba za obdobie za ktoré poplatník preukáže na 

základe preukazu ZŤP alebo rozhodnutia/potvrdenia príslušného orgánu, ošetrujúceho lekára, že 

je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s  ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou 

osobou  a  za podmienky, že v byte alebo v rodinnom dome býva sám, býva spolu len 

s manželom/manželkou alebo s maloletou osobou, alebo len s opatrovníkom alebo s ďalšou 

osobou, ktorá je tiež držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

držiteľom preukazu fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo 

prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou osobou. Poplatník preukáže splnenie týchto 

podmienok rozhodnutím príslušného orgánu.“ 

 

3. V § 5 ods. 1 písm. e) znie: 

 

„e) v ostatných prípadoch:  potvrdenie o ústavnom liečení, potvrdenie o pobyte v sociálnom 

zariadení, potvrdenie o pobyte v resocializačnom zariadení, potvrdenie o výkonu  väzby,  

potvrdenie o výkone odňatia slobody, v prípade nezvestných osôb oznámenie (potvrdenie) 

orgánov činných v trestnom konaní alebo rozhodnutie súdu, potvrdenie obce/ohlasovne pobytu 

v ktorom je uvedené, že žiadateľ o zníženie poplatku má/mal v zdaňovacom období prechodný 

pobyt v inej obci a zaplatil poplatok v tejto obci, vyúčtovacia faktúra dodávateľa elektrickej 

energie na nehnuteľnosť na preukázanie neobývanosti domu, bytu.“ 

 

4. V § 7 ods. 6 sa za slová „ podľa § 5“ dopĺňajú slová „alebo upravený podľa § 7 ods.1“. 
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II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 

 

 

V Dunajskej Strede, ...................2016      

       

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

                       primátor mesta 
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Dôvodová správa 

 

Zákonná úprava miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 

obsiahnutá v § 77 až 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom  

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 

 

K bodu 1 

1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon NR SR  č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. V § 81 ods.20 cit. zákona sa ustanovuje, že obec je povinná 

zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu, táto povinnosť má priamy vplyv na 

spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

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

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 

Množstvový zber sa môže týkať zmesového komunálneho odpadu ako aj drobného stavebného 

odpadu. Na území mesta Dunajská Streda je zavedený pre zmesový komunálny odpad (bez 

drobného stavebného odpadu) jednak pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,  a jednak 

pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania ako aj pre drobný stavebný 

odpad. 

Podľa § 83 zákona NRSR č. 582/2004 Z.z. vo VZN je potrebné upraviť pri množstvovom zbere 

spôsob a lehotu zaplatenia poplatku. V doteraz platnom VZN mesta o miestnom a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený spôsob a lehota zaplatenia poplatku 

za množstvový zmesový komunálny odpad a chýba táto úprava pre množstvový  drobný 

stavebný odpad.  

 

K bodu 2 

Navrhuje sa rozšíriť okruh spolubývajúcich osôb pre zníženie poplatku o ďalšiu osobu, ktorá je 

tiež držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu 

fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne 

bezvládnou fyzickou osobou. 

 

K bodu 3 

Navrhuje sa poskytnúť zníženie poplatku pre osoby, ktoré sa zdržiavajú v resocializačnom 

zariadení za podmienky predloženia potvrdenia o pobyte v tomto zariadení. 

 

K bodu 4 

Navrhuje sa upresniť prípad vrátenia zaplateného poplatku aj v prípade  zániku poplatkovej 

povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia. 

Znenie § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.: 

„Splnomocňovacie ustanovenia 

(1) Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a 

lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 

82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník 

predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2. 

(2) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 
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ods. 4, zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba 

v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.“ 

 

 

Návrh prerokovala: 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť. 

 Mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 

    

 

 


