MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie 12/2014
zo dňa 9. decembra 2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 9.12.2014.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 15.12.2014.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 15.12.2014.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015.
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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. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Dunajská Streda
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) mesto Dunajská Streda
(ďalej len „mesto“) ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Dunajská Streda (ďalej len “poplatok“) súlade so zákonom NR SR č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
(2) Týmto všeobecne záväzným nariadením mesto ustanovuje sadzby poplatku, podmienky
zníženia poplatku, podmienky ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má
poplatník predložiť pri znížení poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku.
§2
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku sa ustanovuje nasledovne:
a) pre fyzické osoby: 0,077 eur za osobu a kalendárny deň
b) pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov u ktorých je zavedený množstvový
zber: 0,0235 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných
odpadov pri 110, 120 a 1100 litrovej zbernej nádobe.
§3
Množstvový zber, spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
(1) Množstvový zber na území mesta je zavedený:
a) pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
b) pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
(2) Pri množstvovom zbere poplatník dohodne frekvenciu odvozu a objemy zberných nádob
so správcom dane.
(3) Poplatníkom, ktorí sú zapojení do množstvového zberu správca dane vyrubí poplatok na
celé zdaňovacie obdobie.
(4) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na
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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.
(5) Poplatník je povinný označiť každú platbu poplatku identifikačnými údajmi poplatníka,
číslom účtu správcu dane, variabilným symbolom a konštantným symbolom, ktoré určí
správca dane.
(6) Lehota na zaplatenie poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ktorým bol poplatok vyrubený ak poplatok neprevyšuje 135 Eur.
(7) Ak je vyrubený poplatok 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.
(8) Ak je vyrubený poplatok 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.
(9) Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu dane určený
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§4
Vyrubenie poplatku fyzickej osobe a splatnosť
Poplatok vyrubený fyzickej osobe je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol vyrubený poplatok. Ak je poplatok vyšší ako 29 Eur,
poplatok možno zaplatiť v dvoch splátkach, pričom druhá splátka je splatná 31. augusta
zdaňovacieho obdobia. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu
dane určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
§5
Podmienky a podklady pre zníženie poplatku
(1) Správca dane zníži sadzbu poplatku o 50 %:
a) fyzickej osobe nad 70 rokov veku, za podmienky, že v byte alebo v rodinnom dome býva
sám alebo býva spolu len s manželom/manželkou. Zníženie sa poskytuje prvýkrát na celé
zdaňovacie obdobie, v ktorom poplatník dovŕši 70 rokov veku.
b) fyzickej osobe nad 62 rokov veku vo veku do konca roku, v ktorom dovŕši 69 rokov veku ,
za súčasného splnenia nasledovných podmienok
1. nie je samostatne zárobkovo činnou osobou, nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere,
2. nebýva spolu s osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činnou osobou,
3. preukáže splnenie podmienok uvedených v bode 1. a 2. predložením potvrdenia sociálnej
poisťovne.
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
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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 alebo býva spolu len s manželom/manželkou alebo len s opatrovníkom a túto
skutočnosť preukáže rozhodnutím príslušného orgánu.
d) fyzickej osobe – maloletej osobe, alebo osobe, ktorá sa pripravuje na budúce povolanie
najdlhšie však do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom dovŕši 25 rokov veku - 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 alebo zákonný zástupca
maloletého poplatníka 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.
e) fyzickej osobe, ktorá je v hmotnej núdzi za obdobie za ktoré poplatník preukáže na základe
hodnoverných dokladov, že je osobou v hmotnej núdzi a túto skutočnosť preukáže
rozhodnutím príslušného orgánu nie starším ako 6 mesiacov alebo potvrdením príslušného
orgánu nie starším ako jeden mesiac. Zníženie sa poskytuje aj na maloleté dieťa poplatníka
v hmotnej núdzi.
(2) Na zníženie poplatku z dôvodu veku poplatníka podľa ods. 1 písm. a) správca dane
prihliada bez podania žiadosti o zníženie poplatku poplatníkom a v prípade poplatníka podľa
písm. d), ktorý k 1.1.2015 je osobou ZŤP prihliadne bez podania žiadosti o zníženie.
(3) Poplatník uvedený v ods. 1 písm. b), až d) ( s výnimkou poplatníkov uvedených v odseku
(2) môže uplatniť zníženie u správcu dane najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy nastala
skutočnosť, ktorá zakladá nárok na zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období.
Zmeškanie lehoty má za následok zánik nároku na zníženie poplatku v danom zdaňovacom
období. Poplatník, ktorý je k 1.1.2015 v hmotnej núdzi alebo je 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, môže uplatniť zníženie u správcu dane na zdaňovacie obdobie 2015 najneskôr do
31.1.2015.
(4) Poplatník, ktorý v danom zdaňovacom období zmeškal lehotu na uplatnenie zníženia
poplatku podľa ods. 3, môže uplatniť zníženie poplatku v ďalšom zdaňovacom období
najneskôr do 1. januára za predpokladu, že spĺňa podmienky na zníženie poplatku uvedené
v tomto nariadení.
(5) Správca dane za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe hodnoverných dokladov,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta
Dunajská Streda zníži sadzbu poplatku o 90 %. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia
poplatku je:
a) u študentov: potvrdenie o štúdiu/návšteve školy vystavený v prípade žiakov základnej
školy a študentov strednej školy za školský rok a v prípade študentov vysokých škôl/univerzít
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za jednotlivé semestre potvrdenie o prechodnom ubytovaní poplatníka mimo mesta Dunajská
Streda alebo potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste štúdia. U poplatníkov študujúcich v
zahraničí, poplatníkov študujúcich na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti nad 80 km
od Dunajskej Stredy sa potvrdenie o prechodnom ubytovaní poplatníka mimo mesta Dunajská
Streda alebo potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste štúdia sa nevyžaduje.
b) u poplatníka, ktorý pracuje mimo mesta Dunajská Streda na území Slovenskej republiky a
je ubytovaný v mieste výkonu práce: potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce,
potvrdenie o ubytovaní mimo mesta Dunajská Streda, nájomná zmluva a potvrdenie správcu
bytu o platení nájomného alebo čestné vyhlásenie prenajímateľa s overeným podpisom
o trvaní nájomného vzťahu, list vlastníctva alebo potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste
výkonu práce.
c) u poplatníka, ktorý sa zdržiava v zahraničí (okrem študentov) a je ubytovaný mimo mesta
Dunajská Streda: potvrdenie o pobyte na území cudzieho štátu vydaný príslušným orgánom,
potvrdenie od zamestnávateľa, víza, potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí,
pracovné povolenie, potvrdenie o zdravotnom poistení v zahraničí. Poplatník, ktorý pracuje
v zahraničí do 60 km od Dunajskej Stredy predloží aj potvrdenie o ubytovaní alebo nájomnú
zmluvu a potvrdenie od prenajímateľa alebo správcu bytu o platení nájomného.
d) u poplatníka, ktorý pracuje ako vodič vykonávajúci medzinárodnú nákladnú dopravu:
potvrdenie zamestnávateľa o počte pracovných dní, počas ktorých sa zdržiaval vodič v
zahraničí.
e) v ostatných prípadoch: potvrdenie o ústavnom liečení, potvrdenie o pobyte v sociálnom
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.
(6) Lehota na uplatnenie zníženia poplatku podľa ods. 5 je 30 dní odo dňa obdržania
rozhodnutia, ktorým bol vyrubený poplatok a v prípade ak poplatok ešte nebol vyrubený, 30
dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie
poplatku, najneskôr však do 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia. Zmeškanie
lehoty má za následok zánik nároku na zníženie poplatku.
(7) V prípadoch, v ktorých správca dane uzná za vhodné, poplatníci uvedení v odseku 5 písm.
c), ktorí sa viac ako jedno zdaňovacie obdobie zdržiavajú v zahraničí, v ďalšom zdaňovacom
období (okrem zdaňovacieho obdobia, v ktorom im vznikol prvýkrát nárok na zníženie
poplatku) môžu preukázať, že trvajú podmienky na zníženie poplatku aj čestným vyhlásením
(podľa tlačiva vydaného správcom dane), ku ktorému je priložená fotokópia dokladu o pobyte
v cudzine, vydaného príslušným orgánom verejnej správy.

5

(8) Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona môže správca dane vyrubený poplatok
výnimočne znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§6
Spoločné ustanovenia k zníženiu poplatku
(1) Doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku sa predkladajú osobitne v každom
zdaňovacom období, v ktorom pretrvávajú dôvody na zníženie poplatku.
(2) Správca dane zníži poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka ak predloží
hodnoverné, platné doklady v origináli alebo v overenej fotokópii, potvrdzujúce skutočnosť,
ktorá zakladá nárok na zníženie poplatku. Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný s
určeným obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku
s výnimkou potvrdení vystavených za akademický rok (školský rok) alebo za jednotlivé
semestre. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy a do kedy sa poplatník zdržiaval mimo
územia mesta. V prípadoch hodných osobitného zreteľa primátor mesta môže uznať inak
hodnoverný úradný doklad vystavený s iným dátumom a bez uvedenia konca obdobia pobytu.
(3) V prípadoch, v ktorých správca dane uzná za vhodné, postačuje predložiť neoverenú
fotokópiu dokladu a originál dokladu k nahliadnutiu poverenému zamestnancovi správcu
dane. V takomto prípade poverený zamestnanec správcu dane vyznačí na fotokópii dokladu,
či sa tento sa zhoduje alebo nezhoduje s predloženým originálom dokladu.
(4) Z dokladov uvedených v § 5 odsek 1 písm. a) až e) a odseku 3 v jednotlivých prípadoch
správca poplatku určí konkrétny druh požadovaného dokladu, preukazujúci dôvod zníženia
poplatku.
(5) Ak pominuli dôvody na zníženie poplatku, poplatník je povinný túto skutočnosť oznámiť
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa kedy k nim došlo.
§7
Vrátenie poplatku
(1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že túto skutočnosť (zánik
poplatkovej povinnosti) písomne oznámi správcovi dane v 30- dňovej zákonnej lehote
(oddeleniu evidencie majetku, daní a poplatkov) a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti predložením hodnoverných dokladov uvedených v tomto
nariadení.
(2) Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo na miestnych daniach, použije sa preplatok alebo
jeho pomerná časť na úhradu týchto daňových nedoplatkov.
(3) Hodnovernými dokladmi, ktoré preukazujú zánik poplatkovej povinnosti sú:
o potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci alebo fotokópia občianskeho
preukazu - pre zánik z dôvodu zrušenia trvalého pobytu
o fotokópia návrhu na zrušenie prechodného pobytu s potvrdením ohlasovne pobytu pre zánik z dôvodu zrušenia prechodného pobytu
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o rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva - pre zánik z dôvodu zániku
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
o rozhodnutie o zrušení prevádzky, výpis z obchodného, živnostenského alebo iného
registra - pre zánik z dôvodu zrušenia/pozastavenia živnosti, z dôvodu zrušenia
prevádzky , z dôvodu zániku právnickej osoby,
o úmrtný list - pre zánik z dôvodu úmrtia poplatníka.
(4) Ak poplatník tvrdí, že má preplatok na poplatku avšak správca dane neeviduje preplatok
na poplatku, poplatník musí preukázať správcovi dane zaplatenie poplatku hodnoverným
výpisom z účtu v banke, predložením ústrižku poštovej poukážky alebo príjmového
pokladničného dokladu.
(5) Správca dane vráti zaplatený poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému bol
znížený poplatok podľa § 5 tohto nariadenia na základe písomnej žiadosti poplatníka za
podmienky, že nemá nedoplatky na miestnych daniach a poplatku ani z predchádzajúcich
zdaňovacích období.
§8
Vyberanie poplatku správcom bytového domu
Správca dane ustanovuje, že ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku správca súhlasí.
§9
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
Daňové konania o znížení alebo odpustení poplatku začaté a právoplatne neukončené
do 31.12.2014 sa dokončia podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
22/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v znení účinnom do 31.12.2014.
§ 10
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č.22/2012 zo dňa 4. decembra 2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
V Dunajskej Strede, 14.12. 2014
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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