
   
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. (1 ) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v spojení 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 vydáva toto: 

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Dunajská Streda  
č. 8/2011,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Dunajská Streda č. 13/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území Mesta Dunajská Streda zo dňa 
14.12.2010 

I. 

    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 13/2010 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Dunajská Streda zo dňa 14.12.2010 sa 
mení a dopĺňa nasledovne : 

1. V § 2 odsek  3 sa za druhou vetou dopĺňa nasledovne: 

„ To neplatí pre poplatníka, na ktorého sa vzťahuje množstvový zber podľa § 3 odsek 1 písm.  c) tohto 
VZN.“ 

2. § 3 odsek 1 znie: 
„ (1) Sadzba poplatku je : 

      a) 0,07 eur za  osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené v § 2 ods. (2 ) písm. a)   
          tohto VZN, 
      b) 0,021 eur za  jeden  liter komunálnych  odpadov alebo drobných stavebných odpadov       
          pre množstvový zber  zavedený pre poplatníkov uvedených v odseku 2.    
   (2) Množstvový zber na území Mesta je zavedený: 
      a) pre právnické osoby podľa § 2 ods.2 písm. b) tohto VZN, 
      b) pre  podnikateľov podľa  § 2 ods.2 písm. c) tohto VZN, 
      c) pre súbor pozemkov – plochy  zelene  nachádzajúce sa v lokalite vymedzeného Územ-  
          ným  plánom  Mesta Dunajská  Streda  schváleného dňa 4.10.2005  v  znení neskorších  
          zmien a doplnkov: 
          1. na Malodvorníckej ceste ako blok č. G29 a G47, 
          2. na Bratislavskej ceste ako blok D18,  
          3. na Hlbokej ulici ako blok  C10, C11,  
          4. na Rákócziho ulici ako blok č. B31, B27, B16 
          5. na Žitnoostrovskej ulici ako blok č. B19, B20,  
          6. na Brezovej ulici ako blok č. B36, B39, B21          
          7. na ulici Kvetnej ako blok č. E7 
           

II. 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 

V Dunajskej Strede, 26. apríla 2011                                                              

                                    JUDr. Zoltán Hájos 
                                                                                         primátor mesta


