
MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA 
MESTSKÝ ÚRAD  - VÁROSI HIVATAL         

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

IČO: 00305383 ● DIČ: 2021129968 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov 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 v y d á v a  toto 

 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é   n a r i a d e n i e 

  Mesta Dunajská Streda č.21/2009  zo dňa 15. decembra 2009  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území Mesta Dunajská Streda 
 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie 

 

(1)Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti k § 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 na území Mesta Dunajská Streda. 

 

(2)Správu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (ďalej len poplatok) 

vykonáva Mesto Dunajská Streda ( ďalej len  „správca dane” ). 

 

 

§ 2 

Predmet poplatku, poplatník, platiteľ poplatku 

 

(1)   Miestny   poplatok   za   komunálne   odpady   a   drobné   stavebné  odpady ( ďalej    len                

„ poplatok“) sa platí podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „VZN“) za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Dunajská 

Streda. 

 

(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 

území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 

alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 

trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 

mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 

ako vodná plocha ( ďalej len nehnuteľnosť), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na účel podnikania. 

 

(3) Ak má osoba podľa § 1 ods. (2) písm. a) VZN v meste Dunajská Streda súčasne trvalý 

pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba 

podľa § 11 ods. (2) písm. a) VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne 

je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok 

platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 
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(4) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň : 

a)Vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov    

alebo ak ide o  bytový dom,  spoluvlastníci  môžu určiť zástupcu alebo správcu, ktorý ak 

s určením súhlasí, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí, 

b) Správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto  

( ďalej len platiteľ ). 

 

(5) Platiteľ  a poplatník  sa  môžu   písomne   dohodnúť,  že  poplatok  mestu  odvedie  priamo         

     poplatník,  za  odvedenie  poplatku  obci ručí  platiteľ. Túto   dohodu   je   povinný  platiteľ     

     predložiť správcovi poplatku pred začatím určeného poplatkového obdobia. 

 

 

                                                                       §3 

Sadzba poplatku 

 

(1) Sadzba poplatku je : 

      a) 0,06 eur za  osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené v § 2 ods. (2 ) písm. a)   

          tohto VZN, 

      b) 0,0182 eur za  jeden  liter komunálnych  odpadov alebo drobných stavebných odpadov         

          pre právnické osoby podľa § 2 ods.2 písm. b) a pre fyzické osoby - podnikateľov podľa  

        § 2 ods. (2) písm. c) tohto VZN, pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber. 

 

   

§4 

Určenie poplatku 

 

(1) Dĺžka obdobie, na ktoré sa určuje poplatok pre poplatníka podľa § 1 ods. (2) písm. a) 

tohto VZN je jeden kalendárny rok. 

 

(2) Pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. a) VZN sa určí poplatok ako súčin sadzby 

poplatku uvedenej v § 2 ods. (1) písm. a) VZN a počtu kalendárnych dní v určenom 

období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 

 

(3) Pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. b) alebo písm. c) VZN sa určí poplatok ako súčin 

frekvencie odvozov,  sadzby poplatku podľa § 2 ods. (1) písm. b) VZN a objemu zberných 

nádob v litroch, ktoré poplatník užíva. Druh zberných nádob a interval vyprázdnenia 

zberných nádob upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 4/2001 

zo dňa 4.9.2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na 

území Mesta Dunajská Streda v znení neskorších predpisov. 

 

 

                                                                   §5 

                                               Vyrubenie a platenie poplatku 

 

(1) Poplatok pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. a) VZN sa vyrubí platobným výmerom. 

       Poplatok pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. a) VZN je splatný : 
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a) ak nepresahuje 19,92 €, naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.. 

b) nad 19,92 € v troch rovnakých splátkach a to  

    ba) prvá splátka do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru 

bb) druhá splátka do 31. júla príslušného roka 

           bc)  tretia splátka do 30. septembra príslušného roka.     

(2) Poplatníkovi   uvedenému  v § 2 ods. (2) písm. b) a c) sa  oznámi písomne výška poplatku   

a spôsob platenia poplatku. Poplatok pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. b) a c) je splatný:  

a) ak nepresahuje ročne 100 eur, naraz do 15 dní odo dňa oznámenia výšky poplatku                          

poplatníkovi       

   b) nad 100 eur do 3000 eur v troch rovnakých splátkach a to  

       ba) prvá splátka do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia výšky poplatku 

       bb) druhá splátka do 31. júla príslušného roka 

       bc) tretia splátka do 31. októbra príslušného roka. 

   c) nad 3000 eur v rovnakých mesačných splátkach vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca   

       za predchádzajúci mesiac. 

 

(3) Poplatník  podľa  § 2 ods. (2)  písm. b)  alebo c)  tohto  VZN  je  povinný  odsúhlasiť  so         

      správcom  poplatku frekvenciu,  typ  a  množstvo  zberných   nádob,   ktoré zodpovedajú        

      systému množstvového zberu.  

 

(4)Poplatok  možno  zaplatiť naraz  aj vtedy,  ak je vyšší ako je uvedené  v  predchádzajúcich        

    odsekoch. 

 

(5)Poplatok možno platiť : 

    a) bezhotovostným prevodom na bankový účet správcu poplatku 

    b) poštovým poukazom na príslušný účet správcu poplatku 

    c) bezhotovostným prevodom prostredníctvom posterminálu 

    d) v hotovosti do pokladne správcu poplatku 

  

 

§ 6 

Ohlasovacia povinnosť 

 

(1) Každý poplatník je povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca : 

     a) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, 

     b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 

     c) odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už    

         ohlásených údajov. 

 

(2) V rámci ohlasovacej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť mestu : 

     a) svoje identifikačné údaje ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,    

         adresu  prechodného   pobytu  resp.  názov  alebo obchodné meno,  sídlo alebo  miesto             

         podnikania, IČO v prípade ak poplatník je právnická osoba alebo podnikateľ), 

    b) identifikačné údaje osôb, s ktorými poplatník žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní  

        povinnosť poplatníka, 

    c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje, 

    d) doklady, ktoré odôvodňujú žiadosť, ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie  

        poplatku. 
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§7 

Zníženie alebo odpustenie poplatku 

 

(1) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 

dokladov: 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (dokladom 

preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je  potvrdenie od zamestnávateľa, pracovné 

povolenie, pracovná zmluva, povolenie o  pobyte na území iného štátu), 

b) že v určenom období vykonával vojenskú službu (dokladom preukazujúcim dôvod 

odpustenia poplatku je potvrdenie z vojenskej správy), 

 

(2)  Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdostí zákona správca poplatku : 

       a) zníži  poplatok fyzickým osobám,  ktorí v roku  vzniku poplatkovej povinnosti dovŕšia   

           75 rokov veku  

       b) odpustí  poplatok fyzickej  osobe za obdobie , za ktoré  poplatník preukáže na základe  

            dokladov, že   

            ba) neužíva   nehnuteľnosť ,  ktorú  je   oprávnený   užívať ,   viac   ako  90   po   sebe    

            nasledujúcich dní z dôvodu hospitalizácie, umiestnenia v ústave na výkon väzby alebo  

            trestu  odňatia  slobody, umiestnenia  v ústave  sociálnej  starostlivosti, v zariadení pre                    

            seniorov.  Podmienkou  odpustenia  poplatku  je  predloženie  potvrdenia   príslušného               

            zariadenia o pobyte poplatníka v zariadení najmenej po určené obdobie. 

bc) študuje  na strednej  škole  alebo  vysokej  škole  mimo  mesta Dunajská  Streda   

a je  ubytovaný v obci, kde sa škola nachádza a to najviac na 276 dní v kalendárnom 

roku. Podmienkou odpustenia je predloženie potvrdenia o návšteve školy a potvrdenie 

o prechodnom  ubytovaní správcovi  poplatku do jedného mesiaca od začatia 

školského roka alebo semestra. 

            bd) pracuje mimo mesta Dunajská Streda a je ubytovaný v mieste výkonu práce.  

Podmienkou odpustenia poplatku je hodnoverné preukázanie počtu dní, počas ktorých  

sa zdržiava mimo mesta z titulu výkonu práce (potvrdenie zamestnávateľa, uvedením             

počtu dní v určenom období, počas ktorých vykonáva prácu mimo mesta Dunajská  

Streda). 

(3) Lehota   na  uplatnenie  zníženia  alebo  odpustenia  poplatku  je 30 dní odo dňa  obdržania    

      platobného výmeru resp. 30  dní odo dňa, keď  nastala  skutočnosť,  na  základe  ktorej  je         

      možné uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku.  

  

 

§8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje  

Všeobecne   záväzne nariadenie Mesta Dunajská Streda  č.9/2004  zo dňa 8. decembra  2004 o 

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

Dunajská Streda. 

 

§9 

Účinnosť 
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(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2010. 

 

V Dunajskej Strede, 15. decembra 2009 

                                                                                               JUDr. Zoltán Hájos, 

                                                                                         primátor mesta 

 

 

 


