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Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 22/2015  zo dňa 24. novembra 2015, 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom 

zasadnutí dňa 24.11.2015. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 6.11.2015.   

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 3.12.2015. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016. 



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. 22/2015  zo dňa 24. novembra 2015, 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 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. § 2 vrátane nadpisu znie: 

          „§ 2 

      Sadzba poplatku 

  

(1) Sadzba poplatku sa ustanovuje nasledovne: 

a)  pre fyzické osoby: 0,0727 Eura za osobu a kalendárny deň,  

b)  pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov u ktorých je zavedený množstvový 

zber:  0,0235 Eura za  jeden  liter  komunálnych  odpadov alebo drobných  stavebných  

odpadov  pri  110, 120  a 1100 litrovej zbernej nádobe, 

c) 0,023  Eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“ 

 

2. V § 3 ods. (6) sa suma „135 Eur“ nahrádza sumou „147 Eur“. 

 

3. V § 3 ods. (7) sa suma „135 Eur“ nahrádza sumou „147 Eur“. 

 

4. V § 5 ods. (1) písm. b) bod 2. znie: 

„2. nebýva spolu s osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činnou osobou a/alebo ktoré sú 

v pracovnom alebo obdobnom pomere,“ 

 

5. V § 5 ods. (1) písm. c) sa za slová manžel/manželka vkladá čiarka a dopĺňa slovo                        

„s maloletou osobou“. 

 

6. V § 5 ods. (2) znie: 

„(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 

ods. 1 písm. d), ktorý je k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia osobou ZŤP, prihliada bez 

podania žiadosti o zníženie poplatku.“  

 

7. V § 5 ods. (3) znie: 

„ (3) Poplatník uvedený v ods. 1 písm. b), až d) (s výnimkou poplatníkov uvedených v odseku 

(2) môže uplatniť zníženie u správcu dane v priebehu zdaňovacieho obdobia  do 30 dní odo 



dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá zakladá nárok na zníženie poplatku v príslušnom 

zdaňovacom období.“ 

 

8. V § 5 ods. (4) znie: 

„(4) Poplatník,  ktorý je k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia v hmotnej núdzi môže 

uplatniť zníženie u správcu dane na príslušného zdaňovacie obdobie do  31.1. zdaňovacieho 

obdobia.“ 

 

9. V § 5 ods. (5) písm. a) sa za slovo „semestre“ vkladá prípona „a“. 

 

10. V § 5 ods. 5  písm. c) sa slová „potvrdenie o zdravotnom poistení“ nahrádzajú slovami 

„doklad o zdravotnom poistení“. 

 

11. V § 5 sa zrušuje odsek 8. 

 

12. Nadpis § 7 znie: 

„§ 7 

Zánik poplatkovej povinnosti, vrátenie poplatku“ 

 

13. § 7 ods. (1)  znie: 

„(2) Správca dane upraví vyrubený poplatok poplatníkovi, ktorému v priebehu zdaňovacieho 

obdobia zanikla poplatková povinnosť a to na základe oznámenia o zániku poplatkovej 

povinnosti.“ 

 

14. § 7 ods. (2)  znie: 

 

„(2) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 

platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie 

poplatku alebo jeho pomernej časti predložením hodnoverných dokladov uvedených v tomto 

nariadení.“ 

 

15. V  § 7 sa doterajšie odseky (2) až (5) označujú ako odseky (3) až (6). 

 

 

 

II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

V Dunajskej Strede, 3. decembra 2015      

       

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

                       primátor mesta 

 


