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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. ... /2019  zo dňa 26. novembra 2019, 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 Streda 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, všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2016 zo dňa 9. decembra 2016 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 13/2018 zo dňa 11. decembra 2018 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 3 odsek 2 sa za slovo „obdobie“ vkladá slovo „rozhodnutím“. 

 

2. V § 3 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 

„(8) Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa nevyrubí rozhodnutím.“ 

 

3. V § 5 odsek (1) písm.  c) sa vypúšťa posledná veta. 

 

4. V § 5 odsek (2) znie: 

„(2) Na zníženie poplatku z dôvodu veku poplatníka podľa ods. 1 písm. a) a v prípade 

poplatníka uvedeného v odseku (1) písm. d), ktorý je k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia 

osobou ZŤP a nedosiahol vek 18 rokov,  správca dane prihliada bez podania žiadosti o zníženie 

poplatku.“ 

 

5. V § 5  odsek (3) znie: 

„Poplatník uvedený v odseku (1) písm. b), c), a e) môže uplatniť zníženie na príslušné 

zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia u správcu dane 

najneskôr do 31. marca  zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu 

zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.“ 

 

6. V § 5  odsek (4) znie: 

„(4) Poplatník uvedený v ods. 1 písm. d) vo veku od 18 do 25 rokov veku môže uplatniť 

zníženie poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie u správcu dane do 30 dní odo dňa, kedy 

nastala skutočnosť, ktorá zakladá nárok na zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom 

období.“ 

 

7.  V § 5 odsek (5) písm.  a)  znie:  

„a) u žiakov a  študentov:  



2 

 

1. ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky: 

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 za jednotlivé 

semestre. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej 

republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník údaje v rozsahu 

meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta. 

2. 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.“ 

 

8. V § 5 odsek (5) písm.  b) sa vypúšťajú slová „alebo čestné vyhlásenie prenajímateľa 

s overeným podpisom  o trvaní nájomného vzťahu“. 

 

9. V § 5 sa vypúšťa odsek (7). 

 

 

II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

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

       

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

                       primátor mesta 

 

 

 

  
 


