
 

        

 
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2019/8 

8. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

8. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. november 26.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 12. sz., 

(2014. december 9.) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról 

szóló általános érvényű rendelete. 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:        Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:         Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

  

sa uznieslo  

határozatot hozott 

 

na Všeobecne záväznom nariadení 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 v predloženom rozsahu. 

 

Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. november 26.) 

általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül 

Dunaszerdahely Város 2014. évi 12. sz., (2014. december 9.) a 

települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjról szóló általános érvényű rendelete az előterjesztett 

terjedelemben. 

 

November 2019 

2019. november 



 

  

Dôvodová správa 

 

Mesto Dunajská Streda ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady poskytuje za 

splnenia podmienok určených v § 5 všeobecne záväzného nariadenia 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 neskorších zmien zníženie poplatku 

určitým kategóriám fyzických osôb. 

 

K bodu 1 a 2 

Navrhuje sa upresniť, že zmesový komunálny odpad sa vyrubuje rozhodnutím resp., že 

drobný stavebný odpad sa nevyrubuje rozhodnutím. 

 

K bodu 3 

Navrhuje sa vypustiť duplicitné ustanovenie ohľadne preukázania zdravotného stavu 

poplatníka. 

 

K bodu 4 

Rozširuje okruh poplatníkov o maloleté osoby, v prípade ktorých správca poplatku prihliada 

na zníženie poplatku bez podania žiadosti o zníženie poplatku. 

 

K bodu 5 

V niektorých prípadoch poplatník má nárok na zníženie ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá 

nárok na zníženie poplatku aj v priebehu zdaňovacieho obdobia a v iných prípadoch nemôže 

uplatniť toto zníženie ak skutočnosť, ktorá zakladá nárok na zníženie poplatku nastane 

v priebehu zdaňovacieho obdobia. Napr. osoba zdravotne ťažko postihnutá nemôže uplatniť 

zníženie poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia iba k 1.1. daného zdaňovacieho obdobia. 

Napriek tomu ak od poplatníka nad 62 rokov sa v priebehu zdaňovacieho obdobia odsťahuje 

dospelá osoba, má nárok na zníženie poplatku na časť zdaňovacieho obdobia. Takáto prax je 

veľmi náročná pre zamestnancov vykonávajúcich správu poplatku, ktorí aj tak čelia nátlakom 

poplatníkov, ktorí sa snažia vyhnúť plateniu poplatku za komunálne odpady. V roku 2018 

napr. riešili 1206 žiadostí o zníženie poplatku, v dobe od 20. júna do 25. júla vybavili 

v kancelárii prvého kontaktu celkom 850 poplatníkov. 

Vzhľadom na uvedené sa navrhuje, aby v ustanovených prípadoch sa poplatok neznížil 

v priebehu daného zdaňovacieho obdobia, ale až od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. 

 

K bodu 6 

Nárok na zníženie poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia sa navrhuje ponechať 

u osobách so zdravotným postihnutím od 18 do 25 rokov (do 18 rokov sa automaticky 

prihliada, nemusia podať ani žiadosť). 

 

K bodu 7 

S účinnosťou od 1.1.2020 budú môcť obce požadovať od poplatníkov ako doklad 

preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo 

študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo 

študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie 

podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v 

rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú 

potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku 

ktorému má obec zriadený prístup. 

 

Doterajšie znenie §5 ods.5 písm. a): 

„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 

za jednotlivé semestre  a  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.“ 

 

K bodu 8 a 9 

Vzhľadom k tomu, že čestné vyhlásenie nie je hodnoverným dokladom pre účely daňového 

konania, navrhuje sa tieto ustanovenia vypustiť. 

 

Pôvodné znenie § 5 ods. 7: 

(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. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ z podnetu odboru 

finančného a evidencie majetku mesta MsÚ 
 

       


