Materiál na rokovanie
2. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VIII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
2. ülésének beterjesztett anyaga
a VIII. választási időszakban

Materiál č.: .. /2018/2

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 11.
decembra 2018, 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 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) 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 :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Preveril:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedný: Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru finančného a evidencie majetku MsÚ
Felelős:
Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Képviselő-testülete
sa uznieslo
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
..../2018 zo dňa 11. decembra 2018,, 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 2018. évi ...sz., (2018. december 11.)
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.
December 2018
2018. december

Dôvodová správa
K bodu 1
Z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov sa navrhuje zvýšenie
sadzby poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby z doterajších 0,0727 eur na 0,0800
eur na osobu a kalendárny deň.
Podľa § 78 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba poplatku najmenej 0,0066 eur a
najviac 0,1095 eur za osobu a kalendárny deň.
K bodu 2
Z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov sa navrhuje zvýšenie
sadzby poplatku za množstvový komunálny odpad pre právnické osoby a fyzické osobypodnikateľov z doterajších 0,0235 eur na 0,0259 eur za jeden liter komunálnych odpadov.
Podnikatelia si budú môcť vybrať zo 120, 240 a 1100 litrovej nádoby (doteraz 110, 120
a 1100 l).
K bodu 3
Z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov sa navrhuje zvýšenie
sadzby poplatku za drobné stavebné odpady z doterajších 0,023 eur na 0,0613 eur za jeden
kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Podľa výpočtu vychádza
poplatok za uloženie DSO na 0,0360 eur za 1 kg a k tomu je potrebné pripočítať aj náklady na
odvoz. Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu je uvedená v § 2
odsek (1) písm. c), preto sa má vypustiť z písm. b) tohto odseku.
K bodu 4
Z dôvodu zvýšenia poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov u ktorých je
zavedený množstvový zber je potrebné upraviť aj najnižšiu hranicu sumy poplatku, nad ktorú
môžu zaplatiť vyrubený poplatok v splátkach a to z doterajších 147 eur na 170 eur.
K bodu 5
Z dôvodu zvýšenia poplatku pre fyzické osoby je potrebné upraviť aj najnižšiu hranicu sumy
poplatku, nad ktorú môžu zaplatiť vyrubený poplatok v splátkach a to z doterajších 29 eur na
30 eur (ročný poplatok vychádza na 1 osobu na 29,20 eur).
K bodu 6
Navrhuje sa zníženie poplatku s dieťaťom do dovŕšenia 26 rokov veku, pokiaľ sa sústavne
pripravuje na povolanie dennou formou štúdia
K bodu 7
Navrhuje sa, aby pre účely zníženia poplatku bola obývanosť bytu, domu bola preukázaná
vyúčtovacou faktúrou so spotrebou elektriny najviac 200 kWh.
K bodu 8
Upresňuje sa text ustanovenia.
K bodu 9
Z dôvodu ochrany osobných údajov je neprípustné ukladať v spise kópiu občianskeho
preukazu.

K bodu 10
Zrušenia/pozastavenia živnosti z dôvodu zrušenia prevádzky, z dôvodu zániku právnickej
osoby zisťuje správca poplatku z verejných registrov vychádzajúc zo zákona proti byrokracii
(č. 177/2018 Z.z.), teda tieto skutočnosti nemusí poplatník preukázať predložením výpisu
z príslušného verejného registra.
K bodu 11
Upresňuje sa text ustanovenia.
K bodu 12
Navrhuje sa, aby poplatník predložil správcovi poplatku hodnoverný doklad o uhradení
poplatku, ak mu bol poplatok znížený po tom, čo už poplatok uhradil alebo ak žiada
o vrátenie preplatku na poplatku, a to z dôvodu potreby identifikácie platby; stáva sa totiž, že
poplatník uvedie nesprávny symbol platby.

Predkladaný návrh prerokovala:
Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča schváliť.
Mestská rada Dunajská Streda a odporúča – neodporúča ho schváliť
Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ

