
 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2020/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

  

      

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. 

decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. december 8.) a települési és kisebb 

építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendeletére. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:         Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:         Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

  

s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../ 

2020 zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. december 8.) a 

települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjról szóló általános érvényű rendeletéről az előterjesztett 

terjedelemben. 

 

 

 

 

 

December 2020  

 2020. december 



 

Dôvodová správa 

 

Zákonom NR SR č. 460/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony, boli novelizované aj niektoré ustanovenia 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 týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Zmeny sa týkajú nasledovných okruhov: 

 

- poplatok sa platí aj za  

  činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, okrem biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov -   právnická osoba, 

ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný 

účel ako na podnikanie, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť  

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.  

   triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, od poplatníkov - podnikateľov, teda  za nakladanie s vytriedenými zložkami 

komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (napr. 

objemný odpad, nebezpečný odpad), ktoré vznikajú právnickým osobám alebo 

fyzickým osobám – podnikateľom zodpovedné tieto osoby. Vzhľadom na uvedené bolo 

potrebné túto skutočnosť zohľadniť pri vyrubení miestneho poplatku za nakladanie s týmto 

druhom komunálneho odpadu. 

 

- fyzická osoba je poplatníkom z titulu vzťahu k viacerým nehnuteľnostiam v obci  iba raz bez 

ohľadu či má v obci trvalý/prechodný pobyt alebo nie. 

 

-  úprava riešenia otázky exekúcie maloletých osôb z dôvodu nedoplatkov na poplatku 

za komunálne odpady. Podľa novej úpravy zákonný zástupca alebo opatrovník je plne 

zodpovedný za nedoplatky na poplatku a v prípade vzniku dlhov a ich vymáhania je dlžníkom 

zákonný zástupca alebo opatrovník a voči ním je aj vedené exekučné konanie. Maloletej 

osobe sa tak dostane primeranej ochrany pred vznikom dlhov a exekúcii, voči ktorým 

nemožno spravodlivo očakávať ich plnenie. Súčasťou legislatívneho riešenia je aj 

vysporiadanie sa s už vzniknutými exekúciami na maloleté osoby vo vymedzenej oblasti 

formou prechodného ustanovenia v zákone č. 582/2004 Z. z., ktorým sa určí pre zákonných 

zástupcov lehota na vyrovnanie dlhu za maloletú osobu (do 31.3.2021), inak po ustanovenej 

lehote sa tento dlh stane zo zákona ich vlastným. 

 

- z dôvodu zníženia administratívnej záťaže poplatníkov,  uplatnenie nároku na úľavu pri 

poplatku sa u ž  nepovažuje za zmenu skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie 

poplatku.  

 

- pri súbehu úľav na poplatku sa  bude  uplatňovať len jedna úľava výhodnejšia pre 

poplatníka. Cieľom precizovania d o t e r a j š e j právnej úpravy b o l o , aby 

nedochádzalo k nejasnému uplatňovaniu úľav v priebehu alebo po skončení kalendárneho 

roka, za ktorý sa poplatok vyrubil. Zároveň  bola  ustanovená lehota na uplatnenie úľav na 

poplatku -90 dní po skončení zdaňovacieho obdobie, inak nárok na zníženie alebo odpustenie 

poplatku zaniká. 

 

- obec môže zaviesť množstvový zber aj v „časti obce“ alebo pre jednotlivé kategórie 

pôvodcov odpadu. Rozšírilo sa splnomocnenie pre obce, na základe ktorého môžu všeobecne 



 

záväzným nariadením ustanoviť množstvový zber len v časti obce (ktorá je definovaná v 

zákone o miestnych daniach a poplatku) alebo pre jednotlivé katastrálne územie alebo v rámci 

poplatníkov podľa § 77 ods. 2 (fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ) 

ustanoviť  podľa toho, či obývajú, užívajú alebo sídlia v nehnuteľnosti. 

 

Zároveň uvádzame, že zákon č. 582/2004 Z.z. vo veci poplatku za komunálne odpadu 

splnomocňuje obce nasledovne: 

 

„§ 83 

Splnomocňovacie ustanovenia 

(1)Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a 

lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa 

§ 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má 

poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2. Podmienky na 

zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods. 2 

písm. a) rovnako z dôvodu vzniku poplatkovej povinnosti.  

 

(2)Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 

ods. 4, zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v 

hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba alebo poplatníkovi, ktorý 

preukáže, že vytriedil určený podiel zložiek komunálneho odpadu; vekovú hranicu 

poplatníka, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov, môže obec zvýšiť.  

 

(3)Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) zaviesť množstvový zber k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v jednotlivom 

katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy 

nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností.“ 

 

Vzhľadom k tomu, že 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 bolo už štyrikrát novelizované, preto sa z dôvodu 

prehľadnosti predkladá nové znenie nariadenia v súlade novelou zákona  

• úpravami, ktoré sa týkajú spresnenia dokladov na účely zníženia poplatku vychádzajúc 

z doterajších skúseností správcu poplatku a právno-technických úprav vyplývajúcich 

z novelizovaného znenia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady., 

• návrhom na zmenu vekovej hranice poplatníkov a výšky zníženia poplatku pri znížení 

poplatku (od 70 do 79 rokov veku, a od 80 rokov veku sa navrhuje odpustiť poplatok) 

 

V predkladanom návrhu sa upresňuje výpočet dokladov, ktoré je potrebné predložiť 

poplatníkom pre uplatnenie zníženia poplatku. 

Zároveň sa navrhuje zvýšenie sadzieb poplatku za odpad z dôvodu zvýšenia za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov (je príjmom Enviromentálneho fondu) 

podľa  nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za 

uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie 

odpadov  V roku 2019 z celkového množstva 19 000 t odpadu bolo vyseparovaných 7700 t a 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#poznamky.poznamka-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-78.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-82.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-82.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-77.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-77.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#poznamky.poznamka-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-78.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-78.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#poznamky.poznamka-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701#paragraf-17a


 

vzhľadom k tomu, že je to  podielom nad 40% (40,81%), v roku 2020 mesto zaplatilo 12 eur 

za tonu ako poplatok zo uloženie KO – táto suma nezahŕňa náklady na zber, odvoz a uloženie 

na skládku. Pri uvedenom percente a množstve odpadu, tak v roku 2021 bude výška poplatku 

za uloženie odpadu na skládke (je príjmom Enviromentálneho fondu) 18 eur za tonu, čo 

znamená zvýšenie nákladov mesta o cca 67 800 eur.   

 

Doterajšie sadzby poplatku boli upravené nasledovne: 

„§ 2 

 Sadzba poplatku 

 (1) Sadzba poplatku sa ustanovuje nasledovne: 

a) pre fyzické osoby: 0,0800 eur za osobu a kalendárny deň, 

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

zber: 0,0259 eur za jeden liter komunálnych odpadov pri 240, 120 a 1100 litrovej zbernej 

nádobe, 

c) 0,0613 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“ 

  

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ s kolektívom referátu 

daní a poplatkov MsÚ. 

 

 

       

 

 


