
 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2022/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban  

  

      

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. 

decembra 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. december 13.) 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. ..../ 

2022 zo dňa 13. decembra 2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. december 13.) a 

települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjról szóló általános érvényű rendeletére az előterjesztett 

terjedelemben. 

 

 

 

 

 

December 2022  

 2022. december 



 

Dôvodová správa 

 

Právna úprava poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je obsiahnutá 

v zákone NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

582/2004“). Zákon č. 582/2004 Z.z. vo veci poplatku za komunálne odpadu a drobné 

stavebné odpady splnomocňuje obce/mestá  nasledovne: 

 

„§ 83 

Splnomocňovacie ustanovenia 

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

poplatku alebo sadzby preddavku na poplatok v súlade s § 78 ods. 1 a 2, hodnotu koeficientu, 

ak má ustanovenú sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. a), pri neváženom množstvovom 

zbere podľa § 79 ods. 1 písm. b) a c) a pri váženom množstvovom zbere drobného stavebného 

odpadu podľa § 79 ods. 1 písm. d) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky, ktorých 

splnenie má poplatník preukázať, a doklady, ktoré má poplatník predložiť pri vrátení poplatku 

alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 alebo 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. 

Obec môže vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť súčasne viacero sadzieb poplatku v 

členení podľa § 78 ods. 1 písm. a) až d).  

(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. 5, 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. Ak ide o 

zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorý presiahol vekovú hranicu 62 

rokov alebo inú vekovú hranicu určenú všeobecne záväzným nariadením,11) považuje sa 

nárok za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej alebo určenej vekovej hranice poplatníka.  

(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) zaviesť 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 nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu, nevážený množstvový zber komunálneho odpadu, vážený množstvový 

zber drobného stavebného odpadu alebo vážený množstvový zber komunálneho odpadu.  

 

Zmeny návrhu predkladaného všeobecne záväzného nariadenia oproti súčasne platnému 

a účinnému všeobecne záväznému nariadeniu mesta sa týkajú:  

• spresnenia dokladov na účely zníženia poplatku vychádzajúc z doterajších skúseností 

správcu poplatku, 

• novej právnej terminológie zavedenej novelou zákona č. 582/2004 Z.z. (vážený, nevážený 

komunálny odpad), 

• úpravy splátok vyrubeného miestneho poplatku, 

• zvýšenie sadzieb  

- paušálneho poplatku pre fyzické osoby z doterajších 0,0920 eura za osobu a 

kalendárny deň na 0,1196 eura, 
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- neváženého komunálneho odpadu pre nevážený množstvový zber pre právnické osoby 

a fyzické osoby - podnikateľov u ktorých je zavedený nevážený množstvový zber 

z doterajších 0,0280 eura na 0,0364 eura za jeden liter. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

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

daní a poplatkov MsÚ. 

 

 

       

 

 


