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Mesto Dunajská Streda v súlade s § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 43 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 (ďalej len „zákon“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 21/2013 zo dňa 10. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská
Streda

I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2012 zo dňa 4. decembra
2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Dunajská Streda sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa suma “0,075 eur” nahrádza sumou “0,077 eur”
2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa suma “0,023 eur” nahrádza sumou “0,0235 eur”
3. § 7 ods.1 znie:
“1. Správca dane za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe hodnoverných dokladov,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta
Dunajská Streda zníži poplatok poplatníkovi na 0,0066 eur na osobu a deň. Dokladom
preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je:
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 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.
b) u poplatníka, ktorý pracuje mimo mesta Dunajská Streda na území Slovenskej republiky a
je ubytovaný v mieste výkonu práce: potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce,
potvrdenie o ubytovaní mimo mesta Dunajská Streda, nájomná zmluva, list vlastníctva alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste výkonu práce.
c) u poplatníka, ktorý sa zdržiava v zahraničí (okrem študentov) a je ubytovaný mimo mesta
Dunajská Streda: potvrdenie o pobyte na území cudzieho štátu, potvrdenie od zamestnávateľa,
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víza, potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí, pracovné povolenie, potvrdenie
o nemocenskom poistení v zahraničí. Poplatník, ktorý pracuje v zahraničí do 60 km od
Dunajskej Stredy predloží aj potvrdenie o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu.
d) u poplatníka, ktorý pracuje ako vodič vykonávajúci medzinárodnú nákladnú dopravu:
potvrdenie zamestnávateľa o počte pracovných dní, počas ktorých sa zdržiaval vodič v
zahraničí.
e) v ostatných prípadoch: potvrdenie o ústavnom liečení, potvrdenie o pobyte v sociálnom
zariadení, potvrdenie o výkonu väzby, potvrdenie o výkone odňatia slobody, v prípade
nezvestných osôb oznámenie (potvrdenie) orgánov činných v trestnom konaní alebo
rozhodnutie súdu, potvrdenie obce/ohlasovne pobytu v ktorom je uvedené, že žiadateľ o
zníženie poplatku má/mal v zdaňovacom období prechodný pobyt v inej obci a zaplatil
poplatok v tejto obci, preukázanie neobývanosti domu, bytu. Dokladom preukazujúcim
neobývanosť domu alebo bytu je vyúčtovacia faktúra dodávateľa elektrickej energie na
nehnuteľnosť.“
4. V § 7 ods. 2 sa vypúštajú slová “alebo odpustenia”.
5. V § 7 ods. 3 sa vypúštajú slová “alebo odpustenie”.
6. V § 7 ods. 3 sa za prvou vetou dopĺňa druhá veta, ktorá znie:
„Z dokladov uvedených v § 3 odsek 1 písm. a) až e) v jednotlivých prípadoch správca
poplatku určí konkrétny druh požadovaného dokladu, preukazujúci dôvod zníženia poplatku.“
7. V § 7 ods. 4 sa vypúštajú slová “alebo odpustí”.
8. V § 7 ods. 5 sa za slovo “znížiť” dopĺňajú slová “aj v iných prípadoch ako uvedených v §
7 ods. 1 tohto nariadenia”.
9. V § 7 ods. 7 sa vypúštajú slová “alebo odpustení”.
10. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
“§ 7a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
Daňové konania o znížení alebo odpustení poplatku začaté a právoplatne neukončené
do 31.12.2013 sa dokončia podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
22/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v znení účinnom do 31.12.2013.“

II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
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V Dunajskej Strede, 13. decembra 2013
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa
10.12.2012.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej
tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 22.11.2013
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke
mesta dňa 16.12.2013.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014.
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