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Mesto Dudince v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona 
č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2018 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

č. 3/2017 z 13.12.2017 
o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobný 

stavebný odpad na území Mesta Dudince 

v 

Cl. 1 
Poplatok 

1. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulutárov pochádzajúcich od 
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchjmského a reštauračného odpadu. 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak poplatok platí poplatník, ktorým je : 
a) fyzická osoba, ktorá má v meste Dudince trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo 

ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 
vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok 
v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný 
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť). 

b)právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 
na území mesta na iný účel ako na podnikanie. 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania. 

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v 
meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pob3^u 
alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste trvalý pobyt 
alebo prechodný pob)^ a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou 
na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu 

4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy 
právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods.l, ak na jeho základe 
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to 

určenom, 
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
c) sa je j poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou, 
d)užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo 

iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo 
ju užíva aj poplatník, alebo 



e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre 
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri 
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí: 
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 

spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí 
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca súhlasí, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto. 
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo 

poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ. 
6. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže 

za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý 
nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho 
zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať 
alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo 
je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti 
poplatníka, povinná oznámiť mestu. 

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne 

7. Poplatník je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady zbernú nádobu na komunálny 
odpad. Schválené zberné nádoby sú s objemom 1101, 240 1 a 1 100 1. 

ČI.2 
Sadzba poplatku 

1. Mesto Dudince ustanovuje paušálny poplatok, kde základná sadzba poplatku je pre 
poplatníka určeného včl . 1 tohto nariadenia 0,0411 € ( 15,- € osoba, ukazovateľ 
produkcie a rok ) na osobu a ukazovateľ produkcie na kalendárny deň. 

2. Mesto Dudince ustanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu 
škodlivým na 0,015 € zajeden kilogram drobného stavebného odpadu. 

ČI.3 
Vyrubenie poplatku a splatnosť 

1. Poplatok mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie a určuje 
sa na osobu, ukazovateľ produkcie a kalendárny deň. 

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí 
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až 
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. 

3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, mesto vyrubí 
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo ods.2. 

4. Mesto určuje poplatok na kalendárny rok ako: 
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok, počas 

ktorého má alebo bude mať poplatník podľa čl. 1 ods. 2 písmena a) tohto nariadenia 
v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva 
alebo je oprávnený ju užívať, 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok 
a priemerného počtu zamestnancov, ak ide o poplatníka podľa čl. 1 ods. 2 písmeno b) 
a c) tohto nariadenia, 



c) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok a počet 
hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb, ktoré nemajú v meste trvalý alebo 
prechodný pobyt, ak ide o poplatníka podľa čl. 1 ods. 2 písmeno b) a c) tohto 
nariadenia, 

d) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dni za príslušný kalendárny rok a počet 
miest na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb, 
ak ide o poplatníka podľa čl. 1 ods. 2 písmeno c) tohto nariadenia 

5. Miesta na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb, 
ktoré sú využívané len Časť kalendárneho roka ( vonkajšie terasy a pod.), budú 
zdaňované podľa reálneho počtu kalendárnych dní v roku uvedených v hlásení 
poplatníka prípadne zistených mestom. 

6. Mesto určuje platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách 
určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený 
poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr 
v lehote splatnosti prevej splátky. 

7. Poplatok je splatný nasledovne: 
a) Poplatok nižší a rovný 30 € je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia 
b)druhá splátka poplatku do 30. septembra príslušného kalendárneho roku. 

8. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku 
vyrubeného poplatku mesto vyhotoví rozhodnutie o zmene výšky miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

v 

CI.4 
Oznamovacia a evidenčná povinnosť 

1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej 
poviimosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a 
a) Uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 

prechodného pobytu ( ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu 
podľa čl.l ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je 
poplatníkom osoba podľa čl. 1 ods. 2 písm. b) alebo c), názov a obchodné meno 
alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ 

b)Uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku 
c) Ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré 

odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku 
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, 
keď tieto nastali 

ČI. s 
Vrátenie poplatku 

1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi ( fyzická osoba, právnická 
osoba a podnikateľ), ktorý uhradil mestu vyrubený poplatok rozhodnutím na zdaňovacie 
obdobie a ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. 
Poplatník je povinný o vrátenie poplatku požiadať písomne a preukázať skutočnosti 



zakladajúce dôvod na vrátenie poplatku. Poplatník je povinný tak urobiť v lehote do 30 
dní odo dňa keď nastala skutočnosť na vrátenie poplatku. 

2. V prípade ak poplatník uhradil poplatok za príslušné zdaňovacie obdobie, ale v jeho 
priebehu zomrel vydá mesto na základe žiadosti pozostalých potvrdenie o evidovaní 
preplatku pre potreby dedičského konania. Po jeho ukončení bude preplatok na základe 
predloženého osvedčenia o dedičstve vrátený právoplatnému dedičovi. 

3. Mesto nieje povinné vrátiť preplatok nižší a rovný ako 3€ ( slovom tri eurá). 

ČI. 6 
Zníženie a odpustenie poplatku 

1. Mesto zníži sadzbu poplatku na 0,0066 na osobu a kalendárny deň poplatníkovi -
fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pob)^, ak takýto poplatník 
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta 

2. Mesto poplatok úplne odpustí poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo 
prechodný pobyt, ak takýto poplatník preukáže, že sa počas celého zdaňovacieho obdobia 
nezdržiaval na území mesta 

3. O zníženie alebo odpustenie poplatku možno požiadať do 31.januára bežného 
zdaňovacieho obdobia. Ak tak daňovník neurobí v predpísanej lehote a forme, prípadne 
nepredloží príslušné potvrdenia, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 

4. Prílohou žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku sú najmä nasledovné doklady: 
a) potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR vo vzdialenosti do 60 km od miesta 

svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia (poplatok bude 
znížený) 

b) potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom 
zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia mesta 
prípadne pracovnú zmluvu, u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo 
vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste 
výkonu práce, 

c) doklad o prechodnom pobyte 
d) nájomná zmluva, preukazujúca pobyt poplatníka mimo územia mesta 
e) potvrdenie obce/mesta o zaplatení poplatku, prípadne správcu bytov o platení poplatku 

v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bj^u v inej obci/meste, 
zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú (poplatok 
bude znížený) 

f) potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho 
trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), 

g) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania (poplatok 
bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), 

h) potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho 
trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), 

i) potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania (poplatok bude 
odpustený na počet dní uvedených v doklade), 

j) pracovné povolenie v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti 
pracovného povolenia), 

k) povolenie k pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia 
k pobytu), 



I) potvrdenie spoločenstva bytového domu príp. domového dôverníka v mieste trvalého 
pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v 
zahraničí (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v potvrdení), 

5. Doklady nieje možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. 
6. Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane (mesta), a to len vo 

výnimočných prípadoch. 
7. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných 

dokladov a potvrdení. 
8. V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, 

ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, 
prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na 
doplnenie takýchto dokladov. 

9. V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom 
predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený, postačuje voľný preklad. 

10. V prípade, že podmienky na zníženie prípadne odpustenie poplatku pretrvávajú aj 
v ďalšom zdaňovacom období, je nutné predložiť doklady pre zníženie a odpustenie za 
každé zdaňovacie obdobie v predpísanej lehote a forme. 

11. Mesto poplatok nevráti, neodpustí ani nezníži poplatníkovi, ktorý má akékoľvek 
nedoplatky voči mestu. 

1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2. Mestské zastupiteľstvo sa na tomto VZN uznieslo dňa 13.12.2017 uznesením č. 93/2017. 
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2018. 

ČI. 7 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

PaedDr. Du^ Dr. Du .̂̂ .- :Tiý 
primátor mesta 

Pred schválením MsZ: 

Vyvesené dňa: 27.11.2017 

Zvesené dňa; 11.12.2017 

Po schválení MsZ: 

Vyvesené dňa; 14.12.2017 

Zvesené dňa; 29.12.2017 




