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 2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
č. 4/2019
o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad na území Mesta Dudince
Čl. 1
Poplatok
1. 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.
2. Mesto Dudince zabezpečuje zberné nádoby na komunálny odpad. Schválené zberné
nádoby sú s objemom 110 l, 240 l a 1 100 l. Výška nákladov je stanovená pre zbernú
nádobu 110 l – 25€, 240 l – 35€ a 1100l – 220€. Poplatník je povinný uhradiť náklady
za nádobu Mestu Dudince najneskôr do 15 dní odo dňa jej prevzatia a to v hotovosti
do pokladne mesta, prípadne bezhotovostným prevodom na účet mesta číslo SK72
0200 000 0000 2012 7412.
Čl.2
Sadzba poplatku
1. Mesto Dudince ustanovuje sadzbu poplatku 0,0548 € ( 20,- € ) osoba/kalendárny deň.
2. Mesto Dudince ustanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu
škodlivým na 0,015 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu.

Čl. 3

Splatnosť a platenie poplatku v splátkach
1. Splatnosť poplatku pre fyzické osoby, pri poplatku do 50€ a pre právnické osoby do
500€ je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Poplatok nad 50€ pri fyzických osobách a nad 500€ pri právnických osobách je
splatný v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a druhá do 30.09.
Čl.4
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.
Čl. 5
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Mesto zníži sadzbu poplatku na 0,0274 ( 10 € ) na osobu a kalendárny deň
poplatníkovi, ak preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na
území mesta.
2. Mesto poplatok úplne odpustí poplatníkovi, ktorý 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 v prípade, ak sa poplatník nezdržiava na
území obce viac ako 90 dní, sú najmä nasledovné doklady:
a)

potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia, ak ide o študenta, ktorý študuje v rámci SR vo
vzdialenosti do 60 km od miesta svojho trvalého pobytu (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 (poplatok bude znížený ),

d)

potvrdenie obce/mesta o zaplatení poplatku, prípadne správcu bytov o platení
poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bytu v inej
obci/meste, zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú
(poplatok bude znížený)

e)

potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho
trvania,

f)

potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,

g)

potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho
trvania

h)

potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania

i)

pracovné povolenie v zahraničí

j)

povolenie k pobytu v zahraničí

k)

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

5. Doklady nie je 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.

Čl. 6
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Mestské zastupiteľstvo sa na tomto VZN uznieslo dňa 13.11.2019 uznesením č.
82/2019.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

Pred schválením MsZ:
Vyvesené dňa: 30.10.2019
Zvesené dňa: 12.11.2019

Po schválení MsZ:
Vyvesené dňa: 14.11.2019
Zvesené dňa: 29.11.2019

