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Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a jeho zmien a doplnení, zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajská Lužná č. 6/2005 o určení
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku (ďalej len nariadenie) ustanovuje podrobnosti
vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, určenie sadzby
poplatku, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť
o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, úľavy a oslobodenie od platenia
poplatku, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a aj ďalšie náležitosti vyberania
miestneho poplatku na území obce Dunajská Lužná.
Čl. 1
Platiteľ poplatku
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať 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 obce 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 obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2, písm. a) v obci
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 pobytu
alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 2, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,

2

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) 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
d) 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) Ak viacero poplatníkov, podľa ods. 2 písm. a), 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 obci písomne.
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
ČL. 2
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je:

a) 0,0436 €/1,315,- Sk za osobu a kalendárny deň pri paušálnom poplatku - intervalový
zber KO ( viď príloha č. 1 ),
b) pri množstvovom zbere je sadzba poplatku za jeden liter alebo dm³ komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov stanovená pre jednotlivé zberné
nádoby samostatne ( viď príloha č.1 ).
ČL. 3
Určenie poplatku

(1) Pre množstvový zber sa poplatok v obci určil ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2) Pre intervalový odvoz bol poplatok v obci stanovený paušálne a to ako:
- súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, t.j. jeden
kalendárny rok, počas ktorého má alebo bude mať poplatník v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený ju užívať.
ČL. 4
Spôsob úhrady miestneho poplatku a splatnosť miestneho poplatku
(1) V prípade množstvového zberu poplatník uhradí poplatok na základe poštovej poukážky,
faktúry alebo do pokladne obecného úradu.
(2) V prípade intervalového zberu sa paušálny poplatok vyrúbi platobným výmerom na
obdobie jedného roka.
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- Termín úhrady poplatku je do konca apríla bežného roka.
- V prípade požiadania je možné poplatok uhradiť na 2 splátky, pričom druhá splátka je
splatná do konca júna bežného roka.
(3) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa poplatok, resp. jeho splatná časť
od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, keď vznikla poplatková povinnosť. Za jednotlivé
mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby, pokiaľ týmto nariadením nie je
stanovený iný spôsob vyberania a platenia poplatkov. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
doručenia platobného výmeru alebo faktúry.
(4) Vyrubené poplatky sa zaokruhľujú na celé koruny smerom hore.

Čl. 5
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa
čl. 2 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl. 2 ods.
5,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku podľa čl. 7 doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(3) Poplatníci sú bez zbytočného odkladu povinní ohlásiť obecnému úradu skutočnosti a údaje
rozhodujúce pre vyrubenie poplatku.
Čl. 6
Úľavy
(1) O zníženie poplatku zo stanovenej výšky miestneho poplatku môžu požiadať:
a) poplatníci, v rodinách ktorých je viac ako 50% nezamestnaných,
b) poplatníci s počtom osôb v domácnosti viac ako 5, pričom šiestej a ďalším osobám môže
byť udelená úľava,
c)osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP,
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d)osoby, ktoré používajú hygienické pomôcky
e) osoby nad 70 rokov, ktorých jediným príjmom je dôchodok
(2) O poskytnutí úľavy na základe písomnej žiadosti rozhoduje starosta obce.
(3) K žiadosti o zníženie poplatku musí poplatník predložiť hodnoverné a overiteľné doklady
(rodný list, potvrdenie úradu práce, potvrdenie lekára a pod.).
(4) Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch, ktoré nie sú uvedené
v tomto článku, môže starosta obce na základe žiadosti poplatok znížiť alebo odpustiť.
(5) Občanom s trvalým pobytom*1 alebo prechodným pobytom*2 na území obce Dunajská
Lužná, ktorí v skutočnosti v obci nežijú sa poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady nebude vyrubovať.
(6) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 2,32 € / 70,- Sk.
(7) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe podkladov:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (podklady: pas,
pracovná zmluva, čestné prehlásenie),
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby (podklad:
vojenská knižka)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pozn.:

*1 (predali nehnuteľnosť, ale z trvalého pobytu sa neodhlásili)

*2

(na prechodný pobyt je možné prihlásiť sa max. na dobu 5-tich
rokov po nepredĺžení doby prechodný pobyt automaticky zaniká, ale
sú prípady kedy občan prechodný pobyt ukončí skôr než má uvedené
v evidencii prechodných pobytov)
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Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Ruší sa VZN obce Dunajská Lužná č.12/2004 o určení miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
(2) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku a jeho správneho
platenie vykonávajú orgány a osoby poverené starostom obce.
(3) Na konanie vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(4) Na tomto VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná dňa 15.12.2005
(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2006

V Dunajskej Lužnej, dňa .......................

.............................................
Ing. Ladislav C i n g e l
starosta obce
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Príloha č. 1

Sadzba poplatku pre intervalový a množstvový zber

Sadza poplatku pre intervalový zber: 0,0436 € / 1,315 Sk, t.j. 15,93 € / 480 Sk na jednu osobu / na rok
Sadzby pre jednotlivé zberné nádoby pri množstvovom zbere:
1. 110 l KUKA nádoba s týždenným cyklom vývozu ( vo vlastníctve pôvodcu odpadu):
83,44 € / 2 514 Sk za jednu nádobu na rok
2. 120 l plastová nádoba s týždenným cyklom vývozu ( vo vlastníctve firmy PETMAS):
94,90 € / 2 859 Sk za jednu nádobu na rok
3. 120 l plastová nádoba s dvojtýždenným cyklom vývozu ( vo vlastníctve firmy
PETMAS): 53,34 € / 1 607 Sk za jednu nádobu na rok
4.

240 l plastová nádoba s týždenným cyklom vývozu (vo vlastníctve firmy PETMAS):
137,15 € / 4 132 Sk za jednu nádobu na rok

5. 240 l plastová nádoba s dvojtýždenným cyklom vývozu (vo vlastníctve firmy
PETMAS): 75,84 € / 2 285 Sk za jednu nádobu na rok
6.

1100 l kontajner s týždenným cyklom vývozu ( vo vlastníctve firmy PETMAS ):
687,31 € / 20 706 Sk za jednu nádobu na rok

7.

1100 l kontajner s dvojtýždenným cyklom vývozu ( vo vlastníctve firmy PETMAS ):
413,49 € / 12 457 Sk za jednu nádobu na rok

8.

1100 l kontajner s týždenným cyklom vývozu ( vo vlastníctve pôvodcu odpadu):
617,24 € / 18 595 Sk za jednu nádobu na rok

9.

1100 l kontajner s týždenným cyklom vývozu ( vo vlastníctve pôvodcu odpadu):
343,45 € / 10 347 Sk za jednu nádobu na rok
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