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Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 5/2009
o miestnych daniach
Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná, v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11, ods. 4
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto Dodatku
č. 2/2011 k VZN č. 5/2009
o miestnych daniach,
ktorým sa upravuje VZN č. 5/2009 takto:
1. dopĺňa sa nový bod VI. v znení:

VI.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Čl. 1
Predmet dane
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Nakladanie s odpadmi v obci Dunajská Lužná je upravené Všeobecne záväzným
nariadením obce Dunajská Lužná o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností č. 4/2011 zo dňa 15.12.2011.
Čl. 2
Sadzba poplatku
(1) V obci Dunajská Lužná sa zavádza množstvový zber komunálneho odpadu s určenou
sadzbou 0,016 eur / liter / vývoz pri frekvencii vývozu 1 raz za dva týždne (26 vývozov
za rok) pri použití zberných nádob o objeme 120 l, 240 l a kontajnerov o objeme 1 100 l.
(2) Obyvatelia, ktorí žijú sami v jednej domácnosti a majú 120 l nádobu, sa môžu rozhodnúť
pre vývoz odpadu 1 krát za mesiac. V prípade takejto požiadavky je potrebné doložiť
čestné prehlásenie obyvateľa, ktoré potvrdzuje počte osôb v domácnosti.
Čl. 3
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie poplatku a platenie poplatku
(1) Pri vzniku alebo zániku platenia poplatku je poplatník povinný túto skutočnosť ihneď
písomne oznámiť správcovi miestneho poplatku
(2) Miestny poplatok za komunálny odpad sa stanovuje v súlade s § 81 ods. 2 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov podľa objemu zberných
nádob:
120 l nádoba – 49,92 eur / 1, 92 eur za vývoz (26 vývozov)
120 l nádoba – 23,04 eur / 1,92 eur za vývoz (12 vývozov)
120 l nádoba – 99,84 eur / 1,92 eur za vývoz (52 vývozov)
240 l nádoba - 99,84 eur / 3,84 eur za vývoz (26 vývozov)
240 l nádoba – 199,68 eur / 3,84 eur za vývoz (52 vývozov)
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1 100 l nádoba – 457,60 eur / 17,60 eur za vývoz (26 vývozov)
1 100 l nádoba – 915,20 eur / 17,60 eur za vývoz (52 vývozov)
a je splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka, pričom je možné ho uhradiť
poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet obce, alebo platbou v
hotovosti do pokladnice obecného úradu.
(3) Po uhradení poplatku je poplatník povinný si prevziať príslušnú nálepku na obecnom
úrade najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Nálepky sú farebne odlíšené pre
každý druh zbernej nádoby a interval vývozu.
Čl. 4
Zníženie miestneho poplatku
Starosta obce v odôvodnených prípadoch, na základe podanej písomnej žiadosti, môže
žiadateľovi miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady znížiť.

Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2009 nie sú schválením tohto dodatku dotknuté.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2/2011 k VZN č. 5/2009 sa ruší VZN č.
8/2009.
Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 5/2009 o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňom
01.01.2012.
V Dunajskej Lužnej dňa 15.12.2011
Štefan Jurčík
starosta obce v. r.
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