
Mesto Dunajská  Streda podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 36 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 v y d á v a  toto 

 

 

  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta Dunajská  Streda 

     č.  .../2016 zo dňa 27. septembra 2016,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 

zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného  priestranstva na území 

mesta Dunajská Streda 

 

 

I. 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 

2012 o dani za osobitné užívanie verejného  priestranstva na území mesta Dunajská Streda 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2013 zo dňa 25. júna 2013, Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2015 zo dňa 28. apríla 2015 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 zo dňa 

19. apríla 2016,  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 10 ods. 1 za písm. g) vkladá nové písm. h), ktoré znie:  

„h) za umiestnenie nabíjacích staníc pre elektromobily.“ 

 

2. V § 10 ods. 2 sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „certifikátu 

nabíjacieho zariadenia na elektromobily a súhlasu mesta na jeho uloženie na verejnom 

priestranstve .“ 

          

II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa  ........... 2016                                                       

 

 

                                                                                    JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                       primátor mesta 
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Dôvodová správa: 

 

Podľa § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.:  

„§36 Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä miesta, ktoré sú verejnými 

priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa 

určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej 

povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.“  

 

 V predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa odporúča oslobodiť od 

miestnej dane za užívanie verejného priestranstva nabíjacie stanice pre elektromobily. 

 

 

Doterajšie znenie § 10 ods. 1 VZN č. 23/2012: 

„§ 10 

Oslobodenie od dane 

 

„1. Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa neplatí za : 

a) kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného 

b) akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely 

c) akcie príspevkových a rozpočtových organizácií, nadácií, ktorých zriaďovateľom je       

mesto Dunajská Streda 

d) umiestnenie krátkodobej skládky, ak doba užívania nepresiahla 24 hodín 

e) trvalé parkovanie motorového vozidla  osôb ťažko  zdravotne postihnutých 

     f) predvádzanie ľudovoumeleckých výrobkov bez predaja 

     g) a umiestnenie reklamnej stavby, ktorej funkciou je šírenie navigačných a iných informácií  

         a ktorá slúži na verejnoprospešné účely nekomerčného charakteru. 

2. Daňovník uplatňuje oslobodenie od platenia  dane za osobitné užívanie verejného      

priestranstva  v  oznámení osobitného  užívania verejného priestranstva  s uvedením dôvodu 

oslobodenia,  predložením občianskeho preukazu resp. potvrdenia  o trvalom pobyte,  

preukazu ZŤPS, osvedčenia o evidencii motorového vozidla.“ 

Na podporu ekologického spôsobu dopravy chce mesto do budúcnosti vytvoriť podmienky na 

využívanie áut s elektrickým pohonom. Výhodou elektromobilov je nulová produkcia oxidu 

uhličitého (CO2), výrazne nižšie prevádzkové náklady ako pri klasických automobiloch a nižšia 

hlučnosť. Aj mesto Dunajská Streda v roku 2016 verejne obstaralo 2 elektromobily. 

 

Návrh prerokovala: 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovali: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 

     


