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    Mesto Dunajská  Streda podľa § 6 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 

 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é   n a r i a d e n i e 

Mesta Dunajská  Streda č.  23 /2009  zo dňa 15. decembra 2009  

o dani za osobitné užívanie verejného  priestranstva na území Mesta Dunajská Streda 
 

            

§ 1  

Základné ustanovenie 

 

(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti k § 30 aţ § 34a 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 na území Mesta Dunajská  Streda, najmä 

sadzbu dane za osobitné uţívanie verejného priestranstva, splátky dane, lehotu splatnosti 

splátok dane , spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej  povinnosti, náleţitosti 

oznamovacej povinnosti, oslobodenia od dane a zníţenia dane, spôsob vyberania dane. 

  

(2) Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve mesta: cesty, miestne komunikácie, námestia, chodník, parky, trhoviská a 

všetky ďalšie verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom 

na účely tohto VZN nie  sú pozemky, ktoré  mesto prenajalo podľa osobitného zákona. 

 

(3) Osobitným uţívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúţiaceho na poskytovanie sluţieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 

zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky 

a trvalé parkovanie mimo stráţeného parkoviska.   

 
 

§ 2 

Predmet dane 

 

(1)  Predmetom dane za uţívanie verejného priestranstva je osobitné uţívanie verejného 

priestranstva na území Mesta Dunajská  Streda. 

 

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len“ 

nariadenie„/ sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta ako cesta, miestna 

komunikácia, námestie, chodník , trhovisko, parkovisko, verejná zeleň a ďalšie priestory 

prístupné kaţdému bez obmedzenia. Verejným priestranstvom podľa tohto VZN nie sú 

pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa  osobitného zákona. 

  

(3) Osobitným uţívaním verejného priestranstva  sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúţiaceho na poskytovanie sluţieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 

zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, 

trvalé parkovanie vozidla mimo stráţeného parkoviska a pod. Trvalým parkovaním sa 

rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo 

alebo vozidlá právnickej osoby alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom na 

tom istom mieste v zmysle dopravného značenia. 
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(4) Miestom na parkovanie motorovými vozidlami nie je : 

- verejná zeleň 

- miestna komunikácia, na ktorej je dopravnými značkami zakázané zastaviť alebo stáť. 

 

(5) Pre úcely určenia sadzby miestnej dane podľa § 6 ods. (1) písm. l/ a m/  , sa 

verejné priestranstvá ,ktoré podliehajú zdaňovaniu rozdeľujú  podľa ulíc do dvoch zón : 

I.zóna 

námestia a ulice:  Námestie Á.Vámbéryho, Kukučínova ulica, Hlavná ulica, Poštová ulica,  

Dunajská ulica, Galantská cesta ,Nezábudkova ulica, Kulačská ulica, Jesenského ulica 

II.zóna :  ostatné ulice a námestia 

 

 

§ 3 

Správca dane 

 

    Správcom dane je Mesto Dunajská Streda. 

 

 

§ 4 

Daňovník 

 

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo uţíva 

spôsobom uvedeným v § 2 tohto nariadenia. 

 

(2) V prípade uţívania tej istej časti verejného priestranstva niekoľkými daňovníkmi, 

zodpovedajú za platenie celej dane spoločne a nerozdielne. Správca dane môţe uloţiť 

zaplatenie dane hociktorému z nich. 

 

 

§ 5 

Základ dane 

 

    Základom dane za uţívanie verejného priestranstva je výmera uţívaného verejného 

priestranstva v m
2
 alebo parkovacie miesto. 

 

 

§ 6 

Sadzba dane 

 

(1)  Sadzba  dane  za  uţívanie  verejného priestranstva za  kaţdý aj  začatý m
2  

osobitne  

uţívaného verejného priestranstva a kaţdý aj začatý deň je : 

a) na Ţitnoostrovskom jarmoku za uloţenie zariadenia na predaj 

- výrobkov spotrebnej elektroniky, domácich potrieb, textilných výrobkov, obuvi a 

koţenej galantérie, kozmetiky, drogistického tovaru, papiernických výrobkov, športových 

potrieb a iného spotrebného tovaru                   3,50 EUR 

-  ľudovoumeleckých výrobkov, kníh, hračiek                              1,00 EUR 

     -  jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu  na mieste           5,00 EUR           

-  v ostatných prípadoch                                                                      1,50 EUR  

b) za uloţenie zariadenia na predaj  

       - jedál a nápojov         5,00 EUR 

       -   tovaru a poskytovania sluţieb                  3,50 EUR  
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c)  za účelom  predaja vianočných stromčekov, kníh, ľudovoumeleckej tvorby 1,50 EUR     

d) za prezentáciu kultúrnej tvorby, výrobkov a sluţieb                1,50 EUR  

e) za umiestnenie  

       -   cirkusu                                                                                      0,50 EUR 

       -   autodrómov, kolotočov určených aj pre dospelých            1,50 EUR 

       -   malých kolotočov,  hojdačiek pre malé deti, strelníc a iných atrakcií          1,00 EUR 

       -   adrenalínových atrakcií                  3,50 EUR 

f) za plochu rozkopávky komunikácie a zelene 

           - do 20 m
2 

za obdobie viac ako 7 dní                                                      0,20 EUR 

           - nad 20 m
2  

za obdobie menej ako 7 dní                                                        0,20 EUR
    

                 -  
nad 20 m

2  
za obdobie viac ako 7 dní                                                           0,35 EUR

                                                                                
      

g)  za umiestnenie stavebného zariadenia a skládok všetkého druhu                   0,02 EUR 

h)  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráţeného parkoviska                             0,06 EUR 

i)   za umiestnenie prenosného reklamného, informačného a  propagačného zariadenia 

(ďalej len“RIPZ) (za m2 a deň pôdorysného priemetu)                                           0,15 EUR 

     j)  z umiestnenie svetelných RIPZ (City light) (za m2 a deň pôdorysného priemetu)  

                                                                              0,43 EUR    

k)   za umiestnenie bilboardu  (za m2 a deň pôdorysného priemetu )                 3,60 EUR                                                             

l)  za umiestnenie bigboardu (za m2 a deň pôdorysného priemetu)                    2,10 EUR   

m/   za umiestnenie dočasných stavieb na stánkový predaj                                 0,11 EUR 

     n) za umiestnenie zariadenia terasy  za účelom poskytovania  pohostinských sluţieb   

      v I. pásme                                                                                                          0,044 EUR 

      v II. pásme                                                                                                         0,022 EUR 

o) za ostatný záber verejného priestranstva v meste                                           1,00  EUR 

 

 

§ 7 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia uţívania verejného priestranstva a zaniká dňom 

skončenia  osobitného uţívania verejného priestranstva.                           

 

 

§ 8 

Správca dane 

 

    Správcom dane je Mesto Dunajská Streda. 

 

 

§ 9 

Podmienky osobitného užívania verejného 

priestranstva a trvalého parkovania motorového vozidla 

 

(1) Osobitné uţívanie verejného priestranstva je moţné len na základe povolenia mesta. 

 

(2) Povolenie sa vydáva na základe ţiadosti , v ktorej daňový subjekt uvedie svoje plné meno 

alebo názov, trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo, rodné číslo alebo identifikačné 

číslo organizácie, štatutárneho zástupcu , účel osobitného uţívania verejného priestranstva, 

dátum začatia a ukončenia osobitného uţívania. 

 

(3) Daňovník (uţívateľ verejného priestranstva) je povinný : 

a) ţiadať povolenie na osobitné uţívanie verejného priestranstva 



 4 

b) zaplatiť daň za osobitné uţívanie verejného priestranstva 

c) uţívať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej obmedzené jeho účelové 

určenie, 

d/ zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení  

c/ zabezpečiť prístup k inţinierskym sieťam /voda, plyn a pod./ 

f/  po skončení uţívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného        

    stavu    

 

 

§ 10 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 
(1) Osobitné uţívanie verejného priestranstva  je podmienené osobitným povolením správcu 

dane. Daňovník je povinný písomne poţiadať správcu dane o súhlas k osobitnému 

uţívaniu verejného priestranstva na predpísanom tlačive (Príloha č.1 a č. 2). Daňovník v 

ţiadosti uvedie poţadované obdobie v ktorom bude uţívať verejné priestranstvo, účel 

uţívania, veľkosť plochy. Správca  nie je povinný ţiadosti vyhovieť. 

 

(2) Po ukončení osobitného uţívania verejného priestranstva  je daňovník povinný dať 

verejné priestranstvo do pôvodného stavu a túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. 

 

(3) Mesto vyrubí  daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

 

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto 

skutočnosť oznámi správcovi dane  do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti , správca 

dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na 

vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi. 

 

 

§ 11 

Oslobodenie od dane 

 

(1) Daň za osobitné uţívanie verejného priestranstva sa neplatí za : 

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

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

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

Mesto Dunajská Streda 

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

e) trvalé parkovanie motorového vozidla  osôb ťaţko  zdravotne postihnutých. 

 

(2) Daňovník uplatňuje oslobodenie od platenia  dane za osobitné uţívanie verejného      

priestranstva  v ţiadosti o povolenie na osobitné  uţívanie verejného priestranstva       

s uvedením dôvodu oslobodenia ,  predloţením občianskeho preukazu resp. potvrdenia       

o trvalom pobyte, preukazu   ZŤPS, osvedčenia o evidencii motorového vozidla. 

 

 

§ 12 

Kontrola, pokuty a sankčný úrok 
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(1) Kontrolu nad dodrţiavaním ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú 

osoby poverené  správcom dane. 

 

(2) Za nesplnenie alebo oznamovacej povinnosti, za nesplnenie povinnosti nepeňaţnej povahy 

alebo povinnosti určenej rozhodnutím správcu dane, správca dane môţe uloţiť  

daňovníkovi pokutu v rozsahu ustanovenom zákonom SNR č. 511/1992 ZB. o správe daní 

a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 

 

(3) Ak daňovník nezaplatí daň v lehote a vo výške určenej správcom dane, správca dane mu 

vyrubí úrok z omeškania podľa  zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 

 

(4) Na konanie o správe dane sa vzťahuje osobitný zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní 

a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov. 

 

            

§ 13 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská  Streda  č. 19/2007 zo dňa 

11.12.2007 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné uţívanie verejného 

priestranstva  na území mesta  Dunajská  Streda v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

(2) Zrušuje sa  Čl. 6  ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 

2/2008 zo dňa 27.2.2008 o určovaní nájomného za nájom nebytových priestorov 

a nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda. 

 

 

§14 

Účinnosť 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2010. 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 15. decembra 2009 

                                                        
 

 

                                                                                    JUDr. Zoltán Hájos, 

                                                                                       primátor mesta 
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Príloha č. 1 k VZN č..../2009 zo dňa 15.12.2009 

 

 

 

Mesto Dunajská Streda 

Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 

Hlavná 50/16 

929 01 Dunajská Streda 

 

 

 

Vec :   Oznámenie  zámeru osobitného užívania verejného priestranstva 

 

 

Meno a priezvisko /názov : 

               

 

Adresa trvalého pobytu/sídlo: 

 

                                                                     

Rodné číslo /IČO: 

 

 

Miesto uţívania verejného 

priestranstva: 

 

 

 

 

 

Doba uţívania: 

 

od                                  do 

Plocha uţívania  m
2
 : 

 

  

Dôvod - účel uţívania: 

 

  

 

 

V Dunajskej Strede dňa 

 

               ____________________ 

                                                                          

                                                       podpis daňovníka 

 

 

 

 

Príloha: 

1. Situačný plán      

2. Výpis z obchodného registra, resp. výpis zo ţivnostenského  registra  
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Príloha č. 2 k VZN č..../2009 zo dňa 15.12.2009 

 

 

Mesto Dunajská Streda 

Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 

Hlavná 50/16 

929 01 Dunajská Streda 

 

 

 

 

 

Vec:   Oznámenie  zámeru trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska 

 

 

Meno a priezvisko / Názov  

 

Adresa trvalého pobytu / Sídlo  

 

Rodné číslo / IČO:  

 

ŠPZ motorového vozidla  

 

Počet vyhradených miest  

 

Obdobie trvalého parkovania 

 

od                                          do 

Kontaktné telefónne číslo 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 

 

 

V Dunajskej Strede dňa                                                     .......................................................... 

                                                                                                  podpis daňovníka 

 

 

 

 

Príloha : 

1. Situačný výkres  

2. Výpis z obchodného registra, resp. výpis zo ţivnostenského  registra  
 


