
V Š E O B E C N E  ZÁVÄZNÉ N A R I A D E N I E  MESTA DUNAJSKÁ 
STREDA 
�.12/2008 

ktorým sa  menia  a  dop��ajú  všeobecne  záväzné  nar iadenia  mesta  
Dunajská  Streda  na  úseku mies tnych  daní  a  poplatkov  

 
 

�l. I. 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach ur�ovania a vyberania dane za 

ubytovanie na území mesta  Dunajská Streda 
�. 12 zo  d�a 8. decembra 2004 sa mení takto: 

 
1 .V §3  ods .2  znie:“2 Sadzba dane je 0,7 - eur za osobu a po�et prenocovania.“ 
 

�l. II. 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda 
�. 13/2007 zo d�a 8. októbra 2007 sa mení takto: 

 
1. V �L. X ods. 3  znie: 
„3 Predajcovia majú možnos� prenaja� si konkrétny stôl na obdobie jedného roka, za vopred 
stanovených podmienok vydaných oddelením rozvoja mesta, miestnych daní a poplatkov 
MsÚ. Ceny stolov sú ur�ené pod�a atraktivity jednotlivých miest nasledovne: 
 
Stoly �íslo 1 a 2    300 - eur 
Stoly  �íslo 3, 19 a 20    200 - eur 
Stoly �íslo 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 165 - eur 
Stoly �íslo 5 a 12    130 - eur  
Stoly �íslo 6, 7, 8, 9 a 11   100 - eur 
Stoly �íslo 21, 22, 23 a 24   230 - eur 
 
Trhový poplatok za prenajatý predajný stôl �iní 5 – eur/de� a za �as� d�a  od 7.00 hod.     
do 12.00 hod. �iní 2,50 - eur. V sobotu poplatok �iní 4 - eur.  
Pre tých, ktorí nemajú v prenájme konkrétny stôl, �iní trhový poplatok za prenajatý predajný 
stôl 7 - eur/de� a za �as� d�a  od 7.00 hod. do 12.00 hod. �iní 3,50 - eur. V sobotu poplatok 
�iní 5,50 - eur. “ 

 
�l. III. 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach ur�ovania a vyberania dane 
z nehnute�ností na území mesta Dunajská Streda  
�. 14/2007 zo d�a 11. decembra 2007 sa mení takto: 

1 .V §3  ods .2  znie:  „2 Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 
hodnota  pozemku ur�ená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku, ktorá sa 
ur�uje týmto nariadením   (§ 7 ods.5 zákona �.582/2004 Z.z) na 0,16 eur,- za 1 m2.“ 

2 .V §7  ods .1  znie:“Ro�ná sadzba dane zo stavieb je 0,033,- eur za každý aj za�atý m² 
zastavanej plochy.“ 



3.V §7  ods .2  znie:“Ro�ná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 7 odseku 1 tohto 
všeobecne 
záväzného nariadenia sa v celom meste zvyšuje (§ 12 ods. 2 zákona �. 582/2004 Z.z.) takto : 

a) na   0,17 -eur      za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo 
hlavnej stavby, 
b) na 0,17-  eur       za stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre 
vodné hospodárstvo, stavby využívané na        skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
c) na 0,52-eur   za  stavby rekrea�ných a záhradkárskych chát a dom�ekov na 
individuálnu rekreáciu, 
d) na 0,7- eur     za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných 

garáží a stavby ur�ené alebo používané na tieto ú�ely, postavené mimo 
bytových domov, 
e) na 1,33 - eur     za  priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu, 
f) na 2,2 - eurk    za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú �innos�, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou �innos�ou, 
na 0,7 - eur   za ostatné stavby, neuvedené v písm. a) až f).“ 
4.V §7  ods .3  znie:  „Správca dane ur�uje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy 
stavieb príplatok za podlažie 0,33 eura za každé �alšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia. „ 
5.V §11 ods .1  znie:  „Ro�ná sadzba dane z bytov je 1,- Sk za každý aj za�atý m2 
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.“ 
6.V §11 ods .2  znie:  „Ro�ná sadzba dane z bytov uvedená v § 11 ods. 1 tohto všeobecne 
záväzného nariadenia sa v celom meste zvyšuje (§ 16 ods. 2 zákona �. 582/2004 Z.z.) 
takto : 
a) na 0,17 - eur            za byty obývané 
b) na 1,16 - eur    za byty neobývané 
c)  na 2,16 - eur           za nebytové priestory 
d)  na 0,7 - eur    za nebytové priestory slúžiace ako garáž .“ 
7.V §11 ods .3  znie:“Za byty neobývané sa považujú pre ú�ely tohto 
všeobecne záväzného nariadenia byty v ktorých nie je nikto prihlásený na trvalý al. 
prechodný pobyt.“ 
8.V §14 ods .2  znie:  „Správca dane ur�uje, že sa da� nižšia ako 3,30 - eur nebude 
vyrubova� ani vybera�. „                                                        
9.V §15 ods .1  znie:  „Správca dane ur�uje splatnos� vyrubenej dane nasledovne: 
- pre fyzické osoby  a/       do 35 - eur   do 31. mája bežného roka 

 b/       nad 35 - eur v dvoch rovnakých splátkach 
 1. splátka do 31. mája bežného roka 
 2. splátka do 30. septembra bežného roka 

- pre  právnické osoby                         a/       do 660 - eur do 31. mája  bežného roka                                                                                                                                            

                                                              b/        nad 660 - eur v dvoch rovnakých splátkach 
                                                                                1.splátka do 31. mája bežného roka 
                                                                                   2.splátka do 30. septembra bežného roka“ 



 
�l. IV. 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

�. 15/2007  zo d�a 11. decembra 2007 sa mení takto 
1 .V §2  ods .1  znie:   
 „Sadzba poplatku je: 

a) 0,06 - eur za osobu a kalendárny de� pre fyzické osoby uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) 
tohto  VZN, 

b) za 1 odvoz   110 l nádoby       0,0182 - eur/l 
c) za 1 odvoz 1100 l nádoby        0,0182 - eur/l 
pre právnické osoby pod�a § 1ods. 2 písm. b) a podnikate�ov pod�a § 1 ods. 2 písm. c) 
VZN, pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber. „  
d)  Mesto ako správca poplatku ur�uje, že poskytuje zníženie poplatku ob�anom nad 75 

rokov veku vo výške 50%, zníženie sa uplatní po nahlásení ob�ana že má na� nárok. 
 

 
�l. V. 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach ur�ovania a vyberania dane za psa 
na území mesta  Dunajská Streda 

�. 16 /2007 zo d�a 11. decembra 2007 sa mení takto 
1 .V §5  ods .2  znie:   
„Sadzba poplatku je nasledovná : 
   a/  �ahké druhy psa, pod�a hmotnosti dospelého psa do 15 kg,  
        držaných  v rodinných a bytových  domoch             3,30 - eur 
    b/  �ažké druhy psa, pod�a hmotnosti dospelého psa nad 15 kg,  
         držaných v rodinných domoch                                 10 - eur 
         držaných v bytových domoch                                   33 - eur  
     c/  nebezpe�ný druh psa / doga, pitsbull a pod./         
          držaných v rodinných domoch                                16,50 -eur 
          držaných v bytových domoch                                   33 - eur „ 
2.V §8 ods. 2 bod b znie:  „da�ovníkom v �asti mesta Mlie�any, kde sa ur�uje jednotná 
sadzba dane 3,30 - eur za jedného psa.“ 

�l. VI. 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach ur�ovania a vyberania dane za 

nevýherné hracie prístroje na území mesta  Dunajská Streda 
�. 17  zo d�a 11. decembra 2007 sa mení takto 

1 .V §5  ods .1  znie:  
„Sadzba dane je 340 - eur za jeden nevýherný hrací prístroj  a kalendárny rok.“ 

�l. VII. 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach ur�ovania a vyberania dane za 

predajné automaty na území mesta  Dunajská Streda 
�. 18/2007 zo d�a 11. decembra 2007 sa mení takto 

1 .V §5  ods .1  znie:   
„Sadzba dane je  za jeden predajný automat a kalendárny rok je 160 - eur.“ 

 



�l. VIII. 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach ur�ovania a vyberania dane za 

osobitné užívanie verejného priestranstva na území Mesta Dunajská Streda 
�. 19/2007  zo d�a 11. decembra 2007 sa mení takto 

1 .V §5  ods .1  znie:   
„Sadzba  dane  za  užívanie  verejného priestranstva za  každý aj  za�atý m2  osobitne  
užívaného verejného priestranstva a každý aj za�atý de� je : 
a/    na Žitnoostrovskom jarmoku 
    za uloženie  zariadenia na predaj 

- výrobkov spotrebnej elektroniky, domácich potrieb, textilných výrobkov,  
      obuvi a koženej galantérie, kozmetiky, drogistického tovaru, papiernických  
      výrobkov, športových potrieb a iného spotrebného tovaru                3,50 - eur                                                                                           
-     �udovoumeleckých výrobkov, kníh , hra�iek                               1 - eur 

      -     jedál a nápojov ur�ených na priamu konzumáciu  na mieste             5 - eur           
-     v ostatných prípadoch                                                                        1,50 - eur 

   b/   za uloženie zariadenia na predaj  
       - jedál a nápojov           5 - eur 
       -    tovaru  a poskytovania služieb                   3,50 - eur                                                                                           
   c/    za ú�elom  predaja viano�ných strom�ekov, kníh, �udovoumeleckej tvorby  1,50 - eur 
   d/    za prezentáciu kultúrnej tvorby, výrobkov a služieb                 1,50 - eur  
   e/     za umiestnenie  
       -   cirkusov                                                                                0,5 - eur 
       -   autodrómov, koloto�ov ur�ených aj pre dospelých               1,50 - eur 
       -   malých koloto�ov,  hojda�iek pre malé deti, strelníc a iných atrakcií             1 - eur 
       -   adrenalínových atrakcií        3,50 - eur                                                                                           
   f/  za plochu rozkopávky komunikácie a zelene 
           - do 20 m2 za obdobie viac ako 7 dní                                                        0,2 - eur 
           - nad 20 m2  za obdobie menej ako 7 dní                                                          0,2 - eur    

                 -  nad 20 m2  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 stráženého parkoviska     
            v I. zóne  /pod�a  § 2 ods. 5)                                                                      0,2 - eur 
            v II. zóne /pod�a  § 2 ods.5)                                                                       0,1 - eur  
            v III. zóne /pod�a § 2 ods.5/                                                                       0,05 - eur  
   i/   za ostatný záber verejného priestranstva v meste               1 – eur“ 

�l. IX. 
Splnomoc�ovacie a závere�né ustanovenie 

1. Toto nariadenie nadobúda ú�innos� d�om 1. januára 2009. 
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupite�stvo v 
 v Dunajskej Strede, d�a 16. decembra 2008. 
 

 
Ing. Pázmány Péter, 

primátor mesta 


