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zo dňa 25. júna 2013,  

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 
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______________________________________________________________________________ 

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 15/2013 dňa 25.6.2013 

Vyvesené ma úradnej tabuli 2. júla 2013 

Účinnosť od 17. júla 2013 



 

 

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.  15/2013 zo dňa 25. júna 2013,  

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 sa 

mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 5 písm. ae), znie:  

„ae) za umiestnenie zariadenia 

kolotoča (veľký - 5 m x 5 m) 3,00 EUR 

kolotoča (malý - 3 m x 3 m) 4,75 EUR 

centrifugy, špeciálneho kolotoča, autodromu,  

adrenalínových atrakcií (5 m x 2 m) 

12,50EUR 

strelnice (5 m x 2 m) 2,50 EUR 

herne, krúžkov, iných drobných atrakcií (5 m x 2 m) 2,00 EUR 

 cirkusu                    0,50 EUR” 

 

2. V § 5 písm. hb), znie:  

„hb) trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky,  langoše, pražená kukurica, posúch, závin, 

syry, burčiak  -    3m x 2 m              9,00 EUR“ 

                                                                                                                      

3. V § 5 písm. hd), znie:                                                                       

„hd) bižutéria, šiltovky, čiapky, okuliare, MC,CD,DVD, drobné   upomienkové predmety, 

drevené výrobky, keramika, kvety, balené biovýrobky, prírodná kozmetika, ozdobné vankúše, 

sklo, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky, lupienky, varená kukurica, syrové korbáčiky 

balóniky, hračky -  3 m x 2 m        4,50 EUR“ 

      

 

4. V § 5 písm. he), znie:          

„he) ľudovoumelecké výrobky ak predaj je spojený s predvádzaním výroby, 

       knihy – 3m x 2 m         2,00 EUR“ 

 

5. V § 5 písm. hh), znie:   

„hh) uloženia tovaru, umiestnenie motorového vozidla- 3m x 2m                         1,00 EUR“ 



 

6. V § 10 odsek 1 písm. a) znie: 

“a) kultúrne, športové a iné spoločenské  podujatie (zbieranie podpisov na petičné hárky, volebná  

kampaň a pod.) na verejnom priestranstve bez vstupného 

 

6. V § 10 odsek 1 sa dopĺňa o písm. f), ktoré znie: 

f) prevádzanie ľudovoumeleckých výrobkov bez predaja 

 

           

          II. 

Účinnosť 

 

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

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 25. júna 2013 

                                                        

 

                                                                                    JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                       primátor mesta 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 ¹) zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 ²) napr. zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšie 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa 25.6.2013 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke mesta dňa 31.5.2013. 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 

2.7.2013 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17.7.2013 

 

 


