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MESTO DUNAJSKÁ STREDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 16/2016 zo dňa 6. decembra 2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č.  21/2012 zo dňa 4. decembra 2012  o dani z nehnuteľností, dani za 

psa, dani za predajné automaty  a dani za nevýherné hracie prístroje  na 

území mesta Dunajská Streda 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dňa 06.12.2016. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa  11.11.2016. 

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

stránke mesta dňa 13.12.2016. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. 
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Mesto Dunajská Streda podľa § 6 odsek 1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanoveniami § 22 až 29 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. 16/2016 zo dňa 6. decembra 2016 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  21/2012 

zo dňa 4. decembra 2012  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty  a 

dani za nevýherné hracie prístroje  na území mesta Dunajská Streda 

 

      I.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2012                           

o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty  a dani za nevýherné hracie 

prístroje  na území mesta Dunajská Streda v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2014 

zo dňa 4. decembra 2014 (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne 

  

1. § 23 vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 23  

Sadzba dane za psa   

 

1. Sadzba dane za jedného psa je 50 EUR na kalendárny rok.  

2. Sadzba dane za psa určená v odseku 1 platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

3. Daň za psa určená podľa  odseku 1 a 2 sa znižuje za každého psa a kalendárny rok podľa 

miesta chovu alebo držania psa na území mesta nasledovne:  

a) v bytových domoch o 30 eur, ak predmetom dane je pes, ktorého kohútiková výška 

nepresahuje 40 cm horného rozpätia priemernej kohútikovej výšky daného plemena alebo 

kríženca plemien psov 

b) v inom chovnom  priestore, vrátane rodinných  domov, rekreačných  chát,  záhrad, 

areálov právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov,  o 40 EUR.  

4. Nárok na zníženie dane za psa v rozsahu podľa ods. 3 písm. a), ktorý bol predmetom tejto 

dane aj pred účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia má daňovník, len vtedy, ak 

preukáže správcovi dane najneskôr do 31. januára 2017 plemeno tohto psa. 

5.  Dokladom preukazujúcim plemeno psa je veterinárny preukaz zvieraťa, očkovací preukaz 

zvieraťa alebo preukaz o pôvode psa.“ 
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II.  

      

        Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2017. 

  

 

V Dunajskej Strede, 12.12.2016 

 

  

                             

 

                                                JUDr. Zoltán Hájos, 

                                                                                       primátor mesta  


