
 

 

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 § 2 zákona NR SR č. 447/2015 Z.z.  

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  v y d á v a  toto 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta Dunajská  Streda 

   č.  .../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj  

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa ukladá miestny poplatok 

za rozvoj (ďalej len „poplatok“) na celom území mesta Dunajská Streda a určuje sa   sadzba 

poplatku v členení vymedzenom osobitným zákonom.1)  

 

 

Článok II 

Sadzba poplatku 

 

1. Sadzba poplatku na stavby, ktoré sú predmetom poplatku, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v katastrálnom území Malé Blahovo a v katastrálnom území Mliečany sa ustanovuje  za 

každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby vo výške 

a) pre stavby na bývanie2) 30 eur 

b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 10 eur 

c) pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 10 eur 

d) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 eur 

e) pre ostatné stavby 10 eur. 

 

 

Článok III 

Použitie výnosu z poplatku  

 

1. Výnos z poplatku sa použije v súlade s osobitným zákonom1), na úhradu kapitálových 

výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu, vrátane vysporiadania pozemku na 

tento účel: 

a) zariadenia starostlivosti o deti, 

b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, 

c) sociálneho bývania, 

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, 

e) zdravotníckeho zariadenia, 

f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene, 

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/447/20161101#poznamky.poznamka-11


 

 

 

2. Stavby uvedené v odseku 1 sa môžu nachádzať v inom katastrálnom území mesta Dunajská 

Streda ako je katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú stavby, za ktoré bol vybraný poplatok. 

3. Mesto zverejní na svojej webovej stránke a na úradnej tabuli informáciu  

a) o výške výnosu z poplatku za kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho roka. 

b) použití výnosu z poplatku za kalendárny rok v členení použitia výnosov podľa 

realizovaných projektov do 30. júna nasledujúceho roka. 

 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

Predmet poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, poplatníka, základ poplatku, výpočet 

poplatku, vyrubenie poplatku, splatnosť a platenie poplatku, vrátenie poplatku, použitie výnosu 

a správu poplatku upravuje osobitný zákon.1) 

 

 

Článok V 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa ..... 2019                                                       

 

 

 

                                                                                    JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                       primátor mesta 

 

 
1) zákon NR SR č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v z.n.p.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-43b.odsek-1.pismeno-a

