
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.  .../2015 zo dňa 28 apríla 2015,  

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 v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2013 zo dňa 25. júna 2013 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 5 písm. a) znie:  

 

„a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 

v prípade ambulantného predaja  

 

aa) za účelom predaja jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste 

    1.v prípade celoročného predaja ambulantným predajom v pojazdnej predajni, 

       v stánku s trvalým stanovišťom (pravidelne)     1,00 EUR 

      2. v prípade príležitostného predaja (nepravidelne, ojedinele)                          5,00 EUR 

ab) za účelom predaja vianočných stromčekov, sladkovodných živých rýb 0,25 EUR  

 

ac) za účelom predaja kníh, audovizuálnych alebo iných diel,     

drobných umeleckých a drobných remeselníckych výrobkov,    

prezentácie a propagácie výrobkov a služieb, žrebov okamžitých a vecných    

lotérií          1,50 EUR  

 

ad) za účelom predaja výrobkov a poskytovania služieb 

 v ostatných prípadoch        3,50 EUR 

 

ae) za účelom umiestnenia zariadenia lunaparkov 

kolotoča veľkého (5m x 5m)       3,00 EUR 

kolotoča malého  (3m x 3m)       4,65 EUR 

centrifugy, spidermana, autodromu, adrenalínových atrakcií (5m x 2m)         12,50 EUR  

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

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

cirkusu          0,25 EUR“ 
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               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 ................ 

                                                        

 

                                                                                    JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                       primátor mesta 
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Dôvodová správa 

 

Podľa § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.:  

 

„§36 Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä miesta, ktoré sú verejnými 

priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa 

určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej 

povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.“  

 

Navrhované zmeny sa týkajú úpravy niektorých sadzieb dane resp. zavedenia nových kategórií 

užívania verejného priestranstva a zosúladenia názvu výrobkov a služieb podľa osobitných 

predpisov:  

- rozlíšenie užívanie verejného priestranstva za účelom predaja jedál a nápojov určených na priamu 

konzumáciu na mieste jednak celoročne v stánku s trvalým stanovišťom a  ambulantným predajom 

v pojazdnej predajni a na druhej strane nepravidelne, príležitostne na jednotlivých podujatiach.  

- zníženie dane za užívanie verejného priestranstva za účelom predaja vianočných stromčekov 

a živých rýb a umiestnenia zariadenia cirkusu sa zdôvodňuje záujmom mesta zabezpečiť tieto 

služby obyvateľom aj v budúcnosti, pretože z dôvodu záberu veľkej plochy vychádza vysoká daň  

ktorá je neúnosná pre podnikateľov. 

 

Sadzby sú uvedené za 1m2 užívanej plochy za deň v súlade s § 34 cit. zákona č. 582/2004 Z.z.: 

„Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určí obec v eurách za každý aj začatý m2 

osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.“ 

 

 

„a) za uloženie zariadenia na ambulantný predaj/poskytovanie služieb  

 aa) za účelom predaja jedál a nápojov na priamu konzumáciu  5,00 EUR  

 ab) za účelom  predaja vianočných stromčekov, 

        kníh, ľudovoumeleckej tvorby                                                          1,50 EUR     

 ac) za prezentáciu kultúrnej tvorby, výrobkov a služieb    1,50 EUR  

ad) za účelom predaja výrobkov a poskytovania služieb  

      v ostatných prípadoch    3,50 EUR 

ae) za umiestnenie zariadenia 

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

 kolotoča (malý - 3 m x 3 m)       4,65EUR 

 centrifugy, spidermana, autodromu     12,50EUR  

 adrenalínových atrakcií (5 m x 2 m) 

 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 

 

Návrh odporúča schváliť Komisia MsZ pre financie, rozpočet..., Komisia MsZ pre šport 

a telesnú kultúru.  

Návrh prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 14.4.2015 

a odporúča ho schváliť. 


