
 

 

        

 
Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2018/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      
    

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 11. 

decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta 

Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) a közterület különleges 

használata utáni adóról szóló általános érvényű rendeletére. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru finančného a evidencie majetku MsÚ 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:        Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:        Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

 

 sa uznieslo  

határozatot hozott 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

..../2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) 

a közterület különleges használata utáni adóról szóló általános 

érvényű rendeletére az előterjesztett terjedelemben. 

 

             December 2018 

                                                       2018. december   

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

 

Zákonná úprava miestnych daní a poplatkov je obsiahnutá v zákone NR SR č. 582 /2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov.  

 

Miestnu daň za užívanie verejného priestranstva upravuje § 30   až 36  citovaného zákona.               

§ 36 splnomocňuje obce ustanoviť  všeobecne záväzným nariadením  najmä miesta, ktoré sú 

verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne 

sadzby dane podľa určených kritérií, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné 

oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane. 

 

 

Súčasne platné a účinné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská  Streda  č. 23/2012 zo 

dňa 9. decembra 2014 o dani za osobitné užívanie verejného  priestranstva na území mesta 

Dunajská Streda  bolo už päťkrát novelizované a súčasná úprava je už pre laickú verejnosť 

neprehľadná, preto sa predkladá nový návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Oproti doterajším sadzbám dane sa navrhuje v priemer 10%-né zvýšenie od 1.1.2019 

s výnimkou sadzieb uvedených v § 5 písm. b) až g) a písm. i) všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala:  

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ z podkladov odboru 

finančného a evidencie majetku MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       


