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 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. .../2018 zo dňa 11. decembra 2018
o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie
prístroje na území mesta Dunajská Streda

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) mesto Dunajská Streda ako
správca dane ukladá v súlade s § 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) 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 (ďalej len „zákon č.582/2004 Z.z.“) nasledovné miestne dane:
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
c) daň za predajné automaty
d) daň za nevýherné hracie prístroje
2. Správu daní uvedených v ods. 1 na území mesta vykonáva mesto Dunajská Streda (ďalej
len „správca dane”).
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje najmä sadzbu daní,
oslobodenia od daní
alebo zníženie daní, rozsah a spôsob identifikácie predajných
a nevýherných hracích prístrojov, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane za
predajné automaty a nevýherných hracích prístrojov.
DRUHÁ ČASŤ
§2
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
1

DAŇ Z POZEMKOV
§3
Daňovník
Okruh daňovníkov dane z pozemkov je vymedzený v § 5 zákona č.582/2004 Z.z.
§4
Predmet dane
1. Predmetom dane z pozemkov sú všetky pozemky v katastrálnom území mesta v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté pozemky,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
2. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa ods. 1 je určujúce zaradenie pozemku
podľa katastra, ak v ods. 3 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie
lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.
3. Na účely tohto nariadenia sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v
právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu,
ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 9 ods. 2 alebo stavba s bytmi a nebytovými
priestormi podľa § 14 tohto nariadenia. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely,
ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
4. Stavebným pozemkom nie je na účely tohto nariadenia pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
§5
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté pozemky, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.
2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 , zákona č. 582/2004 Z.z.
3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu: lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku
zistenej na 1 m2, podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
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4. Základom dane z pozemkov podľa ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len predajný stánok“) je
hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo
predajného stánku v m2 a hodnoty v m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona pre stavebné pozemky.
5. Hodnota pozemkov v eurách za m2 pozemku na území mesta Dunajská Streda je
nasledovná :
a) orná pôda , chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,8919 (príloha č.1zák.č.582/2004 Z.z.) b)
trvalé trávnaté porasty
0,1434 (príloha č.1 zák. č.582/2004 Z.z.)
c) záhrady
4,64 (príloha č.2 zák.č.582/2004 Z.z.)
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 4,64 (príloha č.2 zák.č.582/2004 Z.z.)
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku
f) stavebné pozemky
46,47 (príloha č.2 zák.č.582/2004Z.z.)
§6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo
ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté pozemky 0,41 %
b) záhrady 0,56 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,56 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,41 %
e) stavebné pozemky 0,76 %
2. Správca dane určuje pre pozemky v katastrálnom území Mliečany nasledovnú sadzbu dane
z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté pozemky 0,25%,
b) záhrady 0,30%,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30%,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,25%,
e) stavebné pozemky 0,50 %
§7
Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5 a ročnej sadzby dane
z pozemkov podľa § 6 tohto nariadenia.
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DAŇ ZO STAVIEB
§8
Daňovník
Okruh daňovníkov dane zo stavieb je vymedzený v § 9 zákona č. 582/2004 Z.z.
§9
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Dunajská Streda v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) (napr. stavby internátov, stavby úradov,
organizácií nezriadených na podnikanie, stavby v minulosti využívané na zabezpečenie určitej
produkcie a v súčasnosti celé v rekonštrukcii a nezabezpečuje sa v nich žiadna produkcia a ani
neboli ešte skolaudované).2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na
daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3. Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
§ 10
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Základom dane pri stavbe
hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom
zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.
§ 11
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo ročnú
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sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,26 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,26 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 0,55 eur za stavby na individuálnu rekreáciu a chaty,
d) 1,60 eur za samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných
garáží umiestnené pod zemou,
e) 1,80 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 2,40 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 1,90 eur za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) (zaraďujú sa napr.. stavby
internátov, stavby úradov, organizácií nezriadených na podnikanie, stavby v minulosti
využívaná na zabezpečenie určitej produkcie a v súčasnosti celá v rekonštrukcii a nezabezpečuje
sa v nej žiadna produkcia a ani nebola ešte skolaudovaná).
2. Správca dane určuje pre stavby v katastrálnom území Mliečany ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) 0,20 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,20 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
c) 0,42 eur za stavby na individuálnu rekreáciu, chaty,
d) 1,20 eur za samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží a stavby hromadných
garáží umiestnené pod zemou,
e) 1,40 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 2,00 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 1,50 eur za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) (zaraďujú sa napr.. stavby
internátov, stavby úradov, organizácií nezriadených na podnikanie, stavby v minulosti
využívaná na zabezpečenie určitej produkcie a v súčasnosti celá v rekonštrukcii a nezabezpečuje
sa v nej žiadna produkcia a ani nebola ešte skolaudovaná).
3. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok v sume 0,10 eur za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
4. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1a príplatok
za podlažie podľa ods. 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej časti stavby
využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
§ 12
Výpočet dane zo stavieb
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Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 10 a ročnej sadzby dane zo stavieb
podľa § 11 tohto nariadenia.
DAŇ Z BYTOV
§ 13
Daňovník
Okruh daňovníkov dane z bytov je vymedzený v § 13 zákona č.582/2004 Z.z.
§ 14
Predmet dane
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor
nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na
iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.
§ 15
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
§ 16
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo je za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,26 eur za byty
b) 1,50 eur za nebytové priestory okrem nebytových priestorov slúžiacich ako garáž
c) 2,30 eur za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
2. Ročná sadzba dane z bytov v katastrálnom území Mliečany je za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) 0,20 eur za byty
b) 1,20 eur za nebytové priestory okrem nebytových priestorov slúžiacich ako garáž
c) 1,80 eur za nebytové priestory slúžiace ako garáž.
§ 17
Oslobodenie od dane z nehnuteľností
1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
a) pozemky vo vlastníctve fyzických osôb počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dovŕšia 80
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rokov veku, ak pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
b) na pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
c) verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb
a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb počnúc zdaňovacím obdobím,
v ktorom dovŕšia 80 rokov veku, ktoré sú v ich vlastníctve a ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) na garáže vo vlastníctve fyzických osôb počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dovŕšia 80
rokov veku, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. Oslobodenie sa
vzťahuje len na 1 garáž,
c) garáže vo vlastníctve držiteľov preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. Oslobodenie sa vzťahuje len na 1
garáž,
d) na stavby a byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie po
živelnej pohrome a to na čas počas uskutočnenia rekonštrukcie, najviac však na dobu 12
mesiacov.
3. Podmienkou oslobodenia podľa ods. 2 písm. d) je, že daňovník predloží správcovi dane
a) právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu stavby, ktoré bolo vydané do 90 dní odo dňa
udalosti, ktorá je dôvodom na uskutočnenie rekonštrukcie stavby,
b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na rekonštrukciu stavby,
c) kópiu ohlásenia začatia stavebných prác potvrdený príslušným stavebným úradom.
4. Správca dane určuje, že daňovník môže uplatniť oslobodenie podľa ods. 1 a 3 u správcu dane
najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
5. Na oslobodenie z dôvodu veku daňovníka správca dane prihliada bez podania žiadosti
daňovníkom.
§ 18
Zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane poskytuje zníženie dane fyzickým osobám počnúc zdaňovacím obdobím,
v ktorom dovŕšia 70 rokov veku do konca zdaňovacieho obdobia v ktorom dovŕšia 79 rokov
veku:
a) vo výške 50% na pozemky v ich vlastníctve, ak tieto slúžia výhradne na
ich osobnú
potrebu,
b) vo výške 50% z garáží v ich vlastníctve, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich
dopravu. Zníženie sa vzťahuje len na 1 garáž.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb
a) o 8,3 % na stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním, ktoré slúžia
školám, školským
zariadeniam, zdravotníckym zariadeniam,
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b) o 61,1 % na ostatné stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, zdravotníckym
zariadeniam, a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, osvetové zariadenia.
3. Správca dane určuje, že daňovník môže uplatniť oslobodenie a zníženie dane podľa ods. 1 a 3
u správcu dane najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Na oslobodenie z dôvodu veku
daňovníka správca dane prihliada bez podania žiadosti daňovníkom.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 19
Predmet dane za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou na území mesta Dunajská Streda.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.
§ 20
Daňovník dane za psa
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
2. V prípade, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osoba mladšia ako 18 rokov, pri správe daní
musí byť zastúpená svojim zákonným zástupcom.
§ 21
Základ dane za psa
Základom dane za psa je počet psov.
§ 22
Sadzba dane za psa
1. Sadzba dane za jedného psa je 50 EUR na kalendárny rok.
2. Sadzba dane za psa určená v ods. 1 platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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3. Daň za psa určená podľa ods. 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) má daňovník len vtedy, ak
preukáže správcovi dane najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia plemeno tohto psa.
5. Dokladom preukazujúcim plemeno psa je veterinárny preukaz zvieraťa, očkovací preukaz
zvieraťa alebo preukaz o pôvode psa.
§ 23
Oslobodenie od dane za psa
1. Správca dane oslobodzuje od platenia dane za psa fyzické osoby, ktorí sú držiteľmi preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a fyzické osoby ktorí si osvojili psa z útulku pre
psa. Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa.
2. Správca dane určuje zníženie ročnej sadzby dane za jedného psa u daňovníkov starších ako
65 rokov o 50 %.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 24
Predmet dane za predajné automaty
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej
dopravy.
§ 25
Daňovník dane za predajné automaty
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 26
Základ dane za predajné automaty
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Základom dane je počet predajných automatov.
§ 27
Sadzba dane za predajné automaty
Sadzba dane je za jeden predajný automat a kalendárny rok je 160 eur.
§ 28
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie,
spôsob identifikácie predajných automatov
1. Daňovník je povinný viesť preukázateľnú evidenciu o prevádzkovaných predajných
automatoch, ktorá obsahuje: označenie prevádzkovateľa, adresu miesta prevádzkovania
a umiestnenie (poschodie, miestnosť), druh a názov predajného automatu, druh predávaného
tovaru, identifikačné číslo, výrobné číslo, dátum začatia prevádzkovania, dátum ukončenia
prevádzkovania, číslo a dátum rozhodnutia o vyrubení dane správcom dane, dátum zaplatenia
dane, výšku zaplatenej dane a číslo dokladu o zaplatení dane.
2. Daňovník je povinný uchovávať evidenciu podľa ods.1 až 10 rokov odo dňa posledného
zápisu do evidencie.
3. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením nasledovných
údajov:
a) označenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje
(meno a priezvisko/obchodný názov)
b) sídlo a názov prevádzkarne, kde sa predajný automat prevádzkuje
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku predajného automatu
d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.
§ 29
Oslobodenie od platenia dane za predajné automaty
Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce výlučne ochranné prostriedky proti
šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
PIATA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 30
Predmet dane za nevýherné hracie prístroje
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1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 31
Daňovník dane za nevýherné hracie prístroje
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 32
Základ dane za nevýherné hracie prístroje
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 33
Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje
Sadzba dane je 340 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 34
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie,
spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
1. Daňovník je povinný viesť preukázateľnú evidenciu o prevádzkovaných nevýherných hracích
prístrojoch, ktorá obsahuje : označenie prevádzkovateľa, adresu miesta prevádzkovania
a umiestnenie (poschodie, miestnosť), druh a názov nevýherného hracieho prístroja,
identifikačné číslo, výrobné číslo, dátum začatia prevádzkovania, dátum ukončenia
prevádzkovania, číslo a dátum rozhodnutia o vyrubení dane správcom dane, dátum zaplatenia
dane , výšku zaplatenej dane a číslo dokladu o zaplatení dane.
2. Daňovník je povinný uchovávať evidenciu podľa ods.1 10 rokov odo dňa posledného
zápisu do evidencie.
3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením
nasledovných údajov:
a) označenie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prevádzkuje nevýherný hrací prístroj
(meno a priezvisko/obchodný názov),
b) sídlo a názov prevádzkarne, kde sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje,
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku nevýherného hracieho prístroja,
d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
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§ 35
Suma dane z nehnuteľnosti, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností najviac v úhrne do sumy 5 eur nebude
vyrubovať.
§ 36
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
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 a všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2016 zo dňa 6. decembra
2016.
§ 37
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

V Dunajskej Strede, .......................
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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