
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.  .../2016 zo dňa 19. apríla 2016,  

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 a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2015 zo dňa 28. apríla 2015,  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 5 písm. c) znie:  

„c) za umiestnenie reklamných stavieb a prenosných tabúľ: 

ca) veľkoplošné reklamné stavby (za m2 pôdorysného priemetu a deň)                                                                                                            

           3,60 EUR   

cb) samostatne stojace reklamné stavby  (za m2 pôdorysného priemetu a deň)       

                            2,10 EUR                                                                        

cc) reklamné stavby  umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia (za m2 pôdorysného 

priemetu a deň)                                                                                        3,45 EUR 

cd) City light vitríny (za m2 pôdorysného priemetu a deň)                         1,35 EUR 

ce) prenosné reklamné, informačné a propagačné tabule (za m2 pôdorysného priemetu 

a deň)                                                                           0,15 EUR“  

 

 

2. V § 5 písm. i) znie: 

„i) za umiestnenie dočasných stavieb na stánkový predaj                      0,11 EUR  

 

3. V § 5 sa doterajšie písm. i) označuje ako písm. j), ktoré znie: 

„j) za ostatný záber verejného priestranstva                                                          1,00 EUR“ 

 

4. V § 10 za písm. f) vkladá nové písm. g), ktoré znie:  

„g) za umiestnenie reklamnej stavby, ktorej funkciou je šírenie navigačných a iných informácií      

   a ktorá  slúži na verejnoprospešné účely nekomerčného charakteru.“ 
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II. 

 

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.“  

 

k bodu 1 

Navrhovaná zmena rieši zosúladenie označenia reklamného, informačného a propagačného 

zariadenia s právnou terminológiou zavedenou zákonom č. 293/2014 Z.z., ktorým bol 

novelizovaný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p., pričom 

sa nemení doterajšia sadzba dane. 

 

Právna úprava:  

§ 142d  ods.2  zák.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.: 

„ (2) Informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov platných do 1. januára 2015 

sa považujú za reklamné stavby podľa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015.“  

 

„§ 43 Stavba 

(1)Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá 

je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením 

so zemou sa rozumie  

a)spojenie pevným základom, 

b)upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, 

c)ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, 

d)pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, 

e)umiestnenie pod zemou. 

(2) Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných 

výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená 

strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje 

úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných 

informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia 

podľa veľkosti informačnej plochy na  

a)reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,  

b)reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a  

c)reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.  

(3)Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej 

informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej 

dokumentácie predloženej stavebnému úradu.“  

 

k bodu 2 a 3 

Navrhovanou zmenou sa rieši nové zatriedenie dočasných stavieb na stánkový predaj pod 

samostatný hlavný bod i) a doterajší bod i) sa označuje ako bod j), pričom sa nemení doterajšia  

sadzba dane. 
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k bodu 4 

 V predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa odporúča oslobodiť od 

miestnej dane za užívanie verejného priestranstva reklamné stavby, ktorých funkciou je šírenie 

navigačných a iných informácií a ktorá  slúžia na verejnoprospešné účely. 

 

 

Doterajšie znenie § 10 VZN č. 23/2012: 

„§ 10 

Oslobodenie od dane 

 

1. Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa neplatí za : 

a) kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného 

b) akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne účely 

c) akcie príspevkových a rozpočtových organizácií, nadácií, ktorých zriaďovateľom je       mesto 

Dunajská Streda 

d) umiestnenie krátkodobej skládky, ak doba užívania nepresiahla 24 hodín 

e) trvalé parkovanie motorového vozidla  osôb ťažko  zdravotne postihnutých 

     f) predvádzanie ľudovoumeleckých výrobkov bez predaja 

2. Daňovník uplatňuje oslobodenie od platenia dane za osobitné užívanie verejného      

priestranstva  v  oznámení osobitného  užívania verejného priestranstva  s uvedením dôvodu 

oslobodenia,  predložením občianskeho preukazu resp. potvrdenia  o trvalom pobyte,  preukazu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh prerokovala: 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu a odporúča ho schváliť. 

 mestská rada odporúča v bode 4. predkladaného VZN doplniť text na konci vety  slovami 

„nekomerčného charakteru“. Do predloženého návrhu bolo premietnuté uvedené odporúčanie 

MsR. 

 

 

Materiál vypracovali: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 

    Ing. Zoltán Zalaba, oddelenie územného plánovania odboru stavebného 


