
 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ....../2022/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban 

     

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č ............/2022 zo dňa 13. 

decembra 2022 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta 

Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz. (2022. december 13.) közterület-használati 

adóról szóló általános érvényű rendeletére. 

Predkladá:  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat: Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 

 

s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č 

............/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu 

Dunaszerdahely Város 2022. évi ........ sz., (2022. december 13.) 

közterület-használati adóról szóló általános érvényű rendeletéről  

az előterjesztett terjedelemben. 

 

 

 

 

 

December 2022  

  2022. 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. 14/2018 zo 

dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta 

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

neprehľadná, preto sa predkladá nový návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Predkladaný návrh predmetného všeobecne záväzného nariadenia oproti terajšej úprave 

predpokladá zvýšenie dane podľa priloženého prehľadu. 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť s pozmeňujúcim návrhom, a to aby bol 

z predkladaného materiálu vypustený § 13, aby v § 5 písm. a) body 5.1 a 5.2 zneli: 

,, 5.1 kolotoča veľkého (od 81 m2)       6,00 eur 

5.2 kolotoča malého (do 80 m2)        5,00 eur“ 

a aby v § 5 písm. h) body 8.1 a 8.2 zneli: 

“ 8.1 kolotoča veľkého (od 81 m2)       6,00 eur 

8.2 kolotoča malého  (do 80 m2)       5,00 eur“. 

 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť s pozmeňujúcim návrhom Komisie MsZ 

pre financie. 

 

Materiál vypracovala: dr.jur. Katarína Mészárosová, referát právny ÚP MsÚ z podkladov 

odboru finančného a evidencie majetku MsÚ 


