
 
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ...../2020/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 zo dňa 8. 

decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...... sz. (2020. december 8.) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019/20. sz. (2019. 

november 26.) általános érvényű rendelete a helyi fejlesztési díjról. 

 

Predkladá: Roland Hakszer, poslanec mestkého zastupiteľstva, člen Mestskej rady   
Beterjeszti:               Hakszer Roland városi képviselő, Városi tanács tagja 

 
 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:  
 
 

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. ........../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa   

                                        Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2019 

                                        zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 

                                         

                                        Dunaszerdahely Város 2020. évi ...... sz. (2020. december 8.)   

                                        általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül   

                                        Dunaszerdahely Város 2019/20. sz. (2019. november 26.)    

                                        általános érvényű rendelete a helyi fejlesztési díjról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 2020 

2020. december 



Dôvodová správa 
 

 

Z dôvodu pozastavenia mnohých infraštrukturálnych investícií do nových obytných lokalít, 
kde výpadok dane za rozvoj môže dosiahnuť až 80% a z dôvodu zmiernenie ekonomických a 
sociálnych dopadov koronavírusu na občanov vo výstavbe a podnikateľských aktivít v oblasti 

služieb či stavebníctve je potrebné urobiť zmeny  vo výške miestneho poplatku za rozvoj, 
ktoré v konečnom dôsledku môžu pozitívne ovplyvniť  sociálno-ekonomicky rast mesta. 
Vláda Slovenskej republiky tiež prijala rôzne opatrenia, čo sa týka podpory občanov, 
spoločnosti (odvodov a pod.) na danú krízovú situáciu z dopadov koronavírusu.  Navrhnutá 
zmena môže naštartovať infraštrukturálne investície ako aj občanov vo výstavbe, 
neposlednom rade je to pozitívna motivácia budúcich stavebníkov a pomoc pre malé a stredné 
stavebné spoločnosti.  
Navrhuje sa zmena výšky miestneho poplatku za rozvoj na celom území mesta Dunajská 
Streda a to v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo a Mliečany nasledovne:  

 
Článok II. odsek 1, písm. a)  

 pre stavby na bývanie ²) 3 eur 

Doterajšie znenie Článku 2 odsek 1, písm. a): 

„pre stavby na bývanie ²) 30 eur“ 

 

Článok II. odsek 1, písm. b) 

pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 3 eur 

Doterajšie znenie Článku 2 odsek 1, písm. b) 

„pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 10 eur“ 

 

Článok II. odsek 1, písm. c) 

pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 3 eur 

Doterajšie znenie Článku 2 odsek 1, písm. c) 

„pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu 10 eur“ 

 

Článok II. odsek 1, písm. d) 

pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 3 eur 

Doterajšie znenie Článku 2 odsek 1, písm. d) 

„pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 eur“ 

 

Článok II. odsek 1, písm. e) 

pre ostatné stavby 3 eur 

Doterajšie znenie Článku 2 odsek 1, písm. e) 

„pre ostatné stavby 10 eur“. 

 

Článok V.  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 



Doterajšie znenie: 

„Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.“ 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

• komisia MsZ pre financie a odporúča –neodporúča ho schváliť.  

• komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča –neodporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


