
 

 

        

 

 

Materiál na rokovanie          Materiál č.:  ... /2021/22 

22. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

22. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban   

      

  

Návrh na poskytnutie pomoci daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na základe 

osobitného povolenia mesta. 

Javaslat a teraszokat a város külön engedélye alapján üzemeltető adóalanyok részére 

nyújtandó támogatásra. 
 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:            Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

  

  

          s c h v a ľ u j e 
pre rok 2021 nevyrubiť daň za osobitné užívanie verejného 

priestranstva - za umiestnenie zariadenia terasy za účelom 

poskytovania pohostinských služieb a služieb rýchleho 

občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu - 

daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na základe osobitného 

povolenia mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Máj 2021 

2021. május 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

 

Podľa § 12a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 14/2018  zo dňa 11. 

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

Streda v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2020 zo dňa 23. 

júna 2020, v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhlásenej príslušnými orgánmi, správca dane na základe osobitného uznesenia mestského 

zastupiteľstva nevyrubí, zníži alebo odpustí daň za osobitné užívanie verejného priestranstva 

uvedenú v § 5 písm. g) tohto nariadenia daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na základe 

osobitného povolenia mesta. 

 

Vzhľadom ku krízovej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa prejavujú negatívne 

dopady na ekonomickú situáciu podnikateľov pôsobiacich najmä v oblasti poskytovania 

reštauračných služieb. Mesto sa v rámci svojich kompetencií a rozpočtových možností snaží 

pomôcť podnikateľom na území mesta. 

 

Vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva nasleduje po vydaní povolenia pre 

užívanie verejného priestranstva po posúdení terasy ako stavby z hľadiska stavebného zákona. 

 

Nakoľko na rok 2021 ešte nebola vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva na terasy, 

realizácia predmetného návrhu bude bezproblémová. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť s pozmeňujúcim návrhom o doplnenie 

návrhu na uznesenie o podmienku, aby daňovníci, ktorí prevádzkujú terasy na základe 

osobitného povolenia mesta nemali žiadne nedoplatky voči mestu. 

 

Mestská rada a  odporúča ho schváliť. 

 

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

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


