MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie 11/2014
zo dňa 9. decembra 2014 ktorým sa mení a dopĺňa 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

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí
dňa 9.12.2014.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 15.12.2014.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej
stránke mesta dňa 15.12.2014.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015.
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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. 11/2014 zo dňa 9. decembra 2014
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2012
zo dňa 4. decembra 2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a
dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda
I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2014
o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie
prístroje na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne
1. V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„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.“
2. V § 5 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5.
3. V § 9 odsek 1 znie:
„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,
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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).“
4. Ustanovenie § 10 za bodkou sa dopĺňa druhou vetou, ktorá znie:
„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.“
5. V § 11 ods. 1 písm. c) sa slová „za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu“ sa nahrádzajú slovami „za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,“
6. V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „za samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových
domov,“ sa nahrádzajú slovami „samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby
hromadných garáží umiestnené pod zemou,“
7. V § 17 odsek 1 písm. a) sa slová „občanom starším ako 80 rokov“ nahrádzajú slovami „
fyzickým osobám počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dovŕšia 80 rokov veku“
8. Nadpis § 18 znie:
„§ 18
Zníženie dane z nehnuteľností fyzickým osobám“
9. § 18 odsek 1 sa slová „občanom od 70 do 80 rokov veku (vrátane)“ nahrádzajú slovami
„ fyzickým osobám počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dovŕšia 70 rokov veku do konca
zdaňovacieho obdobia v ktorom dovŕšia 79 rokov veku“
10. Za §18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
§ 18a
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje,
a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb
a) o 8,3 % z daňovej povinnosti na stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním, ktoré slúžia školám, školským
zariadeniam, zdravotníckym zariadeniam,
b) o 61,1 % z daňovej povinnosti na ostatné stavby slúžiace školám, školským zariadeniam,
zdravotníckym zariadeniam, a múzeá, galérie, osvetové zariadenia.
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11. V § 20 ods. 2 písm. c/ znie:
„c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.“
12. Zrušujú sa ustanovenia § 19, § 25, § 30, § 37, ŠIESTA ČASŤ (§39 až § 44), § 45 vrátane
nadpisu.
13. Za § 38 sa vkladá nový § 39 vrátane nadpisu znie:
„ § 39
Suma dane z nehnuteľnosti, ktorú správca dane nevyrubí
Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností najviac v úhrne do sumy 3 eur nebude
vyrubovať.

II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

V Dunajskej Strede, 15.12.2014

JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta
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