MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 19/2016 zo dňa 6. decembra 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

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí
dňa 06.12.2016.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 11.11.2016.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej
stránke mesta dňa 17.12.2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.

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. 19/2016 zo dňa 6. decembra 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, Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2015 zo dňa 28. apríla 2015, Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 zo dňa
19. apríla 2016 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 zo dňa 27. septembra 2016, sa
mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 5 vrátane nadpisu znie:
„§ 5
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň je :
„a) za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
1. za účelom predaja jedál a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste
1.1. v prípade celoročného predaja ambulantným predajom v pojazdnej predajni,
v stánku s trvalým stanovišťom (pravidelne)
1,00 EUR
1.2. v prípade príležitostného predaja (nepravidelne, ojedinele)
5,00 EUR
2. za účelom predaja vianočných stromčekov, sladkovodných živých rýb

0,25 EUR

3. za účelom predaja kníh, audiovizuálnych alebo iných diel, drobných umeleckých a
drobných remeselníckych výrobkov, prezentácie a propagácie výrobkov a služieb,
žrebov, okamžitých a vecných lotérií
1,50 EUR
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4. za účelom umiestnenia
4.1 kolotoča veľkého (5m x 5m)
4.2 kolotoča malého (3m x 3m)
4.3 centrifugy, spidermana, autodromu, adrenalínových atrakcií (5m x 2m)
4.4 strelnice (5m x 2m)
4.5 herne, krúžkov a iných malých atrakcií (5m x 2m)
4.6 cirkusu
5. v ostatných prípadoch, neuvedených v bode 1. až 4.
b) za umiestnenie dočasných stavieb na stánkový predaj

3,00 EUR
4,75 EUR
12,50 EUR
2,50 EUR
2,00 EUR
0,25 EUR
3,50 EUR
0,11 EUR

c) za umiestnenie reklamných stavieb a prenosných tabúľ:
1. veľkoplošné reklamné stavby (za m2 pôdorysného priemetu a deň)
3,60 EUR
2
2. samostatne stojace reklamné stavby (za m pôdorysného priemetu a deň)
2,10 EUR
2
3. reklamné stavby umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia (za m pôdorysného
priemetu a deň)
3,45 EUR
2
4. City light vitríny (za m pôdorysného priemetu a deň)
1,35 EUR
2
5. prenosné reklamné, informačné a propagačné tabule (za m pôdorysného priemetu a deň)
0,15 EUR
d) za plochu rozkopávky komunikácie a zelene
1. do 20 m2 za obdobie viac ako 7 dní
0,20 EUR
2
2. nad 20 m za obdobie menej ako 7 dní
0,20 EUR
3. nad 20 m2 za obdobie viac ako 7 dní
0,35 EUR
e) za umiestnenie stavebného zariadenia a skládok všetkého druhu

0,02 EUR

f) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

0,06 EUR

g) za umiestnenie zariadenia terasy za účelom poskytovania pohostinských služieb a služieb
rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
v I. pásme
0,044 EUR
v II. pásme
0,022 EUR
h) na Žitnoostrovskom jarmoku
za uloženie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, tovaru na predaj podľa
druhu
1. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste - 5m x 2 m
18,00 EUR
2. trdelník, cukrová vata, cukrárenské výrobky, langoše, pražená kukurica, osúch, závin,
syry, burčiak - 3m x 2 m
10,00 EUR
3. výrobky spotrebnej elektroniky, domáce potreby, textil, obuv, kožená galantéria,
kozmetika, drogistický tovar, športové potreby, hobby potreby a iný spotrebný tovar
- 3m x 2 m
7,50 EUR
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4. bižutéria, šiltovky, čiapky, okuliare, MC,CD,DVD, drobné upomienkové predmety,
drevené výrobky, výrobky keramické, sklenené a porcelánové, kvety, balené biovýrobky,
prírodná kozmetika, ozdobné vankúše, sušené bylinky, med, medovníky, cukrovinky,
lupienky, jadierká, varená kukurica, syrové korbáčiky, balóniky, hračky - 3 m x 2 m
6,50 EUR
5. ľudovoumelecké výrobky ak predaj je spojený s predvádzaním výroby
- 3m x 2 m
2,50 EUR
6. prezentácia (cestovného ruchu, automobilov a pod.) - 5 m x 2 m
4,00 EUR
7. nábytok, koberec - 5m x 2m
7,50 EUR
8. uloženie zásob tovaru, umiestnenie motorového vozidla
1,50 EUR
9. lunaparku
9.1 kolotoča veľkého (5m x 5m)
3,50 EUR
9.2 kolotoča malého (3m x 3m)
5,50 EUR
9.3 centrifugy, spidermana, autodromu, adrenalínových atrakcií (5m x 2m) 14,00 EUR
9.4 strelnice (5m x 2m)
3,00 EUR
9.5 herne, krúžkov a iných malých atrakcií (5m x 2m)
2,50 EUR
9.6 cirkusu
0,25 EUR
i) za ostatný záber verejného priestranstva neuvedený v písm. a) až h)

1,00 EUR“

2. § 10 vrátane nadpisu znie:
„§ 10
Oslobodenie od dane
1. Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa neplatí za :
a) kultúrne, športové a iné spoločenské podujatie (zbieranie podpisov na petičné hárky,
volebná kampaň a pod.) usporiadané 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) prevádzanie ľudovoumeleckých výrobkov bez predaja
g) za umiestnenie reklamnej stavby, ktorej funkciou je šírenie navigačných a iných
informácií a ktorá slúži na verejnoprospešné účely nekomerčného charakteru
h) za umiestnenie nabíjacích staníc pre elektromobily
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 ZŤPS, osvedčenia o evidencii motorového vozidla, certifikátu nabíjacieho
zariadenia na elektromobily a súhlasu mesta na jeho uloženie na verejnom priestranstve.“
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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 12.12.2016

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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