MESTO DUNAJSKÁ STREDA
____________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2020 zo dňa 8.
decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 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 08.12.2020
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 20.11.2020
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej
stránke mesta dňa 14.12.2020
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2021

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. 20/2020 zo dňa 8. decembra
2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 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. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o
dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
na území mesta Dunajská Streda sa mení a dopĺňa takto:
1. § 17 znie:
„§ 17
Oslobodenie od dane z nehnuteľností
1. Od dane z pozemkov sú zo zákona oslobodené 1)
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce,
b) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na
vykonávanie náboženských obradov,
c) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov
slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie
odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov,
d) pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení
poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť,
e) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
2. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
c) stožiare rozvodu elektrickej energie,
d) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
g) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby
staršie ako 80 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
h) pozemky vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.
3. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb

a) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb počnúc zdaňovacím obdobím,
v ktorom dovŕšia 80 rokov veku, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) na garáže vo vlastníctve fyzických osôb počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dovŕšia
80 rokov veku, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
c) garáže vo vlastníctve držiteľov preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. Oslobodenie sa vzťahuje len
na 1 garáž,
d) na stavby a byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie po
živelnej pohrome a to na čas počas uskutočnenia rekonštrukcie, najviac však na dobu 12
mesiacov,
e) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na podnikanie,
f) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
4. Podmienkou oslobodenia podľa ods. 3 písm. d) je, že daňovník predloží správcovi dane
a) právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu stavby, ktoré bolo vydané do 90 dní odo
dňa udalosti, ktorá je dôvodom na uskutočnenie rekonštrukcie stavby,
b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na rekonštrukciu stavby,
c) kópiu ohlásenia začatia stavebných prác potvrdený príslušným stavebným úradom.
5. Správca dane určuje, že daňovník môže uplatniť oslobodenie podľa ods. 1 a 3 u správcu dane
najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
6. Na oslobodenie z dôvodu veku daňovníka správca dane prihliada bez podania žiadosti
daňovníkom.“
2. § 18 znie:
„§ 18
Zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane poskytuje zníženie dane fyzickým osobám počnúc zdaňovacím obdobím,
v ktorom dovŕšia 70 rokov veku do konca zdaňovacieho obdobia v ktorom dovŕšia 79 rokov
veku:
a) vo výške 50% na pozemky v ich vlastníctve, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú
potrebu,
b) vo výške 50% z garáží v ich vlastníctve, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na
ich dopravu. Zníženie sa vzťahuje len na 1 garáž.
2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb
a) 10 % na stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním, ktoré slúžia školám, školským
zariadeniam, zdravotníckym zariadeniam.

3. Správca dane určuje, že daňovník môže uplatniť oslobodenie a zníženie dane podľa ods. 1 a 2
u správcu dane najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Na oslobodenie z dôvodu veku
daňovníka správca dane prihliada bez podania žiadosti daňovníkom.“
II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

V Dunajskej Strede, 14.12.2020

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

1)

§ 17 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

