
Mesto Dudince v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z . z. o miestnych daniach a miestom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady     v y d á v a  

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA 

č. 6/2019 

o miestnych daniach 

 

Čl. 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

§1 

1) Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2020 tieto 

miestne dane:  

a) daň za psa,  

b) daň za užívanie verejného priestranstva,  

c) daň za nevýherné hracie prístroje  

 

 

                                                             Čl. 2 

 

                                                    DAŇ ZA PSA 

§1 

 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok: 

- za psa chovaného v rodinnom dome                                                         7 €/rok 

- za psa chovaného v bytovom dome                                                         50 €/rok 

 

 
 

§2 

 

Oslobodenie od dane 

 

1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa, ktorého držiteľom je nevidomá 

osoba, prípadne držiteľ  preukazu ZŤP. Od dane sú oslobodené aj poľovne upotrebiteľné 

psy a psy pochádzajúce z útulku.  

 

 



2) Oslobodenie od dane podľa ods. 1 musí držiteľ psa preukázať do 30 dní od vzniku nároku    

na oslobodenie. 

 

3) Oslobodenie od dane zaniká ak zanikne dôvod, pre ktorý sa povolilo oslobodenie.    

 

 

Čl. 3 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 

§1 

 

Verejné priestranstvá  

 

1)  Verejným priestranstvom Mesta Dudince sú všetky priestranstvá v jeho katastrálnom 

území okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo pri 

ktorých sú fyzické osoby a právnické osoby správcami, alebo časť, ktorú Mesto Dudince 

prenajalo. K nim patria najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, parkoviská, 

mestské parky, záhrady, trávnaté plochy, plochy verejnej zelene, športoviská a pod.  

 

 

§2 

 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto: 

 

a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb                             1,65 €/m2/deň 

/prezentácia služieb a výrobkov, poskytovanie služieb a pod./ 

 

b) umiestnenie stavebného zariadenia                                                   0,16 €/m2/deň 

/lešenia, zariadenie staveniska, skládky stavebného materiálu a pod./ 

 

c) umiestnenie predajného zariadenia                                                   3,31 €/m2/deň 

 

d) zariadenie cirkusu                                                                               0,16 €/m2/deň 

 

e) umiestnenie lunaparku a iných atrakcií                                             0,16 €/m2/ deň 

 

 

§3 

 

Vymedzenie parkovania 

 

1)   Zakazuje sa užívať verejné priestranstvo na parkovanie vozidiel na chodníkoch a všetkých 

zelených plochách. 

 

2)   Pre nákladné automobily, vozidlá na prepravu osôb, poľnohospodárske a stavebné stroje je 

určené parkovacie miesto: 

- priestor pred železničnou stanicou 

 

 



§4 

 

Platenie dane 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná jednorazovo v hotovosti do pokladne na 

MsÚ v Dudinciach pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti.  

 

 

Čl. 4 

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

§1 

 

Sadzba dane 

 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 

a) 100 € - bowling / za jednu dráhu 

b) 100 € - počítačové hry 

c)   50 € - biliard 

d)   50 € - šípky 

e)   50 € - stolný futbal 

f)   50 € - stolný hokej 

 

 

§2 

 

Spôsob identifikácie  

 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje (daňovník), 

je povinná označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na vhodnom a viditeľnom mieste s 

uvedením týchto údajov:  

 

a) označenie prevádzkovateľa,  

 

b) adresa prevádzkovateľa, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby,  

 

c) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, d) výrobné číslo alebo 

evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja.  

 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherný hrací prístroj prevádzkuje, je povinná 

viesť preukaznú evidenciu nevýherných hracích prístrojov, prevádzkovaných na území mesta, 

ktorá obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno a 

miesto podnikania fyzickej osoby, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá nevýherný 

hrací prístroj prevádzkuje, IČO, názov každého nevýherného hracieho prístroja, miesto a dátum 

jeho umiestnenia, dátum začatia prevádzkovania, výrobné číslo, evidenčné číslo a druh 

nevýherného hracieho prístroja. Mesto vykonáva správu dane za nevýherné hracie prístroje, 

ktoré sú prevádzkované na jej území. 

 

 

 

Čl. 5 



 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

 

1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2014 z 13.11.2014. 

2. Na vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia ak toto VZN neustanovuje inak. 

3. Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení 

uznieslo dňa 13.11.2019 uznesením č. 86/2019. 

4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                                                    primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred schválením MsZ:                                                               Po schválení MsZ: 

Vyvesené dňa:  30.10.2019                                                        Vyvesené dňa: 14.11.2019 

Zvesené dňa: 12.11.2019                                                            Zvesené dňa:  29.11.2019 

 

 

 

 


