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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ
č. 10/2019
O MIESTNEJ DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Obec Dunajská Lužná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“)
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva,
a to v nasledujúcom znení:
Článok I
Základné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
rozhodlo, že
v nadväznosti na § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 01. januára
2020 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej
dane ( ďalej len „dane“) za užívanie verejného priestranstva na území obce Dunajská
Lužná.
(3) Správcom dane je Obec Dunajská Lužná.
Článok II
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
(komunikácie, námestia, parky, ihriská a chodníky). Na území obce Dunajská Lužná na
účely dane za užívanie verejného priestranstva, verejnými priestranstvami sú:
pozemky, na ktorých sú miestne komunikácie, chodníky, cestná zeleň, verejná zeleň,
parky, námestia, ihriská, verejne prístupné detské ihriská obce a trhové miesta na
uliciach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia a je jeho
neoddeliteľnou súčasťou.
(3) Verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia nie sú
pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie letnej terasy, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, umiestnenie rozkopávky a podobne. Osobitným užívaním
verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti
s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
Článok III
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
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Článok IV
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je
a) výmera užívaného verejného priestranstva - v m2,
b) v prípade uvedenom v článku V, písm. d) a písm. f) – za deň.
Článok V
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Dunajská Lužná sa
stanovuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň takto:
a) zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb a za predajné 2,00€/ m2/deň
zariadenie
b) stoly a trhové stoly (na jeden trhový stôl sa počíta 2 m2)
2,00€/ m2/deň
c) obecný mobiliár na verejnom priestore (predajný pult) záber
priestoru na verejnom priestore
fyzická osoba (FO)
0,50/€/m2/deň
FO podnikateľ a právnická osoba
1,00/€/m2/deň
d) podujatia organizované obcou
1. stan do 9 m2 vrátane - remeselné a domáce výrobky
FO
13,00€/deň
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2. stan do 18 m vrátane - remeselné a domáce výrobky
FO podnikateľ a PO
25,00€/deň
3. stan do 9 m2 vrátane - koláče a nealko nápoje
FO podnikateľ a PO
35,00€/deň
4. stan do 9 m2 vrátane - jedlo, nealko a alko nápoje
FO podnikateľ a PO
70,00€/deň
2
5. stan do 18 m vrátane - jedlo, nealko a alko nápoje
FO podnikateľ a PO
100,00€/deň
e) Umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu, zariadenia pre
stavebné a rekonštrukčné práce, zabezpečovacie zariadenia pri
padaní omietky
pre FO
0,40€/m2/deň
pre PO
0,90€/m2/deň
f) lunaparky, cirkus, iné atrakcie
50,00€/deň
g) výkopové práce – umiestnenie výkopového materiálu v lehote
pre FO
do 14 dní
0,20€/m2/deň
do 1 mesiaca
0,50€/ m2/deň
viac ako 1 mesiac, najviac však
2,00€/m2/deň
3 mesiace
pre FO podnikateľa a PO do 14 dní
1,00 €/m2/deň
do 1 mesiaca
1,50€/m2/deň
viac ako 1 mesiac, najviac však
2,00 €/m2/deň
3 mesiace
h) letné terasy
0,50€/m2/deň
i) ostatné spôsoby užívania verejného priestranstva v obci (zabratie
zelene, chodníka alebo iného verejného priestranstva, ...)
pre FO
0,50€/m2/deň
pre FO podnikateľa a PO
1,00€/m2/deň
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Článok VI
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane písomne, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, kde uvedie m2 a
predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva.
(2) V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
b) právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ - názov alebo obchodné meno, sídlo a
identifikačné číslo,
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť plochy užívania
verejného priestranstva v m2.
(3) Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
(1) Ostatné vzťahy neupravené týmto Všeobecne záväzným nariadením obce sa riadia
najmä zákonom č. 582/2004 Z. z., ako aj inými príslušnými právnymi predpismi platnými
na území Slovenskej republiky. Týmto Všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté
ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov a osobitných predpisov.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015
o miestnych daniach a poplatku v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016
a v znení Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2019,
(3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

Štefan Jurčík
starosta obce
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Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dunajská Lužná č. 10/2019, o miestnej dani za
využívanie verejného priestranstva

Za verejné priestranstva sa považujú pozemky, na ktorých sú miestne komunikácie,
chodníky, cestná zeleň, verejná zeleň, parky, námestia, ihriská a trhové miesta na
nasledovných uliciach:
Agátová ulica

časť komunikácie v správe jej vlastníkov

Brezová ulica
Čerešňová ulica
Dlhá ulica

časť komunikácie v správe jej vlastníkov

Dunajská ulica
Fialková ulica
Jarná ulica
Javorová ulica
Kováčska ulica
Krajná ulica

časť komunikácie v správe jej vlastníkov

Krátka ulica
Krížna ulica
Kvetná ulica
Kvetoslavovská ulica
Letná ulica
Malinová ulica
Mariánska ulica
Morušová ulica
Námestie sv. Martina
Okružná ulica
Pekárenská ulica
Podnikateľská ulica
Poľná ulica
Pri hrádzi
Pri jame
Pri kniežacích mohylách

časť komunikácie v správe jej vlastníkov

Rekreačná ulica
Sadová ulica

časť komunikácie v správe jej vlastníkov

Slnečná ulica
Smreková ulica
Spojná ulica
Stromová ulica
Šalviová ulica

časť komunikácie v správe jej vlastníkov

Školská ulica

časť komunikácie v správe jej vlastníkov

Športová ulica
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Štefánikov park
Tehelná ulica
Tichá ulica
Vodárenská ulica
Záhradná ulica

časť komunikácie v správe jej vlastníkov

Zámočnícka ulica
Zdravotnícka ulica
Zelená ulica

Osobitne námestia, priestranstvá a detské ihriská:
Ihrisko Jama
parc. KNC č. 1147/6 a 1147/1, k. ú. Jánošíková
Námestie sv. Martina

parc. KNC č. 214/1, k. ú. Nové Košariská

Park M. R. Štefánika

parc. KNC č. 214/1, k. ú. Nové Košariská

Plocha pred MKS

parc. KNC č. 139/3, k. ú. Nové Košariská

Plocha za lurdskou jaskyňou

parc. KNC č. 166/1, k. ú. Jánošíková

Detské ihrisko

parc. KNC č. 151/4, k. ú. Nová Lipnica

Detské ihrisko

parc. KNC č. 126/15, k. ú. Jánošíková
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Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dunajská Lužná č. 10/2019, o miestnej dani za
využívanie verejného priestranstva

Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská č. 7, 900 42 Dunajská Lužná
Žiadosť o rozkopávku/ zaujatie VP v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. (Úplné
znenie zákona č. 55/1984 Zb. o vykonaní výkopových prác) o pozemných komunikáciách
a určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie na území Dunajskej Lužnej do
pôvodného stavu, alebo v zmysle VZN č. 10/2019 o miestnej dani za využívanie
verejného priestranstva – zaujatie verejného priestranstva uloženie výkopového
materiálu.
Žiadateľ (FO):
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Dôvod rozkopávky:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Na ulici: ................................................................ pred domom č. : ..........................................
Parcela č. : .................................................katastr. úz. : .........................................................
V čase od: ..................................................... do ......................................................................
S konečnou úpravou do: ............................................................................................................

výkopok

rozkopávka

Verejné priestranstvo bude narušené nasledovne:
Vozovka
Chodník
Šírka [m]
šírka [m]
druh
druh
dĺžka [m]
dĺžka [m]
úpravy
úpravy
2
2
výmera [m ]
výmera [m ]

šírka [m], dĺžka [m],
výmera[m2]

šírka [m], dĺžka [m], výmera
[m2]

Iné
šírka [m]
dĺžka [m]
výmera [m2]

Druh
úpravy

šírka [m], dĺžka [m], výmera
[m2]

pristavený kontajner

Súčasne žiadame o zaujatie verejného priestranstva, obmedzenie miestnej komunikácie
k tejto rozkopávke v čase od : ..................................... do: ...............................................
Za uvedenie miestnej komunikácie do pôvodného stavu bude
zodpovedný
Úprava asfaltovaním, úprava
majster na oprave - zhotoviteľ *
zelene
Meno a priezvisko
Adresa:
Č. tel.:
*) nevyplňuje sa, ak je žiadateľ súčasne aj zhotoviteľom - v tom prípade je žiadateľ priamo
zodpovedný za uvedenie MK do pôvodného stavu (pokračovanie na druhej strane)
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Poplatky FO (fyzická osoba – občan):
Rozkopávka - podľa položky č. 85 písm. a) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v základnej
výške 80 EUR + uloženie výkopového materiálu podľa platného VZN 5/2015 od 0,20 –
2€ (v závislosti od počtu dní) a poplatok za iné Zaujatie ver. priestranstva – podľa
VZN č. 5/2015 § 12, bod g) o miestnych daniach - 0,50€/m2/deň (napr. predajný
stánok, kontajner, umiestnenie reklamného pútača... atď)
Prílohy:
* situačný výkres (so zakreslením do katastrálnej mapy) – ktorý obsahuje vyznačenie
umiestnenia výkopu – rozkopávky, umiestnenia zariadenia na danom/ konkrétnom
pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami (uviesť aj parcelné čísla
pozemkov týkajúcich sa rozkopávky/ zaujatie VP)
* projektovú dokumentáciu/ fotodokumentáciu/ nákresy/ vizualizáciu vrátane technickej
správy k rozkopávke/ prípojke (plyn, voda, kanalizácia, káblová TV atď.), so zakreslením
trasy napojenia a zakreslením osadenia danej prípojky prípadne osadenia predajného
stánku, kontajneru atď.
* súhlasné stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy – hlavne k prípojkám
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Príloha č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dunajská Lužná č. 10/2019, o miestnej dani za
využívanie verejného priestranstva

Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská č. 7, 900 42 Dunajská Lužná
Žiadosť o rozkopávku/ zaujatie VP v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. (Úplné
znenie zákona č. 55/1984 Zb. o vykonaní výkopových prác) o pozemných komunikáciách
a určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie/ VP na území Dunajskej Lužnej
do pôvodného stavu, alebo v zmysle VZN č. 10/2019 o miestnej dani za využívanie
verejného priestranstva – zaujatie verejného priestranstva.
Žiadateľ (FO podnikateľ a PO):
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Dôvod rozkopávky/ zaujatia VP: .............................................................................................
....................................................................................................................................................
Na ulici: ............................................................... pred domom č. : ...........................................
Parcela č. : ..................................................katastr. úz. : ........................................................
V čase od: ..................................................... do ......................................................................
S konečnou úpravou do: ............................................................................................................

výkopok

rozkopávka

Verejné priestranstvo bude narušené nasledovne:
Vozovka
Chodník
Šírka [m]
šírka [m]
druh
druh
dĺžka [m]
dĺžka [m]
úpravy
úpravy
výmera [m2]
výmera [m2]

šírka [m], dĺžka [m],
výmera[m2]

šírka [m], dĺžka [m], výmera
[m2]

Iné
šírka [m]
dĺžka [m]
výmera [m2]

Druh
úpravy

šírka [m], dĺžka [m], výmera
[m2]

pristavený kontajner

Súčasne žiadame o zaujatie verejného priestranstva, obmedzenie miestnej
komunikácie/ verejného priestranstva v čase od : ...........................
do:
........................................
Za uvedenie miestnej komunikácie/ VP do pôvodného stavu bude
zodpovedný
Úprava asfaltovaním, úprava
majster na oprave - zhotoviteľ *
zelene
Meno a priezvisko
Adresa:
Č. tel.:
*) nevyplňuje sa, ak je žiadateľ súčasne aj zhotoviteľom - v tom prípade je žiadateľ priamo
zodpovedný za uvedenie MK/ VP do pôvodného stavu (pokračovanie na druhej strane)
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Poplatky PO (právnická osoba):
Rozkopávka/ Zaujatie verejného priestranstva (VP) - podľa položky č. 82 písm. a)
Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov v základnej výške 80 EUR + poplatok za uloženie výkopového
materiálu – podľa VZN č. 5/2015 § 11, písm. e) bod 2. o miestnych daniach nasledovne:
pre PO do 14 dní 1,00 €/m2/ deň
do 1 mesiac 1,50 €/ m2/ deň
viac ako 1 mesiac, najviac však na 3 mesiace 2 €/m2/ deň
a iné zaujatie ver. priestranstva (VP) – podľa VZN č. 5/2015 § 11, bod g) o miestnych
daniach - 1,00€/m2/deň (predajný stánok, promo aktivity, reklamný pútač...atď)
Prílohy:
* 2x situačný výkres (so zakreslením do katastrálnej mapy) – ktorý obsahuje vyznačenie
umiestnenia výkopu – rozkopávky/ zaujatie VP na danom/ konkrétnom pozemku vrátane
odstupov od hraníc so susednými pozemkami (uviesť aj parcelné čísla pozemkov
týkajúcich sa rozkopávky/ zaujatia VP)
* 1x LV ku konkrétnym pozemkom
* projektovú dokumentáciu/ fotodokumentáciu vrátane technickej správy k rozkopávke/
prípojke (plyn, voda, kanalizácia, káblová TV atď.), so zakreslením trasy napojenia
a zakreslením osadenia danej prípojky, v prípade zaujatia VP nákres stánku/ pútača, rekl.
zariadenia, ktoré sa bude umiestňovať aj s uvedením rozmerov prípadne fotodokumentáciu
* súhlasné stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy – hlavne k prípojkám
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