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Mesto Hurbanovo podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) a v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona o obecnom zriadení, § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na vydaní Dodatku č. 2 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 
104 o dani za užívanie verejného priestranstva: 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 104 
o dani za užívanie verejného priestranstva 

 
Dodatok č. 2 

ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 
o dani za užívanie verejného priestranstva 

 
 

Mesto Hurbanovo podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) a v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona o obecnom zriadení, § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo vydaní Dodatku č. 2 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 
o dani za užívanie verejného priestranstva: 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo MZ č. 104 sa mení a dopĺňa takto: 

 
čl. 2 ods. (3) - Predmet dane sa mení a znie: 

 
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, umiestnenie 
stavebného materiálu, umiestnenie skládky, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku 
a iných atrakcií, ambulantný predaj, umiestnenie sklápacej garáže a vyhradenie 
priestoru na trvalé parkovanie vozidla s počtom parkovacích miest do 50% 
vyhradenia z počtu parkovacích miest dotknutého parkoviska, okrem stráženého a 
plateného parkoviska. 

 
čl. 4 Sadzba dane sa mení a znie: 

 
(1) Sadzba dane sa stanovuje v € (eurách) za každý aj neúplný m2 užívaného verejného 

priestranstva a každý aj neúplný deň nasledovne: 
 

1) za umiestnenie zariadenia, ktoré slúži na poskytovanie 
služieb 

0,33 € 

2) za umiestnenie predajného zariadenia na :  
 a) predaj potravín, ovocia, zeleniny, kvetín 0,66 € 
 b) predaj alkoholických nápojov  a tabakových výrob- 

kov 
3,32 € 

 c) predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej 
tvorby 

0,66 € 

 d) predaj ostatných tovarov 1,66 € 
 e)  využívanie verejného priestranstva za účelom 

reklamy (napr. predvádzanie áut, rôznych 
výrobkov 
a pod.) 

1,66 € 

3) za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu 0,07 € 
4) za umiestnenie skládky tuhých palív 0,10 € 
5) za umiestnenie iných skládok (okrem bodu 3) a 4)) 0,13 € 
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6) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných 

atrakcií 
0,07 € 

7) za ambulantný predaj :  
 z osobného a dodávkového automobilu (6m2)  0,83 € 
 z nákladného automobilu (10 m2) 1,00 € 
8) za umiestnenie sklápacej plachtovej garáže (10 m2) 0,042 € 
9) za vyhradenie priestoru na trvalé parkovanie pre jedno 

motorové vozidlo (10 m2) 
0,042 € 

 
(2) Sadzba v bode 8) a 9) sa pre daňovníka – vlastníka motorového vozidla, po 

predložení    preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) znižuje o 70 %. 
(3) Užívanie verejného priestranstva podľa bodov 8) a 9)  je možné len v miestach 

určených Mestom Hurbanovo. 
(4) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa bodov 8) a 9) sa za 

vyhradenie každého ďalšieho priestoru na jednu domácnosť zvyšuje o 100 %. 
 
 

čl. 10 - Záverečné ustanovenie sa dopĺňa o bod (5), ktorý znie: 
 

5) Dodatok č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 104 o dani 
za užívanie verejného priestranstva bol schválený uznesením č. 529/2021-MZ, dňa 

  14. 12.2021 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Peter Závodský 
primátor mesta 

 


