
N a r i a d e n i e 
               
                Mestského zastupiteľstva v Senci  o miestnych poplatkoch 
 
 
 
 
  
 
     Mestské zastupiteľstvo mesta Senec  podľa § 6 a §  4 ods.3 písm. c/  zákona č. 
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v znení zák č. 544/l990 Zb. o 
miestnych  poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva        
 
 
 
                  Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 / 2001  o miestnych poplatkoch 
 
 
                                                             ČASŤ   I. 
         
                                               ÚVODNÉ   USTANOVENIE 
 
                                                               Článok  l 
 
     Účelom tohoto nariadenia je ustanoviť druhy miestnych poplatkov, jednotlivé sadzby 
poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov, ďalej ustanovuje ohlasovaciu 
povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti , splatnosť poplatkov , úľavy a 
oslobodenia od platenia poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatkov a ďaľšie 
náležitosti vyberania miestnych poplatkov na území mesta  Senec. 
 
 
                                                               ČASŤ   II. 
      
                                              ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE 
                                   
              
                                                                Článok  2 
        
                                                     DRUHY  POPLATKOV 
 
Mesto Senec vyberá tieto miestne poplatky  /ďalej len „poplatky“/ : 
 
l.   poplatok za užívanie verejného priestranstva 
2.  poplatok za ubytovaciu kapacitu 
3.  poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt 
4.  poplatok za psa 
5.  poplatok zo vstupného 
6.  poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 
7.  poplatok z reklamy 



8. poplatok za zábavné hracie prístroje 
9. poplatok za predajné automaty 
 
 
Pre vyberanie jednotlivých druhov poplatkov sa určujú nasledovné zóny mesta : 
 
Zóna  A : Bernolákova, časť Bratislavskej /po Pezinskú/, Hollého, Hurbanova, J.Jesenského,          
Kollárova, Krátka, Lichnerova, Mierové námestie, Mäsiarska, Námestie A.Molnára, Námestie 
l.mája, Rybárska , SNP, Šafárikova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Turecká, Vajanského, 
Vodná, Železničná                                                                                         
 
Zóna B  :  A. Sládkoviča, Baničova, B. Bartóka, Boldocká, časť Bratislavskej /zbytok/, 
Dúhova, E.B.Lukáča, Fándlyho, Farské námestie, Fr. Kráľa, Fučíkova, Gagarinova, Hečkova, 
Hviezdoslavova, Chalupkova, Inovecká, J.Smreka, Jarná, Jasná, Jánošíkova, J.G.Tajovského, 
Kalinčiakova, Košická, Kvetná, Kysucká, Letná, Liptovská, Lúčna, Ľ.Fullu, Mlynská, 
Moyzesova, Novomeského, Oravská, Pezinská, Pivničná, Považská,Pribinova,, Priemyselná, 
Robotnícka, Rosná, Slnečná, Sokolská, Svätoplukova, Športová, Tehelná, Trnavská, 
Vinohradnícka, Vrbenského, Zahradnícka, Zemplínska, Žarnovova , Žitavská 
 
Zóna C  :    Červený Majer,  Horný Dvor,  Nitrianska,  Poľná,  Svätý Martin,  Šamorínska  
 
 
 
                                                     ČASŤ   III. 
 
 
                                                        Článok 3 
 
                          Poplatok za užívanie verejného priestranstva  - §  2 
 
 
l.  Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného 
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb : 
     a/ predajného zariadenia pred riadnou prevádzkou a vykonávanie ambulantného predaja na 
trhovom                                                                                                                                                              
         mieste povolenom mestom Senec,, 
     b/ sezónneho záhradného sedenia slúžiaceho na poskytovanie pohostinských služieb pred 
riadnou                                                                                                                                                                                       
         prevádzkou   povolenou mestom Senec, 
 
a umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných 
atrakcií, umiestnenie skládky, prenosných reklamných zariadení, trvalé parkovanie vozidla 
mimo stráženého parkoviska. 
 
2. Verejným priestranstvom pre účely tohoto všeobecne záväzného nariadenia sú najmä cesty, 
miestne komunikácie, chodníky, námestia, trhovisko,všetky zelene, sady, verejné porasty, 
všetky verejne prístupné pozemky, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a 
právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo užívania. V pochybnostiach je 
Mestský úrad v Senci oprávnený posúdiť a rozhodnúť, či v spornom prípade ide o verejné 
priestranstvo mesta Senec. 



 
3.  Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru 
z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo 
fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom /napr. motorové vozidlo, vrak motorového 
vozidla, obytný príves/ na tom istom mieste.  
 
4. Poplatok sa neplatí:  
 
a./ za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo 
akciu,                                                                                                 
     ktorej  celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné  účely     
b./ za predajné zariadenie určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na 
verejnom 
     priestranstve vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie                     
                                                      -   3    - 
 
 
5. Ohlasovacia povinnosť – poplatník je povinný vopred nahlásiť písomne Mestskému úradu 
v Senci začatie užívania verejného priestranstva a požiadať o súhlas na takéto užívanie. 
Nesplnenie si tejto               
povinnosti sa považuje za neoprávnené zabratie verejného priestranstva . Poplatník je ďalej 
povinný oznámiť, že sa užívanie verejného priestranstva skončilo, zariadenie bolo odstránené 
a priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 
 
6. Sadzba poplatku za užívanie verejného priestranstva je uvedená v prílohe č. l. tohoto 
nariadenia. Poplatok je stanovený dennou,týždennou, mesačnou a ročnou paušálnou sumou 
alebo jednorázovou sumou.  Výpočet poplatku určuje  Mestský úrad v Senci a to: za každý aj 
neúplný m² ako aj za každý aj započatý kalendárny deň. Poplatok sa platí až do dňa, kedy 
užívateľ verejného priestranstva oznámil ukončenie činnosti a odstránenie príslušného 
zariadenia s uvedením verejného priestranstva do pôvodného stavu.  
 
 
 
                                                        Článok  4 
 
                               Poplatok za ubytovaciu kapacitu  - § 4 
 
 
l. Poplatok za ubytovaciu kapaciu platí právnická a fyzická osoba, ktorá vlastní rekreačné 
alebo školiace zariadenie, alebo má k nemu právo hospodárenia . 
 
2. Sadzba poplatku je ročne 200,- Sk za každé lôžko bez ohľadu na jeho využitie. 
 
3. Poplatok sa neplatí : 
 
    a./  za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch 
 
    b./ za ložka využívané pre školy v prírode, školské zariadenia poskytujúce internátne 
ubytovanie 
 



    c./ za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom 
zárobkovej                          
        činnosti fyzických osôb 
 
    d./ za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia 
 
    e./ za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely 
 
    f./ za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, 
ktoré sú                                                     
         žiakmi základných a stredných škôl 
 
    g./ za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia 
 
4. Poplatník  je povinný v lehote 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti bez vyzvania 
oznámiť Mestskému úradu v Senci, oddeleniu daní a poplatkov, počet lôžok v zariadení 
podliehajúcich poplatu a nahlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na poplatkovú povinnosť. 
 
5. V prípadoch hotelov, motelov a botelov je poplatník povinný preukázať hodnoverný doklad 
preukazujúci charakter a zaradenie ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou právnou 
úpravou. 
 
 
                                                     -   4   - 
 
6. V prípadoch opráv a rekonštrukcie objektov /zariadenia/ je poplatník povinný písomne 
oznámiť Mestskému úradu v Senci, oddelenie daní a poplatkov, pred začiatkom realizácie 
opráv, resp. rekonštrukcie, určiť druh a obdobie, doložiť stavebné povolenie, prípadne 
ohlásenie drobných  stavebných úprav. 
 
7. Poplatník je povinný  viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly – „Knihu 
ubytovaných“. 
 
8. Poplatok  je splatný jednorázovo a to  do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
 
 
                                                                                           
                                                     Článok  5. 
 
 
                     Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt  - §  5 
 
 
l. Poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne zdržuje na 
mieste sústredeného cestovného ruchu za účelom rekreácie. 
 
2. Poplatok neplatí : 
    a./ nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP/S  /zdravotne ťažko postihnutý  
         so sprievodcom/ a ich sprievodcovia, 
 



    b./ vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v obci, jeho manželka 
/manžel/, .  . . 
          príbuzný v priamom  rade, súrodenec a manžel /manželka/ týchto osôb a ich deti 
 
    c./ osoba do l8 rokov veku, 
 
    d./ príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky /manžela/ a 
manželia   
         týchto osôb a deti, 
 
    e./ osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu 
rokov,    
         osoba, na ktorú patria prídavky na deti /výchovné/, vojak v základnej službe a osoba, 
ktorá                                    
         vykonáva  civilnú službu. 
 
3. Poplatok v stanovenej výške pre mesto Senec vyberá a ručí zaň právnická a fyzická osoba, 
ktorá poskytla prechodné ubytovanie. 
 
4. Sadzba poplatku sa stanovuje 13,- Sk  za osobu a deň. Deň príchodu a odchodu sa do doby 
pobytu        nezapočítavajú. 
 
5. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá pre mesto Senec  vyberá a ručí za poplatok 
v stavnovenej výške je povinná  predložiť vyučtovanie : 
 
    a /  do l5 dní po skončení letnej turistickej sezóny pri sezónnej prevádzke 
    b /  pri celoročnej prevádzke – štvrťročne do l5. nasledujúceho mesiaca 
 
 
 
 
 
                                                -   5  - 
 
                                             Článok  6 
 
                                      Poplatok za psa  - §  7 
 
1.  Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 
 
2. Poplatok za psa platí právnická a fyzická osoba, ktorá je vlastníkom psa a má trvalý pobyt a 
sídlo   v Senci. 
 
3. Poplatok sa neplatí za psa :  
    a /  ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá osoba, 
    b/  dôchodca s príjmami na hranici životného minima                                    
    c/  bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S    / zdravotne ťažko  
         postihnutý so sprievodcom/  a držiteľ preukazu  ZŤP / zdravotne  ťažko postihnutý/ 
    d/  osamelý dôchodca, ktorého jediným príjmom je dôchodok      
 



4. Sadzba poplatku za jedného psa  : 
         a./ fyzická osoba: 
              1 /   v rodinnom dome  :                                                             200,- Sk ročne 
              2/  v bytovom dome : - trpasličie ,malé, stredné plemená          500,- Sk ročne 
                                                 - veľké a obrovské plemená                  1.000,- Sk ročne 
                    /zoznam  jednotlivých plemien /- príloha č.2 
 
           b./ právnická osoba, podnikateľ      l.000,- Sk ročne 
 
5. Sadzba poplatku za druhého a ďaľšieho psa sa zvyšuje o 50 % základnej sadzby. 

 
6. Vlastník psa  je povinný podať priznanie k poplatku za psa dňom vzniku poplatkovej 
povinnosti, t.j.                                                                                 
    po dovŕšení 6 mesiacov veku psa na oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu v Senci. 
 
7. Poplatok je splatný jednorázovo a to do l5 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
 
 
                                                 Článok   7 
 
                                  Poplatok zo vstupného   -  §  8 
 
 
l /  Poplatok zo vstupného sa platí z vybraného vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, 
ako je tanečná zábava, ľudová veselica, estráda, koncert a pod.                                                                                  
 
2/  Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporiadúva / usporiadateľ/. 
 
3/  Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadania akcie , zaregistrovať  
vstupenky na Mestskom úrade v Senci. Predaj neregistrovaných vstupeniek sa posudzuje ako 
nesplnenie si ohlasovacej povinnosti. Po ukončení  akcie/í  je usporiadateľ povinný predložiť 
vyučtovanie :  
 
     a/  pri jednorázovej akcii do l5 dní po ukončení akcie 
     b/  opakované akcie, mesačne, vždy do l5. nasledujúceho mesiaca 
 
4/  Poplatok sa  neplatí zo vstupného na športovú akciu, kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je 
určený  na charitatívne a verejnoprospešné účely. 
                                                    -  6  - 
 
 
5/  Sadzba poplatku :  a./  20 %  z vybraného vstupného na  burzy, príležitostné trhy,    
                                    b./  10 %  z vybraného vstupného  kultúrne a zábavné akcie 
                                    c./ 10 %  z vybraného vstupného z filmových predstavení, koncertov 
vážnej                                                   
                                                    hudby, umelecké výstavy, vedecko-informatívne prednášky 
6/ Bod c./  poplatok sa nevzťahuje na akcie organizované v rámci  MsÚ Senec.  
 
              
                                              Článok   8 



 
 
             Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov  - §  9 
 
 
l /  Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov sa platí z predaja výrobkov, 
ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. 
 
2 / Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, 
ubytovacie alebo iné pohostinské služby, v rámci ktorých predáva výrobky  uvedené v odst. l . 
 
3 / Sadzba poplatku je 10%  ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. Predajnou cenou je 
cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej alebo právnickej osobe uvedenej v ods. 2 . 
 
4 / Právnická a fyzická osoba je povinná preukázať sa požadovanou preukaznou evidenciou 
týchto príjmov správcovi poplatku Mestskému úradu v Senci, oddeleniu daní a poplatkov. 
 
5/ Poplatková povinnosť vzniká dňom začatia predaja.  Poplatník je povinný podať 
vyučtovanie /priznanie/ do konca nasledujúceho mesiaca po ukončení príslušného štvrťroka. 
 
6 /  Poplatok je splatný do l5 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
 
 
                                              Článok    9 
 
                                Poplatok z reklamy   -  §  10 a 
 
 
l /  Poplatok z reklamy sa platí za :    a /  písomné 
                                                            b / obrazové 
                                                            c /  svetelné     
                                                            d /  zvukové 
                                                            e /  figurálne /trojrozmerné/ 
propagačné oznamy /ďalej len „reklamy“ / umiestnené alebo uskutočňované v meste na 
verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach: na budovách, stavbách, 
plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných  z verejných 
priestranstiev, na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy. 
 
2 /  Poplatok sa neplatí : 
  
a./ z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu 
životného       prostredia a ochranu prírody, 
                                             
                                                       -   7   - 
 
 
b./ z reklám propagujúcich vlastný podnik /prevádzku/, ak sú umiestnené na a vo vnútri 
objektov a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická 
alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je 
predmetom reklamy , 



c./ z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane. 
 
3 /  Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v odseku l   
umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich. 
 
4 /  Sadzba poplatku z reklamy je  : 
 
a. / 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v ostatných 

prípadoch     4,- Sk za každý aj neúplný m² plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej 
reklamy sa považuje plocha, ktorá ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším 
obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny 
pravouhlo zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy, 

     
 b. /  5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu, 
 
 c./  5% dohodnutej odmeny, ak sa fígurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami, 
 
d. /  15% z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu /napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú/ 
 
 
5 /  Poplatník je povinný viesť oddelene evedenciu príjmov z dohodnutej ceny a odmeny za 
reklamu. 
 
 
6/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo k jej 
uskutočňovaniu. Priznanie k poplatku z reklamy je poplatník povinný podať do l5 dní po 
ukončení príslušného štrťroka, v prípade krátkodobých reklám do l0 dní po ukončení 
príslušného mesiaca. Poplatok je splatný do l5 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
 
 
                                             Článok     10 
 
                    Poplatok za zábavné hracie prístroje  - §  10 b 
 
 
l  /  Poplatok  sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov 
na zábavné hry /ďalej  len „zábavné hracie prístroje“ /, do ktorých sa na začatie a 
pokračovanie hry vkladajú mince alebo bankovky  v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, 
pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru. 
 
2 / Poplatok  platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo 
prevádzkuje. 
 
3 / Sadzba poplatku je 20.000,-Sk ročne  za jeden zábavný hrací prístroj 
 
4 / Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja 
v priestoroch prístupných verejnosti. 
 
 
 



 
                                                      -  8  - 
 

 
                                                 Článok   11   
 
                           Poplatok za predajné automaty  -  §  10 c 
 
l / Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov /ďalej len „predajné automaty“/ , 
ktoré po vložení príslušného množstva mincí v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo 
platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar . 
 
2 / Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo 
prevádzkuje. 
 
3 / Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce: 
        a / výlučne lístky hromadnej dopravy, 
        b/ potraviny s výnimkou alkoholických nápojov  a tabakových výrobkov, 
        c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb 
 
4 / Sadzba poplatku je l.000,- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného 
tovaru najviac l0 druhov tovaru a  2.000,- Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi 
tovaru. Sadzba poplatku sa zvýši na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje 
tabakové výrobky  alebo alkoholické nápoje. 
 
5 / Poplatková  povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom 
priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného 
priestranstva v obci. 
 
6 / Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto 
údajov: 
     a./ názov firmy, resp. meno podnikateľa, 
     b./ adresa, 
     c./ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.  
  
 
 
 
                                          ČASŤ    IV. 
 
                             ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
 
                                          Článok  12 
 
                                 Spoločné  a záverečné ustanovenia 
 
 
1 /  Správu poplatkov vykonáva Mesto Senec prostredníctvom Mestského úradu v Senci. 
 



2 / Právnická a fyzická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 
l5 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku pokiaľ nie je v tomto 
VZN ustanovené inak. Ak poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť alebo ak nevedie 
evidenciu v zmysle tohoto nariadenia, je možné mu vyrúbiť pokutu až do výšky 1.000.000,- 
Sk  
 
3 /  V prípade porušenia povinností, fyzickými alebo právnickými osobami, vyplývajúcich 
z tohoto VZN sa bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov. 
 
                                                     -  9  - 
 
4 / Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho 
roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov. 
 
5 /  Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, môže Mesto Senec tieto 
zvýšiť  o 50 %. 
        
6 / Vyrúbené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.    
 
 
6 / Ruší s VZN  č. 9    a všetky dodatky o miestnych poplatkoch v meste Senec. 
 
7/  Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci dňa  
28.6.2001. 
 
 
     Nadobúda účinnosť l5-tym dňom po schválení a vyvesení na úradnej tabuli a platí na 
celom území mesta Senec , článok 6 – Poplatok za psa - § 7  platí od l.januára  2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Jozef  E l š í k 
                                                                                        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1      

      
stánky, kiosky, sam. ohrady, 
prístrešky 

     

zariadenie na poskytovanie služieb paušál do l0m2  12.500,-/rok   
 nad paušál m2/deň 5,-Sk/m2/deň    
 stoly 200,- Sk/mesiac  1.500,-Sk/rok   
          m2/deň -
jednoráz. 

 20,-Sk/deň/m2    

záhradné sedenie /pred prevádzkou      
celé mesto m2/ deň 5,-Sk/m2/deň    

      
skládky stav.materiálu a iného mat.      
stav.zariadenie  /podľa zón mesta / m2/deň-podľa zón 

A,B,C 
5,- / 3,- / 2,- Sk    

      
lunaparky, cirkus, iné atrakcie deň  1.000,- Sk    

      
umiestnenie reklamného zariadenia      
pútača paušál/rok podľa zón  1500,-/800,-/300,   

 príležitostne m2/deň 200,-/100,-/50,-    
      

parkovanie      
                - krátkodobé státie  osob.vozidlo/hod. 5,- Sk/hod.    

      
      trvalé pri sídliskách v meste vozidlo / ročne  4.000,-Sk/rok   

      
      vyhradené na parkoviskách      
                v meste vozidlo / ročne  10.000,-Sk/rok   

      
Slnečné jazerá        
Predajné stánky - sezóna m2/ mes.-sezóna       300,- Sk    
                          - mimosezóna práv.os. - m2/mes.          50,-Sk   

 



 
 fyz.os.  - m2/mes.          30,- Sk   

Stoly    - sezóna deň       100,- Sk    
            -mimosezóna deň         50,- Sk    
Lunaparky  deň       500,- Sk    

 mesiac  15.000,-Sk    
      

Využívanie vodnej plochy deň    5.000,-  Sk    
      

Jednorázové reklamné akcie     20.000,- Sk   
Jednorázové kultúrne akcie      5.000,- Sk   
Umiestnenie reklamného pútača rok     5.000,- Sk   

      
Trhy  - mesto  stánky m2/deň          50,- Sk    

      
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 
 
Trpasličie plemená :  Bichon Frisé, Čivava, Čínsky naháč, Miniatúrny jazvečík, Taliansky 
chrtík, Papilon, Pekingský palácový psík, Pomeranian, Toy pudel, Yorkšírsky teriér, 
 
Malé plemená :  
 
Basenji, Bígel, Bedlingtonský teriér, Borderteriér, Bostonský teriér, Kernteriér, Kavalier King 
Charles španiel, Jazvečík, Dandie Dinmont teriér, Foxteriér, Jack Russel teriér, King Charles 
španiel,  Lhasa apso, Maltézky pes, Norfolk/Norwich teriér,  Malý pudel, Mops, Malý bradáč, 
Šiperka, Škótsky teriér, Sealyham teriér, Šeltia, 
 
 
Stredné plemená :  
 
Erdelteriér, Baset, Bradatá kólia, Border kólia, Bulteriér, Anglický buldog, Čau-čau, 
Kokeršpaniel, Norsky losí pes, Anglický stavač, Anglický špringeršpaniel, Fínsky špic, 
Plochosrstý retríver, Írsky vodný španiel, Keeshond, Kerský modrý teriér, Samojed, Stredný 
bradáč, Šarpej, Sibírsky hasky,Stafordšírsky bulteriér, Welšský špringeršpaniel,  
 
 
Veľké plemená :  
 
Afgánsky chrt, Barzoj, Flámsky buovier, Boxer, Briad, Bullmastif, Clumber španiel, 
Kučeravosrský retríver, Dalmatín, Doberman, Anglický seter , Nemecký ovčiak, Nemecký 
krátkosrstý stavač, Zlatý retríver, Greyhound, Vižla, Írsky seter, Labrador Retríver, Bobtail, 
Otterhound, Stredný pudel, Rhodezsky ridgeback, Rotvailer, Dlhosrstá kólia, Saluki, 
Weimarský stavač, 
 



 
 
Obrovské plemená :  
 
Bernský salašnícky pes, Bloodhound, Škótsky jelení pes, Nemecká doga, Írsky vlkodav, Akita 
inu, Leonberger, Anglický mastif, Novofundlandský pes ,Pyrenejský horský pes,  Bernardín, 
Veľký Bradáč, 
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