
 
Dodatok 

k Všeobecne záväznemu nariadeniu MsZ č. 14/2001 o miestnych 
poplatkoch 

 
V súlade so zák.č. 223/2001 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa  zák.č. 544/90 Zb. o miestnych 
poplatkoch , VZN č. 14/2001 o miestnych poplatkoch  v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa mení takto: 
 
Článok 12  znie:   

Článok 12 
Poplatok za  komunálny odpad 

                                                                      § 10 d 
Odsek 1  ) Vznik a zánik poplatkovej povinnosti  
 
1./ Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných     
stavebných odpadov platí  
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý alebo prechodný  pobyt, 
b/ právnická osoba, alebo fyzická osoba–podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny  
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  
mesta, určenú na podnikanie 
c/fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom                                   
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta a slúžiacej na prechodné ubytovanie, 
individuálnu rekreáciu, ako aj záhrada, byt alebo nebytový priestor ( ďalej len poplatník za 
komunálny odpad)  
2./ Platiteľom  poplatku je vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, bytu, nebytového 
priestoru, nehnuteľnosti slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, 
nehnuteľnosti určenej na podnikanie, nachádzajúce sa na území mesta. 
3./ Ak nehnuteľnosti sú v spoluvlastníctve viacerých osôb, platiteľom poplatku je zástupca 
určený spoluvlastníkmi. V prípade zmeny  zástupcu spoluvlastníci  oznámia túto skutočnosť 
najneskôr do 31. 1. kalendárneho roka. Ak spoluvlastníci neoznámia zástupcu  mestu, určí 
platiteľa poplatku mesto. Ak je vlastníkom  štát alebo mesto, platiteľom poplatku je správca. 
Ak nehnuteľnosti uvedené  v bode 2/ sú v nájme alebo v užívaní inej osoby, ako vlastníka, 
platiteľom poplatku je nájomca, alebo užívateľ. 
4./ Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na MsÚ najneskôr do 30 dní od skutočnosti 
rozhodujúcej pre vznik poplatkovej povinnosti. 
5./ Platitelia poplatku sú povinní správcovi poplatku  oznámiť všetky zmeny, ktoré sú 
rozhodné pre správne určenie výšky poplatku  najneskôr do 30 dní, keď táto skutočnosť 
nastala. 
 
Odsek 2 )  Sadzba poplatku na rok 2004 
 
 Sadzby poplatkov s intervalom vývozu l x týždenne, pri bytových domoch  2x týždenne sú: 
 
1./ Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému 
pobytu alebo prechodnému pobytu v meste  vo výške 360,- Sk na osobu, 
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2/   pokiaľ vlastník, alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v meste prihlásený ani k trvalému, ani 
k prechodnému pobytu, stanovuje sa poplatok vo výške 360,- Sk s intervalom vývozu 1x 
mesačne, 
3/  pri nehnuteľnosti slúžiacom na individuálnu rekreáciu v areáli Slnečných jazier je poplatok 
určený paušálom – 840,- Sk na jednu nehnuteľnosť   / pri dvojchate paušál 1.680,- Sk/, 
4/ pri nehnuteľnosti  a byte, alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom 
je právnická osoba  alebo fyzická osoba–podnikateľ podľa priemerného počtu zamestnancov, 
pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad, poplatok činí: 

a/ školy a škôlky bez jedálne  /učitelia, pracovníci/   
                                                           l osoba  =   0,9       ekvivalentnej  hodnoty na obyvateľa, 
      b/ školy a škôlky s jedálňou         l osoba  =   1,5       ekvivalentnej  hodnoty na obyvateľa, 
      c/ školské internáty /počet osôb = počet lôžok + zamestnanca/ 
                                                           l osoba  =   0,6       ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 

d/ zariadenia samostatné ambulancie, lekárne a ostatné zdravotnícke zariadenia 
                                /počet osôb = počet zamestnancov vrátane lekára/ 
                                                      l osoba  =  0,7       ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa,  
e/ obchody s predajom potravín alebo mäsa 
                                                      l zamestnanec = 5,5     ekvivalentov na obyvateľa, 
f/ iné obchody                               l zamestnanec =  3      ekvivalenty  na obyvateľa, 
 
g/ hotely, rekreačné zariadenia slúžiace na rekreáciu a na prechodný pobyt , pohostinstvá, 
jedálne, bufety, nehnuteľnosť slúžiaca na poskytovanie ubytovacích služieb , sociálnych 
služieb /domov opatrovateľskej služby, penzion/BETÁNIA/  
    - hotely a rekreačné zariadenia slúžiace na rekreáciu a na prechodný pobyt 
                                /počet osôb = počet lôžok + počet zamestnancov/ 
                                                      l osoba =     1,5     ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 

          - reštaurácie, kaviarne / Internet cafe, bistrá, bary,  pohostinstvá a jedálne,  
                                /počet osôb = počet  zamestnancov/ 
                                                      l osoba =     5       ekvivalentov hodnoty na obyvateľa, 

 - cukráreň , zmrzlina 
                                                      l zamestnanec =  3      ekvivalenty  na obyvateľa, 

 
    - bufety                /počet osôb = počet zamestnancov/ 
                                                       l osoba =     6     ekvivalentov hodnoty na obyvateľa, 

- nehnuteľnosť  slúžiaca na poskytovanie ubytovacích služieb, sociálnych služieb 
                                /počet osôb = počet lôžok + počet zamestnancov/ 
                                                       l osoba =     1     ekvivalent hodnoty na obyvateľa, 

 
h/ administratíva /verejná správa, banky, poisťovne ,kancelárie, úrady, nadácie a pod./ 
                                 /počet osôb = počet zamestnancov/ 
                                                        l osoba =     0,7    ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 
ch/ kvetinárstva        /počet osôb = počet zamestnancov/ 
                                                        l osoba =      5      ekvivalentov hodnoty na obyvateľa, 
 
i/  trhoviská              /počet osôb = počet trhových miest/  
                                                        l osoba =      2,5    ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 
j/ nehnuteľnosť alebo byt na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb 
    /aj sezónne podľa alikvotnej čiastky/ mimo areálu Slnečných jazier 
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                                 /počet osôb = počet lôžok/ 
                                                       l osoba =      1,5    ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 
k/  priemysel,      poľnohospodárstvo         vrátane       ostatných     činností    neuvedených  
    v predchádzajúcich bodoch 
                                                       l osoba = l zamestnanec 
   - do 50 zamestnancov                 l osoba =      0,7    ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 
   - nad 50 zamestnancov               l osoba =       0,5    ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa. 
    
l/ kaderníctvo, kozmetika 
                                    l osoba =      0,7     ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 
 
m/ pedikúra, manikúra, solárium, fitnes, masér 
                                    l osoba =      0,6     ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 
  
n/ všetky druhy opráv a ostatné vyššie neuvedené služby 
                                    l osoba =      0,7     ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 
o/ sadzba poplatku pri využití verejného priestranstva na ambulantný predaj sa stanovuje 
     paušálom l.800,- Sk. 
 

5/     Výška poplatku za záhrady,  záhradné  chatky a nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu 
   rekreáciu v záhradkárskej osade   

a/ ak   vlastník   záhrady,   alebo    záhradnej  chatky a nehnuteľnosti slúžiace na            
individuálnu   rekreáciu   v záhradkárskej  osade  je  občan prihlásený  k  trvalému  
pobytu  a nevyužíva  ju  na  prenájom,  poplatok je súčasťou miestneho poplatku, 

            b/ ak  vlastník  záhrady,  alebo záhradnej chatky v záhradkárskej osade je občan, ktorý  
       nie je trvalo alebo prechodne prihlásený k pobytu v meste      
                                                      poplatok =     0,5    ekvivalentnej hodnoty na obyvateľa, 

 
6/      Výška poplatku  za bufety a stánky  na Slnečných jazerách sa určuje podľa množstva 
 vyprodukovaného objemu odpadu ako  množstevný zber = cena vývozu x počet vývozu,        
Správcom sa ustanovuje  Správa cestovného ruchu v Senci. 
   
7/     Ak  fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba  bude vykonávať množstevný zber  
/množstevný zber = cena vývozu x počet vývozov/ poplatok sa nevyrubuje platobným 
výmerom, ale sa bude faktúrovať podľa skutočnosti.  
Cena vývozu 110 l a 120 l  nádoby  je:   40,- Sk 
Cena vývozu 1100 l nádoby je:             200,- Sk   
8/    Fyzická osoba – podnikateľ je oslobodená od miestneho poplatku, ak jej miestom 
podnikania je miesto trvalého pobytu, alebo podniká bez prevádzky a neprodukuje odpad. 
Nárok na oslobodenie od miestneho poplatku si fyzická osoba – podnikateľ môže uplatniť 
písomne vo forme čestného prehlásenia. 
 
9/ To či sa u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb podnikajúcich v meste bude 
vyrubený poplatok  podľa bodu 4/alebo  podľa bodu 7/ sa ponecháva na dôkladnom zvážení 
správcu miestneho poplatku. Správca miestneho poplatku pri tomto postupe bude vychádzať 
z posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného výmeru, resp. faktúry za 
množstevný zber.   
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10/ Pri vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu kalendárneho roka vyrubí sa poplatok na rok  
v ktorom poplatková povinnosť vznikla, podľa stavu ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti 
sumou zodpovedajúcou toľkým dvanástinám ročného poplatku koľko  mesiacov chýba do 
konca roka.   
 
11/V prípade úmrtia poplatníka mesto vráti alikvotnú časť poplatku oprávnenému dedičovi na 
základe  jeho písomnej žiadosti po predložení  osvedčenia o dedičskom konaní. 
 
12/ Poplatok sa vráti v oprávnených prípadoch ak je vyšší ako 100,- Sk. 
 
 
Odsek 3)   Splatnosť poplatku 
 
1/  Splatnosť poplatku u fyzických osôb je: 

a) poplatok  do 1.000,- Sk je splatný do 15 dní od doručenia platobného výmeru, 
b) poplatok nad 1.000,- Sk  je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to :  

do 30. 4. a do 30. 9. príslušného kalendárneho roka. 
2/  Splatnosť poplatku u právnických osôb je: 

a) poplatok do 5.000,- Sk je splatný do 15 dní od doručenia platobného výmeru, 
b) poplatok nad 5.000,- Sk je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to: 

do 30. 4. a do 30. 9. príslušného roka. 
3/  Splatnosť poplatku správcov bytových domov vo výške  ako je to uvedené vo vzájomnej  
     dohode. 
 
 
Odsek 4)   Úľavy 
 
1. Mesto poskytuje úľavu: 
      a/ občanom starším ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutým občanom,  
           držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP/S , ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym 
           občanom , pokiaľ nebývajú so zárobkovo činným osobami /jediným zdrojom príjmu  
           je dôchodok/ 100,- Sk na domácnosť,  
      b/ vojakom základnej vojenskej služby /podľa nástupu na ZVS/,    

c/ študentom škôl s prechodným pobytom v mieste školy.................................    60   %, 
      d/ pracujúcim s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste          
           pracoviska   ........................................................................................................60   %,                 
      e/ študenti v zahraničí,  stáže,  dlhodobé  pobyty  v zahraničí  s  dĺžkou  trvania nad      

    3 mesiace pobytu v alikvotnej výške,  podľa dĺžky pobytu . 
2. Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňovej úľavy podľa bodu l písm.a/ 

predloží poplatník do 31. 1. kalendárneho roka podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka. 
     
     Tento dodatok bol schválený MsZ dňa 11.12.2003 uzn. MsZ  č.127/2003 a nadobúda  
účinnosť 15-tym  dňom od vyvesenia na verejnej tabuli v zmysle zákona č.369/90 Zb.o 
obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. 
        
                                                                                                               Ing. Karol Kvál 
                                                                                                                primátor mesta 
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