
 
 

  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SENEC   Č. 5/2004   

 
O MIESTNYCH POPLATKOCH 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Senci v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch 
 
 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje uplatnenie zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov na území mesta Senec. 
 
 
 

§ 2 
Druhy poplatkov a rozdelenie mesta 

 
1. Na území mesta Senec sa vyberajú tieto poplatky: 
      a/ poplatok za užívanie verejného priestranstva 
      b/ poplatok z reklamy 
      c/ poplatok za ubytovaciu kapacitu 
      d/ poplatok za pobyt 
      e/ poplatok  za psa 
      f/ poplatok za zábavné a hracie prístroje 
      g/ poplatok za predajné automaty 
      h/ poplatok zo vstupného 
      i/ poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta 
 
1. Na účely tohto VZN je územie mesta Senec rozdelené nasledovne 

a/ zóna A  
      b/ zóna B 
      c/ Slnečné jazerá 
       /viď. príloha – mapa mesta/ 
 
 



§ 3 
Poplatok za užívanie verejného priestranstva 

 
1. V zmysle §2 ods. 3 zák. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov verejným priestranstvom na účely tohto VZN je najmä cesta, miestna 
komunikácia, námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo môžu byť určené 
všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve 
fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby 
právo hospodárenia. 

 
2. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného 

priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku 
a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 
parkoviska. 

 
3. Poplatník je povinný najneskôr 3 dni vopred nahlásiť Mestskému úradu v Senci – 

odboru výstavby začatie užívania verejného priestranstva a požiadať o súhlas na takéto 
užívanie. Nesplnenie si tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené zabratie 
verejného priestranstva a poplatníkovi bude vyrubená sadzba poplatku 10,-Sk/m²/deň. 
Poplatník je  ďalej povinný po skončení užívania verejného priestranstva uviesť toto 
priestranstvo do pôvodného stavu. 

 
4. Sadzby poplatku za užívanie verejného priestranstva 

Časť   Zóna A, zóna B 
 
I. Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zariadenia na poskytovanie služieb 
 
Paušál do 10m²              15 000,-Sk/rok 
nad 10m²                                 5,-Sk/m²/deň 
jednorázovo  m²/deň              20,-Sk/deň 
stoly                                     300,-Sk/mesiac      3000,-Sk/ročne 
velkonočné ,vianočné trhy a podujatia podobného charakteru 
                                                            a/ občerstvenie,textil do10m²   400,-Sk/m²/deň 
                                                                                              nad 10m² 600,-Sk/m²/deň  
                                                             b/ ostatné stánky                      200,- Sk/m²/deň  
II. Záhradné sedenie pred prevádzkou        5,-Sk/m²/deň          15 000,-Sk/ročne 
 
III. Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, stavebné zariadenie 
A zóna         8,-Sk/m²/deň 
B zóna         5,-Sk/m²/deň 
 
IV. Lunaparky, cirkus, iné atrakcie                  2 000,-Sk/deň 
 
V. Umiestnenie reklamného zariadenia,          A zóna   2 000,-Sk/ročne 
      pútača                                                         B zóna   1 500,-Sk/ročne 
                                                                     A zóna – príležitostne   200,-Sk/m²/deň  
                                                                     B zóna – príležitostne   150,-Sk/m²/deň   



 
VI. Parkovanie  -krátkodobé státie        osobné vozidlo/hod.               5,-Sk/hod. 
                    -trvale vyhradené parkovacie miesto  - paušálne 5 000,-Sk/ročne  zóna A 
                                                                                  paušálne 4 000,- Sk/ročne  zóna B 
                    -vyhradené na parkoviskách v meste                  
                      /TAXI SLUŽBA                                        10 000,- Sk/ročne/park.miesto 
Časť  Slnečné jazerá 
 
I. Predajné stánky, bufety              a/  350,- Sk/m ²/mesiac – od zahájenia prevádzky 
                                                       b/    50,- Sk/m ²/mesiac po ukončení prevádzky 
 
II. Predajné stánky príležitostné     a/ tovar sezónneho charakteru 5 000,- Sk/mesiac 
                                                        b/ cukrovinky, cukrárske a pekárenské výrobky  
                                                             5000,- Sk/sezóna 
 
III. Stoly       150,-Sk/deň/sezóna 
 
IV. Predajné stánky počas Seneckého leta, Veľkého letného karnevalu a ostatných  
      podujatí podobného charakteru     a/ občerstvenie   do   10m²       600,-Sk/m²/deň 
                                                                                        nad 10m²       800,-Sk/m²/deň  
                                                             b/ ostatné stánky                      200,- Sk/m²/deň  
 
V. Lunaparky, cirkus, iné atrakcie         2 000,-Sk/deň 
     počas kultúrnych podujatí                 3 000,-Sk/deň  
                                                          
 
VI. Využívanie vodnej plochy                 7 000,-Sk/deň 
 
VII. Jenorázové reklamné akcie              25 000,-Sk 
VIII. Jednorázová kultúrna akcia            10 000,-Sk 
IX. Umiestnenie reklamného pútača         5 000,-Sk/ročne    
X.  Parkovanie na vyznačených /určených miestach  60,- Sk/deň                        
               

            XI. Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, stavebné zariadenie   8,-Sk/m²/deň 
 

5. Vyberanie poplatkov na Slnečných jazerách  zabezpečuje SCR, pričom ich následne 
odvádza správcovi, t.j. Mestu Senec.   

              
     6.   Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 

 
 

§ 4 
Poplatok z reklamy 

 
1. Poplatok z reklamy platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu 

umiestnila, alebo ju uskutočňuje a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna 
z nich. 

 



2. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia reklamy alebo dňom jej 
uskutočňovania. Priznanie k poplatku z reklamy je poplatník povinný podať do 15 dní 
po ukončení príslušného štvrťroka, v prípade krátkodobých reklám do 10 dní po 
ukončení príslušného mesiaca.  

 
3. Sadzby poplatku z reklamy 

 
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 pravouhlého zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy 
reklamy. 
b/ 5% z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu. 
c/ 5% z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami. 
d/ 15% z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu /napr. figurálnu, zvukovú 
a svetelnú/ 
 

4. Poplatník je povinný viesť oddelene evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a odmeny 
za reklamu. 

 
5. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
 
6. Poplatok môže obec vyberať, ak poplatková povinnosť vznikla do 31.12 2004 
 
 

§ 5 
Poplatok za ubytovaciu kapacitu 

 
1. Poplatok za ubytovaciu kapacitu platí právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá 

vlastní rekreačné alebo školiace zariadenie, alebo má k nemu právo hospodárenia. 
 
2. Sadzba poplatku je 300,-Sk ročne za každé lôžko bez ohľadu na jeho využitie. 

 
3. Poplatník je povinný v lehote 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti bez 

vyzvania oznámiť Mestskému úradu v Senci, odd. daní a poplatkov, počet lôžok 
v zariadení podliehajúcich poplatku a nahlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na 
poplatkovú povinnosť v lehote do 15 dní odo dňa jej vzniku.    

 
4. V prípade opráv a rekonštrukcie objektov /ubytovacieho zariadenia/ je poplatník 

povinný písomne oznámiť Mestskému úradu v Senci, odd. daní a poplatkov pred 
začiatkom realizácie opráv, resp. rekonštrukcie, druh a obdobie, doložiť stavebné 
povolenie, prípadne ohlásenie drobných stavebných prác. 

 
5. V prípade  hotelov, motelov a botelov je poplatník povinný preukázať hodnoverný 

doklad preukazujúci charakter ubytovacieho zariadenia v súlade s platnou právnou 
úpravou. 

 



6. Poplatník je povinný viesť preukaznú evidenciu pre účely kontroly – Knihu 
ubytovaných. 

 
7. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 

 
8. Poplatok je možné vyrubiť za obdobie do 31. 12. 2004 
 

§ 6 
Poplatok za pobyt 

 
1. Poplatok za pobyt platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v zariadení 

poskytujúcom služby prechodného ubytovania. 
 
2. Poplatok v stanovenej výške pre mesto Senec vyberá a ručí zaň právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá poskytla prenocovanie. 
 

3. Sadzba poplatku sa stanovuje na 15,-Sk za osobu a prenocovanie. 
 

4. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pre mesto Senec vyberá a ručí za poplatok 
v stanovenej výške, je povinná predložiť Mestskému úradu, odd. daní a poplatkov 
vyúčtovanie: 

                            a/ v prípade sezónnej prevádzky do 15 dní po ukončení sezóny 
                            b/ v prípade celoročnej prevádzky – štvrťročne do konca nasledujúceho   
                                mesiaca po ukončení štvrťroka. 
5.  Správcom poplatku je Mesto Senec, v prípadoch, kde vyberanie poplatku zabezpečuje 
     iná právnická osoba alebo fyzická osoba, je táto následne povinná poplatok odviesť 
     správcovi poplatku.                   
 
6.   Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
    

§ 7 
Poplatok za psa 

 
1. Poplatok platí právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je vlastníkom psa a má trvalý 

pobyt a sídlo, resp. prevádzku na území mesta Senec. 
 
2. Poplatok sa platí za psa staršieho ako 3 mesiace. Vlastník psa je povinný splniť si 

ohlasovaciu povinnosť k poplatku za psa dňom  vzniku poplatkovej povinnosti, t.j. po 
dovŕšení 3 mesiacov veku psa na odd. daní a poplatkov Mestského úradu. Poplatník je 
ďalej povinný oznámiť v lehote do 15 dní odo dňa jej vzniku každú skutočnosť, ktorá 
ovplyvní vyrubovanie poplatku. 

 
3. Sadzba poplatku za jedného psa - v rodinnom dome ........................................ 200,-Sk 

 
                                                                - v bytovom dome   malé, stredné plemeno....500,-Sk  
                                                                                                veľké plemeno..............1 000,-Sk   
 

- právnická osoba, podnikateľ .....................1 000,-Sk 



 
       4.   Za každého ďalšieho psa sa poplatok zvyšuje o 50%  
      
       5.   Poplatok je splatný  do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
 

§ 8 
Poplatok za zábavné hracie prístroje 

 
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja 

v priestoroch prístupných verejnosti v meste a trvá po celú dobu jeho prevádzkovania. 
Poplatník je povinný umiestnenie zábavného hracieho prístroja v priestoroch 
prístupných verejnosti oznámiť vopred Mestskému úradu. 

 
2. Sadzba poplatku je 20 000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj. 
 
3. Poplatok je  splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 

 
 

§ 9 
Poplatok za predajné automaty 

 
1. Poplatok platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat 

umiestnila alebo prevádzkuje. Poplatková a ohlasovacia povinnosť vzniká dňom 
umiestnenia predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných 
objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v meste Senec. 

 
2. Sadzba poplatku je 

 
-1 000,- Sk ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru 
-2 000,-Sk ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru 
Ak predajný automat obsahuje ponuku tabakových výrobkov alebo alkoholických 
nápojov, sadzba poplatku sa zvýši na päťnásobok základných poplatkov.  
 

3. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
 
 

§ 10 
Poplatok zo vstupného 

 
1. Usporiadateľ akcie predloží Mestskému úradu v Senci, odd. daní a poplatkov do 7 dní 

po uskutočnení akcie výpočet vyúčtovania vybraného vstupného písomnou formou. 
 
2. Sadzba poplatku je:             20% z vybraného vstupného na burzy, príležitostné trhy 

                                                        10% z vybraného vstupného za kultúrne a zábavné akcie 
            Poplatok sa nevzťahuje na akcie organizované v rámci  MsÚ, MsKS , SCR  
            a neziskových organizácií. 

3. Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek najneskôr 2 pracovné dni pred 
uskutočnením akcie. 



 
4. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.    

 
5. Poplatok môže obec vyberať, ak poplatková povinnosť vznikla do 31.12. 2004 

 
§ 11 

Poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 

§ 11a Sadzba poplatku  
 
 1./ Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému 
pobytu alebo prechodnému pobytu v meste  vo výške 1,- Sk za osobu a kalendárny deň ak má 
vlastnú nádobu. V prípade, keď mesto zabezpečuje zbernú nádobu,  poplatok pre l. až 3. 
osobu je 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, pričom cena nádoby bude alikvotne premietnutá 
do sadzby poplatku v ďalších rokoch,  a ďalší členovia domácností 1,- Sk za osobu 
a kalendárny deň. Interval vývozu 1 x týždenne, pri bytových domoch 2 x týždenne. 
  
2/   Pokiaľ vlastník, alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v meste prihlásený ani k trvalému, ani 
k prechodnému pobytu a nehnuteľnosť slúži na iný účel ako na podnikanie, stanovuje sa 
poplatok vo výške 1,- Sk za osobu a kalendárny deň ak má vlastnú nádobu. V prípade, keď 
mesto zabezpečuje zbernú nádobu poplatok pre l. až 3. osobu je 3,30 Sk za osobu 
a kalendárny deň, pričom cena nádoby bude alikvotne premietnutá do sadzby poplatku 
v ďalších rokoch,  a ďalší členovia domácností 1,- Sk za osobu a kalendárny deň. Interval 
vývozu 1 x týždenne, pri bytových domoch 2 x týždenne. 
  
 
3/  Pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu v areáli Slnečných jazier s  vývozom 
od 1.4. do 30. 9., nádoby 110 l s intervalom vývozu 1x týždenne, 1100 l kontajnery 
s intervalom vývozu 2 x týždenne je poplatok určený paušálom  840,- Sk na jednu 
nehnuteľnosť   / pri dvojchate paušál 1.680,- Sk/. 
 
4/Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
mesta na účel podnikania platí poplatok podľa množstva vyprodukovaného odpadu 
/množstvový zber/. Sadzba poplatku činí súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 
nádoby, pričom sadza pre 1 vývoz :  110 l nádoby ............................ 0,40 Sk/l  
                                                           120 l, 240 l nádoby .................  0,40 Sk/l 
                                                           1 100 l kontajnera .................... 0,20 Sk/l 
ak má svoju vlastnú nádobu.  
Ak mesto zabezpečuje zbernú nádobu cena nádoby bude zohľadnená vo faktúre. 
 
5/     Výška poplatku za záhrady,  záhradné  chatky a nehnuteľnosti v záhradkárskej osade    je     
180 ,- Sk , vývoz 2x do roka veľkoobjemovými kontajnermi /jarné a jesenné upratovanie/. 
 
6/      Výška poplatku  za bufety a stánky  na Slnečných jazerách sa určuje podľa množstva 
 vyprodukovaného objemu odpadu ako  množstvový zber podľa bodu 4 tohto článku . 
Správcom poplatku je mesto, pričom výrub poplatku a jeho následný odvod zabezpečuje 
Správa cestovného ruchu. 
 



 
§ 11b Ohlasovacia povinnosť 
 
 
1/Poplatník je povinný do jedného mesiaca nahlásiť vznik poplatkovej povinnosti, zánik 
poplatkovej povinnosti,  alebo iné skutočnosti rozhodujúce na určenie poplatku. Spolu 
s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje  zníženie 
alebo odpustenie,  aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 
 
2/V prípade úmrtia poplatníka mesto vráti alikvotnú časť poplatku oprávnenému dedičovi na 
základe  jeho písomnej žiadosti po predložení  osvedčenia o dedičskom konaní. 
 
 
§ 11c 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: 

1. splátka do 15 dní od doručenia platobného výmeru  a  2. splátka do 30. 9. 
príslušného roka.  

3./V osobitných prípadoch sa splatnosť poplatku upraví v platobnom výmere. 
4/  Splatnosť poplatku správcov bytových domov je určený  vo vzájomnej  dohode. 
5/ Poplatok je možné  uhradiť prevodom na účet mesta, poštovou poukážkou alebo 
v hotovosti do pokladnice  MsÚ. 
 
 
§ 11d  Zníženie poplatku 
 
 
1/ Mesto poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže: 
    a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí / na základe     
potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia, z dôvodu pracovných, služobných 
povinnosti,  z dôvodu štúdia v zahraničí/ 
    b/ svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby / na základe 
potvrdenia o nástupe resp. ukončení VS/     
    c/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich 
dní  / na základe stavebného povolenia z dôvodu  rekonštrukčných prác, iných stavebných 
prác, ktoré svojim rozsahom a charakterom vylučujú možnosť užívania nehnuteľnosti/. 
 
 
 
 
 
 
 



§  11e  Úľavy 
 

1/  Mesto  poskytne úľavu 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 činnými osobami /jediným zdrojom príjmu je 
dôchodok/ 100,-Sk na domácnosť    
2/  Doklady preukazujúce dôvody na úľavu podľa bodu l predloží poplatník do 31. januára   
kalendárneho roka. 
     
 
 

§ 12 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
2. Oprávnenou osobou pre účely kontroly dodržiavania tohto VZN je poverený pracovník 

Mestského úradu a MsP. 
3. Ak nebudú poplatky určené týmto VZN zaplatené /odvedené/ včas alebo v správnej výške, 

môže Mesto zvýšiť včas nezaplatené /neodvedené/ poplatky o 50%.  
4. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore. 
5. Tomu, kto si nesplnil v lehote určenej týmto VZN povinnosť nepeňažnej povahy môže 

Mesto v zmysle § 35 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov opakovane 
uložiť pokutu. 

6. Toto VZN prerokovalo a schválilo MsZ v Senci dňa 17.06. 2004 uznesením č. ....... 
a nadobúda účinnosť 15.tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli oznamov, t.j. 
02.07. 2004 .  

7. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o miestnych poplatkoch č. 14/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Karol  K v á l 
                                                                                               primátor mesta  
 
 
Príloha: mapa mesta Senca 
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