
 
Mesto Senec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17ods.2,3,4 a 6,  § 21 ods.2, § 29, 
§36, § 43, § 51, § 59, § 83, 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva  
 
 
 
    
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

  
 

č. 3/2005 
 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

        Mestské zastupiteľstvo v Senci podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov ustanovuje v meste Senec v nadväznosti na § 98 Zákona č.582/2004 Z.z 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zavádza 
s účinnosťou od 1. januára 2006 na kalendárny rok 2006 tieto miestne dane a miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady:  

  
 

§ 2 
Druhy miestnych daní 

 
 
 

(1) Miestnymi daňami, ktoré ukladá mesto sú: 
a) daň z nehnuteľností, 
b)  daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie,  
e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýherné hracie prístroje. 

 
(2)  Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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PRVÁ ČASŤ 
  

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 
 

§ 3 
 
Daň z nehnuteľností zahŕňa  
a)  daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c)  daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome / ďalej len ”daň z bytov”/. 
 

 
Daň z pozemkov 

 
§ 4  

Základ dane 
 
1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne 
porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2˛    
uvedenej prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 
2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky 
a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v  m2  a hodnoty pozemkov za 
m2˛     uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 
 

§ 5 
Sadzba dane 

 
1)Ročná sadzba dane z pozemkov na celom území mesta sa stanovuje takto: 
 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,30% zo základu dane, 
 

b) trvalé trávne porasty vo výške   0,30% zo základu dane,  
 

    c)       záhrady vo výške 0,45 % zo  základu dane,  
        

c) zastavané plochy a nádvoria vo výške  0,45 % zo základu dane,  
         
e)       stavebné pozemky  vo výške  0,45 % zo základu dane,  
 
f)       ostatné plochy okrem stavebných pozemkov vo výške  0,45 % zo základu dane. 
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DAŇ ZO STAVIEB 

 
§ 6 

Sadzba dane 
 
  

1) Správca dane na území celého mesta Senec určuje ročnú sadzbu dane  zo stavieb za každý aj začatý m2  
zastavanej plochy  stavby vo  výške : 
a)  4,60 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,    
b)  7,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby vodné hospodárstvo, stavby  využívané na 
skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
 c)  35,- Sk  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,   
 d) 18,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 
používané na    tieto účely postavené mimo bytových domov , 
e)  50,- Sk za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  
f)  65,- Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s 
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
g) 35,- Sk za ostatné stavby . 

 
2) Správca dane na území  časti mesta Svätý  Martin a Horný Dvor určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za 
stavby na bývanie  a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby vo výške 2,60 Sk za m2 zastavanej 
plochy. 
3)  Správca dane na území  časti mesta  na Striebornom jazere a na Bratislavskej ceste určuje  ročnú sadzbu 
dane za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  vo výške 25,- Sk za 
m2 zastavanej plochy. 
 4) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie  2,60 Sk za každé ďalšie  nadzemné 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia . 
 
 

DAŇ Z  BYTOV 
 

§ 7 
Sadzba dane 

 
 
1) Správca dane na území  celého mesta určuje ročnú sadzbu dane z  bytov  za každý  aj začatý m2 podlahovej 
plochy bytu a nebytového priestoru vo výške : 
a) 4,60 Sk za byty, 
b) 65,- Sk za nebytové priestory. 
 

 
 

§ 8 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
 
1) Správca dane ustanovuje, že  od dane z pozemkov oslobodzuje  
a)  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia budov, stožiare    rozvodu 
elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače a  nadzemné časti zariadení na 
rozvod vykurovacích plynov, 
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c)pozemky verejne prístupných parkov a športovísk, 
d))pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 
e) pozemky,  na ktorých sú cintoríny.   

   
2) Správca dane zníži  daň za záhradu,  ktorej výlučným vlastníkom je občan starší ako 70 rokov, ak slúži 
výhradne na  osobnú potrebu vo výške 50% z daňovej povinnosti za podmienok, že občan o zníženie požiada na 
tlačive určenom  správcom a preukáže sa občianskym preukazom  do 31. januára, t.j. do termínu predloženia 
daňového priznania. 
3) Správca dane poskytuje oslobodenie na stavby slúžiace školám, školským zariadeniam na tú časť stavby, 
 ktorá  neslúži na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť alebo  na prenájom. 
4) Správca dane poskytuje oslobodenie na stavby slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských  
a cirkevných obradov. 
5)   Správca dane  zníži  daň zo  stavieb  na  bývanie  a   na daň  z  bytov  za  podmienok,  že občan o zníženie 
požiada na  tlačive určenom správcom a  preukáže sa potrebnými dokladmi, ako sú občiansky preukaz,  preukaz                        
ZŤP alebo ZŤP/S , LV , ako aj potvrdením z evidencie obyvateľstva  do 31. januára.  
a)    50 % z daňovej povinnosti na byty a stavby na bývanie vo výlučnom vlastníctve občanov starších ako 70 
rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov -  držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S -  slúžiacich na ich 
trvalé  bývanie, pokiaľ nebývajú so zárobkovo činnými osobami / jediným zdrojom príjmu je dôchodok/ 
a v dome alebo v byte sa nepodniká alebo sa neprenajíma, 
b)     50% z daňovej povinnosti na garáže a  nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž  
 vo výlučnom  vlastníctve  občanov starších ako 70 rokov a  občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,  alebo 
držiteľov preukazu ZŤP s potrebou   sprievodcu, ktoré slúžia  pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 
6) V prípade vlastníctva viacerých stavieb na bývanie,  viacerých bytov, viacerých garáží alebo viacerých  
nebytových priestorov slúžiacich  ako garáž , správca poskytuje zníženie dane podľa  bodu 5)vždy  iba na jednu 
z uvedených nehnuteľností.  
 
 

Platenie dane 
§ 9 

 
1) Vyrubená daň je splatná : 
a)ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 1.000,- Sk a právnickej osobe 20.000,- Sk je splatná                     
naraz    a  to  do 31. mája 2005, 
b) v ostatných prípadoch je daň splatná v troch rovnakých splátkach:  
     I. splátka   do 31. mája 2005  
     II. splátka do 31. júla 2005  
     III. splátka do 31. októbra. 
2) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené  v odseku 1písm b). 
3) Ak je daň vyrubená po 15. máji, je splatná naraz do 15 dní.  
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

 
§ 10 

                                                   Daň za psa 
 

 
 
 
1) Sadzba dane za jedného psa chovaného - v rodinnom dome....................................................... .... 200,-Sk 
                                                                     - v bytovom dome malé, .................................................. 500,-Sk  
                                                                     -        -”-    stredné, veľké plemeno ................................2.000,-Sk   
                                                                     - právnickou osobou, fyz. osobou podnikateľom  .........2.000,-Sk 
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2)Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal 
predmetom dane  a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už   nie je 
vlastníkom alebo držiteľom psa. 
 
 3)  Daň je splatná do 31. januára bez vyrubenia. 
 
 4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť na zostávajúce mesiace 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
 
4)Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane 
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa bodu  6) , správca dane vráti pomernú časť dane 
za zostávajúce obdobia, za ktoré bola daň zaplatená . 
 
5)Správca poskytne osamelému  dôchodcovi a držiteľovi preukazu ZŤP oslobodenie na daň za jedného psa , 
pričom daňovník je povinný požiadať o oslobodenie pri ohlasovaní vzniku daňovej povinnosti na predpísanom 
tlačive, do 31. januára .  

 
 

TRETIA  ČASŤ 
 

§ 11 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
1)   Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva 

a dočasné parkovanie  motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. 
2)   Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. 
3)   Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie 
       služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku 
       a iných atrakcií, umiestnenie skládky , trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 
4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.  
5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo 

parkovacie miesto.  
6) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania  verejného   
        priestranstva.  
7) Daňovník požiada o súhlas na zabratie verejného  priestranstva najneskôr 3 dni vopred.  Nesplnenie si tejto 

povinnosti sa považuje za neoprávnené zabratie verejného priestranstva . Ukončenie užívania /zabratia/  
verejného priestranstva  daňovník nahlási najneskôr do 3 dní.  

8) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní odo dňa doručenia platobného 
       výmeru.  
9) Na účely stanovenia sadzby dane  za užívanie verejného priestranstva  územie mesta Senec rozdeľujeme do 
        3 zón,  a  to: 
       a) zóna A 

    b)zóna B 
    c) Slnečné jazerá. 

         /viď priložená mapa/. 
10)    Sadzby  dane za užívanie verejného priestranstva 
         Časť   Zóna A, Zóna B 

 
a) Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zariadenia na poskytovanie služieb, záhradné sedenie 

pred prevádzkou s výnimkou uvedenou v písmene c)                                                8,-Sk/m2/deň                                                                                                                                           
 

b)    Stoly                                                                                                                                  10,-Sk/m2/deň 
 
c)    Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zariadenia na poskytovanie služieb, záhradné sedenie  
 počas veľkonočných ,vianočných  trhov a podujatiach podobného charakteru                     200,-Sk/m2/deň 
- pri predaji vlastných výrobkov, produktov                                                                           100,-Sk/m2/deň 
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d)     Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, stavebné zariadenie                   
  A zóna                                                                                                                          8,-Sk/m2/deň 
  B zóna                                                                                                                          5,-Sk/m2/deň 
        

e) Lunaparky, cirkus, iné atrakcie                                                                                              20,-Sk/m2/deň 
  
f)  Umiestnenie reklamného zariadenia,                  A zóna                                                      5,50 Sk/m2/deň    
                  -„-                      pútača                           B zóna                                                      4,20 Sk/m2/deň 

   
g) Jednorázová reklamná akcia                                                                                                700,-Sk/m2/deň 

 
h) Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska    s výnimkou uvedenou v písm.ch)       

                                                                                                           A zóna                          1,30 Sk/m2/deň    
                                                                                                B zóna                            1,- Sk/m2/deň    

        pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je 11 m2 
 ch) Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska    
        za účelom podnikania    / napr. TAXI SLUŽBA/,                                                               5,- Sk/m2/deň                        
        pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je 11 m2.     

 
 Časť  Slnečné jazerá 
 
 a) Bufety                                           počas prevádzkovania                                                   12,-Sk/m2/deň   

                                             mimo prevádzkovania                                                    2,-Sk/m2/deň   
 b) Záhradné sedenie pred prevádzkou                                                                                      2,- Sk/m2/deň 
 c) Predajné stánky príležitostné                - tovar sezónneho charakteru                               45,- Sk/m2/deň 
                                                                    (okuliare, plážový tovar) 

                                                    - cukrárske a pekárenské výrobky                        20,- Sk/m2/deň 
 d) Stoly                                                     / ovocie, zelenina, cukrovinky .../                       150,-Sk/m2/deň                     
 
e) Predajné stánky počas Seneckého leta, Veľkého letného karnevalu a ostatných  
    podujatí podobného charakteru        - občerstvenie   do   10m2                                        600,-Sk/m2/deň 

                                                                         nad 10m2                                        800,-Sk/m2/deň  
                                               - ostatné stánky                                                        300,- Sk/m2/deň  

f) Lunaparky, cirkus, iné atrakcie        -  mimo kultúrnych podujatí                                      20,-Sk/m2/deň 
                                                              -  počas kultúrnych podujatí                                      30,-Sk/m2/deň  
 
g) Využívanie vodnej plochy na stanovište  vodných bicyklov a  člnov  
     využívané v rámci podnikateľskej aktivity                                                                           5,- Sk/m2/deň 
h)Využívanie priestranstva v rámci športovej podnikateľskej aktivity          

 /kurty, volejbalové a futbalové ihriská, .../                                                                            50,-Sk/m2/deň                                  
ch) Jednorazové  reklamné akcie                                                                                           1 250,-Sk/m2/deň 
i) Jednorázová kultúrna akcia                                                                                                   500,-Sk/m2/deň 
j) Umiestnenie reklamného pútača                                                                                             10,-Sk/m2/deň    
k) Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, stavebné zariadenie                                     8,-Sk/m2/deň 
 
10) Od platenia dane je oslobodená príspevková organizácia  SCR. 
 
 
 

 
ŠTVRTÁ  ČASŤ 

 
§ 12 

Daň za ubytovanie 
 

1)Sadzba dane sa stanovuje na  20,- Sk na osobu a prenocovanie. 
2)Platiteľ je povinný : 
a) vydávať doklady,  z ktorých je zrejmá výška dane a počet prenocovaní, 
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b) viesť  evidenciu ubytovaných. 
 
3)  Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi  výkaz vybratej dane, ktorý musí obsahovať identifikačné údaje 
platiteľa dane, počet osôb a počet  prenocovaní  nasledovne: 
a) v prípade sezónnej prevádzky do 15 dní po ukončení sezóny, 
b)v prípade celoročnej prevádzky štvrťročne do15 dní  po ukončení štvrťroka  
 
8)   Platiteľ vybranú daň odvedie mestu  do 15 dní po doručení platobného výmeru. 
9)   Správca  dane poskytuje oslobodenie od dane pre deti do 6 rokov. 

 
 

PIATA  ČASŤ 
 

 
§ 13 

Daň za predajné automaty 
 
1)   Sadzba dane sa stanovuje  takto: 
        - 3 000,- Sk ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru 
        - 4 000,- Sk ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru 
        - ak predajný automat obsahuje ponuku tabakových výrobkov alebo alkoholických nápojov, sadzba  
           dane sa zvýši na päťnásobok sadzby dane. 
2)  Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia  
 prevádzkovania. 
3) Daň je splatná do 31. januára bez vyrubenia. 
4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti 
a súčasne predložiť výrobné číslo predmetného automatu a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie 
alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 
5) Ak  daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane 
najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti , správca dane vráti pomernú časť dane    za zostávajúce 
dni  zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

 
 

ŠIESTA  ČASŤ 
 

§ 14 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
 

1)  Nevýherné hracie prístroje  sú:  
      a/ elektronické prístroje na počítačové hry   
      b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry /napr. biliardové    
          stoly, šípky, bowling, ....... / 
2) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 
    a)elektronické prístroje na počítačové hry    2.000,- Sk,  
    b)mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry okrem    
        uvedených v písm. c) tohto bodu   5.000,- Sk, 
     c)automatické hojdacie zariadenia pre deti  1.000,- Sk.  
3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom 
skončenia ich prevádzkovania. 
4) Daň je splatná do 31. januára bez vyrubenia. 
5)  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti  
 a súčasne predložiť výrobné číslo predmetného hracieho prístroja a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie  
 obdobie  alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni   zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová  
  povinnosť. 
6) Ak  daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi   dane  
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 najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 
dni  zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  
 
 
 

SIEDMA  ČASŤ 
 

Miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 

§ 15 
Sadzba poplatku 

 
 

1)  Sadzba poplatku sa určuje  na kalendárny  rok 2006.  
 
2)  Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo  
prechodnému pobytu v meste  vo výške 1,15 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 1,15 
Sk za osobu a kalendárny deň.  
Interval vývozu z rodinných domov je  1 x týždenne, pri bytových domoch 2 x týždenne. 
  
3)  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 1,15 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 1,15 Sk za osobu a kalendárny deň.  
Interval vývozu z rodinných domov je 1 x týždenne, pri bytových domoch 2 x týždenne. 
  
4)  Pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu v areáli Slnečných jazier s  vývozom od 1. 6. do 31. 8., 
nádoby 110 l s intervalom vývozu 1x týždenne, 1100 l kontajnery s intervalom vývozu 3 x týždenne je poplatok 
určený sadzbou  900,- Sk na jednu nehnuteľnosť   / pri dvojchate paušál 1.800,- Sk/.  
V ostatných mesiacoch bude zabezpečený vývoz 1x týždenne v rámci údržby mesta. 
 
5)Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  území  mesta  na 
iný účel ako  na podnikanie 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.  
Poplatok sa vyrubuje do 5.000,- Sk jednorázovo, nad 5.000,- Sk za I. a II. polrok osobitne. 
Ak mesto zabezpečuje zbernú nádobu, cena nádoby bude zohľadnená vo faktúre. 
 
6)  Podnikateľ, ktorý je   oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  území  mesta  na 
podnikanie 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.  
Poplatok sa vyrubuje do 5.000,- Sk jednorázovo, nad 5.000,- Sk za I. a II. polrok osobitne. 
Ak mesto zabezpečuje zbernú nádobu, cena nádoby bude zohľadnená vo faktúre. 
 
7)  Výška poplatku za záhrady,  záhradné  chatky a nehnuteľnosti v záhradkárskej osade    je     180 ,- Sk,  
pričom je  vývoz 2x do roka veľkoobjemovými kontajnermi /jarné a jesenné upratovanie/. 
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8)  Výška poplatku  za  bufety  a  stánky  na  Slnečných  jazerách  sa  určuje  podľa  množstva vyprodukovaného 
objemu odpadu ako  množstvový zber podľa bodu 5) a  6) tohto článku . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

§ 16 
Ohlasovacia povinnosť 

 
1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods.2 zák. č.582/2004 Z.z. 
v znení neskorších zmien a doplnkov.  
2) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala  
skutočnosť, ktorá má vplyv na  zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia príslušného kalendárneho 
roka, za ktorý platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu 
a)  svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu;  prípadne  
 názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, 
b)   identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka / spoločná domácnosť/, 
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku  spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; 
ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie 
poplatku. 

 
 

§ 17 
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 :  
          - 1.splátka do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru   
          - 2. splátka  do 30. 9. príslušného  kalendárneho roka. 
c) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, poplatok je splatný do 15 dní od doručenia  
platobného výmeru.  
2)  Splatnosť poplatku u právnických osôb a podnikateľov je: 
a)poplatok do 5.000,- Sk je splatný do 15 dní od doručenia faktúry, 
b)poplatok nad 5.000,- Sk je splatný za: 

- I. polrok -  do 15 dní od doručenia faktúry 
- II.  polrok do 15 dní  od doručenia faktúry 

c)ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka,  poplatok je splatný do 15 dní od doručenia 
faktúry.  
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. 
 

 
§ 18 

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 dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu 
pracovných, služobných povinnosti,  z dôvodu štúdia v zahraničí atď./ 
b)svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby / na základe potvrdenia o nástupe        
resp. ukončení VS/     
 
2) Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa bodu  1) predloží poplatník do 30 dní odo dňa 
vzniku  nároku uplatniť si zníženie poplatku. 
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3) Mesto poplatok zníži o 100,- Sk na domácnosť - 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/. 
 
4)  Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku  podľa bodu 3)  predloží poplatník do 31. januára 2006.   
    

 
§ 19 

Spoločné ustanovenia 
 

1) Mesto ustanovuje, že v prípade užívania nehnuteľností viacerými subjektami poplatok pre mesto vyberá 
a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľností. 

 
2) Mesto ustanovuje, že v prípade, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo ak ide 
o bytový dom,  poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak 
s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí. 

                                         
 
 
                                         ÔSMA  ČASŤ 

 
§ 20 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 
1) Toto VZN prerokovalo a schválilo MsZ v  Senci  dňa  15.12.2005 uznesením MsZ č. 149 /2005  
 
2)    VZN  nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli oznamov, t.j. 1. 1. 2006. 
 
3) Dňom účinnosti sa ruší VZN č.9/2004. Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2006  sa dokončí podľa 
doterajších predpisov.   
 
 
                                                                                                            Ing. Karol  K v á l  
                                                                                                                   primátor 
Príloha:  Mapa mesta 
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