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Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 14.12.2021 

číslo materiálu: 

 

 

 

Názov materiálu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2020 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. xx/2021, ktorým 
sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 6/2020 s účinnosťou od 1.1.2022 

 

II.  MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2020 s účinnosťou od 1.1.2022 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor mesta Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Vedúca útvaru 
ekonomiky  
 

Ing. Janette Matúšová  
 
 

 

Pozn. Uznesenie sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods.7 ZoOZ) 
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D Ô V O D O V Á   S P R Á V A   
 
 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. xx/2021, ktorým sa dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 6/2020 

 
Zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o miestnych daniach“) ustanovuje 
v jednotlivých paragrafoch zákona, že správca dane si podrobnejšie upraví sadzby a jednotlivé 
podmienky evidencie a následného výberu týchto daní a poplatku za KO vo všeobecne 
záväznom nariadení podľa miestnych podmienok v obci. V podmienkach mesta Senec sú tieto 
práva a povinnosti upravené predloženým návrhom VZN.  
 
V predloženom návrhu VZN sa vykonali nasledujúce zmeny v ôsmej časti v oblasti poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:  

- Čl. 13 ods. 1 písm. a) sadzba poplatku v prípade paušálneho poplatku sa mení 
nasledovne: 
Cena za osobu a deň 
od 1.1.2020, t.j. mení 
sa z 

Cena za osobu za 

rok od 01.01.2020 

Cena za osobu 
a deň od 1.1.2022, 
t.j. mení sa na 

Cena za osobu za 

rok od 01.01.2022 

0,077 € 28,10 € 0,080 € 29,20 € 

 
 

- čl. 13 ods. 1 písm. b) sadzba poplatku v prípade množstvového zberu sa mení 
nasledovne:  

  
objem zbernej 
nádoby 

cena za liter 
od 
01.01.2021, 
t.j. mení sa z 

cena za rok od 

01.01.2021* 

cena za 
liter od 
01.01.2022, 
t.j. mení sa 
na 

cena za rok od 

01.01.2022* 

110 l 0,022 € 62,92 € / 29,04 € 0,027 € 77,22 € / 35,64 € 

120 l 0,022 € 68,64 € / 31,68 € 0,028 € 87,36 € / 40,32 € 

140 l 0,022 € 80,08 € / 36,96 € 0,028 € 101,92 € / 47,04 € 

240 l 0,023 € 143,52 € / 66,24 € 0,030 € 187,20 € / 86,40 € 

1100 l 0,017 € 486,20 € / 224,40 € 0,017 €** 486,20 € / 224,40 € 

Polopodzemné 
kontajnery 

0,014 €  0,017 €  

vrece / 120 l 0,022 € xx 0,028 € xx 
*Pozn.: prvá suma znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývozu 26 týždňov (1x za dva týždne); 
suma za lomítkom znamená ročný poplatok v prípade intervalu vývozu 12 týždňov (1x za mesiac); 
prepočet je pri uvedených frekvenciách, pričom treba brať do úvahy možné frekvencie podľa VZN 
útvaru údržby mesta 
 
**Pri tomto objeme zbernej nádoby nie je navrhnutá zmena sadzby, nakoľko táto sa výrazne menila 
v porovnaní s r. 2020, zmena z 0,011 € na 0,017 €, pričom mesto eviduje v tejto sadzbe cca 540 
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poplatníkov, ktorí už pri tej úprave sadzby zmenu rozporovali. Zmena celkovej sumy za 1 vývoz 
z 12,10 € na 18,70 €. 
 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme prijať predmetné VZN. 
 
 
Návrh Finančnej komisie, zo dňa 16.11.2021: 

- návrh na zmenu sadzby poplatku uvedeného v čl. 13 ods. 1 písm. a) – sadzba 
poplatku v prípade paušálneho poplatku 0,082 €  
za 4; proti 2; zdržal sa 1 

- Súhlasí s návrhom VZN v predloženom znení so zapracovaním uvedenej zmeny 
za 5; proti 0; zdržal sa 2 

 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 25.11.2021: 

- Neprerokované; možnosť vyjadriť sa v rámci pripomienkovacieho konania. 
 
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli od 18.11.2021 
vrátane do 30.11.2021 s možnosťou pripomienkovania verejnosti od 18.11.2021 vrátane 
do 30.11.2021. Vyhodnotenie pripomienok v prílohe. 

 
 

 
 
 
 
                                                                                        Ing. Janette Matúšová 
  V Senci, 01.12.2021                                            vedúca útvaru ekonomiky mesta 
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K materiálu č. xx 
 
 

VYHODNOTENIE   PRIPOMIENOK  K NÁVRHU  VZN Č. xx/2021, KTORÝM SA DOPĹŇA 
VZN MESTA SENEC Č. 8/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA 

KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V ZNENÍ VZN Č. 6/2020  
 

        Vydávanie VZN obce upravuje ustanovenie §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred rokovaním MsZ o návrhu nariadenia 
zverejní obec predmetný návrh nariadenia vyvesením na úradnej tabuli v obci aj na webovom sídle 
obce najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. Vyhodnotenie 
pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni 
pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN. 
 
        Info o zverejnení návrhu VZN:  Uvedené ustanovenie zákona bolo dodržané, návrh VZN bol 
zverejnený na internetovej stránke mesta Senec a na vývesných tabuliach 18.11.2021. K dátumu 
uplynutia lehoty pripomienkovacieho konania 30.11.2021 boli doručené nasledovné pripomienky: 

 

1.) 

Predkladateľ: Otto Kollárik (v zastúpení obyvateľov lokality Strieborné jazero) 
 

Pripomienka: bez určenie konkrétneho ustanovenia VZN v legislatívnom procese 
Obyvatelia lokality Strieborné jazero – Senec, katastrálne územie 4779, prostredníctvom VZN, 
žiadame zníženie dane z nehnuteľnosti, plošne, vzťahujúc sa na toto územie. 

Odôvodnenie: Keďže v tejto lokalite nie sú vybudované inžinierske siete a aj z tohto dôvodu je 
kvalifikovaná len ako záhradkárska osada, bez názvu ulice, považujeme za krajne irelevantné, aby 
obyvateľom tejto osady mesto stanovilo daň z luxusu. Radi by sme v tejto súvislosti mestu 
pripomenuli, že lokalita, za ktorú dnes platíme daň z luxusu, bola mnohé roky nekontrolovaným 
obrovským smetiskom. Na zveľadenie tohto pozemku, obyvatelia vynaložili nemalé finančné 
prostriedky, ktoré im mesto nikdy nijako nekompenzovalo. Aj pre tento dôvod, mesto žiadame 
prostredníctvom VZN o zníženie spomínanej, neúmerne vysokej dani z luxusu. Veríme v triezve 
posúdenie našej žiadosti, zhodnotenie faktov na základe ktorých sa rozhodnete v prospech obyvateľov 
lokality Strieborné jazero. 

Vyhodnotenie: Pripomienka neakceptovaná. Netýka sa predmetného VZN, ktoré bolo v legislatívnom 
konaní v pripomienkovacom procese a VZN, ku ktorému sa viaže pripomienka bolo schválené MsZ 
v Senci dňa 11.12.2019. 
 
Poznámka: Žiadosť k tejto problematike (rovnaký druh nehnuteľností, iní žiadatelia) bola predložená 
na rokovanie FK dňa 16.11.2021, ktorá prijala uznesenie FK č. 60/2021: FK neodporúča zníženie 
sadzby o 50%. 
 

V Senci, 01.12.2021 
 
Spracovala: Ing. Janette Matúšová 
                    vedúca útvaru ekonomiky mesta 
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M E S T O       S E N E C  
Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 

 
 
 
 
 
Názov normy: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Senec č. 6/2020 
 
 
Druh normy:  Všeobecne záväzné nariadenie 
 
 
Účel normy: 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie má za cieľ upraviť sadzby poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Oblasť platnosti: 
Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre všetkých občanov mesta Senec a všetky osoby, ktorých sa 
týkajú povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia 
 
 
Počet strán:  3 
 
 
 
Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 
Senec: 
Toto všeobecne záväzné nariadenie mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 6/2020 
 
 
 
 
Gestorský útvar: 
Útvar ekonomiky mesta 
Útvar verejnej zelene, údržby 
a čistenia mesta 
Referát VO a legislatívy  

Schválil: 
Ing. Dušan Badinský 
primátor mesta  

Dátum schválenia: 
14.12.2021 
Dátum účinnosti: 
01.01.2022 

 



Materiál na rokovanie MsZ dňa 14.12.2021 

 
 
 
 

2 

N Á V R H 
 

Mesto Senec  na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a  toto 

 
                Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 

6/2020 
 (ďalej len „VZN“) 

 
Čl.1 

Úvodné ustanovenia 
 
Týmto VZN sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č.6/2020 nasledovne: 
 
1. Ôsma časť čl. 13 bod 1 písm. a) znie takto: 

„v prípade paušálneho poplatku 0,080 eura na osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, 
ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a ktorá nevyužíva množstvový zber“, 
 
2. Ôsma časť čl. 13 bod 1 písm. b) znie takto: 

 
„v prípade množstvového zberu: 
 

   
Objem zbernej 

nádoby 
cena za liter 

komunálneho 
odpadu (nádoba 
vo vlastníctve) 

110 l 0,027 € 
120 l 0,028 € 
140 l 0,028 € 
240 l 0,030 € 

1100 l 0,017 € 
Polopodzemné 

kontajnery 
0,017 € 

vrece 0,028 € 
        

Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.“  
 

 
Čl. 2 
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Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 Mesta Senec o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 ostávajú v platnosti nezmenené. 

2. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 14.12.2021.  
3. Toto VZN bolo za účelom jeho vyhlásenia zverejnené na úradnej tabuli Mesta Senec a na 

webovom sídle Mesta Senec od 15.12.2021 do 31.12.2021. 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 
5. Toto VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Senci a na webovom sídle Mesta Senec 

www.senec.sk. 
 
 
 
 
 

........................................................ 
Ing. Dušan Badinský 
        primátor 

 
 
 
 


