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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec 

č. 8/2018 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady  

 

 

Mesto Senec  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 

v súlade s  § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 a súvisiacich ustanovení  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3,  § 17 

ods. 2, 3 a 4, § 29, § 33,  §36,  § 40, § 43,  § 47,  § 51, § 55,  § 59, § 78,  a § 83  zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „nariadenie“). 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Senci podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších   predpisov 

(ďalej len „Zákon“) rozhodlo, že zavádza s účinnosťou od 1. januára 2019 miestne dane a miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

2. Toto nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní 

a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Senec. 

 

Článok 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 (ďalej len „poplatok“). 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI 

 

Daň z pozemkov 

 

Článok 3 

Základ dane 

 

1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé 

trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 

a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 Zákona. 
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Hodnota pôdy je pre druh pozemku: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,9291 € 

b) trvalé trávnaté porasty 0,1556 € 

 

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 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 Zákona. 

Hodnota pozemkov je pre druh pozemku: 

a) záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov4,64 € 

b) stavebné pozemky 46,47 € 

 

3. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 

výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej na 1 m² podľa predpisov o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane 

ustanovuje hodnotu pozemku za 1m2 vo výške 0,0493 €/m2.  

 

4. Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci 

k  predaju tovaru a  poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery 

transformačnej stanice alebo predajného stánku v m² a hodnoty pozemku za 1 m² uvedenej v prílohe č.2 

Zákona pre stavebné pozemky (46,47 €). 

 

Článok 4 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,38 % 

b) záhrady 0,50 % 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,55 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,45 % 

e) stavebné pozemky 0,55 % 

 

2. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane pozemkov, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu 

elektriny zo slnečnej energie 1,50 %. 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

 

Článok 5 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane pre všetky stavby na území mesta, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje ročnú sadzbu 

dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške: 

a) 0,17 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) 0,37 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre  vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

c) 1,70 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,60 € za samostatne stojace garáže, 

e) 0,60 € za stavby hromadných garáží, 

f) 0,60 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

g) 3,15 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
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h) 3,15 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

i) 1,70 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 

 

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 

0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

DAŇ Z BYTOV 

 

Článok 6 

Sadzba dane 

 

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z  bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 

a nebytového priestoru vo výške: 

a) 0,17 € za byty, 

b) 0,60 € za nebytové priestory slúžiace ako garáže a za nebytové priestory, ktoré neslúžia na 

podnikanie a inú zárobkovú činnosť, 

c) 3,15 € za nebytové priestory slúžiace na podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou. 

 

Článok 7 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje: 

a) pozemky verejne prístupných  športovísk, 

b) pozemky, na ktorých sú cintoríny. 

 

2. Správca dane zníži:     

a) daň za lesné pozemky v lokalite  chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy - Sv. Martin vo výške 

50% z daňovej povinnosti,   

b) daň za záhrady, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto slúžia výhradne 

na ich osobnú potrebu vo výške 50% z daňovej povinnosti, 

c) daň zo stavieb na bývanie a daň z  bytov vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, 

držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne 

bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie vo výške 50% z daňovej 

povinnosti, 

d) daň zo stavieb za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 

fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu vo výške 50% 

z daňovej povinnosti. 

 

3. Pri súbehu zníženia dane podľa ods. 2 písm. a), b), c) a d) tohto článku sa uplatní zníženie dane 

výhodnejšie pre daňovníka. 

 

4. Správca dane upravuje vekovú hranicu fyzických osôb na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti na 70 

rokov. 

 

Daňovník si uplatní nárok na zníženie dane podľa ods. 1 a 2 v priznaní k dani z nehnuteľností alebo 

v čiastkovom priznaní najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia na to zdaňovacie obdobie, na ktoré 

mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, inak nárok na príslušné zdaňovacie 

obdobie zaniká. 
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TRETIA ČASŤ 

 

Článok 8 

Daň za psa 

 

1. Sadzba dane za jedného psa a za každého ďalšieho psa chovaného u toho istého daňovníka je:                                                                                                      

70,00 €  

 

2. Správca dane poskytne zníženie dane za jedného psa a za každého ďalšieho psa chovaného u toho istého 

daňovníka: 

a) v rodinnom dome 90 % 

b) v bytovom dome malé a stredné  plemeno 75 % 

c) v bytovom dome veľké plemeno 25 % 

d) v rekreačnej chate, v záhrade, záhradnom  domčeku 75 % 

 

3.    Pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu roka správca dane poskytne zníženie dane alikvotne.  

 

4. Správca dane oslobodzuje od dane za jedného psa osamelo žijúceho dôchodcu, ktorý o toto oslobodenie 

požiada do 31. januára zdaňovacieho obdobia, alebo ak podá priznanie k dani za psa, resp. čiastkové 

priznanie k dani za psa v priebehu roka, o oslobodenie požiada pri jeho podaní a predloží čestné vyhlásenie 

o tom, že na uvedenej adrese s ním nikto nebýva v spoločnej domácnosti. V prípade, že dôjde k zániku 

dôvodu, na základe ktorého správca dane poskytol oslobodenie, daňovník je povinný túto skutočnosť 

oznámiť správcovi dane do 30 dní.    

 

5. Správca dane oslobodzuje od dane za jedného psa držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP/S, ktorý o toto oslobodenie 

požiada do 31. januára zdaňovacieho obdobia, alebo ak podá priznanie k dani za psa, resp. čiastkové 

priznanie k dani za psa v priebehu roka, o oslobodenie požiada pri jeho podaní a predloží vyššie uvedený 

preukaz. V prípade, že dôjde k zániku dôvodu, na základe ktorého správca dane poskytol oslobodenie, 

daňovník je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní. 

 

6.   Oslobodenie od dane zanikne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca ako zanikne dôvod, pre ktorý sa 

uplatnilo a povolilo oslobodenie. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

Článok 9 

Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

1. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, 

okrem tých, ktoré mesto prenajalo podľa osobitných predpisov. 

 

2. 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. 

 

3. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 

najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 

 

4. V oznámení daňovník uvedie: 

a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 

b) právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné 

číslo, 
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c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť plochy užívania verejného 

priestranstva. 

 

5. Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní odo dňa zániku 

daňovej povinnosti a verejné priestranstvo bezodkladne uviesť do pôvodného stavu. Nárok na vrátenie 

pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

6. Na účely stanovenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva  rozdeľujeme územie mesta Senec 

do 2 zón (viď priložená mapa – príloha č. 1 tohto nariadenia), a  to: 

a)  zóna A, zóna A+ 

b)  zóna B, zóna Slnečné jazerá. 

 

7. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú: 

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

ambulantný predaj, pojazdné predajné zariadenie, pojazdné zariadenie na poskytovanie služieb, 

umiestnenie stojanov a stolov s tovarom pred prevádzkovou jednotkou, záhradné sedenie, priľahlý 

pozemok pred prevádzkou s výnimkou uvedenou v písmene b) tohto odseku 0,35 €/m2/deň  

 

b) Stánky, kiosky, prístrešky, samostatné ohrady, zariadenia na poskytovanie ambulantných služieb, 

ambulantný predaj, pojazdné predajné zariadenie, pojazdné zariadenie na poskytovanie služieb 

umiestnenie stojanov a stolov s tovarom pred prevádzkovou jednotkou, záhradné sedenie, priľahlý 

pozemok pred prevádzkou počas veľkonočných, vianočných trhov a podujatiach podobného 

charakteru 6,70 €/m2/deň 

− pri predaji vlastných výrobkov, produktov 3,40 €/m2/deň 

 

c) Skládky stavebného materiálu, iného materiálu, umiestnenie stavebného zariadenia, stavbárske 

lešenie, plocha verejného priestranstva užívaná za účelom vykonávania rozkopávkových prác, 

plocha skládky vykopanej zeminy, umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, vyhradenie 

verejného priestranstva umiestnením oplotenia za účelom zriadenia staveniska 

zóna A, zóna A+ 0,30 €/m2/deň 

zóna B, zóna Slnečné jazerá 0,20 €/m2/deň 

 

d) Lunaparky, cirkus, iné atrakcie (napr. vláčik, ...) 0,70 €/m2/deň 

 

e) Umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia, pútača 

zóna A, zóna A+ 0,20 €/m2/deň 

zóna B, zóna Slnečné jazerá 0,15 €/m2/deň 

 

f) Ostatné účely marketingového charakteru (reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, 

komerčné akcie a ostatné) 10,60 €/m2/deň 

 

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

odseku 

zóna A, zóna A+ 0,093 €/m2/deň 

zóna B, zóna Slnečné jazerá 0,083 €/m2/deň 

pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je min. 11 m2 

 

h) Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska za účelom podnikania  

(napr. Taxislužba, ...)  0,17 €/m2/deň 

pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je min. 11 m2 

 

8. Správca dane zníži daň za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - podľa ods. 7 písm. g) 

tohto článku držiteľovi preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo 
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ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu o  60 % v  prípade predloženia 

uvedeného preukazu na overenie do 31.1. zdaňovacieho obdobia. V prípade začatia užívania verejného 

priestranstva v  priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník predloží uvedený preukaz pri predložení 

oznámenia o užívaní verejného priestranstva na uvedený účel. 

 

9. Správca dane ustanovuje, že od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené: 

a) osobitné užívanie verejného priestranstva vo verejnom záujme na základe súhlasu primátora mesta 

po predložení písomnej  žiadosti o oslobodenie od platenia dane za užívanie verejného 

priestranstva z dôvodu usporiadania charitatívnej, športovej, kultúrnej, spoločenskej, zábavnej 

alebo inej akcie či podujatia, ktoré sa uskutoční bez vyberania vstupného s výnimkou tých, z 

ktorých celý výťažok bude použitý na charitatívne alebo verejnoprospešné účely. 

b) predajné zariadenia určené na predaj vlastných ľudovo-umeleckých a remeselníckych výrobkov 

a umeleckých diel ich výrobcami alebo autormi pri príležitosti kultúrno-spoločenských podujatí. 

 

PIATA ČASŤ 

 

Článok 10 

Daň za ubytovanie 

 

1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné 

ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o  začatí a skončení prevádzkovania 

tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti 

nastali. 

 

2. Sadzba dane sa stanovuje na 0,70 € za osobu a prenocovanie. 

 

3. Platiteľ dane je povinný: 

a) viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

aa) meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka, 

ab) miesto trvalého pobytu daňovníka, 

ac) počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka, 

ad) označenie ustanovenia nariadenia zakladajúceho nárok na oslobodenie daňovníka od 

dane, 

 

b) každému daňovníkovi, ktorý sa ubytuje v ubytovacom zariadení vydať doklad o zaplatení dane za 

ubytovanie v ktorom vyznačí nasledovné údaje: 

                            ba) meno a priezvisko, 

                            bb) miesto trvalého pobytu daňovníka,  

                            bc) výšku dane. 

 

4. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi výkaz k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb, o 

počte prenocovaní a výške vybratej dane: 

a) v prípade sezónnej prevádzky do 15 dní po ukončení sezóny, 

b) v prípade celoročnej prevádzky štvrťročne do15 dní po ukončení štvrťroka. 

Výkaz ďalej musí obsahovať identifikačné údaje platiteľa. 

 

5. Platiteľ odvedie vybranú daň správcovi dane do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

 

6. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre účely kontroly 

evidenciu podľa ods. 3 tohto článku. 

 

7. Správca dane poskytuje oslobodenie od dane: 

    a) deťom do 6 rokov, 
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           b) osobám ubytovaným v rekreačnom zariadení, ktoré je vo vlastníctve  mesta Senec, 

           c) deťom a mladistvým umiestneným v centrách podpory pre deti a  rodiny, v sociálnych zariadeniach,  

               v krízových strediskách, v náhradnej starostlivosti a pod. 

 

8.    Správca dane poskytuje úľavu na dani vo výške 50 %  ubytovaným v školskom internáte Strednej odbornej 

školy automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec. 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

 

Článok 11 

Daň za predajné automaty 

 

1. Sadzba dane sa stanovuje takto: 

             a) 100,00 € ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru, 

             b) 133,00 € ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru, 

             c) ak predajný automat obsahuje ponuku tabakových výrobkov alebo alkoholických  

                 nápojov, sadzba dane sa zvýši na päťnásobok sadzby dane uvedenej v písm. a) alebo  

                 b) tohto odseku. 

 

2. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu predajných automatov 

v rozsahu údajov: 

a) názov a druh predajného automatu, 

b) počet prevádzkovaných automatov, 

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby automatu 

d) označenie prevádzky a miesta, kde je automat  umiestnený, 

e) dátum začatia prevádzkovania, 

f) dátum skončenia prevádzkovania,  

g) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, 

štatutárny zástupca, prevádzkovateľ). 

 

3. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných 

automatov. 

 

4. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde  

 musí byť  uvedené: 

a) obchodné meno prevádzkovateľa, 

b) sídlo resp. miesto podnikania, 

c) IČO, 

d) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, 

e) výrobné číslo. 

  

5. Správca dane oslobodzuje od platenia tejto dane  

a) predajné automaty na predaj mlieka,  

b) predajné automaty slúžiace na predaj pomôcok určených na ochranu pred šírením prenosných 

pohlavných ochorení. 

 

SIEDMA ČASŤ 

 

Článok 12 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

1. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 

a) elektronické prístroje na počítačové hry 350,00 € 
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b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry okrem 

prístrojov uvedených v písm. c) tohto odseku 350,00 € 

c) automatické hojdacie zariadenia pre deti                                                 350,00 € 

 

2. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných hracích 

prístrojov v rozsahu údajov: 

a) názov a druh nevýherného prístroja, 

b) počet prevádzkovaných nevýherných prístrojov, 

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby prístroja, 

d) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený, 

e) dátum začatia prevádzkovania, 

f) dátum skončenia prevádzkovania, 

g) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, 

štatutárny zástupca, prevádzkovateľ). 

 

3. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie 

nevýherných hracích prístrojov. 

 

4. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť 

uvedené: 

a) obchodné meno prevádzkovateľa, 

b) sídlo, resp. miesto podnikania, 

c) IČO, 

d) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 

e) výrobné číslo. 

 

ÔSMA ČASŤ 

Poplatok 

 

Článok 13 

Sadzba poplatku 

 

 

1. Správca dane ustanovuje v zmysle § 78 ods. 1 zákona sadzbu poplatku: 

a) v prípade paušálneho poplatku 0,077 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, 

b) v prípade množstvového zberu: 

 

   

Objem 

zbernej 

nádoby 

cena za liter 

komunálneho 

odpadu (nádoba 

vo vlastníctve) 

110 l 0,015 € 

120 l 0,015 € 

140 l 0,015 € 

240 l 0,015 € 

1100 l 0,010 € 

vrece 0,013 € 

        

Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.  
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2. Stanovený počet nádob a prislúchajúci interval vývozov k počtu poplatníkov je uvedený v platnom 

Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Senec. 

 

3. Správca dane určuje sadzbu poplatku  pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín     

                                                                                                                                          0,039 €/kg 

 

4. Sadzba poplatku pri objektoch slúžiacich na podnikanie na Slnečných jazerách sa určuje podľa množstva 

vyprodukovaného odpadu (množstvový zber) podľa ods. 1 písm. b) tohto článku.  

 

5. Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím správcovi areálu Slnečných jazier, Správe cestovného ruchu 

Senec s.r.o. (ďalej len „správca Slnečných jazier“) v celkovej sume za všetky objekty poskytujúce 

pohostinské, reštauračné služby, predaj tovaru nachádzajúce sa v tomto areáli, t.j. bufety. Správca 

Slnečných jazier je povinný poplatok od týchto poplatníkov vybrať a následne odviesť správcovi dane 

v súlade s rozhodnutím. 

 

6. Výpočet poplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

 

Článok 14 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

 

1. Poplatok sa platí: 

a) Splatnosť poplatku pri množstvovom zbere je: 

aa) poplatok do 50,- € je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia, 

ab) poplatok nad 50,- € je splatný v dvoch rovnakých splátkach, a to: 

1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

2. splátka do 30. 9. príslušného kalendárneho roka, 

ac) ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, poplatok je splatný 

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

b) na účet správcu uvedený v rozhodnutí,  

c) poštovou poukážkou,  

d) v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu, ktorý je poverený prijímať platby za 

poplatok. 

 

2.  Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín sa platí v hotovosti zamestnancovi správcu priamo  

na skládke komunálnych odpadov. 

 

Článok 15 

Zníženie a vrátenie poplatku 

 

1. Správca na základe písomnej žiadosti poplatníka zníži alebo odpustí poplatok ustanovený v zmysle čl.13 

ods.1 písm. a) tohto nariadenia (paušálny poplatok) za obdobie, za ktoré poplatník preukáže správcovi 

splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady preukazujúce, že 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta: 

a) o 100 % za obdobie, za ktoré  poplatník mestu preukáže, že sa zdržiava v nápravno- výchovnom 

zariadení - výkon väzby alebo trestu, 

b) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa zdržiava v zariadení poskytujúceho 

sociálne služby pobytovou formou, 

c) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa zdržiava 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.), 
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d) o 70 % za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove alebo na 

internáte, 

e) o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník – vlastník nehnuteľností mestu preukáže, že sa v meste 

nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček, 

f) o 100 % za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti 

v meste  preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom. 

 

2. Podkladmi pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva 

počet dní pobytu poplatníka mimo mesta, a to: 

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, 

c) potvrdenie, že sa v určenom období 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.). 

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné doložiť aj 

preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. 

d) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, 

e) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa nejedná 

o rekreačnú chatu alebo záhradný domček, 

f) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava. 

 

3. Doklady preukazujúce dôvody na zníženie poplatku podľa ods. 2 tohto článku predloží poplatník do 30 

dní odo dňa vzniku nároku uplatnenia si zníženia alebo odpustenia poplatku. 

 

4. Správca stanovuje zníženie sadzby poplatku podľa článku 13 ods.1 písm. a) o 15 % poplatníkom – osobám 

starším ako 62 rokov. Pre splnenie podmienky veku nad 62 rokov je rozhodujúci vek k 1.1. príslušného 

kalendárneho roka. 

 

5. Správca poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 

v  priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti doručenej najneskôr do 30 dní odo dňa, 

keď tieto skutočnosti nastali spolu s doloženými potvrdeniami uvedenými v ods. 2 tohto článku. Poplatník 

nesmie byť dlžníkom mesta. 

 

6. Poplatník je povinný nahlásiť správcovi poplatku v prípade množstvového zberu zmenu frekvencie 

vývozu v termíne do 31.01.2019. 

 

Článok 16 

Splnomocňovacie ustanovenia 

 

1. Správca ustanovuje, 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. 

 

DEVIATA  ČASŤ 

 

Článok 17 

Označenie platieb miestnych daní a poplatku 

 

1. Daňovník je povinný zaplatiť miestne dane a poplatok spôsobom určeným v rozhodnutí. 

 

 

DESIATA ČASŤ 
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Článok 18 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

1. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2017  platné na rok 2018. 

 

2. Toto nariadenie prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v  Senci na zasadnutí dňa 06.12.2018. 

 

3. Toto nariadenie bolo za účelom jeho vyhlásenia zverejnené na úradnej tabuli Mesta Senec a na internetovej 

stránke Mesta Senec od 07.12.2018 do 28.12.2018. 

 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2019. 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Dušan Badinský 

                                                                                                                        primátor 

Vyvesené / zverejnené:  07.12.2018 
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