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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
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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 
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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 
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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. 6/2021, 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 0,020 € 

Polopodzemné 

kontajnery 

0,017 € 

vrece 0,028 € 

        

Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.“  



 

 

 

Čl. 2 

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. 
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