
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 47, 
ktorým sa menia a dopĺňajú 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 1 zásady hospodárenia s obecným majetkom 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 3 o miestnych daniach 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 4 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany 
zelene na území mesta a tvorbe a ochrane životného prostredia na území mesta 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta 
Senica a dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na 
verejnom priestranstve a o zmene  všeobecne záväzného nariadenia č. 3 o miestnych 
daniach 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojmi a o ochrane ovzdušia 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 14 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva v rekreačnej oblasti Kunov 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 17 o nakladaní s odpadmi 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 18 o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 19 o ochrane, údržbe a tvorbe zelene na území 
mesta Senica – štatút zelene 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 22 o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 27 o používaní pyrotechnických  výrobkov na 
verejnosti prístupných miestach na území mesta Senica 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 29 o podmienkach  predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v Senici 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 30 Trhový poriadok mesta Senica 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 32 Trhový poriadok  o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste – Dome kultúry v Senici 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk 
na území mesta Senica 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 39 o určení úhrad za nevyhnutné životné úkony, 
nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským 
prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby v meste Senica 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 41, ktorým sa upravujú podmienky, za ktorých 
sa môžu poskytovať jednorazové finančné prostriedky na účely sociálnej pomoci a inej 
nevyhnutnej pomoci v čase náhlej núdze 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 43 Trhový poriadok Mestského podniku služieb, 
spol,. s r.o. Senica 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 45 o určení pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Senica 
Štatút mesta Senica 
 
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike od 1. januára 2009. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v   Senici v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe z.č. 659/2007 Z.z. o zavedení 
meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie mesta.  
 



 
Článok 1 

 
Slová „ slovenské koruny“ vo všetkých tvaroch sa vo všetkých textoch všeobecne záväzných 
nariadení  nahrádzajú slovom „ eurá“ v príslušných tvaroch. 
 

Článok 2 
 

V sadzbách miestnych daní a  určených ďalších sumách vo všeobecne záväzných 
nariadeniach mesta Senica sa slová 
 
„ 1 Sk“    nahrádzajú slovami   „ 0,033 eura “ 
„ 2 Sk“    nahrádzajú slovami   „ 0,066 eura“ 
„ 3 Sk“    nahrádzajú slovami   „ 0,099 eura“ 
„ 5 Sk“    nahrádzajú slovami   „ 0,17 eura“ 
„ 6 Sk“    nahrádzajú slovami   „ 0,19 eura“ 
„ 7 Sk“    nahrádzajú slovami   „ 0,23 eura“ 
„ 8 Sk“    nahrádzajú slovami   „ 0,26 eura“ 
„ 10 Sk “ nahrádzajú slovami   „ 0,33 eura“ 
„ 12 Sk“  nahrádzajú slovami   „ 0,39eura“ 
„ 15 Sk“  nahrádzajú slovami   „ 0,49eura“   
„ 17 Sk“  nahrádzajú slovami   „ 0,56eura“ 
„ 20 Sk“  nahrádzajú slovami   „ 0,66eura“ 
„ 25 Sk“ nahrádzajú slovami    „ 0,82eura“ 
„ 30 Sk“ nahrádzajú slovami    „ 0,99 eura“  
„ 40 Sk“ nahrádzajú slovami    „ 1,32 eura“ 
„ 50 Sk“ nahrádzajú slovami    „ 1,65 eura“ 
„ 80 Sk“ nahrádzajú slovami    „ 2,65 eura“ 
„ 90 Sk“ nahrádzajú slovami    „2,98 eura“ 
„100 Sk“ nahrádzajú slovami   „ 3,31 eura“  
„120 Sk“ nahrádzajú slovami   „ 3,98 eura“ 
„150 Sk“ nahrádzajú slovami   „ 4,97 eura“  
„200 Sk“ nahrádzajú slovami   „ 6,63eura“ 
„240 Sk“ nahrádzajú slovami   „ 7,96eura“ 
„ 250 Sk“ nahrádzajú slovami   „ 8,29eura“ 
„ 300 Sk“ nahrádzajú slovami  „9,95eura“ 
„ 350 Sk“ nahrádzajú slovami  „11,61eura“ 
„ 500 Sk“ nahrádzajú slovami  „16,59 eura“ 
„ 600 Sk“ nahrádzajú slovami  „19,91 eura“ 
„ 800 Sk“ nahrádzajú slovami   „26,55 eura“ 
„1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ 
„1 200 Sk“ nahrádzajú slovami „39,83 eura“ 
„1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „49,79 eura“ 
„ 1 600 Sk „nahrádzajú slovami „53,11eura“ 
„ 2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“ 
„ 3 000 Sk“ nahrádzajú slovami  „ 99,58 eura“ 
„ 5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“ 
„ 6 000 Sk“ nahrádzajú slovami „199,16 eura“ 
„10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“ 
„10 001 Sk“ nahrádzajú slovami  „331,97 eura“ 



„12 000 Sk“ nahrádzajú slovami  „398,32 eura“ 
„20 000 Sk“ nahrádzajú slovami      „663,87 eura“ 
„50 000 Sk“ nahrádzajú slovami   „1 659,69 eura“ 
„100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“ 
„ 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“ 
„ 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami  „16 596,95 eura“ 
„ 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,83 eura“ 
„  5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,59eura“ 
 
s výnimkou súm,  ktoré  upravujú osobitné právne predpisy / napr. zákon SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, z.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, z.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov, z.č. 250/2007 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, z.č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
a ďalších/.  
 
 

Článok 3 
Účinnosť 

 
1/  Všeobecne záväzné nariadenie č. 47 bolo prijaté uznesením č. 14/08/AB  na 14. riadnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 11.12.2008. 
2/  Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli od 12.12.2008 do 
29.12.2008 a nadobúda účinnosť 1.1.2009. 
 
 
 
 
                                                                                             RNDr. Ľubomír Parízek 
                                                                                                Primátor mesta Senica 
 
 
 
 
 
 


