
Dôvodová správa k VZN č. 17/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2004 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

   
Mesto Sereď, odd. rozvoja mesta, navrhuje v predkladanom VZN č.17/2011, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 8/2004 viacero zmien pôvodného znenia VZN. V záujme zachovania 
prehľadnosti právnych predpisov Mesta Sereď je odôvodnené u viackrát novelizovaného 
nariadenia vydať jeho úplné znenie, v tomto prípade sa jedná o piaty dodatok k pôvodnému 
VZN a je preto vhodné vydať jeho úplné znenie. Dôvodom na jednotlivé zmeny VZN je jeho 
zosúladenie s platným znením zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon) a ostatnou legislatívou SR, 
spresnenie niektorých ustanovení tohto zákona vo VZN, v súlade so zákonom a postupné 
znižovanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami v odpadov hospodárstve mesta Sereď. 
 
Zmeny v návrhu VZN podľa jednotlivých paragrafov VZN : 
 
§ 2 spresnená definícia v súlade so zákonom;  
 
Zosúladenie textu so znením zákona o odpadoch a zákona o miestnych poplatkoch – vyňatie 
elektroodpadov z pojmu komunálny odpad. Elektroodpady sú odoberané bezplatne na 
zbernom dvore, alebo prostredníctvom systémov spätného odberu elektroodpadov. 
 
§ 3 spresnená definícia v súlade so zákonom; 
 
Doplnenie definícií podľa súčasného znenia zákona. 
 
§ 4 spresnená definícia v súlade so zákonom; 
 
Doplnenie definícií podľa súčasného znenia zákona. 
 
§ 5 spresnená definícia v súlade so zákonom a zvýšenie poplatku v dvoch kategóriách : 
 

1. kategória a) pri nehnuteľnosti alebo byte slúžiacom na bývanie, sa zvyšuje sadzba 
poplatku na 0,05804 za deň na jednu osobu. Predpokladaná hodnota poplatku na rok 2012 
na jednu osobu je 21,24 Eur za rok.  

 
2. kategória b) pri zariadeniach slúžiacich na individuálnu rekreáciu, sa zvyšuje sadzba 

poplatku na 0,00743 za 1 liter zbernej nádoby. Predpokladaná hodnota poplatku na rok 
2012 na jednu nádobu je 21,24 Eur za rok. 

 
K zvyšovaniu miestneho poplatku sa pristupuje z dôvodu potreby postupného dorovnania 
nákladov a príjmov za komunálne odpady v súlade s legislatívou SR (zákon o odpadoch 
a zákon o miestnych poplatkoch). Výsledkom súčasných nákladov a príjmov je  v prípade 
zachovania súčasných sadzieb deficit bežných výdavkov v odpadovom hospodárstve mesta 
Sereď predpokladaný na rok 2012 v sume cca 200 000 eur. Navýšením poplatku príde 
k zníženiu deficitu na cca 155 000 eur. 

 
§ 6 spresnená definícia v súlade so zákonom; 
 
Doplnenie definícií podľa súčasného znenia zákona. 
 



§ 7 spresnená definícia v súlade so zákonom; 
 
Doplnenie definícií podľa súčasného znenia zákona. 
 
§ 8 spresnená definícia v súlade so zákonom;  
 
Detailne rozvedené podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku s uvedením požadovaných 
dokladov, v súlade s požiadavkou zákona. 
 
§ 9 spresnená definícia v súlade so zákonom; 
 
Doplnená výška maximálnej platby v pokladni v súlade so zákonom 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok). 
 
§ 10 spresnená definícia v súlade so zákonom; 
 
Od 1.1.2012 je platný nový zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza zákon 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 


