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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021  prerokovalo a 
 
 
uznáša  sa 
 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. .../2021 zo dňa 22.04.2021, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  č. 11/2019 o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď 
č.11/2020. 
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Dôvodová správa: 
 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi predkladáme návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie  mesta Sereď č. 11/2019  
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Sereď č. 11/2020 (ďalej len „nariadenie“).  
 
V návrhu nariadenia  navrhujeme  tieto úpravy: 
 
1. Dočasné zriadenie miesta pre ambulantný predaj alebo poskytovanie služieb v priestoroch 

bývalého záhradkárstva na Parkovej ulici v Seredi, a to len  do 31.12.2021 a určenie 
sadzby dane vo výške 1,70 €/m2/deň počas pracovných dní a 3,40 €/m2/deň počas dní 
pracovného pokoja (sobota, nedeľa a sviatky). Predajca - daňovník za jedno miesto (stôl), 
ak zaberie verejné priestranstvo o výmere 5 m2,  zaplatí počas pracovných dní  8,50 € a 
počas dní pracovného pokoja zaplatí 17€.  
Na tomto verejnom priestranstve bude možné predávať a kupovať až keď nebudú platiť 
pandemické opatrenia týkajúce sa obmedzenia predaja na verejnom priestranstve, 
predpokladáme koncom apríla 2021. 
 
Zdôvodnenie navrhovanej úpravy: 
Túto úpravu navrhujeme z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie mestského trhoviska na 
Mlynárskej ulici v Seredi a s cieľom umožniť občanom mesta predávať a kupovať na 
trhovom mieste. V priestoroch bývalého záhradkárstva je možné využiť cca 25-30 stolov,  
plus je možné ešte na spevnenej ploche  umožniť predávať aj tým, ktorí stoly nepotrebujú 
alebo si donesú vlastné. 
Toto je dočasné riešenie s cieľom vyhovieť občanom mesta predávať a kupovať vlastné 
poľnohospodárske prebytky (priesady, ovocie, zelenina), o ktoré je záujem   hlavne 
v jarných a letných mesiacoch. Predpokladáme, že mestské trhovisko na Mlynárskej ulici 
v Seredi bude skolaudované v jesenných mesiacoch tohto roka. 

 
Dopad navrhovanej úpravy na rozpočet mesta: 
Táto úprava bude znamenať zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta v roku 2021, 
predpokladáme cca 6 800 €. Pri odhade predpokladaných príjmov sme rátali s priemernou 
obsadenosťou 15-tich stolov (miest o výmere 5m2) počas  sobôt od mája do konca októbra 
2021. Výšku skutočných príjmov ovplyvní vývoj pandemickej situácie na Slovensku,  ako 
aj náklady, ktoré vzniknú mestu v súvislosti so zabezpečením prevádzky na uvedenom 
trhovom mieste. 

 
 

2. Oslobodenie od platenia miestnej dane za užívanie letných terás počas roka 2021. 
 
Zdôvodnenie navrhovanej úpravy: 
Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID-19 s cieľom pomôcť podnikateľom 
v meste Sereď navrhujeme, aby letné terasy boli v roku 2021 oslobodené od miestnej dane 
za užívanie verejného priestranstva. 

 
Dopad navrhovanej úpravy na rozpočet mesta: 
Táto úprava bude znamenať zníženie príjmu do rozpočtu mesta v roku 2021 cca o 2000 €.  
Vychádzame zo skutočnosti, že už v roku 2020 mesto nemalo príjem za umiestnenie terasy 
pred tzv. „Hokejkou“, cca 1000 €. 
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V nasledujúcej tabuľke sú príjmy, ktoré malo mesto v rokoch 2018, 2019 a 2020 za 
užívanie verejného priestranstva za umiestnenie letnej terasy:  
 

rok príjem 
2018 2 990,95 € 
2019 2 845,75 € 
2020 1 209,00 € 

 
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 7.4.2021. 
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MESTO  SEREĎ 

 
 
 
 
 

 
 
 

-Návrh- 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  

č.  XX/2021  zo dňa 22.04.2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie  mesta Sereď   
č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Sereď č. 11/2020  

 
 
 
 
 
 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 22.04.2021 

Účinnosť od:   
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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
v súlade so zákonom 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  záväzné nariadenie mesta Sereď č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.11/2019 o miestnej  dani za užívanie 
verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.11/2020 
(ďalej len „nariadenie“). 

 
 

Čl. I 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.11/2019 o miestnej  dani za užívanie verejného 
priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.11/2020 sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa za bod 4 vkladá bod 5, ktorý znie: 

„5. Parková ul. - priestory bývalého záhradkárstva,“ 
 
2. V § 2  ods. 3 písm. a) znie: 

„a) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 
písm. a), s výnimkou bodu 5,  je sadzba dane 1,70 €/m2/deň,“ 
 

3. V § 2 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú písmená aa) a ab), ktoré znejú: 
„ aa) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2   

písm. a) bod 5 počas pracovných dní je sadzba dane 1,70 €/m2/deň, 
  ab) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 

písm. a) bod 5 počas  dní pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) je sadzba dane 
    3,40 €/m2/deň,“ 

  
4. V § 2 ods. 6 znie:  

„ 6) Mesto Sereď oslobodzuje od dane za užívanie verejného priestranstva daňovníka, 
ktorý užíva verejné priestranstvo: 
a)  podľa ods. 1 písm. f) až h) maximálne tri dni, 
b)  podľa ods. 1 písm. c).“ 

 
5. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 
„§ 2a 

PRECHODNÉ  USTANOVENIA  K  ÚPRAVÁM  ÚČINNÝM  PÄTNÁSTYM  DŇOM  
OD  VYHLÁSENIA 

1) Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva uvedené v  § 2 ods. 6 písm. b) 
platí len do 31.12.2021. 

2) Ustanovenie miesta, ktoré je verejným priestranstvo pre  osobitné spôsoby  užívania  
verejného priestranstva, uvedené v § 2 ods. 2 písm. a) bod 5 platí len do 31.12.2021.“ 
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Čl. II 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

 
 
            Ing. Martin Tomčányi 
                 primátor mesta 
 
 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. ....../2021 
dňa 22.04.2021. 

 

Deň vyhlásenia:  

Deň zvesenia:  
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MESTO  SEREĎ 
 

 

 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 

o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva 

 
(aktuálne znenie –  t.j. v znení VZN č. 11/2020) 

 

 

 
 
Schválené MsZ v Seredi 14.11.2019 
Účinnosť od 1.1.2020  
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Všeobecne  záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

 
 
Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
v súlade so zákonom 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  záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej  dani 
za užívanie verejného priestranstva. 

 
§ 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  
1) Mesto Sereď, ako správca miestnej dane (ďalej len „mesto Sereď“), týmto všeobecne 

záväzným nariadením ukladá miestnu daň za užívanie verejného priestranstva. 
2) Mesto Sereď v rámci miestnej dane podľa odseku 1 týmto všeobecne záväzným 

nariadením ustanovuje : 
a) sadzby dane,  
b) zníženie a oslobodenie od dane, 
c) miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami  a ustanovuje osobitné spôsoby ich 

užívania, 
d) náležitosti   oznamovacej povinnosti daňovníka  za užívanie verejného priestranstva. 

 
§ 2 

1) Mesto Sereď ustanovuje osobitné spôsoby  užívania  verejného  priestranstva: 
a) umiestnenia predajného zariadenia, 
b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho  na poskytovanie služieb,   
c) umiestnenia letnej terasy, 
d) umiestnenie reklamného, informačného alebo propagačného  zariadenia, ktoré nie je 

reklamnou stavbou podľa osobitného zákona(1), 
e) umiestnenie strelnice, inej technicko-zábavnej činnosti, kolotočov, lunaparkov 

alebo cirkusu,  
f) umiestnenie stavebného zariadenia alebo veľkokapacitného kontajnera, 
g) umiestnenie skládky zeminy, materiálu (napr. štrk, piesok, tuhé palivo, drevo), 
h) rozkopávka verejného priestranstva(2),  
i) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom parkovisku. 

2) Mesto Sereď ustanovuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami pre  osobitné spôsoby  
užívania verejného priestranstva: 
a) podľa ods. 1 písm. a ) a  b) sú to: 

1. Kasárenská ul.  pri miestnom cintoríne,  
2. Hornočepeňská ul. pri miestnom cintoríne,  
3. Hornočepeňská ul. pri futbalovom štadióne,  
4. Ul. D. Štúra pri objekte Progres,  

4.5. Parková ul. - priestory bývalého záhradkárstva, 
b) podľa ods. 1 písm. c) je to verejné priestranstvo(2)  v bezprostrednej blízkosti prevádzky, 
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c) podľa  ods. 1 písm. d) až i) sú to  všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 
mesta Sereď, okrem pozemkov, ktoré mesto Sereď prenajalo podľa osobitného 
zákona.(3)  

3) Mesto Sereď ustanovuje  nasledovné  sadzby dane: 
a) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 

písm. a), s výnimkou bodu 5,  je sadzba dane  
     1,70 €/m2/deň, 

aa) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 
písm. a) bod 5 počas pracovných dní je sadzba dane 

                                                                                                                1,70 €/m2/deň 
ab) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 

písm. a) bod 5 počas  dní pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) je sadzba dane 
                                                                                                                 3,40 €/m2/deň, 
b) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho  na poskytovanie služieb na verejnom 

priestranstve uvedenom v ods. 2 písm. a)  je sadzba dane  
     1,70 €/m2/deň, 
 

c) za umiestnenie letnej terasy na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 písm. b) je 
sadzba dane                                                             

    0,05 €/ m2/deň,   
d) za umiestnenie reklamného, informačného alebo propagačného zariadenia na 

verejnom priestranstve uvedenom v ods.2 písm. c) je sadzba  dane                    
                  0,40 €/m2/deň, 

e) za umiestnenie strelnice, inej technicko-zábavnej činnosti, kolotočov, lunaparkov 
alebo cirkusu na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 písm. c) je sadzba dane                                                                                                 
                                                                                                              0,20  € /m2/deň, 

f) za umiestnenie stavebného zariadenia alebo veľkokapacitného kontajnera na verejnom 
priestranstve uvedenom v ods. 2 písm. c) je sadzba dane 
                                                                                                                 0,40  €/m2/deň, 

g) umiestnenie skládky zeminy, materiálu (napr. štrk, piesok, tuhé palivo, drevo) na 
verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 písm. c) je sadzba dane  
                                                                                                                  0,40  €/m2/deň, 

h) za rozkopávku verejného priestranstva(2) uvedeného v ods. 2 písm. c) je sadzba                                          
       0,20 €/m2/deň, 

i) za trvalé parkovanie vozidla do 3,5 t mimo stráženého parkoviska na vyhradenom 
parkovisku na verejnom priestranstve  uvedenom v ods. 2 písm. c) je sadzba dane       
                                        0,064 €/m2/deň. 

4) Náležitosti písomného  oznámenia daňovníka o zámere  osobitného užívania verejného 
priestranstva  sú uvedené  v prílohe  tohto nariadenia.  

5) Mesto Sereď znižuje sadzbu dane ustanovenú v ods. 3 písm. i)  na 0,013 €/m2/deň pre 
daňovníka, ktorý je: 
a)  fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím  odkázanou na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom(4) a je vlastníkom alebo držiteľom  tohto 
osobného motorového vozidla, 
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b)  blízkou osobou(5)  fyzickej osoby podľa písmena a) a je vlastníkom alebo držiteľom 
osobného motorového vozidla prepravujúcim túto fyzickú osobu.   

6) Mesto Sereď oslobodzuje od dane za užívanie verejného priestranstva daňovníka, ktorý 
užíva verejné priestranstvo: 
6) a)  podľa ods. 1 písm. f) až h) maximálne tri dni,. 
b)  podľa ods. 1 písm. c). 
 
 
 

§ 2a 

PRECHODNÉ  USTANOVENIA  K  ÚPRAVÁM  ÚČINNÝM  PÄTNÁSTYM  DŇOM  
OD  VYHLÁSENIA 

1) Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva uvedené v  § 2 ods. 6 písm. b) 
platí len do 31.12.2021. 

2) Ustanovenie miesta, ktoré je verejným priestranstvo pre  osobitné spôsoby  užívania  
verejného priestranstva, uvedené v § 2 ods. 2 písm. a) bod 5 platí len do 31.12.2021. 
 

§ 3 
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

1) Zrušuje sa § 1 ods. 1 písm. c) prvej časti, § 10 až 14 štvrtej časti, § 28 deviatej časti 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.13/2012 zo dňa 06.11.2012 o miestnych 
daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 12/2013, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012 zo dňa 06.11.2012,  
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012 v znení neskorších nariadení 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2015 zo dňa 12.11.2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012 o miestnych 
daniach.  

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2020. 
 

 
 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástnym dňom od jeho vyhlásenia. 
 

 

                                                                                                      

                                                                                             Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                  primátor  mesta 
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Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 14.11.2019 
uznesením č. 264/2019 
 

 
Deň vyhlásenia:   18.11.2019 
 

Deň zvesenia:       3.12.2019    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 
2) § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
3) zákon  č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník  
4) § 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
5) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 
 
Príloha k nariadeniu 
 
 
daňovník (v prípade fyzickej osoby uviesť  meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, 
kontakt, v prípade fyzickej osoby  podnikateľa, resp. právnickej osoby uviesť obchodné meno, 
sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, kontakt) 

 
Správca dane  
Mesto Sereď 
Finančné oddelenie  
Nám. Republiky 1176/10 
926 01 Sereď 
 
V Seredi, dňa : ................................ 
 
Vec:  Oznámenie o zámere osobitného užívania  verejného  priestranstva 
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V zmysle § 34a  ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. Vám oznamujem svoj zámer osobitného užívania 

verejného priestranstva nasledovným spôsobom1: 
 

□  umiestnenie predajného zariadenia 
□  na umiestnenie zariadenia slúžiaceho  na poskytovanie služieb 
□  užívanie  verejného priestranstva  na účel usporiadania  kultúrnej, propagačnej, športovej alebo inej 

spoločenskej akcie 
□  umiestnenie letnej  terasy 
□  umiestnenie reklamného, informačného alebo propagačného  zariadenia  
□  umiestnenie strelnice, inej technicko-zábavnej činnosti, kolotočov, lunaparkov alebo cirkusu 
□  umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu (štrk, piesok, tuhé palivo a pod.)  stavebnej sute, 

zeminy alebo veľkokapacitného kontajnera 
□ rozkopávka verejného priestranstva 
□  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom parkovisku 
 
 
na ulici: ........................................................v meste Sereď pred domom č.: ....................................... 

pozemok parcelné číslo:...........................................KÚ: ...................................................................... 

z dôvodu: ............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

o výmere.....................m2    na dobu  od: ...........................do: .......................počet dní : .....................  

 
Svojim podpisom   potvrdzujem  pravdivosť a úplnosť údajov. 
 
                                                                                      ..................................................................         
                                                                                          Podpis daňovníka/odtlačok pečiatky 
 

                                                           

1 vhodné zaškrtnúť  
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Váš list číslo Naše číslo Vybavuje Miesto, dátum 
 7600/5607/2021 JUDr. Ing. Daniela Vargová  Sereď, 7.4.2021 
 
 
VEC:  
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenie 
mesta Sereď  č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021, ktorým  sa mení a dopĺňa všeobecne záväz-
né nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestran-
stva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 11/2020  
                                     

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej re-
publiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva to-
to  všeobecne  záväzné nariadenie mesta Sereď č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021, ktorým  sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za uží-
vanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.11/2020 
(ďalej len „nariadenie“). 
 
       Návrh tohto nariadenia, ktoré bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva 
v Seredi dňa 22.04.2021,  je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sereď 
od 7.4.2021 v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov. 
 
       Pripomienky k návrhu tohto nariadenia možno podať, v zmysle § 6 ods. 4 zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, najneskôr do 19.4.2021 na 
Mestskom úrade v Seredi do podateľne,  poštou na adresu úradu alebo elektronickou poštou 
na mailovú adresu mu@sered.sk. 
 
 
                                                                                                  
     
                                                                                                   - podpísané - 
                                                                                              Ing. Martin Tomčányi  
                                                                                                   primátor mesta 
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