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Dôvodová správa k Dodatku č. 4/2010 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

   
 Mesto Sereď, odd. ŽP, navrhuje v predkladanom Dodatku č. 4 k VZN č. 8/2004 dve 
zmeny. Prvou zmenou je minimálne zvýšeniu sadzby miestneho poplatku za KO a DSO 
u kategórie bývanie pod písmenom a) z dôvodu zaokrúhľovania a druhou zmenou je upresnenie 
kategórie nehnuteľnosti pod písm. d). 
 
Popis prvej zmeny: 
Mierne zvýšenie poplatku za bývanie o 18 centov – kategória a) zo sadzby 18,06 € na sadzbu 
18,24 € na osobu za rok /výpočet: 18,24 – 18,06 ═ 0,18 €/.  
Dôvodom zmeny je technicky vynútené umožnenie prechodu na ďalší rok u správcov bytov, kde 
by sa v prípade nezmenenia sadzby muselo pristúpiť k špeciálnemu prepočítaniu správcovských 
poplatkov na prelome rokov. Súčasná výška sadzby nie je vhodná na prepočet na bytových 
domoch (18,06 : 12 mesiacov ═ 1,505 € / mesiac / občan). Pri zadávaní inkasa je možný prepočet 
iba na dve desatinné miesta a taktiež spracovateľský software správcov bytov umožňuje prepočet 
iba na dve desatinné miesta, nie je na tri desatinné miesta.  
Mesto Sereď, ako zadávateľ zmeny by muselo vynaložiť značné náklady na administratívu 
a spotrebný materiál, keďže u správcov tieto zmeny prebiehajú v inej splatnosti (január – február) 
ako miestny poplatok (december – január). K rozdielu prišlo na prelome rokov 2009/2010 kvôli 
zvýšeniu poplatku. V prípade prechodu na vyššiu sadzbu zostane v platnosti súčasný mesačný 
poplatok na jedného obyvateľa bytu 1,52 Eura (12 x 1,52 = 18,24) a nebude teda nutné sadzby 
prepočítať. Navýšenie predstavuje 1,5 centa (45 halierov Sk) na osobu a mesiac /výpočet: 1,52 -
1,505 ═ 0,015 €/.  

 
Prehľad mesačných splátok, vyrubovaných u správcov bytových domov: 
 

 2009 2010 Návrh na 2011 
Január 1,33 € 1,33 € 1,52 € 
Február 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
Marec 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
Apríl 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
Máj 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
Jún 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
Júl 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
August 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
September 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
Október 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
November 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
December 1,33 € 1,52 € 1,52 € 
SPOLU 15,96 € 18,05 € 18,24 € 

 
Druhou navrhovanou zmenou je upresnenie zľavnenej skupiny poplatníkov množstevného zberu 
pod písmenom d).  
Pôvodný názov: „zdravotnícke zariadenia, centrá voľného času, základné špeciálne školy, 
základné školy a predškolské zariadenia“ sa mení na: „školy a školské zariadenia zriadené 
obcou, VÚC a cirkvou“, keďže mesto už nie je zriaďovateľom zdravotníckeho zariadenia. 
Poliklinika – zdravotnícke zariadenie už nie je príspevkovou organizáciou mesta, preto nie je 
vhodné, aby bola v kategórii d), ktorá je vytvorená pre príspevkové organizácie, ale patrí ako 
ostatné súkromné spoločnosti do kategórie f). Keďže sa jej priestory využívajú aj prostredníctvom 
nájmu na podnikanie ďalšími spoločnosťami a samotné zariadenie je podnikateľským subjektom, 
spadajú tieto zariadenia do kategórie f) podnikanie.   



Návrh na uznesenie : 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9.11.2010 prerokovalo a      

u z n á š a  s a  na Dodatku č. 4/2010 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh Dodatku č. 4 k  VZN  č.  8/2004 O MIESTNOM POPLATKU ZA 
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 
STAVEBNÉ ODPADY. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Seredi podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR             
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa uznáša na tomto Dodatku č. 4/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Sereď č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ktorým sa mení uvedené VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2004 sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
 
1. v § 5 sa pôvodné znenie ods. 1 nahrádza novým znením :  
  
 Sadzba poplatku sa určuje na jeden kalendárny deň a osobu alebo jeden liter/dm3 
 komunálnych a drobných stavebných odpadov, výška poplatku sa určuje na 
 kalendárny rok alebo na vývoz jedného kusu nádoby (VOK). 
 
 
 

KATEGÓRIA NEHNUTEĽNOSTI 
SADZBA POPLATKU ORIENTAČNÁ 

VÝŠKA POPLATKU 
NA ROK 52 
TÝŽDŇOV 

 

 

MERNÁ JEDNOTKA MERNÁ JEDNOTKA 

pri nehnuteľnosti alebo byte slúžiacom na bývanie  
0,04998 Eura 18,24 Eur 

a) 
Za osobu na kalendárny rok 

za deň za rok 

pri zariadeniach slúžiacich na individuálnu rekreáciu  
0,00630 Eura 18,01 Eur 

b) 
za 110 l nádobu vývoz 2 x mesačne 

za 1 liter za rok 

pre záhradkárske organizácie 
0,01160 Eura 58,00 Eur 

c) 
za využitie 5 m3 VOK  

za 1 dm3 za 1 kus VOK 

Školy a školské zariadenia zriadené obcou, VÚC a cirkvou 

0,00550 Eura 316,60 Eur 1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

0,00570 Eura 32,60 Eur 

d) 

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 

za 1 liter za rok  



domovy dôchodcov, detské domovy, sociálne organizácie, cirkevné 
organizácie 

e) 

1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 0,00750 Eura 429,00 Eur 

 za 1 liter za rok 

0,00950 Eura 54,34 Eur  

 

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

pri nehnuteľnostiach na podnikateľské účely a pri nehnuteľnostiach na 
iné účely ako bývanie a podnikanie neuvedených v bode d) a e) 

0,01330 Eura 760,76 Eur 1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

0,01740 Eura 99,52 Eur 

f) 

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

 
 

Účinnosť 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Seredi sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 4/2010 k VZN          
č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dňa 
9.11.2010 a toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2011. 
 
  
 

Mgr. Vladimír Vranovič 
                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


