
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


