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Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa: 12.11.2015 
Účinnosť od:  01.01.2016 



Mesto Sereď podľa článku  68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 
národnej rady 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.  .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď                          
č. 13/2012 o miestnych daniach.  

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 13/2012 o miestnych daniach zo dňa 06.11.2012  
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.12/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Sereď č.9/2014 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
1. V § 6  odsek 2 znie: 
    „2) Správca dane ustanovuje zníženie dane (3):  

a) vo výške 30%  na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo 
fyzické osoby  staršie ako  65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú 
potrebu, 

b) vo výške 30%  na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, 
fyzických osôb  starších  ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

c) vo výške 30%  na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž                   
vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby                      
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané                  
na ich dopravu.“ 

2. V §6 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.  

3.  V §6 sa vypúšťa odsek 8.   

Čl. II 

Toto Všeobecne  záväzné nariadenie mesta Sereď č.  .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 13/2012 o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňom  01. januára 
2016.  

V Seredi dňa  ..........2015 
 

                                                                                                            Ing. Martin Tomčányi, v.r.  
                                                                                                             primátor mesta 

 
Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č.  ....../2015                          
dňa ...........2015 
 
Deň vyhlásenia:   
Deň zvesenia:     


