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Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa: 14.12.2017 

Účinnosť od: 01.01.2018 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení“. 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 zo dňa 11.11.2014 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení sa 

mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V § 2 odsek 2 písmeno c) znie: 

„c) pre právnickú osobu 

a fyzickú osobu – 

podnikateľa zapojenú do 

množstvového zberu 

 

 

0,01740 Eur 

za 1 liter komunálnych 

odpadov a drobných 

stavebných odpadov pri 

frekvencii odvozu 50 l, 110 l, 

120 l a 240 l nádoby 1 krát 

týždenne“ 

 

2. V § 2 odseku 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e), f) a g), ktoré znejú: 

„e) pre právnickú osobu 

a fyzickú osobu – 

podnikateľa zapojenú do 

množstvového zberu 

 

0,01130 Eur 

za 1 liter komunálnych 

odpadov a drobných 

stavebných odpadov pri 

frekvencii odvozu 

veľkoobjemového kontajnera 

1 krát týždenne 

f) pre fyzickú osobu – 

podnikateľa s malou 

prevádzkou umiestnenou 

v rodinnom dome, byte alebo 

nebytovom priestore 

zapojenú do množstvového 

zberu 

 

0,01000 Eur 

za 1 liter komunálnych 

odpadov a drobných 

stavebných odpadov pri 

frekvencii odvozu 110 l 

odpadového vreca 1 krát 

týždenne 

g) za množstvový zber pri 

využití odpadových vriec na 

jednorazovom podujatí 

 

0,01000 Eur 

za 1 liter komunálnych 

odpadov a drobných 

stavebných odpadov“ 

 

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno h). 

3. V § 2 odseku 3 písmene b) sa slová „podľa odseku 2 písmena b) až d)“ nahrádzajú 

slovami „podľa odseku 2 písmena b) až f)“. 



4. V § 2 odseku 3 písmene c) sa slová „podľa odseku 2 písmena e)“ nahrádzajú slovami 

„podľa odseku 2 písmena h)“. 

5. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„d) súčin sadzby poplatku, objemu vreca a počtu vriec využitých na jednorazovom 

podujatí, ak ide o poplatok podľa odseku 2 písmena g).“ 

6. V § 3 odsek 2 znie: 

„2) Správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím, následne po odovzdaní drobného 

stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na zbernom dvore alebo po zrealizovaní odvozu 

drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín veľkoobjemovým kontajnerom, ak ide 

o poplatok podľa § 2 odseku 2 písmena h).“ 

7. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3), ktorý znie: 

„3) Správca poplatku nevyrubí poplatok rozhodnutím, ak ide o poplatok podľa § 2 odseku 

2 písmena f) a g).“ 

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.  

8. V § 3 odseku 5 sa za slová „Ročný poplatok vyrubený poplatníkovi“ vkladajú slová 

„podľa odsekov 1 a 2“ a na konci sa pripája táto veta: 

„Poplatok je možné uhradiť bezhotovostne platobným príkazom na účet správcu poplatku 

alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Seredi (ďalej len „mestský úrad“).“ 

9. V § 3 odsek 6 znie: 

„Poplatok podľa odseku 3 uhradí poplatník priamo pri prevzatí 110 litrových odpadových 

vriec v hotovosti do pokladne mestského úradu.“ 

 

Čl. II 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení nadobúda účinnosť dňa          

1. januára 2018. 

 

V Seredi dňa  15.12.2017         

            

          -podpísané- 

            Ing. Martin Tomčányi 

                 primátor mesta 

 



Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č.  274/2017 

dňa 14.12.2017. 

 

Deň vyhlásenia: 15.12.2017 

Deň zvesenia: 30.12.2017 


