MESTO SEREĎ

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Sereď

č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Schválené MsZ v Seredi dňa: 13.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,
podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa zákona 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
č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ (ďalej len
„nariadenie“).
§1
Úvodné ustanovenie
Mesto Sereď týmto nariadením ustanovuje sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“1), hodnotu koeficientu, spôsob a lehotu zaplatenia poplatku
pri množstvovom zbere, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podmienky,
ktoré musí poplatník spĺňať a podklady, ktoré musí predložiť pre zníženie alebo odpustenie
poplatku.
§2
Sadzby poplatku
1) Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 0,07398
eura pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba2.
2) Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku pre množstvový zber3:
a) vo výške 0,01740 eura za 1 liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
pre 50 litrovú, 110 litrovú, 120 litrovú a 240 litrovú nádobu;
b) vo výške 0,01330 eura za 1 liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
pre 1100 litrovú nádobu;
c) vo výške 0,01000 eura za 1 liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
pre 110 litrové odpadové vrece.
3) Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku pre množstvový zber drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín vo výške 0,03000 eura za 1 kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
§3
Hodnota koeficientu
Správca poplatku stanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu4
v hodnote 1.
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§ 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
2
§ 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
3
§ 2 VZN mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

§4
Ručenie za poplatok
Poplatok od poplatníka5 v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok
ručí platiteľ6.
§5
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
1) Poplatok vyrubený podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) je splatný v termínoch určených vo výroku
rozhodnutia. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostne platobným príkazom na účet správcu
poplatku alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Seredi (ďalej len „mestský
úrad“).
2) Poplatok vyrubený podľa § 2 ods. 2 písm. c) je splatný ihneď pri prevzatí 110 litrových
odpadových vriec. Poplatok sa uhradí v hotovosti do pokladne mestského úradu.
3) Poplatok vyrubený podľa § 2 ods. 3 je splatný ihneď pri odovzdaní drobného stavebného
odpadu na Zbernom dvore mesta Sereď (ďalej len „zberný dvor“). Poplatok sa uhradí
v hotovosti do pokladne na zbernom dvore.
§6
Vrátenie poplatku
1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, na základe oznámenia o zániku
tejto povinnosti podloženého dokladmi preukazujúcimi jej zánik (najmä úmrtný list,
potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo mesta Sereď, potvrdenie o zrušení prevádzky) a
na základe písomnej žiadosti o vrátenie poplatku.
2) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
a) bezhotovostne platobným príkazom na účet poplatníka alebo
b) v hotovosti prostredníctvom pokladne mestského úradu.
§7
Zníženie poplatku
1) Správca poplatku zníži sadzbu poplatku ustanovenú v § 2 ods. 1
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§ 79 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
5
§ 77 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
6
§ 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

a) poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi o 0,05918 eura za osobu
a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe vyplnenej
“Žiadosti o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady“7 (ďalej len „žiadosť“) a na základe predloženého potvrdenia o poberaní
dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „potvrdenie“),
b) poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov na 0,06576 eura za osobu
a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe vyplnenej žiadosti
a na základe predloženého občianskeho preukazu,
c) poplatníkovi, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba na 0,06576 eura
za osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe
vyplnenej žiadosti a na základe predloženého preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
2) Poplatník podľa ods. 1 písm. a) je povinný preukázať nárok na zníženie poplatku za každé
zdaňovacie obdobie samostatne.
3) Dátum vystavenia potvrdenia musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, v ktorom si
poplatník podľa ods. 1 písm. a) uplatňuje nárok na zníženia poplatku.
4) Správca poplatku nezníži poplatok poplatníkovi, voči ktorému eviduje nedoplatok.
§8
Odpustenie poplatku
1) Správca poplatku odpustí pomernú časť poplatku za obdobie, za ktoré poplatník správcovi
poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území mesta, a to predložením nasledujúcich dokladov:
a) študenti študujúci na území SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie o ubytovaní
v ubytovacom zariadení alebo nájomnú zmluvu k nahliadnutiu správcovi poplatku;
v prípade, že súčasťou nájomného nie je poplatok za odpad aj potvrdenie o zaplatení
poplatku za odpad;
b) poplatník pracujúci v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní a o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce, tzn. mimo trvalého
bydliska alebo nájomnú zmluvu k nahliadnutiu správcovi poplatku; v prípade, že
súčasťou nájomného nie je poplatok za odpad aj potvrdenie o zaplatení poplatku za
odpad;
c) poplatník študujúci v zahraničí – potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí;
d) poplatník pracujúci v zahraničí – potvrdenie zamestnávateľa (alebo agentúry)
o zamestnaní v zahraničí;
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príloha k nariadeniu

e) poplatník celoročne žijúci v zahraničí – potvrdenie úradu miestnej samosprávy
o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí;
f) poplatník prechodne žijúci v inom meste – potvrdenie o zaplatení poplatku za odpad
v mieste prechodného pobytu z dôvodu prechodného pobytu; odpustenie poplatku sa
nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných chatách, kde poplatník platí príslušnej obci
poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu súvislého pobytu na základe
prechodného pobytu v obci;
g) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby – potvrdenie ústavu
o výkone trestu odňatia slobody či výkone väzby;
h) poplatník hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
v zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení alebo
v detskom domove – potvrdenie príslušného zariadenia o hospitalizovaní či ubytovaní.
2) K dokladom uvedeným v ods. 1 písm. c), d) a e) vystaveným v úradnom jazyku krajiny, kde
sa poplatník zdržuje, je potrebné na základe osobitného predpisu8 doložiť aj ich preklad do
štátneho jazyka SR. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
3) Doklady sa správcovi poplatku predkladajú spätne po ukončení pobytu a musí z nich byť
zrejmá dĺžka trvania pobytu.
4) Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, v ktorom si poplatník
podľa ods. 1 uplatňuje nárok na odpustenie poplatku.
5) Správca poplatku neodpustí poplatok poplatníkovi, voči ktorému eviduje nedoplatok.

§9
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019.
2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Sereď č. 6/2015 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 8/2017.

V Seredi dňa 14.12.2018
podpísané
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
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§ 3 ods. 4 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Toto nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Seredi č. 233/2018
dňa 13.12.2018.

Deň vyhlásenia: 14.12.2018
Deň zvesenia: 30.12.2018

PRÍLOHA

ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE MIESTNEHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
(KO a DSO)
Meno a priezvisko: ________________________________________________________________
Rodné číslo: _____________________________________________________________________
Trvale bytom: ____________________________________________________________________
Na základe § 7 ods. 1 VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady žiadam mesto Sereď o zníženie miestneho poplatku za KO a DSO na rok
______________________ z dôvodu, že som:
a) fyzická osoba staršia ako 62 rokov,
b) fyzická osoba v hmotnej núdzi,
c) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne
bezvládna fyzická osoba*.
Mená poplatníkov v spoločnej domácnosti žiadajúcich zníženie poplatku:
__________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

_________________________________

K žiadosti predkladám k nahliadnutiu občiansky preukaz / potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávky
v hmotnej núdzi / preukaz ZŤP, ZŤPS*.

V Seredi, dňa _____________________

____________________________
podpis žiadateľa

*hodiace sa podčiarknuť

