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Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 
komisie zo dňa 12.11.2019 

 
 
 

Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  12.11.2019  v malej zasadačke na MsÚ 
v Seredi. 

 
 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 
 
Koniec zasadnutia:        18.10     hod. 

 
 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Zuzana Pastuchová, JUDr. Hudák, JUDr. Tóth, 

JUDr. Klenovič,  p. Hilková 
Ospravedlnení:   JUDr. Takáč, JUDr. Irsák 
 

  Hostia: Ing. Tibor Krajčovič, PhDr. Silvia Adamčíková, Mgr. Florišová, JUDr. Ing. 
Daniela Vargová, Jana Halánová  

 
  Verejnosť:        
 

 
 
Program:  

1.) Otvorenie 
2.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne 

služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011  
3.) Návrh VZN mesta Sereď o dani z nehnuteľností  
4.) Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za  predajné automaty, za 

nevýherné hracie automaty a  za jadrové zariadenie  
5.) Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
6.) Schválenie Dohody o urovnaní,  súvisiacej s výkonom funkcie zástupcu primátora mesta 
7.) Nakladanie s majetkom mesta:  

A) Technické zhodnotenie majetku mesta- na ul. I.Krasku- poliklinika 
B) Prehodnotenie kúpnej ceny pozemku- Strabag 

8.) Rôzne 
9.) Záver 

   

 

BOD č. 1 
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie JUDr. Edita Červeňová, privítala  prítomných 
členov komisie, hostí a ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí JUDr. Takáča a JUDr. Irsáka. 
 
 
 



 2 
 

BOD č. 2 
Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne 
služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011 
Návrh VZN uviedla PhDr. Silvia Adamčíková. K návrhu VZN neboli doručené žiadne 
pripomienky. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN schváliť na MsZ dňa 
14.11.2019. 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
BOD č. 3 
Návrh VZN mesta Sereď o dani z nehnuteľností  
Návrh VZN uviedla Ing. Florišová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. Komisia 
materiál prerokovala a odporúča prerokovať na MsZ dňa 14.11.2019 po zapracovaní nasledovných 
pripomienok: 
-v §1 ods. 2) písmeno c) vyhodiť slovo ,,určuje“; 
-v §1 ods. 2) písmeno d) vyhodiť slovo ,,ustanovuje“. 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
BOD č. 4 
Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za  predajné automaty, za 
nevýherné hracie automaty a  za jadrové zariadenie  
Návrh VZN uviedla Ing. Florišová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. Komisia 
materiál prerokovala a odporúča prerokovať na MsZ dňa 14.11.2019 po zapracovaní nasledovných 
pripomienok: 
-v návrhu VZN opraviť slovné spojenie ,,nevýherné hracie automaty“ a nahradiť ho slovným 
spojením ,,nevýherné hracie prístroje“; 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
BOD č.5  
Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
Materiál uviedla JUDr. Ing. Daniela Vargová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne 
pripomienky. Komisia materiál prerokovala a odporúča prerokovať na MsZ dňa 14.11.2019 po 
zapracovaní pripomienok, ktoré sú farebne vyznačené v návrhu VZN. Návrh VZN s vyznačenými 
pripomienkami je prílohou tejto zápisnice. 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č.6 
Schválenie Dohody o urovnaní,  súvisiacej s výkonom funkcie zástupcu primátora mesta 
Materiál uviedla JUDr. Ing. Daniela Vargová. Komisia materiál prerokovala a odporúča stiahnuť 
Dohodu o urovnaní z dôvodu, že je predčasná, nakoľko neobsahuje vyčíslenie hodnoty práce a 
činností, ktorú vykonal Bc. Ľubomír Veselický v prospech mesta Sereď vo funkcii viceprimátora. 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 
ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
BOD č.7  
Nakladanie s majetkom mesta Sereď  
Materiály uviedla JUDr. Ing. Daniela Vargová. 
A. Technické zhodnotenie majetku mesta- na ul. I.Krasku- poliklinika 
Komisia materiál prerokovala a berie ho na vedomie. 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
B. Prehodnotenie kúpnej ceny pozemku- Strabag 
Komisia materiál prerokovala a odporúča materiál dať do súladu  uzneseniami č. 164/2019 a č. 
220/2019. 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
BOD č. 8 
Rôzne 
V bode rôzne Ing. Krajčovič informoval členov komisie o termínoch legislatívno-právnych 
komisií v roku 2020. Komisia informáciu zobrala na vedomie. 
 
BOD č. 9 
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 
                                           
 
Príloha:  
Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva s vyznačenými pripomienkami 
 
 
 
                                                                   JUDr. Edita Červeňová, v. r. 
                                                                                                              predsedníčka komisie 
 
 
Zapísala: Martina Hilková 
                tajomníčka komisie 
Dňa:        13.11.2019 
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MESTO  SEREĎ 
 

 

 

 

 
 

- N á v r h - 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. XX/2019 zo dňa 14.11.2019 
o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva 
 

 

 

 
 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: ............. 
Účinnosť od ........................................... 
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Všeobecne  záväzné nariadenie mesta Sereď č. XX/2019 zo dňa 14.11.2019 
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

 
 
Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona 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. XX/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej  dani 

za užívanie verejného priestranstva. 
 

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1) Mesto Sereď, ako správca miestnej dane (ďalej len „mesto Sereď“), týmto všeobecne 
záväzným nariadením ukladá miestnu daň za užívanie verejného priestranstva. 

2) Mesto Sereď v rámci miestnej dane podľa odseku 1 týmto všeobecne záväzným 
nariadením ustanovuje : 
a) sadzby dane,  
b) zníženie a oslobodenie od dane, 
c) ustanovuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami  a ustanovuje osobitné spôsoby 

ich užívania, 
d) ustanovuje  náležitosti   oznamovacej povinnosti daňovníka  za užívanie verejného 

priestranstva. 
 

§ 2 
1) Mesto Sereď ustanovuje osobitné spôsoby  užívania  verejného  priestranstva: 

a) umiestnenia predajného zariadenia, 
b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho  na poskytovanie služieb,   
c) užívanie  verejného priestranstva  na účel usporiadania  kultúrnej, propagačnej, 

športovej alebo inej spoločenskej akcie, 
d) c) umiestnenia letnej terasy, 
e) d) umiestnenie reklamného, informačného alebo propagačného  zariadenia, ktoré nie je 

reklamnou stavbou podľa osobitného zákona(1), 
f) e) umiestnenie strelnice, inej technicko-zábavnej činnosti, kolotočov, lunaparkov 

alebo cirkusu,  
g) f) umiestnenie stavebného zariadenia alebo veľkokapacitného kontajnera, 
h) g) umiestnenie skládky zeminy, materiálu (napr. štrk, piesok, tuhé palivo, drevo), 
i) h) rozkopávka verejného priestranstva(2),  
j) i) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom parkovisku. 

2) Mesto Sereď ustanovuje miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami pre  osobitné spôsoby  
užívania verejného priestranstva: 
a) podľa ods. 1 písm. a ) a  b) sú to: 

1. Námestie slobody – malý park len počas konania kultúrnej, propagačnej, športovej 
alebo inej spoločenskej akcie, 

2.1. Kasárenská ul.  pri miestnom cintoríne,  
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3.2. Hornočepeňnská ul. pri miestnom cintoríne,  
4.3. Hornočepenňská ul. pri futbalovom štadióne,  
5.4. Ul. D. Štúra pri objekte Progres,  

b) podľa ods.1 písm. c)  je to Námestie slobody – malý park, 
c)b) podľa ods. 1 písm. dc) je to verejné priestranstvo(2)  v bezprostrednej blízkosti 

prevádzky, 
d)c) podľa  ods. 1 písm. ed) až ji) sú to  všetky verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve mesta Sereď, okrem pozemkov, ktoré mesto Sereď prenajalo podľa 
osobitného zákona.(3)  

3) Mesto Sereď ustanovuje  nasledovné  sadzby dane: 
a) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 

písm. a)  je sadzba dane  
     1,70 €/m2/deň, 

b) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho  na poskytovanie služieb na verejnom 
priestranstve uvedenom v ods. 2 písm. a)  je sadzba dane  

     1,70 €/m2/deň, 
 

c) za užívanie  verejného priestranstva uvedeného v ods. 2 písm. b) na účel usporiadania 
kultúrnej, propagačnej, športovej alebo inej spoločenskej akcie  je sadzba dane                 

     0,40/m2/deň, 
d)c) za umiestnenie letnej terasy na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 

písm. cb) je sadzba dane                                                             
    0,05 €/ m2/deň,   

e)d) za umiestnenie reklamného, informačného alebo propagačného zariadenia na 
verejnom priestranstve uvedenom v ods.2 písm. dc) je sadzba  dane                    
                  0,40 €/m2/deň, 

f)e) za umiestnenie strelnice, inej technicko-
zábavnej činnosti, kolotočov, lunaparkov alebo cirkusu na verejnom priestranstve 
uvedenom v ods. 2 písm. dc) je sadzba dane                                                                                                 
                                                                                                              0,20  € /m2/deň, 

g)f)za umiestnenie stavebného zariadenia alebo veľkokapacitného kontajnera na verejnom 
priestranstve uvedenom v ods. 2 písm. dc) je sadzba dane 
                                                                                                                 0,40  €/m2/deň, 

h)g) umiestnenie skládky zeminy, materiálu (napr. 
štrk, piesok, tuhé palivo, drevo) na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 písm. 
dc) je sadzba dane  
                                                                                                                  0,40  €/m2/deň, 

i)h) za rozkopávku verejného priestranstva(2) uvedeného v ods. 2 písm. dc) je sadzba                                          
       0,20 €/m2/deň, 

j)i) za trvalé parkovanie vozidla do 3,5 t mimo stráženého parkoviska na 
vyhradenom parkovisku na verejnom priestranstve  uvedenom v ods. 2 písm. dc) je 
sadzba dane                                                
0,04 €/m2/deň. 

4) Náležitosti písomného  oznámenia daňovníka o zámere  osobitného užívania verejného 
priestranstva  sú uvedené  v prílohe  tohto nariadenia.  
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5) Mesto Sereď znižuje sadzbu dane ustanovenú v ods. 3 písm. ji)  na 0,006 €/m2/deň pre 
daňovníka, ktorý je vlastníkom vozidla a ktorý je osobou ťažko zdravotne postihnutou 
a odkázanou na individuálnu dopravu týmto vozidlom.   

6) Mesto Sereď oslobodzuje od dane za užívanie verejného priestranstva daňovníka, ktorý 
užíva verejné priestranstvo podľa ods. 1 písm. gf) až ih) maximálne tri dni. 
  

§ 3 
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

1) Zrušuje sa § 1 ods. 1 písm. c) prvej časti, § 10 až 14 štvrtej časti, § 28 deviatej časti 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.13/2012 zo dňa 06.11.2012 o miestnych 
daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 12/2013, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012 zo dňa 06.11.2012,  
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012 v znení neskorších nariadení 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2015 zo dňa 12.11.2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.13/2012 o miestnych 
daniach.  

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2020. 
 

 

 

                                                                                                      

                                                                                             Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                  primátor  mesta 

 

 
Deň vyhlásenia:    
Deň zvesenia:       

 

 

 

 

 

 

Formátované: Písmo: 11 b, Nie je
Všetky písmená veľké

Formátované: Normálny
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1) § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov 
2) § 30 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 
3) zákon  č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník  

Príloha k nariadeniu 
 
 
daňovník (v prípade fyzickej osoby uviesť  meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, 
kontakt, v prípade fyzickej osoby  podnikateľa, resp. právnickej osoby uviesť obchodné meno, 
sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, kontakt) 

 
Správca dane  
Mesto Sereď 
Finančné oddelenie  
Nám. Republiky 1176/10 
926 01 Sereď 
 
V Seredi, dňa : ................................ 
 
Vec:  Oznámenie o zámere osobitného užívania  verejného  priestranstva 

 
V zmysle § 34a  ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. Vám oznamujem svoj zámer osobitného užívania 

verejného priestranstva nasledovným spôsobom1: 
 

□  umiestnenie predajného zariadenia 
□  na umiestnenie zariadenia slúžiaceho  na poskytovanie služieb 
□  užívanie  verejného priestranstva  na účel usporiadania  kultúrnej, propagačnej, športovej alebo inej 

spoločenskej akcie 
□  umiestnenie letnej  terasy 
□  umiestnenie reklamného, informačného alebo propagačného  zariadenia  
□  umiestnenie strelnice, inej technicko-zábavnej činnosti, kolotočov, lunaparkov alebo cirkusu 
□  umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu (štrk, piesok, tuhé palivo a pod.)  stavebnej sute, 

zeminy alebo veľkokapacitného kontajnera 
□ rozkopávka verejného priestranstva 
□  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom parkovisku 
 
 
na ulici: ........................................................v meste Sereď pred domom č.: .............................. ......... 

pozemok parcelné číslo:...........................................KÚ: ......................................................................  

z dôvodu: ..................................................................................................................... .......................... 

................................................................................................................................................................ 

 

o výmere.....................m2    na dobu  od: ...........................do: .......................počet dní : .....................  

 
Svojim podpisom   potvrdzujem  pravdivosť a úplnosť údajov. 
 
                                                                                      ..................................................................         
                                                             

1 vhodné zaškrtnúť  
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                                                                                          Podpis daňovníka/odtlačok pečiatky 
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