
Dodatok č. 1 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. 1/2007 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 VÝŠKA POPLATKU 

 

 
MERNÁ JEDNOTKA MERNÁ JEDNOTKA 

pri nehnuteľnosti alebo byte slúžiacom na bývanie  
1,311 480,- Sk Za prestupný rok (366 dní) 
za deň za rok 
1,315 480,- Sk 

a) 

Za neprestupný rok (365 dní) 
za deň za rok 

pri zariadeniach slúžiacich na individuálnu rekreáciu  
0,1687 480,- Sk 

b) 
pri 110 l nádobe vývoz 2x mesačne 

za 1 liter za rok 
pre záhradkárske organizácie 

0,35 1.750,- Sk 
c) 

pri využití 5 m3 VOK  
za 1 dm3 za 1 kus VOK 

zdravotnícke zariadenia, centrá voľného času, základné špeciálne školy,  
základné školy a predškolské zariadenia 

0,165 9.438,- Sk 1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

0,173    990,- Sk 

d) 

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok  



domovy dôchodcov, detské domovy, sociálne organizácie, cirkevné 
organizácie 

0,225 12.870,- Sk 1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

0,286   1.636,- Sk 

e) 

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) 

0,40 22.880,- Sk 1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 
0,5244   3.000,- Sk 

f) 

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

 
 
2. V § 9 sa pôvodné znenie ods. 1 nahrádza novým znením: 
 
Platiteľ je povinný uhradiť poplatok v dvoch rovnomerných splátkach a to najneskôr do       
30. apríla a 31. októbra bežného roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje. Spôsob platenia 
poplatku cez správcov je predmetom osobitnej dohody. 
 

 
Účinnosť 

 
Mestské zastupiteľstvo v  Seredi sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 1/2007 k VZN          
č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dňa 
30.10.2007 a toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2008. 
 
  
 

Mgr. Vladimír Vranovič 
                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


