
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 Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Sereď č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v 
nasledovnom znení :   
 
 

ČASŤ PRVÁ 
 

MIESTNY POPLATOK  
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa v meste Sereď ustanovuje miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nevyhnutné náležitosti vyberania tohto poplatku. 
 
 

ČASŤ DRUHÁ 
 

§ 2 
 

Predmet poplatku 
 
1. Predmetom poplatku sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Sereď. 
 

§ 3 
 

Poplatník 
 
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je  
a ) fyzická osoba, ktorá má v meste Sereď trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území mesta 
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 
a pozemok ako je záhrada, vinice, ovocný sad na iný účel ako na podnikanie, 
 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na 
podnikanie, 
 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel 
podnikania. 
 
2. Poplatníkom  nie   je  osoba,  ktorej   oprávnenie  užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy  právneho vzťahu s 
poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe 
 
a) užíva   priestory   nehnuteľnosti   vyhradené   na   prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, 
 
b) je hospitalizovaná v  zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, 
 
c) užíva    z    dôvodu    plnenia    povinností    vyplývajúcich z pracovnoprávneho   vz ťahu  alebo   iného  
obdobného   vzťahu s poplatníkom  nehnuteľnosť, ktorú  má právo  užívať alebo  ju užíva aj poplatník, alebo 
 
d) v nehnuteľnosti,  ktorú  má  poplatník  právo  užívať alebo ju užíva, vykonáva  pre poplatníka práce  alebo 
mu poskytuje  iné služby  v rámci  výkonu svojej  činnosti a  pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady 
alebo drobné stavebné odpady. 
 
3. Ak má osoba podľa odseku  1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, poplatok  platí iba  z 
dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  1 písm. a) v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a 
súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť  na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z 
dôvodu trvalého pobytu alebo  prechodného pobytu.  
 

 
 
 
 



§ 4 
 

Platiteľ poplatku 
 
1. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň 
 
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, poplatok vyberá zástupca, alebo správca; ak 
zástupcu neurčia spoluvlastníci, určí ho mesto Sereď, 
 
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec, 
 
c) jeden z poplatníkov ak prevezme povinnosti ostatných poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti podľa § 3 
ods. 1 a). 
 
2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie 
poplatku ručí platiteľ. 
 
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3 ods. 1. 
 
 
 

§ 5 
 

Sadzba poplatku, určenie poplatku a výška poplatku na kalendárny rok 
 
1. Sadzba poplatku sa určuje na jeden kalendárny deň a osobu alebo jeden liter/dm3 komunálnych 
alebo 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  
1,15 420,- Sk 

a) 
na jednu osobu  

za deň za rok 

pri zariadeniach slúžiacich na individuálnu rekreáciu  
0,14 400,- Sk 

b) 
pri 110 l nádobe vývoz 2x mesačne 

za 1 liter za rok 

pre záhradkárske organizácie 

0,30 1.500,- 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 

0,14 8.008,- Sk 1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 

za 1 liter za rok 

0,15    858,- Sk 

d) 

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 

za 1 liter za rok  
domovy dôchodcov, detské domovy, sociálne organizácie, cirkevné organizácie 

0,20 11.440,- Sk 1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

0,25   1.430,- 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) 

0,38 21.736,- Sk 1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 
za 1 liter za rok 

0,50   2.860,- Sk 

f) 

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne 

za 1 liter za rok 

 
 
2. V prípade inej, ako týždennej periodicity vývozov v kategóriách d), e) a f) sa výška poplatku vypočíta 
alikvotne k počtu vývozov.  
  
3. Poplatok sa určí ako  
 
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať 
poplatník podľa § 3 ods. 1 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť 
užíva alebo je oprávnený užívať, alebo 
 
b) súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva v súlade so zavedeným 
systémom zberu komunálnych a drobných stavebných odpadov. 
 

 
§ 6 

 
Vyrubenie poplatku 

 
Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom na obdobie kalendárneho roka, resp. na jeho alikvotnú časť. 

 
§ 7 

 
Ohlasovacia povinnosť 

 
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku, resp. zániku  povinnosti platiť poplatok ohlásiť 
písomne mestu Sereď : 
 
a ) svoje identifikačné údaje :  
  

1. Fyzické osoby 
- meno, priezvisko 

   - dátum narodenia  
   - adresu trvalého pobytu 
   - adresu prechodného pobytu 

 
 
2. Právnické osoby   

   - názov alebo obchodné meno 
   - sídlo alebo miesto podnikania 
   - IČO 
 
b ) identifikačné údaje osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka,  
 
c ) údaje rozhodujúce pre  určenie  miestneho poplatku, spolu s nimi  aj  doklady potvrdzujúce uvádzané údaje 
a ak súčasne požaduje aj zníženie, alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktorými odôvodňuje zníženie alebo 
odpustenie poplatku. 
 
2. Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť 
nižšia, ako mu bola vyrubená.  
 
 

§ 8 
 

Zníženie a odpustenie poplatku 
 

Mesto Sereď poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu 
preukáže 
 

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, 
 



b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, 
 

   c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe  nasledujúcich dní, 
 

Mesto Sereď môže v jednotlivých prípadoch znížiť alebo odpustiť poplatok poplatníkovi, ktorý 
dostatočne preukáže, že sa nachádza v zlej sociálnej situácii. 
 

§ 9 
 

Splatnosť poplatku 
 
1. Platiteľ je povinný uhradiť poplatok v štyroch rovnomerných splátkach a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 
30. septembra a 30. novembra bežného roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje. Spôsob platenia poplatku cez 
správcov je predmetom osobitnej dohody. 
 
2. Ak ročný poplatok vyrubený platiteľovi – fyzickej osobe nepresahuje 500,-Sk a platiteľovi – právnickej osobe 
5000,-Sk je splatný naraz do 31. marca bežného roku. 
 
3. Poplatok je možné uhradiť naraz aj vtedy ak je vyšší, ako je uvedené v odseku č. 2. 
 
4. Poplatok platiteľ uhradí v hotovosti v pokladni mestského úradu Sereď, poštovným peňažným poukazom, 
alebo platobným príkazom priamo na účet mesta Sereď. 
 
 
 

ČASŤ TRETIA 
 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 10 

 
1. Pri správe a kontrole miestneho poplatku sa využívajú príslušné ustanovenia zákona č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 
Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady vykonávajú : 
 
- poverení zamestnanci mesta Sereď, 
- kontrolór mesta, 
- Mestská polícia v Seredi.   
 
2. V prípade porušenia ustanovení tohto VZN sa bude postupovať v súlade s príslušnými    ustanoveniami 
zákona  č. 372/1992 v znení noviel  / priestupkový zákon/, zákona  č. 369/1990  o obecnom zriadení v znení 
noviel a  zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a zmenách v sústave územných finančných orgánov 
v znení neskorších predpisov.  
 

§ 11 
 

Zrušovacie ustanovenia 
 
Týmto VZN sa ruší:  
- VZN č. 5/1999 o miestnych poplatkoch v znení posledných zmien a dodatkov.  

 
Účinnosť 

 
Mestské zastupiteľstvo v  Seredi sa uznieslo na vydaní VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady dňa 14.12.2004 a toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2005. 
 
  
 
 
         Ján Lehota 
                primátor mesta 


