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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. 11/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 zo dňa  14.11.2019 
o miestnej  dani za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „nariadenie“). 

 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 zo dňa  14.11.2019 o miestnej  dani za užívanie 

verejného priestranstva sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 2 ods. 3 písm. i) znie: 

„i)  za trvalé parkovanie vozidla do 3,5 t mimo stráženého parkoviska na vyhradenom 

parkovisku na verejnom priestranstve uvedenom v ods.2 písm. c) je sadzba dane 

0,064 €/m2/deň.“ 

 

2. V § 2 ods. 5 znie: 

„5.  Mesto Sereď znižuje sadzbu dane ustanovenú v ods. 3 písm. i) na 0,013 €/m2/deň pre 

daňovníka, ktorý je: 

a) fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím  odkázanou na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom
(4)

 a je vlastníkom alebo držiteľom tohto 

osobného motorového vozidla, 

b) blízkou osobou
(5)

 fyzickej osoby podľa písmena a) a je vlastníkom alebo 

držiteľom osobného motorového vozidla prepravujúcim túto fyzickú osobu.“ 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom  (4) a (5) znejú:  

„
(4) 

§ 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 
(5)

 § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov.“ 

 

Čl. II 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2008 o povoľovaní osobitného užívania 

verejných priestranstiev na území mesta zo dňa 9.12.2008. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2021. 

 
 

                                                                                             Ing. Martin Tomčányi, v.r. 

                                                                                                      primátor  mesta 

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 12.11.2020  

uznesením č. 238/2020. 

 

Deň vyhlásenia:    13.11.2020 

Deň zvesenia:       30.11.2020 


