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Schválené MsZ v Seredi  dňa: 4.11.2021 

Účinnosť od:  1.1.2022 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 

(ďalej len „nariadenie“). 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 2/2021 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

 

1. V § 3 ods. 2 písm. a) sa číslo „7“ nahrádza číslom  „14“. 

2. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovné spojenie „šesť fyzických osôb“ nahrádza slovným 

spojením „štyri fyzické osoby“ a slovné spojenie „každých ďalších začatých“ sa  

nahrádza slovným spojením „každé ďalšie začaté“ 

3. V § 4 ods. 1 písm. b) sa číslo „20“ nahrádza číslom „24“. 

4. V § 4 ods. 1 písm. c) sa slová „20 a viac“ nahrádzajú slovami „minimálne 24“ a číslo 

„20“  sa nahrádza číslom „24“. 

5. V § 11 ods. 1 písm. c) sa slová „určenom mestom podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami 

„marec až apríl a október až november kalendárneho roka“.  

6. V §11 ods. 1 písm. c) sa bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „v období máj 

až september kalendárneho roka je interval odvozu 1 krát za mesiac súbežne so zberom 

skla spred rodinných domov.“ 
Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

           

            Ing. Martin Tomčányi 

                 primátor mesta 

 

 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 240/2021 

dňa 4.11.2021. 

 

Deň vyhlásenia: 4.11.2021 

Deň zvesenia: 23.11.2021 


