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Účinnosť od:  01.01.2023 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 

§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 83 

zákona 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 č. 10/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018  o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení (ďalej len „nariadenie“).  

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa slová „0,01740 eura“ nahrádzajú slovami „0,02 eura“. 

2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „0,01330 eura“ nahrádzajú slovami „0,02 eura“. 

3. V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová „0,01000 eura“ nahrádzajú slovami „0,02 eura“. 

4. V § 7 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová: „a na základe predloženého potvrdenia o poberaní 

dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „potvrdenie“)“. 

5. V § 7 ods. 1 písm. b) znie:  

„b) poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov
7a

 na 0,06576 eura za osobu a 

kalendárny deň,“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie: 

„
7a

 § 83 ods. 2 druhá veta zákona č. 582/2002 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – „Ak ide o zníženie poplatku alebo odpustenie 

poplatku poplatníkovi, ktorý presiahol vekovú hranicu 62 rokov alebo inú vekovú hranicu určenú 

všeobecne záväzným nariadením, považuje sa nárok za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej 

alebo určenej vekovej hranice poplatníka.““ 
 

6. V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe vyplnenej žiadosti 

a na základe predloženého preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“ nahrádzajú slovami 

„na základe vyplnenej žiadosti“. 

7. V § 7 ods. 2 znie:  

„2) Poplatník podľa ods. 1 písm. a) si podaním žiadosti uplatňuje nárok na zníženie poplatku za 

každé zdaňovacie obdobie samostatne. Poplatník podľa ods. 1 písm. c) si podaním žiadosti 

v lehote podľa osobitného predpisu uplatní nárok na zníženie poplatku jedenkrát a následne sa mu 

tento nárok automaticky uplatní aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Žiadosti sa 

predkladajú v lehote podľa osobitného predpisu
7b

.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie: 

„
7b

 § 82 ods. 5 zákona č. 582/2002 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – „Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie 

poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 podľa podmienok a na základe podkladov ustanovených 

podľa § 83 ods. 1 najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie 

alebo odpustenie poplatku zaniká.““ 

8. V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. 



9. V § 8 ods. 3 znie: 

„3) Doklady sa správcovi poplatku predkladajú v priebehu a po skončení zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom si poplatník nárok na odpustenie poplatku uplatňuje
9
. Musí z nich byť zrejmá dĺžka 

trvania pobytu.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: 

„
9
 § 82 ods. 5 zákona č. 582/2002 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – „Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie 

poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 podľa podmienok a na základe podkladov ustanovených 

podľa § 83 ods. 1 najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie 

alebo odpustenie poplatku zaniká.““ 

10. V § 8 sa vypúšťa odsek 5. 

11. Príloha k nariadeniu „Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady“ sa nahrádza novým znením:  

„ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A 

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (KO a DSO) 

 

Meno a priezvisko: ______________________________________________________________ 

Rodné číslo:  ___________________________________________________________________ 

Trvale bytom:  __________________________________________________________________ 

 

Na základe § 7 ods. 1 VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení žiadam mesto Sereď o zníženie miestneho 

poplatku za KO a DSO na rok ______________________ z dôvodu, že som: 

a) fyzická osoba v hmotnej núdzi, 

b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne 

bezvládna fyzická osoba. 

 

Mená  poplatníkov v spoločnej domácnosti žiadajúcich zníženie poplatku:   

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

__________________________________  _________________________________ 

     

 

V Seredi, dňa _____________________   ____________________________ 



            podpis žiadateľa“ 

 

Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

           

              Ing. Ondrej Kurbel 

                 primátor mesta 

 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 260/2022 dňa 

13.12.2022. 

 

Deň vyhlásenia: 15.12.2022 

Deň zvesenia: 30.12.2022 


