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Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa: 12.11.2015 

Účinnosť od:  01.01.2016 



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

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Sereď č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 

o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 zo dňa 11.11.2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne : 

1. V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:  

e) za množstvový zber 

drobného stavebného odpadu 

pri využití veľkoobjemného 

kontajnera
 

 

0,030 Eur 

za 1 kg drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín 

 

 

2. V § 2 ods. 3 písmeno b) znie: 

 b) súčin sadzby poplatku, objemu nádoby a počtu vývozov nádoby v určenom zdaňovacom 

období počas ktorého poplatník nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať, ak ide 

o poplatok podľa ods. 2 písm. b) až d). 

3. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:  

c) súčin sadzby poplatku a množstva odvezeného drobného stavebného odpadu bez obsahu 

škodlivín , vyprodukovaného pôvodcom odpadu – fyzickou osobou,  ak ide o poplatok podľa 

ods. 2 písm. e). 

4. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2), ktorý znie:  

2) Správca poplatku vyrubí  poplatok rozhodnutím, následne po zrealizovaní odvozu drobného 

stavebného odpadu bez obsahu škodlivín , ak ide o poplatok podľa písm. e). 

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6. 

Čl. II 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2016. 

V Seredi,  dňa: 22.10.2015 

 

 

          ____p o d p í s a n é____ 

            Ing. Martin Tomčányi  

                        primátor mesta  

             

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v  Seredi č. 191/2015                          

dňa 12.11.2015. 

Deň vyhlásenia: 18.11.2015 

Deň zvesenia: 03.12.2015 


