MESTO SEREĎ

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Sereď

č. 8/2014 zo dňa 11.11.2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Schválené MsZ v Seredi dňa: 11.11.2014
Účinnosť od: 01.01.2015

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
č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ (ďalej len
„nariadenie“).

§1
Úvodné ustanovenie
Týmto nariadením sa v meste Sereď ustanovuje sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), vyrubenie, spôsob a lehota zaplatenia poplatku, podmienky
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky, ktoré musí poplatník spĺňať a podklady,
ktoré musí predložiť pre zníženie alebo odpustenie poplatku.

§2
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku sa určuje za osobu a jeden kalendárny deň, alebo za jeden liter alebo dm3
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2) Mesto Sereď (ďalej len „správca poplatku“) stanovuje sadzbu poplatku:

a) pre fyzickú osobu, ktorá má
v meste Sereď trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo
ktorá má na území mesta
oprávnenie
užívať
nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie
b) pre fyzickú osobu, ktorá
má
na
území
mesta
oprávnenie
užívať
nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie a nemá v meste
Sereď trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt, zapojenú do
množstvového zberu

0,05820 Eur

za osobu a kalendárny deň

0,01740 Eur

za 1 liter komunálnych
odpadov a drobných
stavebných odpadov pri
frekvencii odvozu 110 l
nádoby 1 krát mesačne

c) pre právnickú osobu a
fyzickú osobu – podnikateľa,
zapojenú do množstvového
zberu

d) pre právnickú osobu a
fyzickú osobu – podnikateľa
zapojenú do množstvového
zberu

e) za množstvový zber pri
využívaní
1
ks
veľkoobjemného kontajnera
o objeme 5 m3

0,01740 Eur

za 1 liter komunálnych
odpadov a drobných
stavebných odpadov pri
frekvencii odvozu 110 l
nádoby 1 krát týždenne

0,01330 Eur

za 1 liter komunálnych
odpadov a drobných
stavebných odpadov pri
frekvencii odvozu 1100 l
nádoby 1 krát týždenne

0,01160 Eur

za 1 dm3 komunálnych
odpadov a drobných
stavebných odpadov / vývoz

3) Poplatok sa určí ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom zdaňovacom období, počas
ktorého má alebo bude mať poplatník1 v meste Sereď trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak
ide o poplatok podľa ods. 2 písm. a);
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 e).

§3
Vyrubenie poplatku, spôsob a lehota zaplatenia poplatku

1) Správca poplatku vyrubí poplatok každoročne na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím,
v ktorom určí splatnosť a podmienky úhrady poplatku.

1

§77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

2) Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý má
uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý mu túto službu
zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza mestu poplatok za komunálne
odpady. Podmienkou nevyrubenia poplatku je predloženie nájomnej zmluvy správcovi
poplatku k nahliadnutiu. Oznamovacia povinnosť k poplatku, ktorá vyplýva právnickej osobe
alebo fyzickej osobe - podnikateľovi zo zákona, nie je týmto nariadením dotknutá.
Oznamovaciu povinnosť k poplatku plní nájomca aj prenajímateľ.
3) Ročný poplatok vyrubený poplatníkovi je splatný v dvoch rovnomerných splátkach. Ročný
poplatok vyrubený poplatníkovi – fyzickej osobe, ktorý nepresahuje 16,59 Eur a poplatníkovi
– právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nepresahuje 165,96 Eur je
splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v zdaňovacom
období, za ktoré sa poplatok vyrubuje.
4) Poplatok je možné uhradiť bezhotovostne platobným príkazom priamo na účet správcu
poplatku alebo v hotovosti do pokladne na Mestskom úrade v Seredi.
5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto Sereď vyberá a za vybraný poplatok
ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti;
b) zástupca určený spoluvlastníkmi, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov a zástupca s tým súhlasí;
c) správca, alebo zástupca určený spoluvlastníkmi, ak
poplatku správca, alebo zástupca súhlasí;

ide o bytový dom a s výberom

d) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto.

§4
Vrátenie poplatku
1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti
poplatníka a na základe preukázania splnenia podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti dokladmi podľa ods. 3 písm. a) a b).
2) Ak poplatník v žiadosti neuvedie číslo účtu v peňažnom ústave (číslo/kód banky, IBAN), na
ktorý má správca poplatku poplatok vrátiť, správca poplatku poplatok alebo jeho pomernú časť
vráti v hotovosti prostredníctvom pokladne Mestského úradu v Seredi.
3) Poplatník preukazuje svoj nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti nasledujúcimi
dokladmi:

a) fyzická osoba – dokladmi podľa § 5 ods. 3 písm. a) až j);
b) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – doklad zo živnostenského úradu
o oznámení o prerušení alebo ukončení podnikania alebo o uzatvorení prevádzky.

§5
Zníženie a odpustenie poplatku
1) Správca poplatku sadzbu poplatku ustanovenú v § 2 ods. 2 písm. a) zníži poplatníkovi, ktorým
je fyzická osoba v hmotnej núdzi o 0,04656 Eur za osobu a kalendárny deň preukázaného
zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti poplatníka, splnenia podmienok a predloženia
dokladov podľa ods. 3 písm. j). Poplatník si zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie
obdobie zvlášť.
2) Správca poplatku poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta
Sereď dokladmi podľa ods. 3 písm. a) až i).
3) Poplatník preukazuje svoj nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku nasledujúcimi
dokladmi:
a) študenti študujúci na území SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie o návšteve školy

a potvrdenie o prechodnom ubytovaní v ubytovacom zariadení; nájomnú zmluvu
k nahliadnutiu správcovi poplatku, v prípade, že súčasťou nájomného nie je poplatok za odpad
aj potvrdenie o zaplatení poplatku za odpad;
b) študenti študujúci v zahraničí – potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí;
c) poplatník pracujúci
v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie zamestnávateľa
o zamestnaní a o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce, tzn. mimo trvalého bydliska;
v prípade, že súčasťou nájomného nie je poplatok za odpad, aj potvrdenie o zaplatení poplatku
za odpad;
d) poplatník pracujúci
o zamestnaní v zahraničí;

v zahraničí

–

potvrdenie

zamestnávateľa

(alebo

agentúry)

e) poplatník celoročne žijúci v zahraničí – potvrdenie úradu miestnej samosprávy
o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí;
f) poplatník prechodne žijúci v inom meste – potvrdenie o zaplatení poplatku za odpad
v mieste prechodného pobytu z dôvodu prechodného pobytu; odpustenie poplatku sa
nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných chatách, kde poplatník platí príslušnej obci
poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu súvislého pobytu na základe
prechodného pobytu v obci;

g) poplatník s trvalým pobytom v inom meste (ak má v meste Sereď prechodný pobyt ) –
potvrdenie úradu miestnej samosprávy o zaplatení poplatku za odpad na základe trvalého
pobytu v mieste trvalého pobytu;
h) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby – potvrdenie ústavu pre
výkon trestu;
i) poplatník
hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
v zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení alebo
v detskom domove – potvrdenie príslušného zariadenia o hospitalizovaní či ubytovaní;
j) poplatník – fyzická osoba v hmotnej núdzi – potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
všetkých dotknutých osôb.
4) K dokladom uvedeným v ods. 3 písm. b), d) a e) vystaveným v úradnom jazyku krajiny, kde
sa poplatník zdržuje, je potrebné doložiť aj ich preklad do štátneho jazyka SR (nevyžaduje sa
úradný preklad). Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. Doklady sa predkladajú
spätne, po ukončení pobytu, resp. po ukončení správcom poplatku určeného zdaňovacieho
obdobia a musí z neho byť zrejmá dĺžka trvania pobytu.
5) Dátum vystavenia dokladu, uvedeného v ods. 3 písm. a) až j), musí byť zhodný so zdaňovacím
obdobím, v ktorom si poplatník uplatňuje nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku.
6) Lehota na uplatnenie odpustenia alebo zníženia poplatku podľa ods. 1 a ods. 2 je maximálne
jeden kalendárny rok od skončenia obdobia, za ktoré poplatník o zníženie alebo odpustenie
poplatku žiada.
7) Poplatok nebude znížený alebo odpustený poplatníkovi, ktorý má voči správcovi poplatku
nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

§6
Zrušovacie ustanovenie
1) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 16/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§7
Účinnosť
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015

V Seredi, dňa: 16.10. 2014

____________________
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 154/2014
dňa 11.11.2014.

Deň vyhlásenia: 14.11.2014
Deň zvesenia: 01.12.2014

