MESTO SEREĎ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sereď
č. 17/2011 zo dňa 29.11.2011
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Sereď č. 8/2004 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad v znení neskorších nariadení

Schválené MsZ v Seredi dňa : 29.11.2011
Účinnosť od : 1.1.2012

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa §6 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a §77 a nasledujúcich zákona 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 (ďalej len nariadenie), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č.8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších nariadení.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne :
1. § 2 vrátane nadpisu znie :
§2
Predmet poplatku
Predmetom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
"poplatok") je platba za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území mesta Sereď.
2. § 3 vrátane nadpisu znie :
§3
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste Sereď trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta Sereď okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta Sereď na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta
Sereď na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste Sereď súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste Sereď
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To
neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti mesta Sereď.
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho
vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,

c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

3. § 4 vrátane nadpisu znie :
§4
Platiteľ poplatku
1. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto Sereď vyberá a za vybraný poplatok ručí
:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu Sereď odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku mestu Sereď ručí platiteľ.
3. Ak viacero poplatníkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného
prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky
alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť mestu Sereď.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 3 ods. 1.

4. § 5 vrátane nadpisu znie :
§5
Sadzba poplatku, určenie poplatku a výška poplatku
1. Sadzba poplatku sa určuje na jeden kalendárny deň a osobu alebo jeden liter alebo dm3
komunálnych a drobných stavebných odpadov, výška poplatku sa určuje na kalendárny rok alebo
na vývoz jedného kusu zbernej nádoby (VOK).

KATEGÓRIA NEHNUTEĽNOSTI
SADZBA
POPLATKU

a)

b)

c)

pri nehnuteľnosti alebo byte slúžiacom na bývanie
Za osobu na kalendárny rok

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne

za deň

za rok

0,01160 Eura
za 1 dm3

21,24 Eur
za rok
58,00 Eur
za 1 kus VOK

0,00550 Eura
za 1 liter
0,00570 Eura

316,60 Eur
za rok
32,60 Eur

za 1 liter
za rok
domovy dôchodcov, detské domovy, sociálne organizácie, cirkevné organizácie

1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne
110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne
f)

21,24 Eur

Školy a školské zariadenia zriadené mestom, VÚC a cirkvou

1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne

e)

0,05804 Eura

pri zariadeniach slúžiacich na individuálnu rekreáciu
za 110 l nádobu vývoz 2 x mesačne
0,00743 Eura
za 1 liter
pre záhradkárske organizácie
za využitie 5 m3 VOK

d)

MERNÁ
JEDNOTKA

ORIENTAČNÁ
VÝŠKA
POPLATKU
NA ROK 2012
52 TÝŽDŇOV /
366 DNÍ
MERNÁ
JEDNOTKA

0,00750 Eura

429,00 Eur

za 1 liter

za rok

0,00950 Eura
za 1 liter

54,34 Eur
za rok

pri nehnuteľnostiach na podnikateľské účely a pri nehnuteľnostiach na iné účely ako bývanie
a podnikanie neuvedených v bode d) a e)
1100 l nádoby vývoz 1 krát týždenne

0,01330 Eura
za 1 liter

760,76 Eur
za rok

110 l nádoby vývoz 1 krát týždenne

0,01740 Eura
za 1 liter

99,52 Eur
za rok

2. V prípade inej, ako týždennej periodicity vývozov v kategóriách d), e) a f) sa výška poplatku
vypočíta alikvotne k počtu vývozov.
3. Poplatok sa určí ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník podľa § 3 ods. 1 písm. a) v meste Sereď trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ak
ide o poplatok podľa § 5 ods. 1 písm. a), alebo

b) súčin sadzby poplatku, objemu nádoby a počtu vývozov nádoby v určenom období počas
ktorého nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, ak ide o poplatok podľa § 5 ods. 1
písm. b), c), d), e), f), tzv. množstvový zber.
5. § 6 vrátane nadpisu znie :
§6
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom na určené obdobie, resp. na jeho alikvotnú časť.
Určeným obdobím je jeden kalendárny rok.
2. Ak mesto Sereď samé alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v
nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví
mesto Sereď výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

6. § 7 vrátane nadpisu znie :
§7
Ohlasovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
určeného mestom Sereď, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť mestu
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm.
c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 4 ods. 3,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 5 spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §
8 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať mestu Sereď ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
7. § 8 vrátane nadpisu znie :
§8
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Mesto Sereď poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
mestu preukáže
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, dokladmi podľa ods. 5
písm. a),
b) svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, dokladmi podľa ods.5
písm. b).
2. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok
vyrubený platobným výmerom, je mesto povinné vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30

dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
najneskôr však do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.
3. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol
povinný uhradiť, mesto vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia,
za ktoré bol poplatok uhradený.
4. Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona môže mesto v jednotlivých prípadoch poplatok
znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 5 alebo môže poplatok odpustiť
a) z dôvodu, že poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, v období dlhšom ako
90 dní po sebe nasledujúcich; preukazuje poplatník dokladmi podľa ods. 5 písm. c),
b) z dôvodu zlej sociálnej situácie poplatníka; preukazuje poplatník dokladmi podľa ods. 5 písm.
d).
5. Poplatník preukazuje svoj nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku nasledujúcimi dokladmi :
a) spravidla pracovnou zmluvou, potvrdením od zamestnávateľa alebo školy, nájomnou zmluvou,
poistením, daňovým priznaním, alebo iným rovnocenným dokladom; doklad o pobyte
v zahraničí sa predkladá spätne, po ukončení pobytu v zahraničí, resp. po ukončení mestom
určeného obdobia a musí z neho byť zrejmá dĺžka trvania pobytu,
b) povolávacím rozkazom, zmluvou, potvrdením z príslušného vojenského oddielu, alebo
ministerstvom obrany,
c) spravidla potvrdením obce, v ktorej poplatník platí miestny poplatok z dôvodu trvalého pobytu,
alebo prechodného pobytu v období v ktorom neužíva nehnuteľnosť na území mesta Sereď,
alebo iným rovnocenným potvrdením od právnickej, alebo fyzickej osoby; doklad o pobyte
v inej obci sa predkladá spätne, po ukončení pobytu, resp. po ukončení mestom určeného
obdobia a musí z neho byť zrejmá dĺžka trvania pobytu,
d) žiadosťou o zníženie poplatku z dôvodu zlej sociálnej situácie poplatníka vrátane dokladov,
ktorými túto zlú sociálnu situáciu preukáže, spravidla potvrdenie o hmotnej núdzi
a vydokladovanie základných životných nákladov a príjmov, všetkých dotknutých osôb.
6. Lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku podľa ods. 1 a ods. 4 je maximálne jeden
kalendárny rok od skončenia obdobia, za ktoré poplatník o zníženie alebo odpustenie poplatku
žiada.
8. § 9 vrátane nadpisu znie :
§9
Splatnosť poplatku
1. Platiteľ je povinný uhradiť poplatok v dvoch rovnomerných splátkach a to najneskôr do 30. apríla a
31. októbra bežného roka, za ktorý sa poplatok vyrubuje. Platiteľ poplatku, u ktorého povinnosť
platiť poplatok vznikla po termíne prvej splátky je povinný poplatok uhradiť podľa pokynov
správcu poplatku v platobnom výmere. Spôsob platenia poplatku cez správcov je predmetom
osobitnej dohody.
2. Ak ročný poplatok vyrubený platiteľovi – fyzickej osobe nepresahuje 16,59 Eur a platiteľovi –
právnickej osobe 165,96 Eur je splatný naraz do 30. apríla bežného roku.
3. Poplatok je možné uhradiť naraz aj vtedy ak je vyšší, ako je uvedené v odseku č. 2.

4. Poplatok platiteľ uhradí poštovným poukazom na účet mesta Sereď, bezhotovostne platobným
príkazom priamo na účet mesta Sereď, alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu Sereď, ak je
výška poplatku, alebo splátky poplatku do 331,94 Eur.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 197/2011 zo dňa 29.11.2011.
Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2012.

- podpísanéIng. Martin Tomčányi
primátor mesta

Deň vyhlásenia
Deň zvesenia

: 2.12.2011
: 18.12.2011

