
Mesto Sereď,  

Námestie  republiky  č. 1176/10, 

926 01  S e r e ď 
 

 

                                                                                                        V Seredi dňa  27.11.2019 

 

 

 

 

 

Vec:  Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní   N á v r h u   

 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. x/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

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

a drobné stavebné odpady. 

 

             

 

Mesto Sereď na základe splnomocnenia 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 podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č. x/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ (ďalej len 

„nariadenie“).   

 

         Návrh tohto nariadenia, ktoré bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Seredi dňa  12.12.2019,  je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke  mesta Sereď       

od 27.11.2019 v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

        Pripomienky k návrhu tohto nariadenia možno podať v zmysle § 6 ods. 4 zákona         

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najneskôr do 09.12.2019              

na Mestskom úrade v Seredi. 

 

 

 

 

 

 

- podpísané – 

  Ing. Martin Tomčányi       
          primátor mesta 

 

 



 

MESTO  SEREĎ 
 

 
 

 

 

 
 

 

-Návrh-  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA SEREĎ 

č.  x/2019   

zo dňa 12.12.2019 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  
 

 

 

 

 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: 12.12.2019 

Účinnosť od:  01.01.2020 



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  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. x/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

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

a drobné stavebné odpady“ (ďalej len „nariadenie“).  

 

Čl. I 

Nariadenie sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V § 5 odseku 1 sa za slová „Poplatok vyrubený podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b)“ vkladajú 

slová „a § 2 ods. 3“. 

2. V § 5 sa odsek 3 vypúšťa. 

 

Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020. 

 

V Seredi dňa  12.12.2019       

    

             

            Ing. Martin Tomčányi 

                 primátor mesta 

 

 

 

 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č.  xxx/2019 

dňa 12.12.2019. 

 

 

Deň vyhlásenia:  

Deň zvesenia:  


