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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „nariadenie“). 

 

Čl. I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

1. V § 3 ods. 3 písm. b) sa slová „1 krát za 7 dní“  nahrádzajú slovami „minimálne raz za 

mesiac“ a vypúšťajú sa  slová „platí pre fyzické osoby – podnikateľov s malou 

prevádzkou umiestnenou v rodinnom dome, byte alebo nebytovom priestore“  

 

2. V § 5 sa za ods. 8 dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie: 

„9. Náklady na zbernú nádobu o objeme 120 - 240 l určenú na zber biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sú zahrnuté do miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“  

 

3. § 6 znie: 

 „Každý kto v katastrálnom území mesta zistí nezákonne umiestnený odpad môže túto 

skutočnosť oznámiť mestu písomne, elektronicky, osobne alebo telefonicky.“ 

 

4. V § 7 odseky 2 až 4 znejú: 

„2.Obyvateľ mesta môže drobný stavebný odpad odovzdať na Zbernom dvore mesta 

Sereď (ďalej len „zberný dvor“). Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na 

zbernom dvore sa fyzická osoba preukazuje  dokladom totožnosti.  

3. Zber drobného stavebného odpadu na zbernom dvore je spoplatnený poplatkom podľa 

osobitného nariadenia
5
. 

4. Poplatok za zber drobného stavebného odpadu podľa ods. 3 sa vyrubuje na základe 

váhy odobratého drobného stavebného odpadu. Podkladom pre vyrubenie poplatku sú 

údaje o váhe odobratého drobného stavebného odpadu od konkrétnej fyzickej osoby 

zaznamenané do záznamu o váhe pri odobratí drobného stavebného odpadu na 

zbernom dvore.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 

 

„
5
) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.  9/2018 o miestnom poplatku za  

  komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení.“ 

 

5. V § 7 sa vypúšťa odsek  5. 

 

6. V § 8 ods. 1 písm. b) sa pred slovo „odpadové“ vkladajú slová „farebne rozlíšené“. 
 



7. V § 10 písm. b) sa pred slovo „odpadové“ vkladajú slová „farebne rozlíšené“ a slová 

  „14 dní“ sa nahrádzajú slovom „mesiac“. 

 

8. V § 11 ods. 1 písm. a) až c) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“. 
 

9. V § 11 ods. 1 písm. c) sa číslo „7“ nahrádza číslom  „14 “. 

 

10. V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „za 14 dní  súbežne so zberom triedených zložiek     

komunálneho odpadu (t. j. papier, plast, kov a sklo) z pred rodinných domov“ nahrádzajú 

slovami „za mesiac súbežne so zberom skla od rodinných domov“. 
 

11. V § 11 sa za ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

 „2. Zber jedlých olejov a tukov pre pôvodcov odpadu v bytových domoch realizuje mesto 

výlučne v uzatvárateľných plastových nádobách prostredníctvom špeciálnych 800 l 

nádob s frekvenciou vývozu 1krát za 3 mesiace.“ 

 

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako 3 a 4. 

 

12. V § 11 ods. 4 znie: 

 „4. Mesto realizuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

z domácností prostredníctvom špeciálnych 120 – 240 l nádob rozmiestnených na mestom 

určených miestach s intervalom odvozu 1 krát za 7 dní.“  

 

Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 8. 

 

13. V § 13 ods.  2 sa  za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: 

        „Objemný odpad sa odporúča rozložiť na čo najmenšie časti.“  

 

14. V § 14 sa za ods. 2 vkladá nový odsek ods. 3, ktorý znie:  

  „3. Zber drobných elektroodpadov z domácností mesto realizuje prostredníctvom 

špeciálnych nádob rozmiestnených na mestom určených miestach.“ 

 

15. V §15 ods. 2 sa slovo „mesiac“ nahrádza slovom „týždeň“. 

 

16. V § 18 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: 

„Odpad uvedený v §13 nariadenia sa odporúča rozložiť na čo najmenšie časti.“ 

 

17. V §18 ods. 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „len fyzická“ a v druhej vete sa vypúšťa 

slovo „fyzická“. 

 

18. V § 18 ods. 6 sa v druhej vete slová „dokladom totožnosti“ nahrádzajú slovami 

„identifikačným dokladom“. 

 

19. V poznámke pod čiarou k odkazu  12 sa vypúšťajú slová „ písm. a)“  
 

 



Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

            

 

          -podpísané- 

            Ing. Martin Tomčányi 

                 primátor mesta 

 

 

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 17/2021 dňa 

18.02.2021. 

 

Deň vyhlásenia: 19.02.2021 

Deň zvesenia: 06.03.2021 


