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-Návrh- 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  

č.  XX/2021  zo dňa 22.04.2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie  mesta Sereď   
č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Sereď č. 11/2020  
 

 

 
 

 

 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: 22.04.2021 

Účinnosť od:   
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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
v súlade so zákonom 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 mesta Sereď č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.11/2019 o miestnej  dani za užívanie 
verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.11/2020 
(ďalej len „nariadenie“). 

 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.11/2019 o miestnej  dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.11/2020 sa mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa za bod 4 vkladá bod 5, ktorý znie: 

„5. Parková ul. - priestory bývalého záhradkárstva,“ 

 

2. V § 2  ods. 3 písm. a) znie: 

„a) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 

písm. a), s výnimkou bodu 5,  je sadzba dane 1,70 €/m2/deň,“ 

 

3. V § 2 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú písmená aa) a ab), ktoré znejú: 

„ aa) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2   

písm. a) bod 5 počas pracovných dní je sadzba dane 1,70 €/m2/deň, 

  ab) za umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve uvedenom v ods. 2 

písm. a) bod 5 počas  dní pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) je sadzba dane 

    3,40 €/m2/deň,“ 

  

4. V § 2 ods. 6 znie:  

„ 6) Mesto Sereď oslobodzuje od dane za užívanie verejného priestranstva daňovníka, 

ktorý užíva verejné priestranstvo: 

a)  podľa ods. 1 písm. f) až h) maximálne tri dni, 

b)  podľa ods. 1 písm. c).“ 

 

5. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 2a 

PRECHODNÉ  USTANOVENIA  K  ÚPRAVÁM  ÚČINNÝM  PÄTNÁSTYM  DŇOM  

OD  VYHLÁSENIA 

1) Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva uvedené v  § 2 ods. 6 písm. b) 

platí len do 31.12.2021. 

2) Ustanovenie miesta, ktoré je verejným priestranstvo pre  osobitné spôsoby  užívania  

verejného priestranstva, uvedené v § 2 ods. 2 písm. a) bod 5 platí len do 31.12.2021.“ 
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Čl. II 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

            Ing. Martin Tomčányi 

                 primátor mesta 

 

 

 

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

dňa 22.04.2021. 

 

Deň vyhlásenia:  

Deň zvesenia:  


