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Mestské zastupiteľstvo mesta Komárno na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 
Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a § 82 ods.1 a  2  a § 83 a súvisiacich ustanovení  zákona  č.  582/2004  Z. z.  o miestnych 
daniach  a  miestnom   poplatku  za  komunálne  odpady a  drobné  stavebné  odpady v 
znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a   pre   územie  mesta Komárno  toto 

 
VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE č. ...../ 2019 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
na území mesta Komárno 

 

ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

§  1 
 

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje 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 (ďalej len „zákon o miestnych 
daniach“) podmienky ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na území mesta Komárno. 
 

 
ČASŤ DRUHÁ 

PODMIENKY UKLADANIA  POPLATKU  
 

§  2 
Poplatník a platiteľ  

 
(1) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 

ods. 2  až 4 zákona o miestnych daniach.  

(2) Mesto určuje, že poplatok za odpad od  poplatníka v ustanovenej výške pre mesto  
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 mesto (ďalej len 
"platiteľ").   

 
§  3 

Sadzba poplatku  
 
Sadzbu poplatku za odpad určuje mesto v súlade s ustanoveniami § 78 zákona o miestnych 
daniach, nasledovne: 
a) v súlade s ustanoveniami § 78 ods. 4 zákona o miestnych daniach pre právnické osoby 

podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona o miestnych daniach a podnikateľov podľa  § 77 ods. 2 
písm. c) zákona o miestnych daniach sa určuje sadzba poplatku podľa veľkosti zbernej 
nádoby a  frekvencie odvozu takto : 
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1. vo výške 0,0210 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych  odpadov za jeden odvoz 
obsahu zbernej nádoby  o objeme 110 l,  

2. vo výške 0,0200 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych  odpadov za jeden odvoz 
obsahu zbernej nádoby  o objeme 120 l,  

3. vo výške 0,0100 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych  odpadov za jeden odvoz 
obsahu zbernej nádoby  o objeme 1100 l,  

  
b)   vo výške 0,025 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 
  
c) vo výške 0,08767 eura za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené  

v § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach za zmesový komunálny odpad. 
 

§  4 
Spôsob platenia a lehota platenia poplatku pri množstvovom zbere 

 
Pre    množstvový zber mesto určuje : 

a) spôsob platenia  poplatku: bezhotovostne prevodom z účtu, vkladom na účet Mesta 
Komárno v príslušnej banke číslo účtu: SK4952000000000010043039 (10043039/5200), 
BIC/SWIFT: OTPVSKBX, vedený v pobočke banky OTP Banka Slovensko a.s., 
konštantný symbol 0558 alebo v hotovosti v pokladni MsÚ, 

 
b) lehotu zaplatenia poplatku:  

1. splátka: za mesiace január, február a marec zdaňovacieho obdobia do 15. apríla 
zdaňovacieho obdobia, 

2. splátka: za mesiace apríl, máj a jún zdaňovacieho obdobia do 15. júla zdaňovacieho 
obdobia, 

3. splátka: za mesiace júl, august a september zdaňovacieho obdobia do 15. októbra 
zdaňovacieho obdobia, 

4. splátka: za mesiace október, november a december zdaňovacieho obdobia do 15. 
decembra zdaňovacieho obdobia. 

 
§  5 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  

podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach   
 
 Mesto podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú 
časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 
obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 
ktoré mesto ustanovuje takto :  
 

Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2 
zákona o miestnych daniach , t. j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok  predloží: 

a) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že mala v meste 

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt: dokladom o zániku trvalého alebo prechodného 

pobytu alebo dokladom o úmrtí, 

b) v prípade, že fyzická osoba mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola na území 

mesta oprávnená užívať alebo užívala 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 okrem 
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lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 

plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"): dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť na 

území mesta - listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou 

z nájmu alebo dokladom o úmrtí, 

c) v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bola 

oprávnená užívať alebo užívala  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný 

účel ako na podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby alebo dokladom o zániku 

práva užívať nehnuteľnosť - listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo 

výpoveďou z nájmu, 

d) v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok z dôvodu, že bol oprávnený užívať 

alebo užíval nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania: 

dokladom o zániku podnikateľa alebo dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť - 

listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu. 

 
§  6 

Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a  

podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku  

podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach   

 
(1) Mesto Komárno v súlade s § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí 

za  obdobie, za  ktoré poplatník  preukáže, že  sa viac ako 90  dní v zdaňovacom 
období  nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to týmito podkladmi:  

a.) ak študuje mimo  územia mesta - potvrdením o štúdiu a aj potvrdením o ubytovaní 
mimo územia mesta alebo prechodným pobytom v mieste, kde študuje, 

b.) ak sa zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania - potvrdením od 
zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období 
s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia mesta a potvrdením o ubytovaní alebo 
dokladom o prechodnom pobyte mimo územia mesta, 

c.) ak ide o podnikateľa - potvrdením o prechodnom pobyte mimo územia mesta súčasne 
s potvrdením o tom, že poplatník je evidovaný ako poplatník poplatku za komunálne 
odpady v príslušnej obci, 

d.) ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu  odňatia 
slobody - potvrdením  o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho 
dobe trvania,  

e.) ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb - potvrdením o umiestnení 
v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania, 

 
f.) ak ide o osobu umiestnenú v  reedukačnom zariadení alebo detskom domove - 

potvrdením o umiestení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho 
trvania,  

g.) ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej 
trvania, 

h.) z iného dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte mimo 
územia mesta súčasne s podkladom, ktorý bude preukazovať, že poplatník je evidovaný 
ako poplatník poplatku za komunálne odpady v príslušnej obci, 

i.) ak ide o fyzickú osobu, ktorá  sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí: 

1. potvrdením o návšteve školy a aj potvrdením o ubytovaní mimo územia mesta alebo 
prechodným pobytom v mieste, kde študuje, alebo  
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2. pracovným povolením a aj potvrdením o ubytovaní mimo územia mesta alebo 
prechodným pobytom v mieste, kde pracuje, alebo  

3. potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu   
v zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.  

 
(2) Dátum vystavenia podkladu uvedeného v § 6 ods. 1 VZN musí byť z intervalu  

zdaňovacieho obdobia, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo 
odpustenie poplatku, zároveň z dokladu musí byť zrejmé od kedy a do kedy bol poplatník 
mimo mesta.  

 
ČASŤ TRETIA 

SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

        Spoločné ustanovenia 
§ 7 

 
(1) Správu  miestneho poplatku vykonáva mesto prostredníctvom primátora mesta a 

poverených zamestnancov mesta.  

(2) Postavenie povereného zamestnanca mesta - správcu miestneho poplatku nemá hlavný 
kontrolór mesta. 

 
§ 8 

Záverečné  ustanovenia 
 
(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu  

miestneho poplatku  platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 563/2009  Z. z. o správe  daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Komárno č. 14/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno. 

(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 
12.12.2019 a nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2020. 

 
 

           
 

Mgr. Béla Keszegh  
    primátor mesta 

 


