
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 18/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady  

  
Mestské  zastupiteľstvo v Komárne v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 

písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 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 sa uznieslo na tomto  všeobecne záväznom nariadení: 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
 

 Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“), v súlade s ustanoveniami 
zákona 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 a miestnom poplatku“) sa ustanovujú podrobnejšie podmienky pre miestny poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na území mesta 
Komárno (ďalej len „mesto“). 

§ 2  
Zdaňovacie obdobie 

 
Zdaňovacím  obdobím poplatku je kalendárny rok. 

§ 3 
 
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné 

odpady, ktoré vznikajú na území mesta. 
 
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
mesta 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 na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania.  

 
(3) Ak má osoba podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný 

pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 3 ods. 2 písm. 
a) VZN v obci 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. Ak má osoba podľa § 3 ods. 2 písm. a) v obci trvalý 
alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa § 3 ods. 2 písm. c) fyzickou osobou 
oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba 
raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka 
vzťahuje množstvový zber zavedený v príslušnej časti mesta. 

 
(4) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň: 

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, spoluvlastníci môžu určiť zástupcu alebo 
správcu, ktorý ak s určením súhlasí, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí, 



b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej 
len „platiteľ“). 

 
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo 

poplatník, za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ. Túto dohodu je povinný platiteľ 
predložiť správcovi poplatku pred začatím určeného poplatkového obdobia. 

 
(6) Ak v spoločnej domácnosti žije viacero poplatníkov podľa § 3 ods. 2 písm. a) môže 

plnenie povinností poplatníka za ostatných na seba prevziať jeden z nich (ďalej len 
„určený zástupca“).  

 
§ 4 

Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku je: 
a) 27,00 eur/365, t.j. 0,0739726 eur za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 
uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) VZN 
b) za 110 resp. 120 l nádobu na zmiešaný odpad        1,996/110 eur/l, t.j. 0,018145 eur/l 

za 1 100 l nádobu na zmiešaný odpad            9,539/1100 eur/l, t.j. 0,008672 eur/l 
za 110 resp. 120 l nádobu na separovaný odpad   1,646/110 eur/l, t.j. 0,0149636 eur/l 
za 1 100 l nádobu na separovaný odpad              7,859/1100 eur/l, t.j. 0,0071445 eur/l 

pre právnické osoby podľa § 3 ods. 2 písm. b) a podnikateľov podľa  § 3 ods. 2 písm. c), 
pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber. 

 
§ 5 

Určenie poplatku 
 

(1) Dĺžka obdobia, na ktoré sa určuje poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN 
je jeden kalendárny rok. 

 
(2) Pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN sa určí poplatok ako súčin sadzby poplatku 

uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a) VZN a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas 
ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo 
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.  

 
(3) Pre poplatníka podľa § 3  ods. 2 písm. b) alebo písm. c) VZN sa určí poplatok ako súčin 

frekvencie odvozov, počtu zberných nádob, sadzby poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. b) 
VZN a objemu   zberných nádob v litroch, ktoré poplatník užíva. 

 
§ 6 

Vyrubenie poplatku  
 

(1) Poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN sa vyrubí rozhodnutím1 . Ak 
poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. 
 

(2) Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach bezhotovostne prevodom z účtu alebo 
v hotovosti v pokladní MsÚ, prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka je splatná do 30. júna príslušného roka. 
Poplatok je možné uhradiť v celosti do 15 dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia, pokiaľ správca neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak. 

 

                                                
1 § 81 ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z 



(3) Poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN sa uhrádza štvrťročne za 
obdobia január - marec, apríl - jún, júl - september a október - december po skončení 
aktuálneho kalendárneho štvrťroku na základe správcom zaslanej faktúry, v ktorej bude 
zohľadnená frekvencia odvozu, typ a množstvo zberných nádob. Poplatok sa uhrádza 
bezhotovostne prevodom z účtu alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. Splatnosť faktúry je 
30 dní.  

 
(4) Poplatník podľa § 3 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN je povinný odsúhlasiť so správcom 

poplatku frekvenciu, typ a množstvo zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému 
množstvového zberu. 

 
§ 7 

Oznamovacia povinnos ť 
 

(1) Každý poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia vykonať oznamovaciu 
povinnosť, t.j. oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď vznik nastal 
a v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť mestu: 
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej 

len „identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu podľa § 3 ods. 6 aj 
identifikačné údaje ostatných členov domácnosti, 

b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto 
podnikania a identifikačné číslo, ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ 
podľa § 3 ods. 2 písm. b) a c), 

c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
d) predložiť doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku, ak poplatník 

požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 8 tohto nariadenia. 
 

(2) Zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo 
dňa, keď tieto nastali. 

 
§ 8 

Zníženie alebo odpustenie poplatku 
 

(1) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 
dokladov, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 
(dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je napr. potvrdenie od 
zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovná zmluva, povolenie o  pobyte na území 
iného štátu, potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí). 
 

(2) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 
dokladov že neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní (dokladom 
preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je napr. potvrdenie o hospitalizácii, 
o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení do 
ústavnej starostlivosti, o umiestnení v domove dôchodcov alebo potvrdenie 
o prechodnom pobyte). 

 
(3) Správca poplatku poplatok zníži, ak poplatník preukáže, že je študentom denného štúdia 

mimo územia mesta Komárno, s výnimkou denne dochádzajúceho, viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní v príslušnom zdaňovacom období, vo výške 50 % zo 
sadzby poplatku určenej v § 4 tohto nariadenia. Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré 
ho oprávňujú na zníženie  poplatku hodnoverným, aktuálnym dokladom preukazujúcim 
dôvod zníženia poplatku, ktorým je: 

 



- pre študentov študujúcich mimo územia mesta Komárna vo vzdialenosti do 105 km 
potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok a potvrdenie o prechodnom 
ubytovaní v mieste štúdia, 

- pre študentov študujúcich mimo územia mesta Komárna vo vzdialenosti nad 105 km 
potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok. 

 
(4) Správca poplatku odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý pracuje mimo mesta Komárno a je 

ubytovaný v mieste výkonu práce za dni, počas ktorých sa zdržiava mimo mesta z titulu 
výkonu práce v určenom období. Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú 
na zníženie poplatku hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku, 
ktorým je  

 
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru vydaným v príslušnom 

zdaňovacom období, alebo nie staršie ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti 
a potvrdenie o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce, 

- pracovná zmluva uzatvorená v príslušnom zdaňovacom období alebo nie staršia ako 3 
mesiace ku dňu podania žiadosti a potvrdenie o prechodnom ubytovaní v mieste 
výkonu práce. 

 
(5) Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v príslušnom 

zdaňovacom období (kalendárnom roku), na základe písomnej žiadosti, ku ktorej sú 
predložené príslušné doklady, najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia resp.  
30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie 
alebo odpustenie poplatku.  
 

(6) Poskytnutie zníženia alebo odpustenia poplatku je podmienené splnením ohlasovacej 
povinnosti. Ak poplatník vykonal ohlasovaciu povinnosť v predchádzajúcich zdaňovacích 
obdobiach, predloží aktuálny doklad preukazujúci už ohlásenú skutočnosť, ktorý sa 
vzťahuje na príslušné zdaňovacie obdobie, najneskôr do 31. júla zdaňovacieho obdobia 
(kalendárneho roku). 

 
(7) Neuplatnenie si nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku určeným spôsobom 

a v určenej lehote má za následok zánik nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku 
v príslušnom zdaňovacom období.  

 
(8) Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa 

tohto nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie poplatku výhodnejšie pre poplatníka. 
 

§ 9 
 
  Otázky správy poplatku, podmienky zavedenia, zrušenia, zmeny sadzby poplatku 
a určenie podmienok poplatku, rozpočtové určenie miestnych daní, zaokrúhľovanie, konanie 
vo veciach poplatku, vyrubenie dane podľa pomôcok a použitie označenej a neoznačenej 
platby upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákon NR SR č. 
563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
  

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 13. decembra 2012.  
 
(2) Návrh VZN bol zverejnený pred rokovaním mestského zastupiteľstva v súlade s § 6 ods.3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K návrhu VZN 
neboli uplatnené žiadne pripomienky. 



 
(3) Zrušuje sa VZN č. 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
 
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. 

 
 

 
                                                                            MUDr. Anton Marek 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa:  
Zvesené dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 
 
 
 
Mestský úrad Komárno 
Ekonomický odbor 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
 
Vec 
Žiadosť o zníženie, resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 
 
 
Žiadateľ   (meno a priezvisko):  .......................................................................................... 

Bydlisko:                   .......................................................................................... 

Rozhodnutie č. :                        .......................................................................................... 

             Žiadam o zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady z nasledovných dôvodov: 
 
Spoplatnené osoby:   ................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

1. sa dlhodobo zdržiava  resp.  pracuje v zahraničí  - § 8 ods. 1 VZN  

2. neužíva nehnuteľnosť  viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní - § 8 ods. 2 VZN z dôvodu 

............................................................................................................................. .............. 

............................................................................................................................................ 

3. študuje mimo mesta  a  je  ubytovaná/ý v mieste štúdia - § 8 ods. 3 VZN ročník štúdia 

....................... 

4.  pracuje mimo mesta  a  je ubytovaný/á v mieste výkonu práce - § 8 ods. 4 VZN  

5.   iné ........................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

      .............................................................................................................................................. 

      .............................................................................................................................................. 

 
 
V ........................... dňa ......................                            Podpis: .......................................... 
 
 
Príloha: 
 



Príloha č. 2 
 
 
 
 
Mestský úrad Komárno 
Ekonomický odbor 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
 
 
Vec 
Oznámenie vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, alebo zmeny v identifikačných a iných 
údajoch poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
Meno a priezvisko:  ................................................................................................................. 

Bydlisko:  ................................................................................................................. 

Rozhodnutie:             ................................................................................................................. 

 

Oznámenie nasledovných údajov: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
 
 
V ..........................., dňa ......................    Podpis:  ............................ 
 
 
 
 
 
 


