Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č... /2017, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za
ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015 a 21/2015,
ktorými sa mení a dopľňa VZN č. 17/2012

zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3,4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh VZN vyvesený na ÚT mesta dňa: 23.10.2017
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme,
elektronicky alebo do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne Odbor správy majetku,
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety
nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Zaslanie pripomienok :
- písomne na Mestský úrad Komárno, Odbor správy majetku, Pevnostný rad 3, 945 01
Komárno
- elektronicky na: mpo@komarno.sk, iveta.nemethova@komarno.sk
- zápisnične na Mestskom úrade Komárno, Odbor správy majetku, Pevnostný rad 3, 945 01
Komárno

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení do (vrátane): 02.11.2017
Do (vrátane) .......................... neboli predložené pripomienky.

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa
17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za
ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015 a 21/2015,
ktorými sa mení a dopľňa VZN č. 17/2012

Mestské zastupiteľstvo v Komárne, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

Článok 1
VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za
ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta sa mení a dopľňa nasledovne:

Článok 2
V § 10 „Sadzby podľa určených kritérií“ ods.2.:
- mení sa písm. e) za zábavné zariadenia – cirkusy:
- umiestnenie stanu: 0,100 €/1m2/deň
- ostatné vybavenie cirkusu : 0,02 €/1m2 /1deň
Lokalitu umiestnenia cirkusu určuje mesto.

Článok 3
V § 10 „Sadzby podľa určených kritérií“ vypúšťa sa celý ods. 4

Článok 4
V § 14 ods.1 „Oslobodenie od dane a zníženia dane“:
- dopĺňa sa písm. f) s nasledovným znením:
fyzickej osobe za trvalé parkovanie motorového vozidla, ktoré prepravuje fyzickú osobu s
ťažkým zdravotným postihnutím – ZŤP na verejnom priestranstve v obytných zónach, na
základe vystaveného povolenia.

Článok 5
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského
zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne
dňa........................
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2018

Ing. László Stubendek
primátor mesta

Vyvesené dňa: 23.10.2017
Po vyhlásení zvesené dňa:

