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Dôvodová správa  
 
k návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 29/2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 

 Zákon č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ustanovuje, že obec o. i. povinností je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného 

odpadu:  

KOMUNÁLNY ODPAD 

§ 80  Základné ustanovenia 
 
(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a 
odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet 
podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností 
sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, 
napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre 
potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú 
aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom 
obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú 
majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. 
(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný 
druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky 
komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 
(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych 
odpadov. 
(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení 
zložiek komunálneho odpadu. 
(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 
pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.108) 
(6) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené 
obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú 
zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje 
súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické 
osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho 
odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. 
(7) Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí 
obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v 
určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v 
mieste obvyklým. 
(8) Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri 
ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený 
podľa osobitného predpisu108) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 
vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12. 
 
§ 81  Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
 
(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými 
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon neustanovuje inak. 
(2) Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu 
odpadov zaraďujú do skupiny 20. 
(3) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec 
ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady. 



(4) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých 
sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná 
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 
(5) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých 
sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
(6) Zakazuje sa 
a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako 
zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku 
komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená, 
b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, 
okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu 
odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona. 
(7) Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná 
a) zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho 
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci, 
b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – 
podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len 
„prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1), 
2. jedlých olejov a tukov z domácností a 
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 
c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy 
a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych 
odpadov, 
d) umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej 
osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady 
1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a 
použitých prenosných batérií a akumulátorov, 
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov, 
e) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s 
ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté, 
f) na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého 
bodu, 
g) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene 
zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na 
jej území je zriadený zberný dvor, 
h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému 
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. 
(8) Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 
podrobnosti o 
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 
prevádzkovateľa kuchyne, 
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 
1. elektroodpadov z domácností, 
2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 
3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych 
pomôcok, 
5. jedlých olejov a tukov, 
f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 



h) prevádzkovaní zberného dvora, 
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad. 
(9) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný 
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, 
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, 
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné 
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu komunálnych odpadov v obci. 
(10) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných 
zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady 
presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108) 
(11) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného 
prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia 
vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za 
nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci. 
(12) Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad108) vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
staveným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho poplatku obec nemôže 
zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 
(13) Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s 
výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, 
môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa 
nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta 
použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety 
uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela 
zmluvu podľa § 59 ods. 2. 
(14) Zmluva medzi obcou a tým, kto na jej území vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre 
zložku papier, plasty, kovy a sklo, musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj spôsob a podmienky 
úhrady nákladov uhrádzaných obcou podľa § 59 ods. 8. 
(15) Obec v zmluve podľa odseku 13 podrobne upraví spôsob a podmienky zberu a prepravy odpadov 
uvedených v odseku 13 tak, aby boli v súlade s platným programom obce a so všeobecne záväzným 
nariadením obce podľa odseku 8. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, obvykle na päť rokov alebo na dobu 
neurčitú s výpovednou dobou obvykle 12 mesiacov. 
(16) Obec je oprávnená požadovať potrebné informácie na plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. 
f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného 
odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce. 
(17) Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo 
ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je 
povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
(18) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho 
odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov 
komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka 
a) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 9 
písm. d), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj 
dlhší ako 14 dní, alebo 
b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom 
nariadení podľa odseku 8; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi 
nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode 
všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec. 



(19) Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, je na 
základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 
podnikateľa, ktorý preukáže, že 
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné, 
b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom. 
(20) Obec je povinná zavies ť množstvový zber drobného stavebného odpadu. 
(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá 
a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou 
R1 uvedenou v prílohe č. 1, 
b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, 
c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách 
miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce, 
d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky 
rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo 
zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. 
(22) Obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 
s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na 
obdobie najmenej jedného kalendárneho roka. 
(23) Ak ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci 
neuzatvorí zmluvu podľa § 59 ods. 4 ani do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy obce s 
organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2 napriek tomu, že financovanie 
triedeného zberu komunálnych odpadov podľa tohto zákona je zabezpečené, je obec oprávnená 
vypovedať zmluvu podľa odseku 13 alebo jej časť, na základe ktorej je na jej území zabezpečený triedený 
zber; výpovedná doba je 45 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. 
(24) Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v 
súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce 
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu, 
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov. 
 
§ 82  Zberný dvor 
 
(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom 
dvore 
a) ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom, 
b) ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom. 
(2) Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako 
uvedenou v odseku 1 môže byť odplatné. 
(3) Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14 
a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území 
ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje, 
b) informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej 
obyvateľov, na tomto zbernom dvore, 
c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie, 
d) odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene 
zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom 
nariadení obce. 
 
 
 
článok 1: upresňujú sa definície v súlade s platnou právnou úpravou 
 
článok 1 bod 5.:  podľa návrhu Komunálneho odboru MsÚ Komárno 

Návrh poplatku za odovzdanie 1 kg drobného stavebné ho odpadu (DSO) na zberovom dvore: 
(v zmysle zák. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zák. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov) 
      



Priemerné náklady na vývoz a uloženie 1 veľkokapacitného kontajnera s drobným stavebným odpadom 
(kalkulované s priemernou hmotnosťou 5,02 t jedného veľkokapacitného kontajnera  
naplneného drobným stavebným odpadom v období 1.1.2015-18.11.2015)   
      
  Merná jednotka Počet  Jednotková cena Celkom  
      v € s DPH v € s DPH  
Prevoz (KN-Bokroš a späť) km 22 1,21176 26,65872  
Manipulácia s kontajnerom ks 1 30,76920 30,76920  
Cena za skládkovanie t 5,02 10,45200 52,46904  
Poplatok za skládkovanie t 5,02 6,19370 31,09237  
SPOLU       109,89696  
      
Náklady na vývoz a uloženie 1 tony drobného stavebného odpadu 
(109,89696/5,02): 21,8918247 € s DPH 

Náklady na vývoz a uloženie 1 kg drobného stavebného odpadu: 0,0218918 € s DPH 
      
Pozn.       
Prípustný interval pre určenie poplatku je od 0,015 do 0,075 €/kg. 
Ďalšie náklady spojené s prevádzkovaním zberného dvora ako miestom pre váženie a odovzdanie DSO, 
ako ani mzdové náklady referenta spravujúceho agendu poplatkov za KO a DSO nie sú zahrnuté   
z dôvodu nemožnosti premietnuť tieto parciálne náklady týkajúce sa len DSO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto Komárno 
__________________________________________________________ 

 
 

Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 29/2015, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  
 
 
 
 
 
 

1) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na internetovej adrese mesta   

dňa:  

 
2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína  plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky na internetovej stránke mesta www.komárno.sk alebo ústne do zápisnice na 
Mestskom úrade v Komárne, Oddelenie daní a poplatkov, 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 prihliadať a to 
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné do  

 
 dňa: 
 

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

 
3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ................................ 
 
4)   VZN nadobúda účinnosť dňa:   ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo  29/2015, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné 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: 
 
 

Článok 1 
 
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1.   v § 3 sa doterajší odsek (1) sa označuje: (1a)  
 
2.  v § 3 sa za odsek (1a) vkladá odsek 1b, ktorý znie: 
    „ 1b) Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložite ľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na kto ré sa nevz ťahuje rozšírená zodpovednos ť 
výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene  zbieraných zložiek komunálneho odpadu, 
na ktoré sa vz ťahuje rozšírená zodpovednos ť výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov pod ľa osobitného predpisu.  10)“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 
„ 10) § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie ktorých zákonov.“  

 
3.  § 4 písm. a) sa na konci dopĺňa nasledovne: „za zmesový komunálny odpad“ 
 
4.  § 4 písm. b) sa nahrádza nasledovne: 

b) za 110 resp. 120 l nádobu na zmesový komunálny o dpad 1,996/110 eur/l, t.j. 
0,018145 eur/l 

za 1 100 l nádobu na zmesový komunálny odpad 9,539/ 1100 eur/l, t.j. 0,008672 eur/l 
za 110 resp. 120 l nádobu na separovaný odpad  1,64 6/110 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 pod ľa § 3 ods. 2 písm. b) VZN a podnikate ľov pod ľa  § 3 ods. 2 
písm. c) VZN, pre ktorých je v meste zavedený množs tvový zber. 

 
5.  § 4 sa doplňuje nasledovne: 

„c)  0,022 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  pre 
osoby uvedené v § 3 ods. 2 VZN“ 
 

6.  názov § 5 sa mení nasledovne: „Ur čenie poplatku za zmesový komunálny odpad“ 
 
7.  za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý znie nasledovne:  

„§ 5a 
Určenie poplatku za drobný stavebný odpad 

 



  Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 4 písm. c) a hmotnosti 
odovzdaného drobného stavebného odpadu v zbernom dvore.  
 Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore sa poplatník preukáže 
hodnoverným dokladom s potrebnými údajmi na jeho jednoznačnú identifikáciu. Uvedené údaje  
musia byť dostačujúce na vystavenie fakturačného dokladu v prípade, ak si poplatník nesplní 
povinnosť podľa šiestej a siedmej vety tohto paragrafu. 
Poplatník si prevezme vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa 
trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, resp. názov, adresa sídla, IČO) a údajom 
o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktoré bude podkladom pre zaplatenie 
poplatku. Duplikát tlačiva bude dokladom pre správcu dane. 
 Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník mestu do 10 dní odo dňa 
odovzdania drobného stavebného odpadu v zbernom dvore; v hotovosti v pokladni mesta alebo 
prevodom na účet mesta. Pri úhrade poplatku je poplatník povinný uviesť variabilný symbol, 
ktorým je číslo dokladu o prevzatí  drobných stavebných odpadov.„  
 

 
Článok 2 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa     .  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016 okrem čl. 1 bodu 2, ktorý nadobúda 

účinnosť 1. júla 2016. Platnosť čl. 1 bodu 1 končí dňa 30.júna 2016. 
 
 

 
                                                                                    Ing. László Stubendek 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady v úplnom znení  

  
 Mestské  zastupiteľstvo v Komárne v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 ods. 1 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 súvisiacimi ustanoveniami 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 (ďalej len „poplatok“) na území mesta Komárno (ďalej len „mesto“). 

 
§ 2  

Zdaňovacie obdobie 
 

Zdaňovacím  obdobím poplatku je kalendárny rok. 

 
§ 3 

 
(1) (1a) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od 
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 
  
1b) Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložite ľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na kto ré sa nevz ťahuje rozšírená zodpovednos ť 
výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene  zbieraných zložiek komunálneho odpadu, 
na ktoré sa vz ťahuje rozšírená zodpovednos ť výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov pod ľa osobitného predpisu.  10). 
  
(2)  Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel 
ako na podnikanie, 
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 alebo prechodný pobyt a súčasne 

je podľa § 3 ods. 2 písm. c) VZN fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom  
 
 
 
10) § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie ktorých zákonov.  



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. 
 
(4)  Poplatok od poplatníka v ustanovenej 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. 

 
 

§ 4 
Sadzba poplatku 

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 za zmesový komunálny odpad.  
 
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) VZN a podnikateľov podľa  § 3 ods. 2 písm. c) 
VZN, pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber. 
b) za 110 resp. 120 l nádobu na zmesový komunálny o dpad 1,996/110 eur/l, t.j. 
0,018145 eur/l 

za 1 100 l nádobu na zmesový komunálny odpad 9,539/ 1100 eur/l, t.j. 0,008672 eur/l 
za 110 resp. 120 l nádobu na separovaný odpad  1,64 6/110 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 pod ľa § 3 ods. 2 písm. b) VZN a podnikate ľov pod ľa  § 3 ods. 2 
písm. c) VZN, pre ktorých je v meste zavedený množs tvový zber. 

 
c) 0,022 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín  pre 
osoby uvedené v § 3 ods. 2 VZN. 

 
§ 5 

Určenie poplatku  
Určenie poplatku za zmesový komunálny odpad  

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

uvedenej v § 4 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.  

 
(2) 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 písm. b) VZN 
a objemu zberných nádob v litroch, ktoré poplatník užíva. 

 
(3) Poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN sa vyrubí rozhodnutím, každoročne 

a na celé zdaňovacie obdobie.  



 
(4) Poplatok je splatný v lehotách určených v rozhodnutí bezhotovostne prevodom z účtu  alebo 

vkladom na účet Mesta Komárno v príslušnej banke alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. 
Poplatok môže byť zaplatený aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 
(5) Poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN sa uhrádza na základe 

správcom zaslaného dokladu, v ktorom bude zohľadnená frekvencia odvozu, typ a množstvo 
zberných nádob za predchádzajúci kalendárny rok. Splatnosť poplatku bude v lehotách 
uvedených v doklade. Poplatok sa uhrádza bezhotovostne prevodom z účtu, vkladom na 
účet Mesta Komárno v príslušnej banke alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. 

 
(6) Poplatník podľa § 3 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN vopred odsúhlasuje so správcom poplatku 

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

 
§ 5a 

Určenie poplatku za drobný stavebný odpad 
 

  Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 4 písm. c) a hmotnosti 
odovzdaného drobného stavebného odpadu v zbernom dvore.  
 Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore sa poplatník preukáže 
hodnoverným dokladom s potrebnými údajmi na jeho jednoznačnú identifikáciu. Uvedené údaje  
musia byť dostačujúce na vystavenie fakturačného dokladu v prípade, ak si poplatník nesplní 
povinnosť podľa šiestej a siedmej vety tohto paragrafu. 
Poplatník si prevezme vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa 
trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, resp. názov, adresa sídla, IČO) a údajom 
o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktoré bude podkladom pre zaplatenie 
poplatku. Duplikát tlačiva bude dokladom pre správcu dane. 
 Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník mestu do 10 dní odo dňa 
odovzdania drobného stavebného odpadu v zbernom dvore; v hotovosti v pokladni mesta alebo 
prevodom na účet mesta. Pri úhrade poplatku je poplatník povinný uviesť variabilný symbol, 
ktorým je číslo dokladu o prevzatí  drobných stavebných odpadov. 

 
§ 6 

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 vzniku poplatkovej 
povinnosti a v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť mestu: 
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej len 
„identifikačné údaje),  
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) VZN, 
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
d) predložiť doklady, ktoré odôvodňujú vrátenie alebo odpustenie poplatku, ak poplatník 
požaduje vrátenie alebo odpustenie poplatku podľa § 7 VZN. 

 
(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. 

 
 
 
 



§ 7 
Vrátenie a odpustenie poplatku 

 
(1) Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa osobitného predpisu1 sú, 

že si poplatník, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia 
splnil oznamovaciu povinnosť v lehote podľa osobitného predpisu2, a že poplatník a 
spoplatnené osoby, za ktorých poplatník plní poplatkovú povinnosť, nemajú daňové 
nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku voči mestu Komárno. So vzniknutým 
preplatkom sa naloží v súlade s osobitným predpisom3. 

 
(2) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie (dni), za ktoré poplatník, ktorý má trvalý pobyt 

na území mesta a je štátnym občanom Slovenskej republiky, preukáže na základe dokladov, 
že sa dlhodobo, t. j. viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárnom roku), nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území mesta.  

 Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na odpustenie  poplatku dokladom 
o mieste pobytu mimo mesta a dokladom o zaplatení poplatku za likvidáciu komunálnych 
odpadov v zdaňovacom období v mieste pobytu mimo mesta, s uvedením mien osôb, za 
ktorý bol uhradený a obdobia, za ktoré bol uhradený, ktoré bude zároveň obdobím za ktoré 
sa poplatok odpustí. 

 
 Ak takéto doklady poplatník nepredloží, hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod 

odpustenia poplatku, je: 
 
a)  ak  spoplatnená osoba vykonáva prácu, ktorá sa neviaže na stále miesto výkonu práce (v 

lodnej doprave, v kamiónovej doprave, v diaľkovej doprave, príslušník silových zložiek), 
predloží potvrdenie od zamestnávateľa s uvedením pracovnej činnosti a počtu 
odpracovaných dní, ktorý bude obdobím za ktoré sa poplatok odpustí, avšak nie viac ako 
230 dní zo zdaňovacieho obdobia (celého kalendárneho roku).  

 
b)  ak spoplatnená osoba je študentom základnej, strednej alebo I., II. stupňa vysokej školy 

alebo univerzity, predloží potvrdenie školy o návšteve denného štúdia (prezenčnej formy) na 
škole, ktorej štúdium sa uskutočňuje mimo mesta Komárno a potvrdenie o ubytovaní 
v mieste štúdia (nie potvrdenie o prechodnom pobyte).  

 Potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia nie je podmienkou pri mieste štúdia, ktoré sa 
nachádza viac ako 50 km od mesta Komárno. 

 Študentovi bude poskytnuté odpustenie poplatku za dni školského vyučovania 
v zdaňovacom období vydokladovaného školského roku4.   

 
c)  ak sa spoplatnenej osobe poskytuje dlhodobá starostlivosť v  zariadení sociálnych a/alebo 

zdravotných služieb, je umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v ústave 
na výkon väzby, predloží potvrdenie nie staršie ako 2 mesiace preukazujúce túto 
skutočnosť. 

 
d)  ak spoplatnená osoba a jej maloleté deti žijú v zahraničí, predloží úradný doklad zo štátu 

pobytu. Tento doklad musí obsahovať meno a priezvisko spoplatnenej osoby, adresu 
v zahraničí a dátum vydania dokladu, ktorý musí byť z obdobia, ktoré je zhodné so 
zdaňovacím obdobím, za ktoré sa odpustenie poplatku žiada. Ak nie je možné jedným 

                                                           
1 § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
2 § 80 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
3 § 98a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a § 79 zákona NR SR č. 563/2009 o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
4 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 



predloženým dokladom pokryť vydokladovanie celého zdaňovacieho obdobia, je potrebné 
predložiť najmenej dva doklady vydané priebežne v príslušnom zdaňovacom období. 

 
(3) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie (dni), za ktoré poplatník, ktorý má prechodný 

pobyt na území mesta alebo ako cudzinec má povolenie na pobyt na území mesta 
Komárno, preukáže na základe dokladov, že sa dlhodobo, t. j. viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období (kalendárnom roku), nezdržiaval na území mesta. Poplatník 
preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na odpustenie  poplatku, hodnoverným 
dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku, ktorý je totožný s dokladmi podľa § 7 
ods. 2 tohto VZN, avšak nesmie byť z miesta trvalého pobytu, resp. zo štátu, ktorého je 
štátnym príslušníkom, ak o odpustenie žiada cudzinec. Poplatník súčasne s podaním 
žiadosti predloží doklad preukazujúci jeho trvalý pobyt. 

 
(4) Dokladom o zaplatení poplatku môže byť: 

 a) nájomná zmluva na nehnuteľnosť mimo územia mesta spolu s potvrdením správcu 
nehnuteľnosti alebo bytového domu, že v sume nájomného bol v zdaňovacom období 
uhradený aj poplatok za likvidáciu komunálnych odpadov, alebo potvrdenie správcu 
nehnuteľnosti alebo bytového domu vydané pre poplatníkov, ktorí žiadajú o odpustenie 
poplatku, resp. identická písomnosť, v ktorej je uvedené, že v zdaňovacom období bol 
v sume nájomného zahrnutý aj poplatok za likvidáciu komunálnych odpadov za poplatníkov, 
ktorí žiadajú o odpustenie poplatku, 

      b) nájomná zmluva na nehnuteľnosť na území  mesta Komárno, v ktorej je uvedené, že 
v sume nájomného je zahrnutý aj poplatok za komunálne odpady a jej platnosť je potvrdená 
prenajímateľom, a súčasne prenajímateľ nehnuteľnosti je zapojený do  množstvového zberu 
zavedeného mestom. 

 
(5) Písomnosti (doklady a potvrdenia) uvedené v § 7 ods. 2, 3, 4 VZN nie je možné nahradiť 

čestným prehlásením, záznamom o vycestovaní v cestovnom doklade alebo potvrdením 
o cestovných nákladoch ani potvrdením o úhrade nákladov pobytu v zahraničí.   

 
(6)  Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky 

dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri posudzovaní žiadosti 
vyšlo najavo. 

  
(7) K dokladom v inom jazyku ako maďarský, český, nemecký, anglický je potrebné doložiť ich 

preklad.  
V konaní podľa osobitného zákona5 je potrebné v súlade s osobitným ustanovením6 

písomnosti vyhotovené v inom ako štátnom jazyku predložiť spolu s úradne overeným 
prekladom do štátneho jazyka – slovenského jazyka. 

 
(8)  Na výzvu správcu dane poplatník je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 

uvedených v § 7 ods. 2, 3, 4 VZN. 
 
(9) Poplatník si môže uplatniť nárok na odpustenie vyrubeného poplatku za obdobie, za ktoré 

preukáže, že sa nezdržiaval na území mesta, na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti v 
elektronickej forme, ku ktorej sú predložené príslušné doklady podľa § 7 ods. 2 VZN, 
najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roku po kalendárnom roku, na ktorý 
si toto odpustenie žiada.  

      Doklady potvrdzujúce a odôvodňujúce odpustenie poplatku sa predkladajú na každé 
zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), v ktorom pretrvávali dôvody na odpustenie poplatku 
a sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti. 

 Týmto nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa osobitného zákona7.  

                                                           
5 § 72 a násl. daňového poriadku 
6 § 5 daňového poriadku 



 
(10) Nárok na odpustenie poplatku zaniká 1. marcom nasledujúceho kalendárneho roku po 

kalendárnom roku, na ktorý sa odpustenie žiada.  
 
(11) Správca poplatku o kladnom vyhovení žiadosti vydá rozhodnutie. 

Žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a nebudú k nej pripojené 
doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na odpustenie  poplatku, v súlade 
s týmto VZN, alebo bude podaná po lehote ustanovenej  týmto VZN, bude považovaná za 
nepodanú. V tomto prípade správca poplatku zašle poplatníkovi písomné oznámenie 
o ukončení konania bez vydania rozhodnutia. 

 Podanie žiadosti na odpustenie poplatku nemá odkladný účinok na platenie poplatku 
v zmysle právoplatného rozhodnutia. 

 
 

§ 8 
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

 
(1)    V prípadoch, ak nastanú dôvody hodné osobitného zreteľa (prechodná vážna sociálna 

tieseň s ohrozením výživy poplatníka alebo osôb odkázaných s výživou na žiadateľa 
spôsobená živelnou pohromou, náhodnou vážnou udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť), 
možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia 
tvrdosti zákona.  

 V rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže mesto ako správca dane 
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť. Písomnú žiadosť na 
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi dane fyzické osoby 
najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku.  

 V odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa je možné žiadosť doručiť najneskôr 
do konca zdaňovacieho obdobia.  

 
(2) Ak je žiadateľom  osoba, voči ktorej mesto za posledných 12 mesiacov pred podaním 

žiadosti podľa ods. 1 evidovalo pohľadávku po splatnosti (nedoplatok), správca dane žiadosť 
zamietne.  

        
 (3) Splnenie podmienok uvedených v § 8 ods. 1 VZN je žiadateľ povinný hodnoverne 

preukázať. Vyhovenie žiadosti nie je nárokovateľné.  
 
(4) Správca poplatku vo veciach žiadosti podanej v súlade s osobitným zákonom8 bude 

postupovať v súlade s ustanoveniami osobitného zákona9.  
 
 

§ 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.  
  

 
 
 

                                                                                                                                                                                            
7 § 80 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
8 82 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
9 § 70 ods. 3 daňového poriadku 



§ 10 
Prechodné ustanovenie 

 
 Ustanovenia § 7 VZN sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2015. 

 
§ 11 

Záverečné ustanovenia 
 
(3) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 30. októbra 2014.  
 
(4) 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. 

 
(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.  
 
(6) Účinnosťou tohto VZN sa zrušuje VZN č. 18/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 
                                                                            MUDr. Anton Marek 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
Vyvesené dňa: 6.11.2014 
Zvesené dňa:  24.11.2014 
 


