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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ..../2020, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN č. číslo 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, 

21/2015, 13/2017 a 9/2019 

 

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 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:     

Článok 1 
                                                            

(1) Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Komárno číslo 17/2012 v znení VZN č. 16/2015, 

21/2015, 13/2017 a 9/2019 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 (ďalej len „Všeobecne 

záväzné nariadenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

a) Mení sa názov Všeobecne záväzného nariadenia, vypúšťa sa „...za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta“. 

 
b) Vypúšťa sa Siedma časť Všeobecne záväzného nariadenia (§ 40, § 41, § 42, § 43, § 

44, § 45  a § 46). 
 

c) Doterajšia Ôsma časť Všeobecne záväzného nariadenia (§ 47 a § 48) sa označuje 
ako Siedma časť Všeobecne záväzného nariadenia (doterajší § 47 sa označuje ako § 
40 a doterajší § 48 sa označuje ako § 41). 

 

                                                                    Článok 2 
 

(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 5.11.2020. 
 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021. 
 
Komárno, dňa ..... 2020  
 

                                                                                                           Mgr. Béla Keszegh 
       primátor  mesta 

 
Vyvesené na ÚT: 16.10.2020 
 
Zvesené z ÚT: 27.10.2020
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