
Mesto Komárno 

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

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

d ň a : 3 1 AUG. 2016 

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.komarno.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: 11. <? ÍQ16 11,00 AccO 

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

3) Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa: 

4) VZN nadobúda účinnosť dňa: 

http://www.komarno.sk


Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

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. § 7 sa ruší a nahrádza sa nasledovne: 
§7a 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

(1) Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi (daňovému subjektu) 
pri zmene a zániku poplatkovej povinnosti je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote po 
právoplatnom rozhodnutí o úprave poplatku a po splnení zákonných podmienok pre vrátenie 
preplatku1. 

(2) Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi (daňovému subjektu) 
pri znížení alebo odpustení poplatku je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote, splnenie 
podmienok uvedených v § 7b tohto nariadenia, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o 
úprave poplatku a po splnení zákonných podmienok pre vrátenie preplatku. 

§ 7 b 
Odpustenie poplatku 

(1) 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 uvedených v § 7b tohto VZN, že sa dlhodobo, t. j . viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období (kalendárnom roku), nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. 
Poplatok sa odpustí za striktne preukázané obdobie. 
Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré mu umožňujú 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. 

(2) Ak poplatník nepredloží doklady podľa § 7b ods. 1 tohto VZN, hodnoverným dokladom 
preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je: 

1 § 98a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a § 79 zákona NR SR č. 563/2009 o správe 
dani (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



a) potvrdenie zamestnávateľa - v S R alebo v zahraničí, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že 
poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Komárno alebo pracovná zmluva 
na dobu určitú uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období; 
v prípade miesta výkonu zamestnania na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, na území 
okresu Dunajská Streda, Galanta, na území Komárňansko - Ostrihomskej župy alebo Rábsko-
moéonsko-šopronskej župy v Maďarsku aj doklad o ubytovaní (vlastníctvo k nehnuteľnosti, 
potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva). 

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, 
opatrovateľská služba), 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) alebo 

b) potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej mimo mesta Komárno na základe 
živnostenského oprávnenia u zárobkovo činných osôb vrátane dokladu o ubytovaní v mieste 
výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva) a 
potvrdenie, že tam platí poplatok za komunálny odpad; 

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, 
opatrovateľská služba), správca poplatku poplatok odpustí za nie viac ako 230 dní zo 
zdaňovacieho obdobia (celého kalendárneho roku) alebo 

c) potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta Komárno na základnej škole, strednej škole, vysokej 
škole I., II. stupňa, univerzite L, II. stupňa alebo potvrdenie o návšteve predškolského alebo 
školského zariadenia mimo mesta Komárno. 

Ak poplatník navštevuje školu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, na území okresu 
Dunajská Streda, Galanta, na území Komárňansko - Ostrihomskej župy alebo Rábsko-
mošonsko-šopronskej župy v Maďarsku aj doklad o ubytovaní (vlastníctvo k nehnuteľnosti, 
potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva). 
Študentovi bude poskytnuté odpustenie poplatku za dni uvedené v potvrdení školy; alebo 

d) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí, ak poplatník nevie 
predložiť potvrdenie podľa ods. 2 písm. a) až c) § 7b tohto VZN; doklad musí spĺňať náležitosti 
podľa ods. 9 § 7b tohto VZN; 
poplatníkovi bude poskytnuté odpustenie poplatku za potvrdené obdobie v zdaňovacom období 
alebo do dňa vystavenia potvrdenia; alebo 

e) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných 
v príslušnom štáte; 
poplatníkovi bude poskytnuté odpustenie poplatku za potvrdené obdobie v zdaňovacom období 
alebo do dňa vystavenia potvrdenia; alebo 

f) 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; 
potvrdenie musí byť vydané v príslušnom zdaňovacom období; alebo 

g) 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 predloženým 
dokladom v zmysle bodov a) až f) ods. 2 § 7b tohto VZN pokryť vydokladovanie celého 
zdaňovacieho obdobia, je potrebné predložiť najmenej dva doklady, ktoré sú v súlade s druhou 
vetou tohto bodu, vydané priebežne v príslušnom zdaňovacom období. 



(3) Dokladom o zaplatení poplatku podľa § 7b ods. 1 tretia veta tohto VZN 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 nehnuteľností je zapojený do množstvového zberu 
zavedeného mestom. 

(4) 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 § 7b ods. 2 tohto VZN, avšak nesmie byť 
z miesta trvalého pobytu v S R ak sa jedná o občana S R a ani zo štátu, ktorého je štátnym 
príslušníkom, ak o odpustenie žiada cudzinec. Poplatník súčasne s podaním žiadosti predloží 
doklad preukazujúci jeho trvalý pobyt. 

(5) Správca poplatku neumožňuje odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorý nemá na území 
mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť na 
území mesta. 

(6) Písomnosti (doklady a potvrdenia) uvedené v § 7b tohto 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. 

(7) Správca poplatku 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. 

(8) K dokladom v inom jazyku ako maďarský, český, nemecký, anglický je potrebné doložiť 
ich preklad. 
V konaní podľa osobitného zákona 2 je potrebné v súlade s osobitným ustanovením 3 písomnosti 
vyhotovené v inom ako štátnom jazyku predložiť spolu s úradne overeným prekladom do 
štátneho jazyka - slovenského jazyka. 

(9) Dátum vystavenia dokladu uvedeného v § 7b tohto VZN musí byť zhodný so zdaňovacím 
obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku, zároveň z dokladu musí 
byť zrejmé od kedy a do kedy je alebo bude poplatník mimo mesta Komárno. V prípade, ak z 
dokladu jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta, správca poplatku 
môže vyzvať poplatníka o jeho doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. Poplatník je 
povinný na výzvu správcu poplatku v stanovenej lehote predložiť iný doklad, z ktorého 
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu mimo mesta. 
Iné doklady ako uvedené v § 7b tohto VZN správcom poplatku budú posudzované ako 
neakceptovateľné pre účely odpustenia poplatku. 
Správca poplatku o znížení poplatku rozhodne na základe predložených dokladov v súlade 
s vyššie uvedenými podmienkami. 

2 § 72 a násl. daňového poriadku 
3 § 5 daňového poriadku 



(10) Na výzvu správcu poplatku poplatník je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 
uvedených v § 7b tohto VZN. Správca poplatku môže v prípade nejasností, nejednoznačností, 
pochybnosti, a pod. na základe výzvy, žiadať od poplatníka doplnenie o ďalšie iné doklady, 
ktoré budú v súlade s § 7b tohto VZN a ktoré preukážu pobyt poplatníka mimo mesta. 

(11) 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 § 7b tohto 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 zákona 4. 

Článok 2 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 2016. 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017. 

Ing. László Stubendek 
primátor mesta 

4 § 80 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 




