Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3 /2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. d), e), g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade s § 66 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 a podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo č. 8/2020 o dani za vjazdy
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 6 písm. a) a b) sa menia a znejú nasledovne:
a) pre právnickú osobu so sídlom a pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným
pobytom, s vlastníckym alebo nájomným vzťahom k nehnuteľnosti vo vymedzenej
historickej časti mesta, po predložení výpisu z príslušného registra alebo preukazu
totožnosti, listu vlastníctva, osvedčenia o evidencii vozidla s celkovou hmotnosťou do
3,5 t, dokladu preukazujúceho vzťah k vozidlu a zaplatení dane 0,028 euro za každý
deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Oprávnenie sa
vydáva oprávnenej osobe len pre jedno motorové vozidlo, ktorého je držiteľom,
s výnimkou prípadov podľa písm. b). Uvedené osoby majú nárok aj na vydanie
vstupnej elektronickej karty pre každú nehnuteľnosť alebo prevádzku za účelom jej
zásobovania alebo vykonávania opráv, servisu alebo stavebných prác, dopravu osôb
alebo naloženia a vyloženia hnuteľných vecí na dobu nevyhnutnú. Túto kartu držiteľ
alebo užívateľ motorového vozidla je povinný počas zotrvania v historickej časti
mesta vyložiť na viditeľné miesto vo vozidle.
b) pre právnickú osobu so sídlom a fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom
s vlastníckym alebo nájomným vzťahom k nehnuteľnosti vo vymedzenej historickej
časti mesta po predložení výpisu z príslušného registra alebo preukazu totožnosti,
listu vlastníctva, osvedčenia o evidencii vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
a dokladu preukazujúceho vzťah k vozidlu a preukázaní možnosti parkovať vozidlo
v garáži alebo dvornom priestore mimo verejného priestranstva (najmä listom
vlastníctva, nájomnou zmluvou, súhlasom vlastníka) a zaplatení paušálnej sumy
0,028 euro za každý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti
mesta. Počet vydaných vstupných elektronických kariet závisí od počtu parkovacích
miest, ku ktorým oprávnená osoba preukázala vzťah v zmysle tohto ustanovenia.

2. V § 10 sa číslo „900“ mení na číslo „1000“ .
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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 20.05.2021
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.07.2021.

Komárno, dňa 21.05.2021

Mgr. Béla Keszegh, v.r.
primátor mesta
Vyvesené dňa: 24.05.2021
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