Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../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 a § 11 ods.4 písm. d), e,
a g) zákona SNR č. 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 v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 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 miestnym poplatku“) sa ustanovujú podrobnejšie podmienky pre miestnu daň za vjazd
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta, a rozsah oprávnenia vjazdu a zotrvania motorového vozidla
v historickej časti mesta.
§2
Vymedzenie historickej časti mesta
Historická časť mesta zahŕňa: Nám. gen. Klapku, časť Jókaiho ul. od objektu číslo 16 po
Nám. gen. Klapku, Župná ul. od Nám. M. R. Štefánika po Nám. gen. Klapku, Palatínova ul.
od Lehárovej ul. po Nám. gen. Klapku, Dunajská ul., Školská ul., Valchovnícka ul., Nádvorie
Európy (viď príloha č. 1 – mapa).
§3
Podmienky vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta
(1) Vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta je povolený len po zaplatení dane za
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a na základe vydaného
rozhodnutia (potvrdenia). V odôvodnených a ojedinelých prípadoch môže byť
rozhodnutie (potvrdenie) vydané aj pred uhradením dane.
(2) V prípade územia, ktorého vjazdy sú vybavené mechanickým zabezpečením - závorami
bude po uhradení dane zaevidované EČV motorového vozidla daňovníka v centrálnej
evidencii. Zaevidovanie EČV motorového vozidla bude slúžiť na rozpoznávanie
oprávnenosti vjazdu motorového vozidla rozpoznávacím zariadením, ktoré je súčasťou
mechanického zabezpečenia vstupov.
§4
Daňovník
Osobu daňovníka upravuje § 61 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
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§5
Základ dane
Základ dane upravuje § 62 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
§6
Sadzba dane
Sadzbu dane pre vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta určuje mesto
nasledovne:
a)
pre fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti
alebo nájomným vzťahom k nehnuteľnosti vo vymedzenej historickej časti mesta, po
predložení 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 fyzickej osobe len pre jedno motorové vozidlo, ktorého je
držiteľom, s výnimkou prípadov podľa písm. b).
b)
pre fyzickú osobu s trvalým pobytom, vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti alebo
nájomným vzťahom k nehnuteľnosti vo vymedzenej historickej časti mesta po
predložení preukazu totožnosti alebo 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 (listom vlastníctva, nájomnou zmluvou, súhlasom vlastníka a pod.) a
zaplatení paušálnej sumy 0,028 euro za každý deň vjazdu a zotrvania motorového
vozidla v historickej časti mesta. Oprávnenie sa vydáva pre jedno motorové vozidlo na
jedno parkovacie miesto.
c)
pre fyzickú osobu s potvrdením matričného úradu alebo farského úradu
o sobášnom obrade alebo o termíne krstu (najviac pre dve vozidlá na jeden obrad
s možnosťou státia na nevyhnutne potrebný čas) po predložení osvedčenia o evidencii
motorového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t určeného na prepravu cestujúcich
a zaplatení dane 10 eur na deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti
mesta a vozidlo.
d)
pre prevádzkovateľa vyhliadkového motorového vozidla po predložení preukazu
totožnosti, výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra a osvedčenia
o vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a zaplatení dane paušálnej sumy 0,28 euro za
každý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Vznik a zánik daňovej povinnosti upravuje § 64 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
§8
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane, platenie dane a správa dane
(1) Daňovník oznámi svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta
a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta v súlade s § 64a ods. 1
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zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (napr. ako príloha
č. 2).
(2) Správu dane vykonáva Mesto Komárno.
(3) Mesto vyrubí daň rozhodnutím. Po zaplatení dane alebo preukázaní nároku na
oslobodenie Mesto Komárno vydá daňovníkovi osobitné oprávnenie pre vjazd,
zotrvanie a výjazd z historickej časti mesta.
(4) Oznámenie zámeru vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať
motorovým vozidlom v historickej časti mesta sa podáva vopred osobne alebo poštou
Mestu Komárno.
(5) Daň sa uhrádza v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni Mestského úradu
Komárno. Rozhodnutie o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta bude daňovníkovi vydané až po uhradení tejto dane
a zároveň toto rozhodnutie bude relevantným základom pre zaregistrovanie EČV
motorového vozidla daňovníka do centrálnej evidencie, ktorú obsluhuje Mestská
polícia Komárno na rozpoznávanie oprávnenosti vjazdu motorového vozidla
rozpoznávacím zariadením, ktoré je súčasťou mechanického zabezpečenia vstupov.
V odôvodnených prípadoch môže byť rozhodnutie vydané aj pred uhradením dane.
(6) Ak daňová povinnosť zanikne, resp. zanikne fyzickej osobe trvalý pobyt alebo
vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti alebo nájomný vzťahom k nehnuteľnosti vo
vymedzenej historickej časti mesta, daňovník je povinný písomne oznámiť túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na tlačive,
ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. Správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§9
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené:
a) Služobné vozidlá MsÚ Komárno.
b) Vozidlá s právom prednostnej jazdy. Vozidlá zabezpečujúce čistotu a údržbu
verejných priestranstiev, verejných zariadení, údržbu inžinierskych sietí, zberu
odpadu a odstraňovanie havarijných stavov.
c) Vozidlá zabezpečujúce realizáciu prác pre mesto na základe objednávky alebo
zmluvy.
d) Vozidlá označené výnimkou Ministerstva vnútra SR v zmysle § 40 Vyhlášky č. 9/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a zmene a doplnení niektorých
zákonov okrem vozidiel v zmysle písm. ad) tejto vyhlášky.
e) Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom a štátom pri všetkých
činnostiach vykonávaných pre potreby mesta a vozidlá zabezpečujúce verejné
kultúrne alebo športové podujatia usporiadané Mestom Komárno, alebo v spolupráci
s Mestom Komárno.
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f)

Daňovník, resp. motorové vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
a vozidlo prevážajúce osobu ťažko zdravotne postihnutú, ktorá je odkázaná na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. V prípade, ak držiteľ preukazu
ŤZP nie je osoba s trvalým pobytom v historickej časti mesta, vjazd a zastavenie je
povolené len na čas nevyhnutne potrebný na nastúpenie alebo vystúpenie
prepravovanej osoby.

g) Vojenské
vozidlá
Ozbrojených
Severoatlantickej zmluvy (NATO).

síl

Slovenskej

republiky

a Organizácie

§ 10
Oprávnenie na vjazd v čase od 06.00 hod. do 09.00 hod.
a od 17.00 hod. do 18.00 hod.
Vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta v čase od 600 hod. do 900 hod. a v čase od 1700
hod. do 1800 hod. majú povolené motorové vozidlá dopravnej obsluhy a to len na dobu
nevyhnutnú, vozidlá môžu zotrvať v cieli na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie
nákladu.
§ 11
Rozsah oprávnenia vjazdu a zotrvania motorového vozidla
v historickej časti mesta a jeho prekročenie
(1) Vozidlo v zmysle § 6 písm. a), b) a c) nesmie v historickej časti mesta stáť.
(2) Vozidlo podľa § 6 písm. a) môže vojsť do historickej časti mesta povoleným miestom
vjazdu a zotrvať v cieli jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie
alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo urýchlené naloženie alebo zloženie
nákladu. Vozidlo nesmie vo vymedzenej historickej časti mesta stáť. Státím sa
rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie
(§ 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
(3) Vozidlo podľa § 6 písm. b) nesmie vo vymedzenej historickej časti mesta na trase od
miesta povoleného vjazdu do garáže alebo dvorného priestoru a späť zastaviť za
účelom nakládky, či vystúpenia alebo nastúpenia spolujazdcov.
(4) Vozidlo s oprávnením podľa § 6 písm. c) a d) môžu vojsť do vymedzenej historickej
časti mesta povoleným miestom vjazdu a zotrvať v cieli na čas nevyhnutne potrebný
na splnenie účelu vjazdu.
(5) Kontrolu dodržiavania rozsahu vydaného oprávnenia vykonávajú príslušníci Mestskej
polície Mesta Komárno.
(6) V prípade zistenia neplatnosti oprávnenia, zneužitia oprávnenia vjazdu a zotrvania
v historickej časti mesta, alebo prekročenia rozsahu vydaného oprávnenia má
príslušník Mestskej polície Mesta Komárno právo toto oprávnenie odňať. Ak sa
držiteľ oprávnenia pri vozidle nenachádza, spíšu osoby vykonávajúce kontrolu
o svojich zisteniach záznam a tieto zdokumentujú.
(7) Na základe záznamu podľa ods. 6 tohto paragrafu vyzve Mesto Komárno držiteľa
oprávnenia, aby od nežiaduceho konania upustil a upozorní ho, že pri jeho
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opakovanom zistení bude vyzvaný k vráteniu oprávnenia. V prípade nevrátenia
oprávnenia v lehote určenej výzvou, bude evidenčné číslo motorového vozidla,
ktorému bol opatrením povolený vjazd, vyškrtnuté zo zoznamu vozidiel s evidovaným
povolením vjazdu.
(8) Držiteľovi, ktorému bolo opatrenie odňaté, alebo ktorý bol vyzvaný na jeho vrátenie,
je Mesto Komárno oprávnené v príslušnom zdaňovacom období už oprávnenie
nevydať. Vydanie nového oprávnenia schvaľuje primátor mesta.
(9) Do historickej časti mesta je vjazd povolený aj cyklistom.
(10) Vozidlám prevádzkovania taxislužby je vjazd do historickej časti mesta zakázaný.
(11) V mimoriadnych prípadoch o vjazde do historickej časti mesta rozhoduje Mestská
polícia Komárno v zmysle platného dopravného značenia.
(12) Pozmeňovanie, falšovanie a kopírovanie dokumentov určených pre vjazd a zotrvanie
v historickej časti mesta je zakázané.
§ 12
Záverečné ustanovenie
(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 .........2020.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2021

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
Vyvesené na ÚT: 16.10.2020
Zvesené z ÚT: 27.10.2020
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Príloha č. 1
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MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE-/2020
Príloha č. 2

Oznámenie zámeru vojsť do historickej časti mesta Komárno v zmysle VZN č. ...../2020
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Oznamovateľ:
Meno a priezvisko/obchodné meno*:..........................................................................................
....................................................................................................................................................
Trvalý pobyt/sídlo a IČO* ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
Telefónne číslo .......................................... e-mail …………………………………………………
Zodpovedný zástupca firmy (meno a priezvisko, titul) ..................................................................
Telefónne číslo .......................................... e-mail ...................................................................
Termín vjazdu, resp. potvrdenia (deň*, týždeň*, mesiac*, rok*)
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Odôvodnenie žiadosti
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Druh vozidla , evidenčné číslo ............................................... tonáž: do 3,5 t
.............................................
...............................................

V ............................. dňa .............................
.............................................
podpis oznamovateľa
(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno
priezvisko,
funkcia a podpis oprávnenej
osoby)

* nevhodné prečiarknite
Vyvesené na ÚT: 16.10. 2020
Zvesené z ÚT: 27.10. 2020
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