
Návrh 
 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo .../2011, ktorým sa mení a 
dop ĺňa  VZN Mesta Komárno číslo 29/2008 miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení n eskorších predpisov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe ustanovení § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 
písm. j),  § 6 a  § 11 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a 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 ( ďalej len „VZN“ ) Mesta Komárno číslo 29/2008 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. § 8 vrátane nadpisu znie“ 

„§ 8 
Sadzba dane 

 
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu v jednotlivých 
častiach mesta nasledovne: 

 
A) Harčáš, Malá Iža, Čerhát, Lándor, Nová Osada, Pavol, Kava,   
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,30% 
b) trvalé trávnaté porasty 0,30% 
c) Záhrady 0,13% 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,30% 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  

0,30% 
f) zastavané plochy a nádvoria 0,18% 
g) stavebné pozemky 0,18% 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,18% 
   
B) Komárno, Nová Stráž, Hadovce  a Ďulov Dvor   
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,30% 
b) trvalé trávnaté porasty 0,30% 
c) Záhrady 0,45% 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,30% 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,30% 
f) zastavané plochy a nádvoria 0,60% 
g) stavebné pozemky 0,36% 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,60% 

 
 
 
2.  § 11 vrátane nadpisu znie: 

 
 

„§ 11 
Sadzba dane 

 
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy stavby v jednotlivých častiach mesta nasledovne:  



 

A Harčáš, Malá Iža, Čerhát, Lándor, Nová Osada, Pavol, Kava,  

Sadzba 
v 

eurách 
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,079 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,  0,079 
  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb    
  na vlastnú administratívu   

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,179 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 0,238 
  alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov   

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby  0,398 
  využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    

f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie  0,796 
  a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou   

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,238 

 

B Komárno Nová Stráž, Hadovce  a Ďulov Dvor  
Sadzba 

v eurách  
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,209 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,  0,278 
  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb    
  na vlastnú administratívu   

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,627 

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené 0,836 
  alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov   

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby  1,394 
  využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    

f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie  2,788 
  a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou   

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,836 

 
 

(2) Pri viacpodlažných stavbách určuje správca dane príplatok za podlažie pre jednotlivé 
časti obce nasledovne: 
a) Harčáš, Malú Ižu, Čerhát, Lándor, Novú Osadu, Pavol, Kavu, Ďulov   0,03 eur 
  za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia   

b) 
Komárno, Nová Stráž, Hadovce a Ďulov Dvor za každé podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia  0,11 eur 

 
3.  § 14 vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 14 
Sadzba dane 

 
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej 

plochy bytu a nebytového priestoru v jednotlivých častiach mesta nasledovne:  
 

A/ Harčáš, Malá Iža, Čerhát, Lándor, Nová Osada, Pavol, Kava,  

Sadzba 
v 

eurách  
a) Byty 0,039 
b) Nebytové priestory 0,079 
c) Nebytové priestory slúžiace na podnikanie 0,796 



d) Nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,238 
 
 

 
B Komárno, Nová Stráž, Hadovce  a Ďulov Dvor  

Sadzba 
v 

eurách  
a) Byty 0,139 
b) Nebytové priestory 0,278 
c) Nebytové priestory slúžiace na podnikanie 2,788 
d) Nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,836 

 
4. § 26 vrátane nadpisu znie: 

„§ 26 
Sadzby podľa určených kritérií 

 
  Sadzba za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 27 ods.2 VZN určí 

mesto v eurách za každý aj začatý m2 a každý začatý deň. 
 
      (1)   Za užívanie verejného priestranstva sa daň stanovuje: 
      

a) v historickom jadre na propagačno–reklamné akcie 0,700 €/m2/ deň, 
b) v historickom jadre mesta na iné účely ako podľa § 26 písm. a), d) a e) VZN   0,500 

€/m2/ deň, 
c) mimo historického jadra mesta na iné účely ako podľa § 26 písm. d) a e) VZN je  

0,400 €/m2/ deň, 
d) za lunaparky a technicko-zábavné zariadenia 0,100 €/m2/ deň.  
e) za zábavné zariadenia – cirkusy 0,100 €/m2/ deň. Lokalitu umiestnenia cirkusu určuje 

mesto 
f) za vyhradené parkovacie miesto 0, 400 €/m2/deň, pričom jedno parkovacie miesto je 

10 m2 parkovacej plochy.      
 
(2) Za trvalé parkovanie vozidla určeného na prepravu osôb ŤZP/ŤZP-S mimo 

stráženého parkoviska ( ďalej len „vyhradené parkovacie miesto“ ) – osobným 
motorovým vozidlom s prevádzkovou hmotnosťou    maximálne do 2,5 t ( 
konštruované výlučne na prepravu osôb, maximálne sedemmiestne ) na verejnom 
priestranstve v obytných zónach.  

 
a) Na účely tohto odseku sa osobou ŤZP/ŤZP-S rozumie osoba, ktorá je držiteľom 

preukazu ŤZP/ŤZP-S a parkovacieho preukazu, s trvalým pobytom na ulici, kde má 
byť parkovacie miesto vyhradené a je podľa posudku príslušného orgánu ( Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny ) odkázaná na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a je 
odkázaná na používanie zdravotníckej pomôcky v oblasti mobility a to elektrického 
alebo mechanického invalidného vozíka, protéz dolných končatín alebo dvoch 
francúzskych bariel alebo má ťažkú spastickú obrnu dolných končatín, mozgovú, 
mozočkovú a miešnu disfunkciu podmieňujúcu ťažkú poruchu chôdze, stav po 
stuhnutí kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti 
ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou. 

b) Mesto Komárno určí jedno vyhradené parkovacie miesto pre jednu bytovú jednotku 
pre daňovníka: 
- fyzická osoba – osoba ŤZP/ŤZP-S, alebo 
- zákonný zástupca osoby ŤZP/TZP-S, pričom držiteľom motorového vozidla je osoba 
ŤZP/ŤZP-S, zákonný zástupca alebo osoba ktorá žije (trvalý pobyt) v spoločnej 
domácnosti s osobou ŤZP/ŤZP-S. 

 



c)  Sadzba dane: 
- Osoba ŤZP/ŤZP-S dochádzajúca pravidelne ( najmenej tri krát do týždňa ) do 
zamestnania alebo do školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych 
služieb je 0,008 €/m2/deň ( 0,08 € za deň, 29 € za rok pri 10 m2 parkovacej plochy ) 

 
- Osoba ŤZP/ŤZP-S nedochádzajúca pravidelne do zamestnania alebo školy, 
školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb je 0,004€/m2/deň            
(0,04 € za deň, 15 € za rok pri 10 m2 parkovacej plochy). 

 
d) Splnenie a trvanie podmienok pre vyhradenie parkovacieho miesta pre osoby 

ŤZP/ŤZP-S mesto prehodnotí raz za dva roky u všetkých parkovacích miest 
vyhradených pre osoby ŤZP/ŤZP-S, tak podľa tohto odseku ako aj podľa 
predchádzajúcich postupov. 

 
e) V prípade ak budú zistené skutočnosti, pre ktoré daňovník prestal spĺňať podmienky 

pre vyhradenie parkovacieho miesta podľa tohto nariadenia a tieto riadne nenahlásil 
mestu, stráca nárok na vyhradené parkovacie miesto dňom nasledujúcim po dni, 
v ktorom uplynula doba, za ktorú bola daň zaplatená.“ 

 
5. V § 28 sa v nadpise za slová “náležitosti“ vkladajú slová „a lehoty“. 

 
6. V § 28 ods. 1 sa za slová „Príloha č. 3, 4“ vkladajú slová „a 4A“. 

 
7. V § 29 v prvej vete sa za slovo „daň“ vkladajú slová „za užívanie verejného 

priestranstva“. 
 

8. V § 30 ods. 1 sa vypúšťa písm. f). 
 

9. § 64 vrátane nadpisu znie: 
„§ 64 

Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku je: 
a) 21,50,-/365, t.j. 0,058904 eur za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené 

v § 63 ods. 2 písm. a) VZN 
b) za 110 resp. 120  l nádobu na zmiešaný odpad      1,95/110 eur/l, t.j. 0,0177272 eur/l  
      za 1 100  l nádobu na zmiešaný odpad                      9,31/1100eur/l, t.j. 0,00846 eur/l  

            za 110 resp. 120  l nádobu na separovaný odpad    0,64/110 eur/l, t.j. 0,005818 eur/l  
za 1 100  l nádobu na separovaný odpad     2,51/1100eur/l, t.j. 0,00228 eur/l  

 
     pre právnické osoby podľa § 63 ods. 2 písm. b) a podnikateľov podľa  § 63 ods. 2 

písm. c), pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber.“ 
 
 

10.  V § 66 vrátane nadpisu znie: 
„§ 66 

Vyrubenie poplatku 
 

(1) Poplatok pre poplatníka podľa § 63 ods. 2 písm. a) VZN sa vyrubí platobným     
výmerom1 a v prípade množstvového zberu správca poplatku vyrubí poplatok 
rozhodnutím. 

 

                                                 
1 § 81 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z 



(2) Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach bezhotovostne prevodom z účtu 
alebo v hotovosti v pokladni MsÚ, prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru, druhá splátka je splatná do  
30.júna príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné uhradiť aj v celosti do 15 
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru. Ak vznikne poplatková 
povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný naraz do 
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ správca 
poplatku neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak. 

 
(3) Poplatok pre poplatníka podľa § 63 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN je splatný v dvoch 

splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka je splatná do 20. júla, pokiaľ správca 
poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak. Správca dane v rozhodnutí 
zohľadní frekvenciu odvozu, typ a množstvo zberných nádob. Poplatok sa uhrádza 
bezhotovostne prevodom z účtu alebo v hotovosti v pokladni MsÚ.  

 
(4) Poplatník podľa § 63 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN je povinný odsúhlasiť so správcom 

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

 
11. V § 68 sa v ods. 1 za slová „území iného štátu“ vkladajú slová „potvrdenie školy o štúdiu“ 
 
12.  V § 68 ods. 1 sa vypúšťa písm. b) 
 
13. V § 68 ods. 4, 5 a 6 znejú nasledovne: 
 

„(4) Správca poplatku poplatok zníži, ak poplatník preukáže že je študentom denného 
štúdia mimo územia mesta Komárno, s výnimkou denne dochádzajúceho, vo výške 
50% zo sadzby poplatku určenej v § 64 tohto nariadenia. Poplatník preukazuje 
skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na zníženie poplatku hodnoverným, aktuálnym 
dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku, ktorým je:  

- pre študentov študujúcich mimo územia mesta Komárna vo vzdialenosti do 
100 km potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok a potvrdenie 
o prechodnom ubytovaní, 

- pre študentov študujúcich mimo územia mesta Komárna vo vzdialenosti nad 
100 km potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok. 

 
(5) Správca poplatku poplatok zníži, ak poplatník preukáže, že sa z dôvodu výkonu 

zamestnania dlhodobo zdržiava mimo mesta Komárno v rámci SR a je ubytovaný 
v mieste výkonu práce, vo výške 50% zo sadzby poplatku určenej v § 64 tohto 
nariadenia Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na zníženie poplatku 
hodnoverným dokladom, vydaným v príslušnom zdaňovacom období, preukazujúcim 
dôvod zníženia poplatku, ktorým je potvrdením zamestnávateľa o trvaní pracovného 
pomeru a potvrdenie o prechodnom ubytovaní. 

 
(6) Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v príslušnom      

zdaňovacom období (kalendárnom roku), na základe písomnej žiadosti, ku ktorej sú  
predložené príslušné doklady najneskôr do 60 dní odo dňa prevzatia platobnému 
výmeru.  
V prípade, že skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie alebo 
odpustenie poplatku nastala po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, si poplatník môže 
uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v príslušnom zdaňovacom 
období (kalendárnom roku), na základe písomnej žiadosti s priloženými dokladmi do 
30 dní odo dňa vzniku vyššie uvedenej skutočnosti. 



Neuplatnenie si nároku na  zníženie alebo odpustenie poplatku určeným spôsobom a 
v určenej lehote má za následok zánik nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku 
v príslušnom zdaňovacom období. Poskytnutie zníženia alebo odpustenia poplatku je 
podmienené splnením ohlasovacej povinnosti.“ 

 
14.  V § 68 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7: 
 

„(7) Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov 
podľa tohto nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie poplatku výhodnejšie pre 
poplatníka.“ 

 
15. V § 69 sa slová „SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách 

v územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov“ nahradzujú slovami „č. 
563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.“ 

 
 

Článok 2  
 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
dňa ................... 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2012. 
 
 
Komárno dňa  
  
 
 

 
 
MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta  

 
 
 
 
Vyvesené: 
 
Zvesené: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Príloha 4/A 
 
Mesto Komárno                                                                            V Komárne 
Oddelenie územného plánu a architektúry  MsÚ 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
Vec:   Žiados ť o  povolenie na vyhradené parkovacie miesto pre os obu s ŤZP/ŤZP-S    
 
Meno žiadateľa  
 

 

Meno držiteľa vozidla 
 

 

Adresa trvalého pobytu 
žiadateľa 

 
 

Adresa trvalého pobytu držiteľa 
vozidla 

 
 

Číslo občianskeho preukazu 
žiadateľa 

 
 

Číslo občianskeho preukazu 
žiadateľa  

 

Kontaktné telefónne číslo 
 

 

Ulica, na ktorej  má byť 
vyhradené parkovacie miesto 

 

Údaje o vozidlo - továrenská 
značka, typ, evidenčné číslo, 
kategória 

 

Číslo parkovacieho preukazu 
pre fyzickú osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím  

 

 
 
                                                                       .......................................................... 
                                                                                         podpis daňovníka 
 
 
Príloha : 

1. Občiansky preukaz žiadateľa a držiteľa vozidla 
2. Technický preukaz ( veľký ) – fotokópia obojstranne ( alebo osvedčenie  o evidencii 

vozidla)  
3. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ, resp. držiteľ vozidla nemá vo vlastníctve príp. nájme 

garáž v posudzovanej lokalite t.j. v obytnom dome, v ktorom má trvalý pobyt alebo 
v okruhu cca 500 m od vchodu do obytného domu, v ktorom má trvalý pobyt 

4. Fotokópia ( obojsmerne )platného preukazu ŤZP/ŤZP – S a parkovacieho preukazu 
5. Posudok príslušného orgánu 

      6.   Vodičský preukaz žiadateľa 
7. Doklad o zamestnaní osoby ŤZP/ŤZP–S resp. potvrdenie o návšteve školy, 

školského zariadenia alebo sociálneho zariadenia sociálnych služieb osobou 
ŤZP/ŤZP-S. 


