
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo xx/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady 

  
 Mestské  zastupiteľstvo v Komárne v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 ods. 1 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: 

 
§ 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 miestnom poplatku“), sa ustanovujú podrobnejšie podmienky pre miestny poplatok 
za komunálne odpady (ďalej len „poplatok“) na území mesta Komárno (ďalej len „mesto“). 

 
§ 2  

Zdaňovacie obdobie 
 

Zdaňovacím  obdobím poplatku je kalendárny rok. 

 
§ 3 

 
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od 
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 

  
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je 
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel 
ako na podnikanie, 
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania.  
 

(3) Ak má osoba podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.  

      Ak má osoba podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN v obci trvalý alebo prechodný pobyt 
a súčasne je podľa § 3 ods. 2 písm. c) VZN fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie 
a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto 
mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu 
alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.  

 
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň: 

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spolu-
vlastníkov alebo ak ide o bytový dom, spoluvlastníci môžu určiť zástupcu alebo správcu, 
ktorý ak s určením súhlasí, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí, 
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej 
len „platiteľ“). 

 



(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo 
poplatník, za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ. Túto dohodu je povinný platiteľ 
predložiť správcovi poplatku pred začatím určeného poplatkového obdobia. 

 
 

§ 4 
Sadzba poplatku 

Sadzba poplatku je: 
a) 27,00 eur/365, t.j. 0,0739726 eur za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 
uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) VZN 
 
b) za 110 resp. 120 l nádobu na zmiešaný odpad        1,996/110 eur/l, t.j. 0,018145 eur/l 

za 1 100 l nádobu na zmiešaný odpad            9,539/1100 eur/l, t.j. 0,008672 eur/l 
za 110 resp. 120 l nádobu na separovaný odpad   1,646/110 eur/l, t.j. 0,0149636 eur/l 
za 1 100 l nádobu na separovaný odpad              7,859/1100 eur/l, t.j. 0,0071445 eur/l 

pre právnické osoby podľa § 3 ods. 2 písm. b) VZN a podnikateľov podľa  § 3 ods. 2 
písm. c) VZN, pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber. 
 

 
§ 5 

Určenie poplatku 
 

(1) Pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN sa určí poplatok ako súčin sadzby poplatku 
uvedenej v § 4 písm. a) VZN a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých 
má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas 
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.  

 
(2) Pre poplatníka podľa § 3  ods. 2 písm. b) alebo písm. c) VZN sa určí poplatok ako súčin 

frekvencie odvozov, počtu zberných nádob, sadzby poplatku podľa § 4 písm. b) VZN 
a objemu zberných nádob v litroch, ktoré poplatník užíva. 

 
(3) Poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. a) VZN sa vyrubí rozhodnutím, 

každoročne a na celé zdaňovacie obdobie.  
 
(4) Poplatok je splatný v lehotách určených v rozhodnutí bezhotovostne prevodom z účtu  

alebo vkladom na účet Mesta Komárno v príslušnej banke alebo v hotovosti v pokladni 
MsÚ. Poplatok môže byť zaplatený aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. 

 
(5) Poplatok pre poplatníka podľa § 3 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN sa uhrádza na základe 

správcom zaslaného dokladu, v ktorom bude zohľadnená frekvencia odvozu, typ 
a množstvo zberných nádob za predchádzajúci kalendárny rok. Splatnosť poplatku bude 
v lehotách uvedených v doklade. Poplatok sa uhrádza bezhotovostne prevodom z účtu, 
vkladom na účet Mesta Komárno v príslušnej banke alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. 

 
(6) Poplatník podľa § 3 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN vopred odsúhlasuje so správcom 

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

 
 
 
 
 
 
 



§ 6 
Oznamovacia povinnos ť 

 
(1) Každý poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia vykonať oznamovaciu 

povinnosť, t. j. oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku 
poplatkovej povinnosti a v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť mestu: 
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej 
len „identifikačné údaje),  
b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto 
podnikania a identifikačné číslo, ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ 
podľa § 3 ods. 2 písm. b) a c) VZN, 
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
d) predložiť doklady, ktoré odôvodňujú vrátenie alebo odpustenie poplatku, ak poplatník 
požaduje vrátenie alebo odpustenie poplatku podľa § 7 VZN. 

 
(2) Zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a zmeny skutočností 

rozhodujúcich na vyrubenie poplatku je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo 
dňa, keď tieto nastali. 

 
 

§ 7 
Vrátenie a odpustenie poplatku 

 
(1) Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa osobitného predpisu1 

sú, že si poplatník, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho 
obdobia splnil oznamovaciu povinnosť v lehote podľa osobitného predpisu2, a že 
poplatník a spoplatnené osoby, za ktorých poplatník plní poplatkovú povinnosť, nemajú 
daňové nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku voči mestu Komárno. So 
vzniknutým preplatkom sa naloží v súlade s osobitným predpisom3. 

 
(2) 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, že sa dlhodobo, t. j. viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárnom roku), 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.  

 Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na 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. 

 
 Ak takéto doklady poplatník nepredloží, hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod 

odpustenia poplatku, je: 
 
-  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), 
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).  

                                                
1 § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
2 § 80 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
3 § 98a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a § 79 zákona NR SR č. 563/2009 o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 



 
-  ak spoplatnená osoba je študentom základnej, strednej alebo I., II. stupňa vysokej školy 

alebo univerzity, predloží potvrdenie školy o návšteve denného štúdia (prezenčnej formy) 
na škole, ktorej štúdium sa uskutočňuje mimo mesta Komárno a potvrdenie o ubytovaní 
v mieste štúdia (nie potvrdenie o prechodnom pobyte).  

 Potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia nie je podmienkou pri mieste štúdia, ktoré sa 
nachádza viac ako 105 km od mesta Komárno. 

 Študentovi bude poskytnuté odpustenie poplatku za dni školského vyučovania 
v zdaňovacom období vydokladovaného školského roku4.   

 
-  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. 

 
-  pre spoplatnené osoby žijúce v zahraničí a pre maloleté deti, ktoré žijú v spoločnej 

domácnosti s rodičmi v zahraničí, ak neexistuje doklad podľa druhej vety § 7 ods. 2 VZN, 
doklad dokazujúci ich dlhodobý pobyt v zahraničí. 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 pokryť vydokladovanie celého 
zdaňovacieho obdobia, je potrebné predložiť najmenej dva doklady vydané priebežne 
v príslušnom zdaňovacom období. 

 
(3) 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, resp. jeho časti, 
hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku, ktorý je totožný 
s dokladmi podľa § 7 ods. 2 tohto VZN, avšak nesmie byť z miesta trvalého pobytu, resp. 
zo štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, ak o odpustenie žiada cudzinec. Poplatník 
súčasne s podaním žiadosti predloží doklad preukazujúci jeho trvalý pobyt. 

 
(4) Dokladom o zaplatení poplatku 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 nehnuteľnosti je zapojený do  
množstvového zberu zavedeného mestom. 

 
(5) Písomnosti (doklady a potvrdenia) uvedené v § 7 ods. 2 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.   

 

                                                
4 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 



(6)  Správca dane 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. 

  
(7) K dokladom v inom jazyku ako maďarský, český, nemecký, anglický je potrebné doložiť 

ich preklad.  
V konaní podľa osobitného zákona5 je potrebné v súlade s osobitným ustanovením6 

písomnosti vyhotovené v inom ako štátnom jazyku predložiť spolu s úradne overeným 
prekladom do štátneho jazyka – slovenského jazyka. 

 
(8)  Na výzvu správcu dane poplatník je povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 

uvedených v § 7 ods. 2 alebo 3 VZN. 
 
(9) 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 § 7 ods. 2 alebo 3 
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 zákona7.  
 
(10) Nárok na odpustenie poplatku zaniká 1. marcom nasledujúceho kalendárneho roku po 

kalendárnom roku, na ktorý sa odpustenie žiada.  
 
(11) Správca poplatku o kladnom vyhovení žiadosti vydá rozhodnutie. 

Žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a nebudú k nej pripojené 
doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na odpustenie  poplatku, v súlade 
s týmto VZN, alebo bude podaná po lehote ustanovenej  týmto VZN, bude považovaná 
za nepodanú. V tomto prípade správca poplatku zašle poplatníkovi písomné oznámenie 
o ukončení konania bez vydania rozhodnutia. 

 Podanie žiadosti na odpustenie poplatku nemá odkladný účinok na platenie poplatku 
v zmysle právoplatného rozhodnutia. 

 
 

§ 8 
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

 
(1)    V prípadoch, ak nastanú dôvody hodné osobitného zreteľa (prechodná vážna sociálna 

tieseň s ohrozením výživy poplatníka alebo osôb odkázaných s výživou na žiadateľa 
spôsobená živelnou pohromou, náhodnou vážnou udalosťou, ktorej nebolo možné 
zabrániť), možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo 
odstránenia tvrdosti zákona.  

 V rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže mesto ako správca dane 
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo môže poplatok odpustiť. Písomnú žiadosť 
na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi dane fyzické osoby 
najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku.  

 V odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa je možné žiadosť doručiť 
najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia.  

 

                                                
5 § 72 a násl. daňového poriadku 
6 § 5 daňového poriadku 
7 § 80 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 



(2) Ak je žiadateľom  osoba, voči ktorej mesto za posledných 12 mesiacov pred podaním 
žiadosti podľa ods. 1 evidovalo pohľadávku po splatnosti (nedoplatok), správca dane 
žiadosť zamietne.  

        
 (3) Splnenie podmienok uvedených v § 8 ods. 1 VZN je žiadateľ povinný hodnoverne 

preukázať. Vyhovenie žiadosti nie je nárokovateľné.  
 
(4) Správca poplatku vo veciach žiadosti podanej v súlade s osobitným zákonom8 bude 

postupovať v súlade s ustanoveniami osobitného zákona9.  
 
 

§ 9 
 
  Otázky správy poplatku, podmienky zavedenia, zrušenia, zmeny sadzby poplatku 
a určenie podmienok poplatku, rozpočtové určenie miestnych daní, zaokrúhľovanie, konanie 
vo veciach poplatku, vyrubenie dane podľa pomôcok a použitie označenej a neoznačenej 
platby upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákon NR SR č. 
563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
  

 
§ 10 

Prechodné ustanovenie 
 

 Ustanovenia § 7 VZN sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2015. 
 

§ 11 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa          2014.  
 
(2) Návrh VZN bol zverejnený pred rokovaním mestského zastupiteľstva v súlade s § 6 ods.3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K návrhu VZN 
neboli uplatnené žiadne pripomienky. 

 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.  
 
(4) Účinnosťou tohto VZN sa zrušuje VZN č. 18/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 
                                                                            MUDr. Anton Marek 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
Vyvesené dňa:  
Zvesené dňa: 

                                                
8 82 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
9 § 70 ods. 3 daňového poriadku 


