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Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo   /2013, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN číslo 18/2012 o miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
 
 
 
 
 

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

    dňa: 29. 10.2013 

 
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.komárno.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: 08. 11. 2013. 

 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  do (vrátane):  08. 11. 2013  

 
3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ................................ 
 
4)   VZN nadobúda účinnosť dňa:   ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo   /2013, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN číslo 18/2012 o miestnom poplatku  

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
  

  
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. 18/2012 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1.  § 6 ods. 1 prvá veta sa bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa: „každoro čne a na celé 

zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) “. 
 
2.   § 6 ods. 2  v prvej  vete sa časť vety za čiarkou „prvá splátka je splatná do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka je splatná do 30. júna 
príslušného roka“ nahrádza: „v termínoch ur čených v rozhodnutí “. 

 
3.  § 6 ods. 3 prvá veta sa za slovom „zaslanej“ dopĺňa slovom „zálohovej “. Tretia veta sa 

ruší a nahrádza sa nasledovne: „Splatnos ť bude v termínoch uvedených v zálohovej 
faktúre. Ro čné vyú čtovanie poplatku bude v termíne najneskôr do 15. fe bruára 
nasledujúceho kalendárneho roku po zda ňovacom období. Splatnos ť vyúčtovania 
bude v termíne ur čenom na vyú čtovacej faktúre. “ 

 
4.   § 8 sa nahrádza novým znením nasledovne: 
 

§ 8 

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku 

(1) Správca poplatku vráti, zníži, odpustí poplatok  za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý 
má trvalý pobyt na území mesta a je štátnym ob čanom Slovenskej republiky, 
preukáže na základe dokladov, že sa v ur čenom období dlhodobo, t. j. minimálne 
90 dní v zda ňovacom období, nebude zdržiava ť alebo nezdržiaval na území mesta. 
Poplatník preukazuje skuto čnosti, ktoré ho opráv ňujú na vrátenie, zníženie alebo 
odpustenie  poplatku, hodnoverným dokladom preukazu júcim dôvod vrátenia, 
zníženia alebo odpustenia poplatku, ktorým je: 

  
a)  doklad o pobyte na území iného štátu a doklad o  zaplatení identického poplatku 

za likvidáciu komunálnych odpadov v mieste pobytu, pod ľa možnosti 
s uvedením osôb, za ktorý bol uhradený a obdobie, z a ktoré bol uhradený. 

      Aspo ň jeden doklad nesmie by ť starší ako 3 mesiace ku d ňu podania žiadosti, 
musí by ť v jazyku štátu, v ktorom bol vydaný, na doklade je  uvedený dátum 
vystavenia. K dokladu v inom jazyku ako ma ďarský, český, nemecký, anglický 
je potrebné doloži ť jeho preklad. 

 
b) 1. potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii s uvede ním doby (od – do),  



      2. potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu od ňatia slobody 
s uvedením   doby (od – do),  

      3. potvrdenie o umiestnení do ústavnej staros tlivosti s uvedením doby (od – 
do),  

      4. potvrdenie o umiestnení v domove dôchodcov  s uvedením doby (od – do),  
      5. potvrdenie o pobyte na území inej obce v S R a doklad o zaplatení poplatku 

v mieste pobytu s uvedením spoplatnených osôb a obd obia, za ktoré bol  
poplatok uhradený. 

 
c) pre študentov študujúcich mimo územia mesta Komá rna potvrdenie o návšteve 

školy na príslušný školský rok a doklad o zaplatení  poplatku v mieste 
prechodného bydliska s uvedením osôb, za ktoré bol uhradený a obdobie, za 
ktoré bol uhradený. 

      Správca poplatku vráti, zníži, odpustí poplat ok pre študentov vo výške 50 % zo 
sadzby poplatku ur čenej v § 4 tohto nariadenia, avšak len do dov ŕšenia 25. roku 
života (rozhoduje dátum narodenia).  

 
d) 1.   potvrdenie zamestnávate ľa o trvaní pracovného pomeru vydaným 

v príslušnom zda ňovacom období, ale nie staršie ako 3 mesiace ku d ňu 
podania žiadosti a doklad o zaplatení poplatku v mi este pobytu s uvedením 
osôb, za ktoré bol uhradený a obdobie, za ktoré bol  uhradený, alebo 

      2. pracovná zmluva uzatvorená na príslušné zd aňovacie obdobie a doklad 
o zaplatení poplatku v mieste pobytu s uvedením osô b, za ktoré bol 
uhradený a obdobie, za ktoré bol uhradený, alebo 

      3. potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkov ala prácu v zahrani čí, ktoré 
obsahuje údaje o tom na aké obdobie a akou formou j e práca vykonaná 
a doklad o zaplatení poplatku v mieste pobytu s uve dením osôb, za ktoré 
bol uhradený a obdobie, za ktoré bol uhradený, aleb o 

      4.  potvrdenie o činnosti vykonávanej v zahrani čí, ktoré obsahuje údaje o tom 
na aké obdobie a akou formou je práca vykonaná a do klad o zaplatení 
poplatku v mieste pobytu s uvedením osôb, za ktoré bol uhradený 
a obdobie, za ktoré bol uhradený. 

 
Správca poplatku vráti, zníži, odpustí poplatok pop latníkovi, ktorý pracuje mimo 
mesta Komárno a je ubytovaný mimo mesta za dni, po čas ktorých sa zdržiava 
mimo mesta z titulu výkonu práce v ur čenom období, nie viac ako 230 dní.  

 
(2) Písomnosti (doklady a potvrdenia) uvedené v § 8  ods. 1 písm. a) až d) tohto VZN 

nie je možné nahradi ť čestným prehlásením poplatníka alebo člena jeho rodiny, 
záznamom o vycestovaní v cestovnom doklade alebo po tvrdením o cestovných 
nákladoch ani potvrdením o úhrade nákladov pobytu v  zahrani čí. 

 
(3) Dokladom o zaplatení poplatku môže by ť nájomná zmluva na nehnute ľnos ť mimo 

územia mesta, potvrdenie správcu nehnute ľnosti alebo bytového domu, resp. 
identická písomnos ť, v ktorej je uvedené, že v sume nájomného je zahrn utý aj 
poplatok za komunálne odpady. 

      Dokladom o zaplatení poplatku môže by ť nájomná zmluva na nehnute ľnos ť na 
území  mesta, v ktorej je uvedené, že v sume nájomn ého je zahrnutý aj poplatok za 
komunálne odpady a sú časne vlastník nehnute ľnosti využíva množstvový zber. 

 
(4)  Na výzvu správcu dane da ňový subjekt je povinný predloži ť k nahliadnutiu originál 

dokladov uvedených v § 8 ods. 1 tohto VZN. 
 
(5) Poplatník si môže uplatni ť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku 

v príslušnom  zda ňovacom období (kalendárnom roku), na základe písomn ej 



žiadosti, ku ktorej sú predložené príslušné doklady  pod ľa § 8 ods. 1) tohto VZN, 
najneskôr do 28. februára zda ňovacieho obdobia. 

      Žiados ť a doklady potvrdzujúce a odôvod ňujúce zníženie alebo odpustenie 
poplatku sa predkladajú v každom zda ňovacom období (kalendárnom roku), v 
ktorom pretrvávajú dôvody na zníženie alebo odpuste nie poplatku a sú nedielnou 
súčasťou žiadosti. 

 
(6) Poplatník si môže uplatni ť nárok na vrátenie poplatku v príslušnom zda ňovacom 

období (kalendárnom roku), na základe písomnej žiad osti, ku ktorej sú predložené 
príslušné doklady pod ľa § 8 ods. 1) tohto VZN, po uplynutí zda ňovacieho obdobia. 

      Žiados ť a doklady potvrdzujúce a odôvod ňujúce vrátenie poplatku sa predkladajú 
na každé zda ňovacie obdobie, v ktorom pretrvávajú dôvody na vrát enie poplatku 
a sú nedielnou sú časťou žiadosti. 

 
      Podmienky na vrátenie poplatku sú: 

a) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla 
povinnos ť plati ť poplatok v priebehu zda ňovacieho obdobia na základe 
podania písomnej žiadosti v zmysle zákona 2) a v súlade s týmto VZN.  

b) Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomer nej časti poplatníkovi je 
preukázanie skuto čností pod ľa § 8 ods. 1) tohto nariadenia v príslušnom 
zdaňovacom období. 

c) Podmienkou, ktorá musí by ť splnená, je že poplatník, resp. poplatníci, za 
ktorých plní poplatkovú povinnos ť, nemajú da ňové nedoplatky na miestnych 
daniach a miestnom poplatku vo či mestu Komárno.  
 

(7) Neuplatnenie si nároku na vrátenie, zníženie al ebo odpustenie poplatku ur čeným 
spôsobom a v ur čenej lehote má za následok zánik nároku na vrátenie , zníženie 
alebo odpustenie poplatku v príslušnom zda ňovacom období.  

 
(8) Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na znížen ie poplatku z viacerých dôvodov   

pod ľa tohto nariadenia sú časne, uplatní sa zníženie poplatku výhodnejšie pre 
poplatníka. 

 
(9) Žiados ť, ktorá nebude obsahova ť všetky požadované náležitosti a nebudú k nej 

pripojené doklady v súlade s týmto VZN, bude považo vaná za nepodanú. 
 Podanie žiadosti na zníženie alebo odpustenie popl atku nemá odkladný ú činok na 

platenie poplatku v zmysle právoplatného rozhodnuti a. 
 
5. za § 8 sa vkladá nový § 8a v znení: 

§ 8a 
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

 
(1) V  rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona môže mesto ako správca 

dane v jednotlivých prípadoch poplatok zníži ť alebo môže poplatok odpusti ť. 
Písomnú žiados ť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona za sielajú 
správcovi dane fyzické osoby najneskôr do d ňa splatnosti vyrubeného poplatku.  

 V odôvodnených prípadoch hodných osobitného zrete ľa je možné žiados ť doru čiť 
najneskôr do konca zda ňovacieho obdobia.  

(2)  Ak je žiadate ľom  osoba, vo či ktorej mesto za posledných 12 mesiacov pred 
podaním žiadosti evidovalo poh ľadávku po splatnosti (nedoplatok), správca dane 
žiados ť zamietne. 

 
(3)  Prípady, kedy možno žiada ť zníženie poplatku najviac o 50% v rámci zmiernenia  

alebo odstránenia tvrdosti zákona sú najmä: 



      a)  ak  žiadate ľ alebo každá ďalšia dospelá osoba, ktorá je odkázaná s výživou na  
osobu žiadate ľa a žije s ním v spolo čnej domácnosti, je poberate ľom dávky 
v hmotnej núdzi najmenej 12 mesiacov pred podaním ž iadosti a túto 
skuto čnos ť preukáže potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny. 

      b) ak nastanú dôvody hodné osobitného zrete ľa (napr. prechodná vážna sociálna 
tieseň s ohrozením výživy poplatníka alebo osôb odkázanýc h s výživou na 
žiadate ľa, živelná pohroma).  

             
  (4) Splnenie podmienok uvedených v § 8a ods. 3 bo d a) a b) VZN je žiadate ľ povinný 

hodnoverne preukáza ť. Vyhovenie žiadosti nie je nárokovate ľné.  
 
 
 

Článok 2 
 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa     .  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014. 

 
 

 
                                                                            MUDr. Anton Marek 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
2) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
Mestský úrad Komárno 
Ekonomický odbor 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
 
Vec 
Žiados ť o zníženie *, odpustenie *, vrátenie * miestneho poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 

 
 
Žiadateľ - poplatník:    …........................…………………..................................... 
(meno a priezvisko, dátum nar. ) 
 
Bydlisko:                   .......................................................................................... 

Rozhodnutie č. :                        .......................................................................................... 

             Žiadam o zníženie*, odpustenie*, vrátenie* miestneho poplatku za komunálne odpady  
 
a drobné stavebné odpady na obdobie .......................................  z nasledovných dôvodov: 
 
1. - spoplatnená osoba: .............................................................................................................  

sa dlhodobo zdržiava  v zahraničí  - § 8 ods. 1 písm. a) VZN 

2. - spoplatnená osoba: ........................................................................................................ 

neužíva nehnuteľnosť  viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní - § 8 ods. 1 písm. b) VZN 

z dôvodu ............................................................................................................. ...................... 

3. - spoplatnená osoba: ........................................................................................................ 

študuje mimo mesta  a  je  ubytovaná/ý v mieste štúdia - § 8 ods. 1 písm. c) VZN,  ročník 

štúdia .......................     

4. - spoplatnená osoba: ........................................................................................................ 

pracuje mimo mesta  a  je ubytovaný/á v mieste výkonu práce - § 8 ods. 1 písm. d) VZN  

 
Podpisom tejto žiadosti potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé, správne a úplné, 
a beriem na vedomie, že ak k tejto žiadosti nie sú doložené prílohy podľa § 8 VZN, táto sa 
bude považovať za nepodanú . 
Poučenie: Podanie žiadosti na zníženie alebo odpustenie poplatku nemá odkladný účinok na 
platenie poplatku v zmysle právoplatného rozhodnutia. 
 
 
V ........................... dňa ......................                            Podpis: .......................................... 
 
 
Počet príloh: 
* - nehodiace sa prečiarknuť 
 
otočte 
Prílohy potrebné k podaniu žiadosti:      podľa § 8  



 
Príloha č. 2 
 
 
 
 
Mestský úrad Komárno 
Ekonomický odbor 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
 
 
Vec 
Oznámenie vzniku*, zániku* poplatkovej povinnosti, alebo zmeny* v identifikačných a iných 
údajoch poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 
Meno a priezvisko: ................................................................................................................ 

Bydlisko:  ................................................................................................................. 

Rozhodnutie / rok: ................................................................................................................. 

 

Oznámenie nasledovných údajov: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
 
 
V ..........................., dňa ......................    Podpis:  ............................ 
 
 
 
 
 
* - nehodiace sa prečiarknuť 
 
 


