
  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 
 
 

Prehľad predpisov 
  

  zverejnený  podľa  §  5  ods. 1 písm.  e)   zákona  číslo  211/2000  Z.z.  o slobodnom  
prístupe  k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (zákon o slobode informácií)  
 

 Konanie a rozhodovanie Mesta Komárno a jej orgánov a práva a povinnosti fyzických 
a právnických osôb vo vzťahu k mestu upravujú nasledovné právne predpisy: 
 
Právne predpisy 
Ústava Slovenskej republiky  
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce               

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 357/2015 Z.z.  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých   
 zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 245/2008 – o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov 
Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a                

s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok 
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok 
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok 
Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a  

o zmene a doplnení ďalších zákonov  
Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 



  
 

Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
           v znení neskorších predpisov 
Zákon č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov 
Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopľňa zákon č. 401/1998 Z.z. 
           o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon             

o ovzduší) v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  v znení neskorších 
predpisov  

Zákon 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 
neskorších predpisov 

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve 
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve  
Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
Zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov 
Zákon č.  56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 
 
Štatút Mesta Komárno 
 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta: 

• VZN č. 2/1991 o Mestskej polícii v Komárne 

• VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta K omárno  v znení 
VZN č. 29/2003, VZN č. 21/2008 a VZN č. 13/2009 

• VZN č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za zne čisťovanie ovzdušia  v 
znení VZN č. 10/2008,  VZN č. 3/2009 a VZN č. 8/2009  

• VZN č. 11/2003 o ochrane územia prímestskej rekrea čnej oblasti Apáli v znení 
VZN č.  11/2008 

• VZN č. 13/2003 o vylepovaní plagátov a o živelných a nep ovolených nápisoch 
na území Mesta Komárno  v znení VZN číslo 24/2008 

• VZN č. 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlas tníctve Mesta 
Komárno   v znení VZN č. 12/2008, č. 17/2009 



  
 

• VZN č. 21/2003 o riešení neplati čstva v mestských bytoch  v znení VZN číslo 
8/2005, č.16/2007, č. 14/2008 

• VZN č. 13/2004 o zásadách pre stanovenie nájomného nebyt ových priestorov 
škôl a školských zaradení v znení VZN č. 16/2008 

• VZN č. 4/2005 o dopravnom režime v pešej zóne Mesta Komá rno  v znení VZN č. 
11/2007 

• VZN č. 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno  a o 
záväzných častiach „Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komá rno 
č.1/A/2007“  v znení VZN  č. 17/2007,  VZN č.  2/2008, VZN č. 9/2009, VZN č. 
2/2010, VZN č. 3/2010, VZN č. 6/2010, VZN č. 2/2011, VZN č. 3/2011, VZN č. 
9/2011, VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 8/2013, VZN č. 5/2015, VZN č. 
20/2015 

• VZN č. 3/2006, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok det ského parku 
„Anglia“ v Komárne  v znení VZN č. 1/2008 

• VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobný mi stavebnými 
odpadmi a elektroodpadmi z domácností 

• VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z ú čelového fondu Mesta Komárno  na 
podporu talentov  v znení VZN č. 19/2008, VZN č. 11/2012 

• VZN č. 14/2007, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu zóny 
Alžbetin ostrov – Komárno“ 

• VZN č. 7/2008 o  výške príspevku za pobyt die ťaťa v materských školách a 
školských kluboch detí, o výške príspevku v Základn ej umeleckej škole a o 
čiasto čnej úhrade nákladov v centre vo ľného času  a v školských jedál ňach v 
zriaďovate ľskej pôsobnosti Mesta Komárno  v znení VZN č. 8/2008, č. 20/2008, č. 
6/2009, č. 11/2009, č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2011, č. 6/2012, č. 12/2012, č. 4/2013, 
č. 5/2014, č. 15/2015 

• VZN č. 31/2008 o zápise die ťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a 
určení školských obvodov základných škôl v Meste Komár no v znení VZN č. 
7/2009, č. 19/2009, č. 1/2011, č. 10/2013 

• VZN č.1/2009 o poskytovaní finan čných príspevkov na vykonanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

• VZN č. 12/2009 o ur čení názvu ulice v Meste Komárno  

• VZN č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytova nia sociálnych 
služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariaden í pre seniorov Komárno, 
so sídlom, Špitálska 16, Komárno v znení VZN č. 7/2012, č. 10/2012 

• VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta K omárno v znení VZN č. 
10/2015 

• VZN č. 2/2012 o poskytovaní finan čných dotácií a finan čných darov z ú čelového 
fondu z rozpo čtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 

• VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno  v znení VZN č. 
7/2013 

• VZN č. 9/2012 o povinnosti vypracova ť povod ňové plány záchranných prác 



  
 

• VZN č. 13/2012 o poskytovaní finan čných dotácií z rozpo čtu Mesta Komárno na 
kultúru a záujmovú umeleckú činnos ť 

• VZN č. 14/2012 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky 
služieb v znení VZN č. 3/2013 

• VZN č. 16/2012 o miestnej dani z nehnute ľností 

• VZN č.17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie ve rejného priestranstva, 
za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné h racie prístroje, za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 6/2014,  
č. 21/2015 

• VZN č. 1/2013 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej  núdzi a mimoriadnej 
dávky ob čanom v znení VZN č.25/2015 

• VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsob e a výške úhrad za 
sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno v znení VZN č. 26/2015 

• VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytova nia služieb na 
trhových miestach na území Mesta Komárno 

• VZN č. 7/2014  o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné 
odpady v znení VZN č. 29/2015 

• VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a n áhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškod ňovaní obsahu žúmp na území mesta 
Komárno 

• VZN č. 9/2015 o podmienkach držania psov 

• VZN č. 11/2015 o priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno na ú čely 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duch ovných a kultúrnych 
hodnôt s cie ľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mest a Komárno 

• VZN č. 12/2015 o priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno na ú čely 
tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdr avia obyvate ľstva na území 
mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 

• VZN č. 13/2015 o poskytovaní finan čných dotácií  z rozpo čtu Mesta Komárno na 
sociálne a zdravotné ú čely 

• VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytov ania služieb 
na trhových miestach na území mesta Komárno 

• VZN č. 17/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre prí ležitostné trhy 
v meste Komárno, ktorých správcom je Mesto Komárno 

• VZN č. 18/2015,  ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre pr íležitostné trhy v 
priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárn e 

• VZN č. 19/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mes tské trhoviská 
v správe COMORRA SERVIS Komárno 

• VZN č. 22/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trh ovisko na Železni čnej 
ul. v Komárne 

• VZN č. 27/2015 o vymedzení miest na umiest ňovanie volebných plagátov 



  
 

• VZN č. 28/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN číslo 12/2015 o priznaní finan čnej 
dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno na ú čely tvorby a ochrany životného 
prostredia a ochrany zdravia obyvate ľstva na území mesta Komárno 

• VZN č. 29/2015, ktorým sa mení a dop ĺňa VZN číslo 07/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy 

• VZN č. 1/2016, ktorým sa ur čí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, die ťa materskej školy a die ťa školského zariadenia 
na kalendárny rok 2016 

• VZN č. 2/2016 o ur čení školských obvodov základných škôl v zria ďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno a o ur čení miesta a času zápisu die ťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovate ľskej 
pôsobnosti Mesta Komárno 

• VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Komárno číslo 11/2015  o priznaní finan čnej dotácie z rozpo čtu Mesta Komárno 
na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných 
a kultúrnych hodnôt s cie ľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území 
mesta Komárno 

• VZN č. 8/2016, ktorým sa schva ľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk 
v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce 

 

 
 
Pravidlá a Zásady:  
Zásady o postupe pri prijímaní, evidovaní,  vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 
Zásady o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva 

nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárno 
Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  

Zásady o pravidlách priameho predaja a prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku 
Mesta Komárno 

Zásady o pravidlách prenájmu objektov Ústrednej pevnosti v majetku mesta Komárno 
Požiarny poriadok Mesta Komárno 
Pravidlá užívania skateboardovej dráhy pri Váhu v Komárne 
Pravidlá užívania viacúčelových športových ihrísk 


