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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 9/2004, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Komárno číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch   

v znení VZN č. 3/2004  a VZN č. 6/2004 
  

Mestské  zastupiteľstvo v Komárne sa podľa § 6 a § 11 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 15 zákona 
SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto  všeobecne záväznom nariadení: 
 

Článok 1 
 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch 
sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
(1) § 1 znie: 
 

„Mesto Komárno ako správca poplatku (ďalej len „správca poplatku“) vyberá na  
spravovanom území, ktorým je celé územie mesta, tieto miestne poplatky (ďalej len 
„poplatky“):  

 
a) poplatok za užívanie verejného priestranstva,  
b) poplatok za užívanie bytu alebo jej časti na iné účely, ako na bývanie,  
c) poplatok za pobyt, 
d) poplatok za psa,  
e) poplatok zo vstupného (do 31.12.2004), 
f) poplatok za vjazd motorových vozidiel do historických častí miest,  
g) poplatok z reklamy (do 31.12.2004) 
h) poplatok za zábavné hracie prístroje,  
i) poplatok za predajné automaty,  
j) poplatok za jadrové zariadenie , 
k) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ 
 

(2) Vypúšťa sa § 5. (s účinnosťou od 1.1.2005). 
 
(3) Vypúšťa sa § 6. 
 
(4) Vypúšťa  sa § 8 (s účinnosťou od 1.1.2005). 
 
(5) § 11 vrátane nadpisu znie: 

 
„§ 11 

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

mesta.  
 
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 
 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 
nehnuteľností  ako vodná plocha  (ďalej len nehnuteľnosť), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 
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c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania. 

 
(3) Ak má osoba podľa § 11 ods. 2  písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt  

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 11 ods.2 písm. a) v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu 
alebo prechodného pobytu 

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

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, 
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 obci ručí platiteľ. Túto dohodu je povinný platiteľ predložiť 
správcovi poplatku pred začatím určeného poplatkového obdobia.. 

 
(6)  Sadzby poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú: 
 

a) 1,15 Sk za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené v  § 11 ods. 2 písm. a) 
b) za 110/120 l nádobu            0,345 Sk/l  

za 1100 l nádobu           0,165454 Sk/l  
pre právnické osoby podľa § 11 ods. 2 písm. b) a podnikateľov podľa § 11 ods. 2 písm. 
c), pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber. 

 
(7) Dĺžka obdobia, na ktoré sa určuje poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

pre poplatníka podľa § 11 ods.2 písm. a)  je jeden rok. 
 
(8) Pre poplatníka podľa § 11 ods.2 písm. a) sa určí poplatok ako súčin sadzby poplatku 

uvedenej v § 11 ods. 6 písm. a) 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. 

 
(9) Pre poplatníka podľa § 11 ods.2 písm. b) alebo písm. c) sa určí poplatok ako súčin 

frekvencie odvozov, sadzby poplatku podľa § 11 ods.6 písm. b) a objemu zbernej nádoby, 
ktorú poplatník užíva. 

 
(10) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 

písm. a) sa vyrubí platobným výmerom. Poplatok sa uhrádza v dvoch rovnakých 
splátkach šekom, bezhotovostne prevodom z účtu alebo v hotovosti v pokladni Mestského 
úradu Komárno;  prvá splátka je splatná do 14 dní od doručenia platobného výmeru, 
posledná splátka je splatná do 30.09. príslušného kalendárneho roka. Poplatok je možné 
uhradiť v celosti.  

 
(11) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre poplatníka podľa § 11 ods. 2 

písm.  b) alebo c) sa uhrádza štvrťročne za obdobia január-marec, apríl-jún, júl-september 
a október-december po skončení aktuálneho kalendárneho štvrťroku na základe 
správcom zaslanej faktúry, v ktorej bude zohľadnená frekvencia odvozu, typ a množstvo 
zberných nádob. Poplatok sa uhrádza bezhotovostne prevodom z účtu alebo v hotovosti 
v pokladni Mestského úradu Komárno. Splatnosť faktúry je 14 dní. 
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(12) Poplatník podľa § 11 ods.2 písm. b) alebo c) je povinný: odsúhlasiť so správcom poplatku 
frekvenciu, typ a množstvo zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému množstvového 
zberu. 

 
(13) Výnos miestneho poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 
(14) Každý poplatník je povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca: 
 

a) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, 
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
c) odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už 

ohlásených údajov. 
 

(15) V rámci ohlasovacej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť mestu:  
 

a) svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 
pobytu, adresu prechodného pobytu , resp. názov alebo obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, IČO v prípade ak poplatník je právnická osoba alebo podnikateľ), 

b) identifikačné údaje osôb, s ktorými poplatník žije v spoločnej domácnosti, a za ktoré 
plní povinnosť poplatníka, 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje, 
d) doklady, ktoré odôvodňujú žiadosť, ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie 

poplatku. 
 

(16) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe  
dokladov: 

 
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (dokladom 

preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je napr. potvrdenie od zamestnávateľa, 
pracovné povolenie, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na území iného štátu), 

b) že v určenom období vykonával základnú vojenskú službu (dokladom preukazujúcim 
dôvod odpustenia poplatku je potvrdenie z Vojenskej správy), 

c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe 
nasledujúcich dní (dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je napr. 
potvrdenie o hospitalizácii, umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia 
slobody, umiestnení do ústavnej starostlivosti, umiestnení v dome dôchodcov). 

 
(17) Správca poplatku sadzbu poplatku zníži o 50% na celé určené obdobie pre poplatníka 

uvedeného v § 11 ods.2 písm. a), ktorý pred začatím určeného obdobia dovŕšil vek 60 
rokov. 

 
(18) Správca poplatku odpustí poplatok za 276 dní v určenom období študentovi, ktorý študuje 

mimo mesta a je ubytovaný v obci, kde sa škola nachádza. Podmienkou odpustenia je 
predloženie potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia o prechodnom ubytovaní správcovi 
poplatku do jedného mesiaca od začatia školského roku alebo semestra. 

 
(19) Správca poplatku zníži poplatok poplatníkovi, ktorí pracuje mimo mesta Komárna a je 

ubytovaný v mieste výkonu práce o  súčin počtu dní, počas ktorých sa zdržiava mimo 
mesta z titulu výkonu práce a sadzby poplatku uvedenej v § 11 ods. 6 písm. a). 
Podmienkou zníženia poplatku je hodnoverné preukázanie počtu dní, počas ktorých sa 
zdržiava mimo mesta z titulu výkonu práce (potvrdenie zamestnávateľa, uvedením počtu 
dní v určenom období, počas ktorých vykonáva prácu mimo mesta Komárna).“  
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Článok 2 
Prechodné a závere čné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 3. júna 2004.                
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2004 s výnimkou Čl. 1 bodov 2 a 4, ktoré 

nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2005.  
 
 
 
                   MUDr. Tibor Bastrnák 
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 
 
Zvesené: 


