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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2007 
ktorým  sa mení  a dop ĺňa  VZN Mesta Komárno  číslo 14/2004  o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady v znení VZN 

č. 5/2005, 6/2005, 12/2005, 7/2006 a 4/2007 
 
       Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa §6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR 
číslo 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo 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 číslo 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 
6/2005, 12/2005,  7/2006 a 4/2007 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
   
1. V § 22 ods. 4 písm. d) znie: 

    „d) rezidentné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre možnosť parkovania 
v zóne plateného parkovania v určenej lokalite pre osoby s trvalým pobytom v zóne 
alebo s prechodným pobytom v študentskom  domove „Danubius“ pričom pre jednu 
osobu sa vydáva len jedna rezidentná karta,“.  

 
2. V § 22 ods. 4 písm. e) znie: 

 „ e) abonentné  parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre možnosť parkovania 
v zóne plateného parkovania, mimo vyhradených parkovacích plôch pre rezidentov a  
pre ďalšie fyzické a právnické osoby,“. 

 
3. V § 22 ods.4 písm. f) sa vypúšťa. 
 
4. V § 23 ods. 2  znie: 

„2.  Sadzba dane za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore  je: 
a) v zóne krátkodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 20,- Sk/hod.  podľa §24 

písm. a) VZN ,Hodinová sadzba dane je znížená alikvotne podľa dĺžky trvania 
parkovania, v súlade § 36 zákona č.582/2004 Z.z. pričom minimálna hodnota je 5.-
Sk za 15min. 

b) v zóne strednodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 10,- Sk/hod  podľa § 
24 písm. b) VZN, Hodinová sadzba dane je znížená alikvotne podľa dĺžky trvania 
parkovania, v súlade § 36 zákona č.582/2004 Z.z pričom minimálna hodnota je 5.-Sk 
za 30 min.“. 

 
5. V § 24 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ a abonentov“. 
 
6.  V § 50 znie: 

   „Sadzba dane sa určí za motorové vozidlo za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 
v historickej časti mesta, mimo priestorov vyhradených na dočasné parkovanie: 
a) za vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia v historickej časti mesta majú sídlo, je 

200,- Sk/deň/motorové vozidlo, za krátkodobí vjazd a zotrvania do 15 min daň je znížená, 
v súlade § 66 zákona č.582/2004 Z.z na. 50,-Sk, 

b) za vozidlá taxislužby, vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, 
komunálne a podobné služby je 300,- Sk/deň/motorové vozidlo, za krátkodobí vjazd 
a zotrvania do 15 min daň je znížená, v súlade § 66 zákona č.582/2004 Z.z na. 50,-Sk.“. 

 
 
7. V § 53 ods.1 písm. c) znie: 
„ c) vozidlá, ktorých vodiči prípadne prevádzkovatelia majú v historickej časti mesta bydlisko 

alebo garáž, alebo možnosť parkovania na pozemku vo svojom vlastníctve alebo na 
základe písomného súhlasu vlastníka pozemku mimo verejného priestranstva,“. 
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Článok 2 
 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 7. júna 2007. 
 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom  23. júna 2007. 
 
 
Komárno dňa  7. júna 2007  
 
 
        MUDr. Tibor Bastrnák 
                                                                                                   primátor mesta 


