
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo  29/2015, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 7/2014 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. 7/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1.   v § 3 sa doterajší odsek (1) sa označuje: (1a)  
 
2.  v § 3 sa za odsek (1a) vkladá odsek 1b, ktorý znie: 
    „ 1b) Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložite ľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na kto ré sa nevz ťahuje rozšírená 
zodpovednos ť výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene  zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vz ťahuje rozšírená zodpovednos ť výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov pod ľa osobitného predpisu.  10)“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 
„ 10) § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nie ktorých 
zákonov.“ 

 
3.  § 4 písm. a) sa na konci dopĺňa nasledovne: „za zmesový komunálny odpad“ 
 
4.  § 4 písm. b) sa nahrádza nasledovne: 

b) za 110 resp. 120 l nádobu na zmesový komunálny o dpad 1,996/110 eur/l, t.j. 
0,018145 eur/l 

za 1 100 l nádobu na zmesový komunálny odpad 9,539/ 1100 eur/l, t.j. 0,008672 eur/l 
za 110 resp. 120 l nádobu na separovaný odpad  1,64 6/110 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 pod ľa § 3 ods. 2 písm. b) VZN a podnikate ľov pod ľa  § 3 ods. 2 
písm. c) VZN, pre ktorých je v meste zavedený množs tvový zber. 

 
5.  § 4 sa doplňuje nasledovne: 

„c) 0,022 eura za kilogram drobných stavebných odpa dov bez obsahu škodlivín  pre 
osoby uvedené v § 3 ods. 2 VZN“ 
 

6.  názov § 5 sa mení nasledovne: „Ur čenie poplatku za zmesový komunálny odpad“ 
 
7.  za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý znie nasledovne:  
 
 
 
 



„§ 5a 
Určenie poplatku za drobný stavebný odpad 

 
  Poplatok sa ur čí ako sú čin sadzby poplatku ustanovenej v § 4 písm. c) a hmo tnosti 
odovzdaného drobného stavebného odpadu v zbernom dv ore.  
 Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zberno m dvore sa poplatník 
preukáže hodnoverným dokladom s potrebnými údajmi n a jeho jednozna čnú 
identifikáciu. Uvedené údaje  musia by ť dosta čujúce na vystavenie faktura čného dokladu 
v prípade, ak si poplatník nesplní povinnos ť pod ľa šiestej a siedmej vety tohto paragrafu. 
Poplatník si prevezme vyplnené tla čivo s jeho identifika čnými údajmi (meno, priezvisko, 
adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum nar odenia, resp. názov, adresa sídla, 
IČO) a údajom o hmotnosti odovzdaného drobného staveb ného odpadu, ktoré bude 
podkladom pre zaplatenie poplatku. Duplikát tla čiva bude dokladom pre správcu dane. 
 Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatní k mestu do 10 dní odo d ňa 
odovzdania drobného stavebného odpadu v zbernom dvo re; v hotovosti v pokladni 
mesta alebo prevodom na ú čet mesta. Pri úhrade poplatku je poplatník povinný uvies ť 
variabilný symbol, ktorým je číslo dokladu o prevzatí  drobných stavebných odpado v.„ 
 
§ 7 nahradiť v celom rozsahu nasledovne:  
 

§ 7 
Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku 

 
(1) Podmienkami na vrátenie poplatku alebo jeho pom ernej časti  pod ľa osobitného 

predpisu 1 sú, že si poplatník, ktorému zanikla povinnos ť plati ť poplatok v priebehu 
zdaňovacieho obdobia splnil oznamovaciu povinnos ť v lehote pod ľa osobitného 
predpisu 2, a že poplatník a spoplatnené osoby, za ktorých po platník plní poplatkovú 
povinnos ť, nemajú da ňové nedoplatky na miestnych daniach a miestnom popl atku 
voči mestu Komárno. So vzniknutým preplatkom sa naloží  v súlade s osobitným 
predpisom 3. 

(2) Správca dane na základe žiadosti da ňového subjektu poplatok odpustí, ak poplatník 
v zdaňovacom období sa dlhodobo zdržiava alebo bude zdrži avať v zahrani čí. Pre 
účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za d lhodobo celé zda ňovacie 
obdobie. Da ňový subjekt si nárok na odpustenie poplatku uplat ňuje za každé 
zdaňovacie obdobie zvláš ť v zmysle zákona. 

(3) Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku, po dľa ods. 1, je hodnoverný doklad, 
z ktorého jednozna čne vyplýva pobyt poplatníka v zda ňovacom období mimo mesta a 
to najmä: 

a) potvrdenie od zamestnávate ľa, v ktorom zamestnávate ľ potvrdí, že poplatník 
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahrani čí (nie pracovná zmluva) alebo 

b) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského opráv nenia v 
zahrani čí a doklad o ubytovaní alebo 

c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala pr ácu v zahrani čí alebo 

d) potvrdenie o štúdiu v zahrani čí (za akademický rok od 1. septembra 
predchádzajúceho zda ňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho 
zdaňovacieho obdobia a za akademický rok od 1. septembr a aktuálneho 

                                                           
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 
 



zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zda ňovacieho obdobia) 
alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho zda ňovacieho obdobia alebo 

e) doklad o pobyte alebo potvrdenie príslušného úra du, ktoré preukazuje pobyt 
poplatníka v zahrani čí, ak poplatník nevie predloži ť potvrdenie pod ľa ods. 2 písm. 
a) až d) tohto nariadenia alebo 

f) doklad o poberaní príspevku na die ťa v zahrani čí, ak ide o die ťa alebo 

g) potvrdenie o platení zálohovej dane pod ľa platnej legislatívy príslušného štátu za 
miestne dane a poplatky alebo, 

h) potvrdenie príslušného úradu v zahrani čí o evidencii poplatníka v zozname 
nezamestnaných v príslušnom štáte. 

(4) Doklad pod ľa ods. 2 tohto ustanovenia musí da ňový subjekt predloži ť správcovi 
dane. K dokladom v inom jazyku ako ma ďarský, český, nemecký, anglický je potrebné 
doloži ť ich preklad. V konaní pod ľa osobitného zákona 4 je potrebné v súlade 
s osobitným ustanovením 5 písomnosti vyhotovené v inom ako štátnom jazyku 
predloži ť spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazy ka – slovenského 
jazyka. Doklad nie je možné nahradi ť čestným vyhlásením poplatníka. 

(5) Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2 toh to ustanovenia, musí by ť zhodný 
so zdaňovacím obdobím, na ktoré si da ňový subjekt uplat ňuje nárok na odpustenie 
poplatku, zárove ň z dokladu musí by ť zrejmé od kedy a do kedy je alebo bude 
poplatník mimo mesta Komárna.  

(6) Správca dane na základe žiadosti da ňového subjektu pomernú časť poplatku odpustí 
alebo poplatok pomerne zníži, za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na 
základe podkladov, že viac ako 90 dní v zda ňovacom období sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že j e hospitalizovaný v zariadení 
poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v za riadení sociálnej starostlivosti, v 
zariadení sociálnych služieb, v reeduka čnom zariadení, v detskom domove, vo 
výkone väzby, vo výkone trestu od ňatia slobody. 

(7) Správca dane na základe žiadosti da ňového subjektu poplatok odpustí alebo zníži aj 
v nasledovných prípadov po predložení dokladov :  

a) potvrdenie zamestnávate ľa, v ktorom zamestnávate ľ potvrdí, že poplatník v 
zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Komárna (ni e pracovná zmluva); 
v prípade miesta výkonu zamestnania na území Nitria nskeho samosprávneho kraja 
aj doklad o ubytovaní (vlastníctvo k nehnute ľnosti, potvrdenie o ubytovaní, 
nájomná zmluva) alebo 

b) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského opráv nenia mimo 
mesta Komárna a dokladu o ubytovaní (vlastníctvo k nehnute ľnosti, potvrdenie o 
ubytovaní, nájomná zmluva) alebo 

c) potvrdenie o štúdiu mimo mesta Komárna (za akade mický rok od 1. septembra 
predchádzajúceho zda ňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho 
zdaňovacieho obdobia vrátane za akademický rok od 1. se ptembra aktuálneho 
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zda ňovacieho obdobia) 
alebo potvrdenie o návšteve predškolského alebo ško lského zariadenia. Ak 
poplatník navštevuje školu na území Nitrianskeho sa mosprávneho kraja aj doklad 
o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva ) alebo 

                                                           
4 § 72 a násl. daňového poriadku 
5 § 5 daňového poriadku 



d) doklad o pobyte alebo potvrdenie vecne príslušné ho úradu o pobyte poplatníka 
v zahrani čí, ak poplatník nevie predloži ť potvrdenie pod ľa ods. 3 písm. a) až c) 
tohto ustanovenia alebo 

e) potvrdenie o poberaní príspevku na die ťa v zahrani čí, ak ide o die ťa, 

f) doklad o platení zálohovej dane pod ľa platnej legislatívy príslušného štátu za 
miestne dane a poplatky alebo 

g) potvrdenie príslušného úradu v zahrani čí o evidencii poplatníka v zozname 
nezamestnaných v príslušnom štáte. 

(8) Správca poplatku o kladnom vyhovení žiadosti vy dá rozhodnutie.  
 

 
Článok 2 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 10.12.2015.  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016 okrem čl. 1 bodu 2, ktorý nadobúda 

účinnosť 1. júla 2016. Platnosť čl. 1 bodu 1 končí dňa 30. júna 2016. 
 
 

 
                                                                                    Ing. László Stubendek 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
vyvesené dňa: 
 
zvesené dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 



 



informatívne úplné znenie:  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 7/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov 

  
 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 

 
(1a) 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. 
  
(1b) Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, 
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 10). 
  
(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 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 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 za zmesový komunálny odpad. 
 
b) za 110 resp. 120 l nádobu na zmesový komunálny odpad 1,996/110 eur/l, t.j. 0,018145 
eur/l 

za 1 100 l nádobu na zmesový komunálny 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. 

 
c) 0,022 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pre osoby 
uvedené v § 3 ods. 2 VZN. 

 
§ 5 

Určenie poplatku za zmesový komunálny odpad 
 

(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.  

 
§ 5a 

Určenie poplatku za drobný stavebný odpad 
 

  Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej v § 4 písm. c) a hmotnosti 
odovzdaného drobného stavebného odpadu v zbernom dvore.  
 Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore sa poplatník preukáže 
hodnoverným dokladom s potrebnými údajmi na jeho jednoznačnú identifikáciu. Uvedené údaje  
musia byť dostačujúce na vystavenie fakturačného dokladu v prípade, ak si poplatník nesplní 
povinnosť podľa šiestej a siedmej vety tohto paragrafu. 
Poplatník si prevezme vyplnené tlačivo s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa 
trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, resp. názov, adresa sídla, IČO) a údajom 
o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktoré bude podkladom pre zaplatenie 
poplatku. Duplikát tlačiva bude dokladom pre správcu dane. 
 Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník mestu do 10 dní odo dňa 
odovzdania drobného stavebného odpadu v zbernom dvore; v hotovosti v pokladni mesta alebo 
prevodom na účet mesta. Pri úhrade poplatku je poplatník povinný uviesť variabilný symbol, 
ktorým je číslo dokladu o prevzatí  drobných stavebných odpadov. 

 
§ 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, odpustenie a zníženie 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 dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, ak poplatník 
v zdaňovacom období sa dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zahraničí. Pre účely 
uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie. Daňový 
subjekt si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle 
zákona. 

(3) Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku, podľa ods. 1, je hodnoverný doklad, 
z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo mesta a to najmä: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník 
v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (nie pracovná zmluva) alebo 

b) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia v zahraničí a 
doklad o ubytovaní alebo 

c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo 

d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho 
zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a za akademický 
rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho 
zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho 
obdobia alebo 

e) doklad o pobyte alebo potvrdenie príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v 
zahraničí, ak poplatník nevie predložiť potvrdenie podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto 
nariadenia alebo 

f) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, ak ide o dieťa alebo 

g) potvrdenie o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za 
miestne dane a poplatky alebo, 

h) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname 
nezamestnaných v príslušnom štáte. 

(4) Doklad podľa ods. 2 tohto ustanovenia musí daňový subjekt predložiť správcovi dane. 
K dokladom v inom jazyku ako maďarský, český, nemecký, anglický je potrebné doložiť ich 
preklad. V konaní podľa osobitného zákona4 je potrebné v súlade s osobitným ustanovením5 

písomnosti vyhotovené v inom ako štátnom jazyku predložiť spolu s úradne overeným 
prekladom do štátneho jazyka – slovenského jazyka. Doklad nie je možné nahradiť čestným 
vyhlásením poplatníka. 

(5) Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 2 tohto ustanovenia, musí byť zhodný so 
zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na odpustenie poplatku, 
zároveň z dokladu musí byť zrejmé od kedy a do kedy je alebo bude poplatník mimo mesta 
Komárna.  

(6) Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu pomernú časť poplatku odpustí 
alebo poplatok pomerne zníži, za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe 
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v 
mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby 
zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v 
reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia 
slobody. 

(7) Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí alebo zníži aj 
v nasledovných prípadov po predložení dokladov :  

a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom 
období vykonáva prácu mimo mesta Komárna (nie pracovná zmluva); v prípade miesta 
výkonu zamestnania na území Nitrianskeho samosprávneho kraja aj doklad o ubytovaní 
(vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva) alebo 



b) potvrdenie o činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia mimo mesta 
Komárna a dokladu o ubytovaní (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, 
nájomná zmluva) alebo 

c) potvrdenie o štúdiu mimo mesta Komárna (za akademický rok od 1. septembra 
predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho 
obdobia vrátane za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 
31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie o návšteve 
predškolského alebo školského zariadenia. Ak poplatník navštevuje školu na území 
Nitrianskeho samosprávneho kraja aj doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní, nájomná 
zmluva) alebo 

d) doklad o pobyte alebo potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka 
v zahraničí, ak poplatník nevie predložiť potvrdenie podľa ods. 3 písm. a) až c) tohto 
ustanovenia alebo 

e) potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, ak ide o dieťa, 

f) doklad o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne 
dane a poplatky alebo 

g) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname 
nezamestnaných v príslušnom štáte. 

(8) Správca poplatku o kladnom vyhovení žiadosti vydá rozhodnutie.  
 

§ 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.  

 
(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 

 
(3) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 30. októbra 2014.  
 
(4) 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. 

 
(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.  
 
(6) 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: 6.11.2014 
Zvesené dňa:  24.11.2014 
 
 
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 
4) § 72 a násl. daňového poriadku 
5) § 5 daňového poriadku 
8) 82 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 
9) § 70 ods. 3 daňového poriadku 
10) § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 


