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Úplný zoznam platných VZN 
 

Číslo 
VZN 

Názov VZN Doplnené 
čím 

Zružené 
čím 

Zodpoved
ný 

01/1991 Miestne poplatky v meste Komárno 05/1992 FO 

02/1991 Mestská polícia 03/2014 MsP 

03/1991 Hospodárenie s majetkom mesta Komárno 04/1995 FO 

04/1991 Regulácia nájomného z nebytových priestorov 01/1992 OVÚRaS
M 

    

01/1992 Regulácia nájomného z nebytových priestorov 05/1999 OVÚRaS
M 

02/1992 Deň a miesto konania volieb 1992   

03/1992 Zeleň mesta Komárno 01/1997 KO 

04/1992 Verejný poriadok v meste Komárno 03/1996 MsP 

05/1992 Miestne dane a poplatky 02/1993 FO 

06/1992 Hospodárenie s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 06/1995 BO 

07/1992 Pravidlá verejnej súťaže prenájmu nehnuteľností a hnuteľností vo 
vlastníctve mesta Komárno 

06/1995 
05/1999 

OVÚRaS
M 

08/1992 Pravidlá verejnej súťaže pri prevodoch nehnuteľností (pozemkov, stavieb) 
a hnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 

05/1995 
02/1998 
05/1999 

OVÚRaS
M 

09/1992 Usmerňovanie podnikateľskej činnosti na území mesta 06/1993 OVÚRaS
M 

10/1992 Odpady 14/1995 
05/1996 

KO 

    

01/1993 Bližšie podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti 01/1195 
11/1995 

FO 

02/1993 Miestne dane a poplatky 07/1995 
12/1995 
06/1996 
03/1997 
07/1999 

FO 

03/1993 Cintorínsky poriadok 9/1996 
05/2001 

KO 

04/1993 Dopravný režim v pešej zóne mesta Komárno 13/1995 OVÚRaS
M 

05/1993 Poplatky za pracovné úkony vykonávané MsÚ v Komárne 07/1996  

06/1993 Usmerňovanie podnikateľskej činnosti na území mesta Komárno 08/1996 OVÚRaS
M 

07/1993 Predaj bytov vo vlastníctve mesta Komárno 10/1996 BO 

    

01/1994 Zriadenie mestského fondu rozvoja bývania mesta získaných z predaja 
bytov 

20/2003 BO 

02/1994 Priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno 
na kultúrne podujatia 

10/1995 
15/1996 

OŠK 

03/1994 Priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno 
na športovú činnosť 

16/1996 OŠK 

04/1994 Výber, voľba prísediacich okresných a krajských súdov 08/2003 SSO 

05/1994 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 09/1995 KO 

06/1994 Priznanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno 
na sociálno-zdravotnú činnosť 

09/2003 
 

SSO 

07/1994 Usmernenie reklamnej činnosti na území mesta Komárno 14/2003 OVÚRaC
R 

08/1994 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác 11/1996 OTR 

09/1994 Trhový poriadok v meste Komárno  OVÚRaS
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M 

10/1994 Podmienky prevodu vlastníctva zastavaných pozemkov vo vlastníctve 
mesta Komárno, nadstavbou ktorých sú garáže vo vlastníctve fyzických 
a právnických osôb 

 MPO 

11/1994 Podmienky prevodu vlastníckeho práva k majetku mesta – pozemky, na 
ktorých sú zriadené záhrady – na fyzické osoby  

02/1995 MPO 

 1 9 9 5   

01/1995 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 01/1993 o bližších podmienkach 
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti 

11/1995 FO 

02/1995 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 11/1994 o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva k majetku mesta – pozemky, na ktorých sú zriadené 
záhrady – na fyzické osoby 

 FO 

03/1995 Podmienky vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti v meste 
Komárno 

13/1996 
27/2003 

OVÚRaC
R 

04/1995 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Komárno 3/2003 FO 

05/1995 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 08/1992 o pravidlách verejnej 
súťaže pri prevodoch nehnuteľností (pozemkov, stavieb) a hnuteľností vo 
vlastníctve mesta Komárno 

2/1998 OVÚRaS
M 

06/1995 Prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta Komárno 2/1997 BO 

06/1995 VZN, ktorým sa dopĺňa VZN číslo 07/1992 o pravidlách verejnej súťaže 
prenájmu nehnuteľností a hnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 

5/1999 MPO 

07/1995 Doplnok k VZN číslo 02/1993 o miestnych daniach a poplatkoch 08/1997 FO 

08/1995 Udelenie čestného občianstva mesta Komárno 12/1996 
24/2003 

OšaK 

09/1995 Poplatky za znečistenie ovzdušia malým zdrojom 5/1997 
02/2000 

KO 

10/1995 Doplnok k VZN číslo 02/1994 – Priznanie finančnej dotácie z účelového 
fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúrne podujatia 

15/1996 OšaK 

11/1995 Bližšie podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti 17/1996 
08/1997 
10/1997 

FO 

12/1995 Úprava VZN číslo 02/1993 o miestnych daniach a poplatkoch 08/1997 FO 

13/1995 Dopravný režim v pešej zóne mesta Komárno 04/2005 OVÚRaC
R 

14/1995 Úprava VZN číslo 10/1992 o odpadoch 05/1996 KO 

 1 9 9 6   

01/1996 Úradný jazyk 03/1999  

02/1996 Doplnok k VZN číslo 07/1992 – Pravidlá verejnej súťaže prenájmu 
nehnuteľností a hnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 

05/1999 OVÚRaS
M 

03/1996 Verejný poriadok v meste Komárno 08/1999 
10/2004 

MsP 

04/1996 Chov a držanie zvierat 01/1999 KO 

05/1996 Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno 09/2001 KO 

06/1996 Statická doprava na území mesta Komárno 16/2003 OVÚRaC
R 

07/1996 Zvláštne užívanie ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 
v meste Komárno 

17/2003 OVÚRaC
R 

08/1996 Usmerňovanie podnikateľskej činnosti na území mesta Komárno 09/1998 OVÚRaS
M 

09/1996 Doplnok k VZN číslo 03/1993 o cintorínskom poriadku 05/2001 KO 

10/1996 Predaj bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno 18/1996 
01/1998 
18/2003 

BO 

11/1996 Verejné obstarávanie služieb, tovarov a verejných prác 01/2000 OTR 

12/1996 Doplnok k VZN číslo 08/1995 o udelení čestného občianstva mesta 
Komárno 

24/2003 OŠK 

13/1996 Doplnok k VZN číslo 03/1995 o podmienkach vydávania záväzných 
stanovísk k investičnej činnosti v meste Komárno 

27/2003 OVÚRaS
M 

14/1996 Systém spoplatneného parkovania 04/1997 OVÚRaS
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M 

15/1996 Poskytovanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta 
Komárno na kultúrne podujatia 

11/1999 OŠK 

16/1996 Poskytnutie finančnej dotácie pre financovanie športových aktivít 
vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového fondu z rozpočtu 
mesta Komárno na športovú činnosť 

23/2003 OšaK 

17/1996 Zmena VZN číslo 11/1995 o bližších podmienkach určovania a vyberania 
dane z nehnuteľnosti 

10/1997 FO 

18/1996 Zmena VZN číslo 10/1996 o predaji bytov oprávneným osobám vo 
vlastníctve mesta Komárno 

01/1998 
18/2003 

BO 

19/1996 Požiarny poriadok 26/2003 PRAV 

    

 1 9 9 7   

01/1997 Starostlivosť o zeleň a správa verejnej zelene na území mesta Komárno 01/1999 KO 

02/1997 Prenajímanie bytov a hospodárenie s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 07/1997 BO 

03/1997 Zmena VZN číslo 02/1993 o miestnych daniach a poplatkoch 08/1997 FO 

04/1997 Systém a ceny na poskytované služby parkovania 01/2001 OVÚRaS
M 

05/1997 Úprava VZN číslo 09/1995 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi 

02/2000 KO 

06/1997 Vylepovanie plagátov a živelné a nepovolené nápisy v meste Komárno 13/2003 OVÚRaC
R 

07/1997 Prenajímanie bytov a hospodárenie s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 02/1999 BO 

08/1997 Doplnok VZN číslo 11/1995 a 17/1996 o bližších podmienkach určovania 
a vyberania dane z nehnuteľností 

10/1997 FO 

09/1997 Kontrola vykonávaná mestskou samosprávou 01/2007 HK 

10/1997 Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta 
Komárno 

10/1998 FO 

 1 9 9 8   

01/1998 Zmena VZN číslo 10/1996 o predaji bytov oprávneným osobám vo 
vlastníctve mesta Komárno v znení VZN číslo 18/1996 

18/2003 BO 

02/1998 Zmena VZN číslo 08/1992 o pravidlách verejnej súťaže pri prevodoch 
nehnuteľností a hnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno 

05/1999 OVÚRaS
M 

03/1998 Vymedzenie miest na vylepovanie volebných plagátov 12/2003 OVÚRaS
M 

04/1998 Podmienky prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta 
Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou 
využívania a o zmene VZN číslo 08/1992 o pravidlách verejnej súťaže pri 
prevodoch nehnuteľností (pozemkov, stavieb) vo vlastníctve mesta 
Komárno 

07/2003 
04/2004 
15/2009 

MPO 

05/1998 Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
v meste Komárno 

 OVÚRaC
R 

06/1998 Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste 28/2008 OVÚRaC
R 

07/1998 VZN, ktorým sa zrušuje § 4 VZN číslo 10/1996 o predaji bytov oprávneným 
osobám vo vlastníctve mesta Komárno 

18/2003 BO 

08/1998 Bližšie podmienky registračnej a oznamovacej povinnosti daňových 
a poplatkových subjektov na území mesta Komárno 

 FO 

09/1998 Podmienky podnikania na území mesta Komárno 01/1999 OVÚaSM 

10/1998 Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta 
Komárno na rok 1999 

09/1999 FO 

 1 9 9 9   

01/1999 Zrušenie niektorých VZN  BO 

02/1999 Prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta 06/1999 
12/2001 

OVÚRaS
M 

03/1999 Zrušenie VZN číslo 01/1996 o úradnom jazyku   OVÚRaS
M 

04/1999 Zmena VZN číslo 11/1996 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb 
a verejných prác 

01/2000 MPO 
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05/1999 Pravidlá verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva 
nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárno 

04/2001 
07/2001 
07/2005 
14/2009 

OTR 

06/1999 Zmena VZN číslo 02/1999 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta 
Komárno 

12/2001 BO 

07/1999 Miestne poplatky 01/2001 
10/2001 
03/2002 
01/2003 

FO 

08/1999 Zmena VZN číslo 03/1996 o verejnom poriadku 10/2004 MsP 

09/1999 Bližšie podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území 
mesta Komárna na rok 2000 

03/2000 FO 

10/1999 Riešenie neplatičstva v mestských bytoch 08/2001 
21/2003 

BO 

11/1999 Poskytovanie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta 
Komárno na kultúrno-výchovné podujatia 

22/2003 OŠaK 

 2 0 0 0    

01/2000 Zrušenie VZN číslo 11/1996 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb 
a verejných prác 

 OTR 

02/2000 Prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta 10/2003 KO 

03/2000 Sadzby dane z nehnuteľností a daňové úľavy na území mesta Komárno na 
rok 2001 

11/2001 FO 

 2 0 0 1   

01/2001 Zmena VZN číslo 07/1999 o miestnych poplatkoch 01/2003 FO 

02/2001 Územný plán sídelného útvaru Komárno 10/2005 OVÚRaC
R 

03/2001 Doplnok ÚPN SÚ, parcela číslo 10033/4 – 12, k. ú. Komárno  OVÚRaC
R 

04/2001 Zmena VZN číslo 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri 
prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárno 

14/2009 
 

OVÚRaS
M 

05/2001 Cintorínsky poriadok 05/2008 OŽP 

06/2001 Ochrana územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli 01/2002 
11/2003 

OŽP 

07/2001 Zmena VZN číslo 05/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri 
prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Komárno 

14/2009 OVÚRaS
M 

08/2001 Zmena VZN číslo 10/1999 o riešení neplatičstva v mestských bytoch 21/2003 BO 

09/2001 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov 

02/2002 KO 

10/2001 Zmena VZN číslo 07/1999 o miestnych poplatkoch 01/2003 FO 

11/2001 Sadzby dane z nehnuteľností a daňové úľavy na území mesta Komárna 
platných na rok 2002 

 FO 

12/2001 Prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta Komárno 04/2002 BO 

13/2001 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 19/2003 OVÚRaS
M 

 2 0 0 2   

01/2002 Zmena VZN číslo 06/2001 o ochrane územia prímestskej rekreácie Apáli 11/2003 KO 

02/2002 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov 

02/2004 KO 

03/2002 Zmena VZN číslo 07/1999 o miestnych poplatkoch 01/2003 FO 

04/2002 Sadzby dane z nehnuteľností a daňové úľavy na území mesta Komárna 
platných na rok 2003 

 FO 

05/2002 Zmena VZN číslo 10/1996 v znení VZN číslo 18/1996, 01/1998 a 07/1998 
o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárna 

18/2003 BO 

 2 0 0 3   

01/2003 Miestne poplatky 05/2003 
28/2003 

FO 

02/2003 Podmienky držania psov 04/2012 KO 

03/2003 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Komárno 29/2003 FO 
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21/2008 
13/2009 

04/2003 Rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za 
poskytované služby v Domove penzióne pre dôchodcov a domove 
dôchodcov Komárno 

03/2007 SSO 

05/2003 Zmena VZN číslo 01/2003 o miestnych poplatkoch 28/2003 FO 

06/2003 Poskytovanie opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu 
na území mesta Komárno 

 SSO 

07/2003 Zmena VZN číslo 04/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva 
k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom 
alebo s obmedzenou možnosťou využívania 

 OVÚRaS
M 

08/2003 VZN o výbere a voľbe prísediacich okresných a krajských súdov   SSO 

09/2003 VZN o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta 
Komárno na sociálne a zdravotné  účely 

 SSO 

10/2003 VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 10/2008 
03/2009 
08/2009 

KO 

11/2003 VZN o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli                                11/2008 KO 

12/2003 VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov   OVÚRaS
M 

13/2003 VZN o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených nápisoch na 
území Mesta Komárno  

24/2008 OVÚRaS
M 

14/2003 VZN o usmerňovaní reklamnej činnosti na území Mesta Komárno                11/2013 OVÚRaS
M 

15/2003 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 10/2009 OVÚRaS
M 

16/2003 VZN o statickej doprave na území mesta Komárno v znení VZN číslo 
03/2005 

03/2005 
01/2006 

OVÚRaS
M 

17/2003 VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev 

10/2007 OVÚRaS
M 

18/2003 VZN o predaji bytov vo vlastníctve Mesta Komárno oprávneným osobám 12/2008 
17/2009 

BO 

19/2003 VZN o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 01/2004 
11/2004 
02/2005 
11/2005 
13/2007 
04/2009 
16/2009 
01/2010 
6/2011 

BO 

20/2003 VZN o Mestskom fonde rozvoja bývania  BO 

21/2003 VZN o riešení neplatičstva v mestských bytoch 08/2005 
16/2007 

BO 

22/2003 VZN o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta 
Komárno na kultúrno-výchovné podujatia 

06/2006 OŠK 

23/2003 VZN o poskytovaní finančnej dotácie pre financovanie športových aktivít 
vykonávaných komárňanskými športovcami z účelového fondu z rozpočtu 
Mesta Komárno na športovú činnosť 

05/2006 OŠK 

24/2003 VZN o udelení čestného občianstva Mesta Komárno 08/2015 OŠK 

25/2003 VZN o sadzbách dane z nehnuteľností a daňových úľavách na území Mesta 
Komárno platných na rok 2004  

14/2004 FO 

26/2003 VZN o požiarnom poriadku 01/2015 PO 

27/2003 VZN o podmienkach vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti  
v Meste Komárno 

06/2008 OVÚRaS
M 

28/2003 VZN o miestnych poplatkoch – zrušené VZN číslo 14/2004 14/2004 FO 

29/2003 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách 
hospodárenia s majetkom Mesta Komárno  

 FO 

 2 0 0 4   
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01/2004 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno 

06/2011 BO 

02/2004 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
(VZN o odpadoch) 

08/2004 
02/2007 

KO 

03/2004 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch 14/2004 FO 

04/2004 VZN, ktorým sa mení VZN číslo 04/1998 o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, 
s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania 
v znení VZN číslo 07/2003 

15/2009 OVÚRaS
M 

05/2004 VZN, ktorým sa stanovujú podmienky pre vytvorenie letných terás na území 
mesta Komárno 

 OVÚRaS
M 

06/2004 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch 
v znení VZN číslo 03/2004 

14/2004 FO 

07/2004 VZN o zásadách pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác mesta 
Komárno 

02/2006 EO 

08/2004 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 2/2004 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

02/2007 KO 

09/2004 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch 
v znení VZN číslo 03/2004 a VZN číslo 06/2004  

14/2004 KO 

10/2004 VZN o verejnom poriadku 01/2006 
26/2008 

KO 
OÚRVaS

M 

11/2004 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 01/2004 

06/2011 BO 

12/2004 VZN o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno 01/2005 
09/2005 
04/2006 
06/2007 
31/2008 

OŠK 

13/2004 VZN o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl 
a školských zariadení 

16/2008 OŠK 

14/2004 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  

05/2005 
06/2005 
12/2005 
07/2006 
04/2007 
05/2007 
09/2007 
12/2007 
15/2007 

OVÚRaS
M 

EO 
KO 

 2 0 0 5   

01/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 12/2004 o určení školských 
obvodov základných škôl v Meste Komárno 

31/2008 
 

OŠK 

02/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 01/2004 a 11/2004 

06/2011 BO 

03/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 16/2003 o statickej doprave na 
území Mesta Komárno 

01/2006 OVÚRaS
M 

04/2005 VZN o dopravnom režime v pešej zóne Mesta Komárno 11/2007 OVÚRaS
M 

05/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

15/2007 OVÚRaS
M 

06/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  v odpady 
v znení VZN číslo 05/2005 

15/2007 OVÚRaS
M 

07/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 05/1999 o pravidlách VS pri 
prenájme a prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku 
mesta Komárno v znení VZN číslo 04/2001 a 07/2001 

14/2009 OVÚRaS
M 

08/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 21/2003 o riešení neplatičstva 
v mestských bytoch 

 BO 
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09/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 12/2004 o určení školských 
obvodov základných škôl v meste Komárno v znení VZN číslo 01/2005 

31/2008 OŠK 

10/2005 VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno 17/2007 
02/2008 
09/2009 
02/2010 
03/2010 
06/2010 
02/2011 
03/2011 
09/2011 
05/2013 
06/2013 
08/2013 
05/2015 
20/2015 
5/2018 

OVÚRaS
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OÚPA 

11/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 1/2004, 11/2004 a 02/2005 

6/2011 BO 

12/2005 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení VZN číslo 05/2005 a VZN číslo 06/2005 

15/2007 EO 

 2 0 0 6   

1/2006 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2004 o verejnom poriadku 
a zrušuje sa VZN číslo 16/2003 o statickej doprave na území mesta 
Komárno v znení neskorších predpisov 

 OVÚRaS
M 

02/2006 VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 07/2004 o zásadách pre verejné 
obstarávanie tovarov, služieb a prác mesta Komárno 

 EO 

03/2006 VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského parku „Anglia“ 
v Komárne 

 OTR 

04/2006 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 12/2004 o určení školských 
obvodov základných škôl v meste Komárno v znení neskorších predpisov 

31/2008  

05/2006 VZN o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového 
fondu z rozpočtu mesta Komárno na športové aktivity  

04/2008 
17/2008 
18/2009 
02/2012 

OŠK 

06/2006 VZN o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového 
fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť 

07/2007 
18/2008 
07/2011 
13/2012 

OŠK 

07/2006 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení VZN číslo 05/2005, 06/2005 a 12/2005 

15/2007  

 2 0 0 7   

01/2007 VZN, ktorým sa zrušuje VZN číslo 09/1997 o kontrole vykonávanej 
mestskou samosprávou 

 HK 

02/2007 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
a elektroodpadmi z domácností (VZN o odpadoch) 

 KO 

03/2007 VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 
a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov, Špitálska 16, 
komárno 

15/2008 SSO 

04/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení VZN číslo 05/2005, 06/2005, 12/2005 a 07/2006 

15/2007  

05/2007 VZN, ktorým sa dopĺňa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN 
číslo 05/2005, 06/2005, 12/2005, 07/2006 a 04/2007 

15/2007  

06/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 12/2004 o určení školských 31/2008  
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obvodov základných škôl v meste Komárno v znení VZN číslo 01/2005, 
09/2005 a 04/2006 

07/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 06/2006 o poskytovaní finančných 
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na 
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť 

13/2012  

08/2007 VZN o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na 
podporu talentov 

19/2008 
11/2012 

OŠK 

09/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení VZN číslo 5/2005, 6/2005, 12/2005, 7/2006, 4/2007 a 5/2007 

15/2007  

10/2007 VZN, ktorým sa zrušuje VZN číslo 17/2003 o zvláštnom užívaní ciest, 
miestnych komunikácií a verejných priestranstvách 

 OVÚRaS
M 

11/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 04/2005 o dopravnom režime 
v pešej zóne mesta Komárno 

  

12/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení VZN číslo 05/2005, 06/2005, 12/2005, 07/2006, 04/2007, 05/2007 
a 09/2007 

15/2007  

13/2007  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 19/2003 
o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 
01/2004, 11/2004, 02/2005 a 11/2005 

06/2011  

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

 OVÚRaS
M 

15/2007 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

29/2008 OVÚRaS
M 

16/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 21/2003 o riešení neplatičstva 
v mestských bytoch v znení VZN číslo 08/2005 

  

    

17/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno 

 
5/2018 

 

 2 0 0 8   

01/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 03/2006, ktorým sa vydáva 
Prevádzkový poriadok detského parku „Anglia“ v Komárne 

  

02/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno 

 
5/2018 

 

03/2008 VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri 
Váhu v Komárne 

03/2015 OTR 

04/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 05/2006 o poskytovaní finančných 
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na 
telesnú kultúru a šport 

02/2012  

05/2008 VZN, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 05/2001 o cintorínskom 
poriadku  

 KO 

06/2008 VZN, ktorým sa zrušuje VZN číslo 27/2003 o podmienkach vydávania 
záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Komárno 

 OVÚRaS
M 

07/2008 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských 
kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej 
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 

08/2008 
20/2008 
06/2009 
11/2009 
05/2010 
05/2011 
08/2011 
06/2012 
12/2012 
04/2013 
05/2014 
15/2015 
1/2019 
7/2019 
8/2019 

OŠK 
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08/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN číslo 07/2008 o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške 
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov 
v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno 

15/2015  

09/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 02/2003 o podmienkach držania 
psov 

04/2012  

10/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2003 o ochrane ovzdušia 
a poplatkoch sa znečisťovanie ovzdušia 

  

11/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 11/2003 o ochrane územia 
prímestskej rekreačnej oblasti Apáli  

  

12/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Komárno číslo 18/2003 o predaji bytov oprávneným osobám vo vlastníctve 
Mesta Komárno  

  

13/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta 
Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 
v znení VZN číslo 1/2004, VZN číslo 11/2004, VZN číslo 02/2005, VZN číslo 
11/2005 a VZN číslo 13/2007 

06/2011  

14/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 21/2003 o riešení neplatičstva 
v mestských bytoch v znení VZN číslo 8/2005 a 16/2007 

  

15/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Komárno číslo 03/2007 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov, 
Špitálska 16, Komárno 

  

16/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN číslo 13/2004 o zásadách pre 
stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských zariadení 

  

17/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 05/2006 o poskytovaní finančných 
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
telesnú kultúru a šport 

02/2012  

18/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 06/2006 o poskytovaní finančných 
dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na 
kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení VZN číslo 07/2007 

07/2011 
02/2012 
13/2012 

 

19/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 08/2007 o poskytovaní štipendia 
z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov 

  

20/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN číslo 7/2008 o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške 
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov 
v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno v znení VZN číslo 08/2008 

15/2015  

21/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 03/2003 
o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení VZN číslo 
29/2003  

  
 

 

22/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 04/1998 
o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve 
mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou 
možnosťou využívania v znení VZN číslo 07/2003 a VZN číslo 04/2004 

15/2009  

23/2008 VZN,  nutel sa mení a dopĺňa VZN číslo 05/1999 o  nutelného verejnej 
súťaže města prenájme a prevodoch vlastníctva  nutelného o 
a  nutelného majetku Města Komárno v znení VZN číslo 04/2001, VZN 
číslo 07/2001 a VZN číslo 07/2005 

  

24/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 13/2003 o vylepovaní plagátov 
a o živelných a nepovolených nápisoch na území Mesta Komárno 

  

25/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 15/2003 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb 

10/2009 OÚRVaS
M 

26/2008 VZN o verejnom poriadku a čistote mesta 03/2012 KO 

27/2008 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Komárno 

04/2014 OVÚRaS
M 
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28/2008 VZN, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste 
Komárno 

04/2014 OVÚRaS
M 
 

29/2008 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

21/2009 
16/2012 
17/2012 
18/2012 

OVÚRaS
M 

KO 

30/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Komárno číslo 06/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách 
za opatrovateľskú službu na území Mesta Komárno 

  

31/2008 VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení 
školských obvodov základných škôl v Meste Komárno  

07/2009 
19/2009 
01/2011 
10/2013 

OŠK 

 2 0 0 9   

01/2009 VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 SSO 

02/2009 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby na území mesta Komárno 

04/2010 
10/2011 
02/2014 

SSO 

03/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2003 o ochrane ovzdušia 
a poplatkoch sa znečisťovanie ovzdušia v znení VZN číslo 10/2008 

 KO 

04/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 
v znení VZN číslo 01/2004, VZN číslo 11/2004, VZN číslo 02/2005, VZN 
číslo 11/2005, VZN číslo 13/2007 a VZN číslo 13/2008 

06/2011  

05/2009 VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových 
ihrísk  v Komárne 

02/2013  

06/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN číslo 07/2008 o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške 
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov 
v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno v znení VZN číslo 8/2008  a číslo 20/2008 

15/2015  

07/2009 VZN, ktorým sa mení VZN číslo 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov 
základných škôl v Meste Komárno 

  

08/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2003 o ochrane ovzdušia 
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení VZN číslo 10/2008 a VZN 
číslo 03/2009  

  

09/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta KN 

 
5/2018 

 

10/2009 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 14/2012  

11/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 07/2008 o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške 
príspevku v ZUŠ a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času 
a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KN v znení 
VZN číslo 08/2008, 20/2008 a 06/2009 

15/2015  

12/2009 VZN o určení názvu ulice v Meste KN   

13/2009 VZN, ktorým sa mení VZN číslo 03/2003 o zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta KN v znení VZN číslo 29/2003 a 21/2008 

  

14/2009 VZN, ktorým sa zrušuje VZN číslo 05/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri 
prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku 
mesta Komárno 

  

15/2009 VZN, ktorým sa zrušuje VZN číslo 04/1998 o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, 
s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania 
a o zmene VZN číslo 08/1992 o pravidlách verejnej súťaže pri prevodoch 
nehnuteľností (pozemkov, stavieb) vo vlastníctve mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov 
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16/2009  VZN Mesta Komárno číslo 16/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné zariadenie Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 01/2004, VZN číslo 11/2004, 
VZN číslo 02/2005, VZN číslo 11/2005, VZN číslo 13/2007, VZN číslo 
13/2008 a VZN číslo 42/2009 

06/2011  

17/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 18/2003 o predaji bytov 
oprávneným osobám vo vlastníctve mesta Komárno v znení VZN číslo 
12/2008 

  

18/2009 VZN Mesta Komárno číslo 18/2009, ktorým sa mení VZN číslo 05/2006 
o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu 
z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN číslo 
04/2008 a 17/2008 

02/2012  

19/2009  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 31/2008 o mieste a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov 
základných škôl v meste Komárno v znení VZN číslo 7/2009 

  

20/2009 VZN, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
kalendárny rok 2010 

  

21/2009 VZN Mesta Komárno číslo 21/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 29/2008 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

16/2012  

 2 0 1 0   

01/2010 VZN  Mesta Komárno číslo 01/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 19/2003 o prenajímaní bytov vo 
vlastníctve Mesta Komárno v znení VZN číslo 01/2004, VZN číslo 
11/2004, VZN číslo 02/2005, VZN číslo 11/2005, VZN číslo 13/2007, VZN 
číslo 13/2008, VZN číslo 04/2009 a VZN číslo 16/2009 

06/2011  

02/2010 VZN číslo 02/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 
10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov 

 
 

5/2018 

 

03/2010 VZN číslo 03/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 
10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov 

 
5/2018 

 

04/2010 Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 4/2010, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2009 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby na území mesta Komárno 

02/2014  

05/2010 VZN číslo 05/2010, ktorým sa mení VZN číslo 07/2008 o výške príspevku 
za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške 
príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov 
v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno v znení VZN číslo 08/2008, 20/2008, 06/2009 a 11/2009 

15/2015  

06/2010 VZN číslo 06/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 
10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení 
neskorších predpisov 

 
 

5/2018 

 

 2 0 1 1   

01/2011 VZN, ktorým sa mení VZN číslo 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov 
základných škôl v Meste Komárno v znení VZN číslo 07/2009 a 19/2009 

  

02/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších 
predpisov 

 
 

5/2018 

 

03/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších 
predpisov 

 
 

5/2018 

 

04/2011 VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 
a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so 
sídlom Špitálska 16, Komárno 

07/2012 
10/2012 

 

05/2011 VZN, ktorým sa mení VZN číslo 07/2008 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku 
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v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre 
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno v znení neskorších predpisov 

06/2011 VZN o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno  10/2015  

07/2011 VZN Mesta Komárno číslo 07/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 
06/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť 
v znení VZN číslo 07/2007 a 18/2008 

13/2012  

08/2011 VZN, ktorým sa mení VZN číslo 07/2008 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku 
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre 
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno v znení VZN číslo 08/2008, 20/2008, 06/2009, 11/2009, 05/2010 
a 05/2011 
 

06/2012 
12/2012  
15/2015 

 

09/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 
o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších 
predpisov 

 
 

5/2018 

 

10/2011 VZN  Mesta Komárno číslo 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2009 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta 
Komárno v znení VZN č. 4/2010 

2/2014  

 2 0 1 2   

01/2012 VZN, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012 

  

02/2012 VZN o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového 
fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 

15/2012  

03/2012 VZN o verejnom poriadku na území mesta 23/2015  

04/2012 VZN o podmienkach držania psov   

05/2012 VZN  Mesta Komárno číslo 05/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 04/2011 o rozsahu a bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 
služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno 

07/2012  

   
06/2012 

VZN, ktorým sa mení VZN číslo 07/2008 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku 
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre 
voľného času a školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno v znení VZN číslo 08/2008, 20/2008, 06/2009, 11/2009, 05/2010, 
08/2011 

  

   
07/2012 

VZN, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 05/2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 04/2011 o rozsahu a bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 
služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno 

  

   
08/2012  

VZN mesta Komárno číslo 08/2012 o výkone taxislužby na území mesta 
Komárno 

07/2013 
 
 

 

   
09/2012 

VZN číslo 09/2012  o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných 
prác 

  

 10/2012 VZN mesta Komárno číslo 10/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta 
Komárno číslo 04/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre 
seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno 

  

 11/2012 VZN mesta Komárno číslo 08/2007 o poskytovaní štipendia z účelového 
fondu mesta Komárno na podporu talentov v znení VZN číslo 19/2008 
a 11/2012 

  

 12/2012 VZN mesta Komárno číslo 12/2012, ktorým sa mení VZN číslo 07/2008 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských 
kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej 
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 08/2008, 

15/2015  



 13 

20/2008, 11/2009, 05/2010, 08/2011 a 06/2012 

 13/2012 VZN Mesta Komárno číslo 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť 

4/2020  

 14/2012 VZN Mesta Komárno číslo 14/2012 o pravidlách času predaja v obchodoch 
a času prevádzky služieb 

03/2013  

 15/2012 VZN Mesta Komárno číslo 15/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 
2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového 
fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport 

  

 16/2012 VZN Mesta Komárno číslo 16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností   

 17/2012 VZN Mesta Komárno číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za 
užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za 
nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta 

06/2014 
13/2017 
9/2019 
9/2020 

 

18/2012 VZN Mesta Komárno číslo 18/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  

07/2014 
 

 

19/2012 VZN Mesta Komárno číslo 19/2012, ktorým sa určí výška dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2013 

  

 2 0 1 3   

01/2013 VZN Mesta Komárno číslo 01/2013 o poskytovaní jednorázovej dávky 
v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom  

25/2015  

02/2013 VZN Mesta Komárno číslo 02/2013 ktorým sa vydáva Prevádzkový 
poriadok viacúčelových športových ihrísk Komárne 

06/2015  

03/2013 VZN Mesta Komárno číslo 03/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 
Komárno číslo 14/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb 

  

04/2013 VZN Mesta Komárno číslo 04/2013, ktorým sa mení VZN číslo 7/2008 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských 
kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej 
úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 08/2008, 
20/2008, 06/2009, 11/2009, 05/2010, 8/2011 a 12/2012 

15/2015  

05/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2013, ktorým sa 
mení a dopĺňa  VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 

05/2018  

06/2013 VZN Mesta Komárno číslo 06/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 
Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta 
Komárno v znení neskorších predpisov 

05/2018  

07/2013 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárna číslo 07/2013, ktorým sa 
mení a dopĺňa číslo 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno 

12/2017  

08/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2013, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 

05/2018  

09/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 09/2013, ktorým sa 
určí výška dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2014 

  

10/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2013, ktorým sa 
mení VZN číslo 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a určení školských obvodov a základných škôl v Meste 
Komárno v znení VZN číslo 07/2009 a 01/2011 

  

11/2013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2013, ktorým sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2003 
o usmernení reklamnej činnosti na území mesta Komárno 

  

 2 0 1 4   

01/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2014, o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd 
a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno 

  

02/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2014,  
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
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služby poskytovaných Mestom Komárno  

03/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2014, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/1991 
o zriadení Mestskej polícii v Komárne.  

  

04/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 04/2014 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území Mesta Komárno 

  

05/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2014, ktorým sa 
mení VZN číslo 07/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských 
školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej 
škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 
08/2008, 20/2008, 06/2009, 11/2009, 05/2010, 08/2011, 12/2012 a 04/2013 

15/2015  

06/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 6/2014, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za 
nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta 

  

07/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 07/2014 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

  

08/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2014, ktorým sa 
určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 
2015 

07/2015  

 2 0 1 5   

01/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2015, ktorým sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 26/2003 
o požiarnom poriadku 

  

02/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2015 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno 

  

03/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo  03/2015, ktorým sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2008, 
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri Váhu 
v Komárne 

  

04/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 

schválené, 
ale nie je 

dobrá 
účinnosť – 
neplatné 

OÚPA 

05/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 

05/2018 OÚPA 
 
 

06/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 06/2015, ktorým sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2013, 
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk 
v Komárne 

 PO 

07/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 07/2015, ktorým sa 
zmení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2014, ktorým 
sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 
2015 

 OŠK 

08/2015 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2015, ktorým sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 
o udelení čestného občianstva Mesta Komárno 

 OŠK 

9/2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 09/2015  EO 
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 o podmienkach držania psov 

10/2015 Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 10/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 
06/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno 

 SBF 

11/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2015  o priznaní 
finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom 
podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno 

 EO 
PO 

12/2015 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo  12/2015  o priznaní 

finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany 

životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva  
na území mesta Komárno 

28/2015 
2/2019 

EO 
PO 

13/2015 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2015 
o poskytovaní finančných dotácií  z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne 
a zdravotné účely  

 SSO 
PO 

14/2015 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2015 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Komárno 

 EO 
PO 

15/2015 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 15/2015, ktorým sa 
mení VZN číslo 07/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských 
školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej 
škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN číslo 
08/2008, 20/2008, 06/2009, 11/2009, 05/2010, 08/2011, 12/2012, 04/2013 
a 05/2014 

 OŠK 

16/2015 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 16/2015 ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za 
nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta 

13/2017 
 

OSM 

17/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 17/2015, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno, ktorých 
správcom je Mesto Komárno 

 OSM 

18/2015 VZN Mesta Komárno číslo 18/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 
príležitostné trhy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne 

 OSM 

19/2015 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo  19/2015, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská v správe COMORRA 
SERVIS Komárno 

 OSM 

20/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 20/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa  VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov 

05/2018 OR 

21/2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 21/2015 ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za 
nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta 

13/2017 
9/2020 

EO 

22/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 22/2015, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne 

 EO 

23/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo  23/2015, ktorým sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2012 
o verejnom poriadku na  území mesta  

 EO 

24/2015 Návrh – Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno číslo 24/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 08/2012 o výkone taxislužby na území 
mesta Komárno v znení VZN číslo 07/2013 – stiahnuté z rokovania, ešte 
neschválené  

 OÚP 
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25/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 25/2015 
o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky občanom, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárna č. 1/2013 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky 
občanom  

 SSO 

26/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 26/2015 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby poskytovaných Mestom Komárno, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2014 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby poskytovaných Mestom Komárno 

 SSO 

27/2015 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 27/2015 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

10/2017 SSO 

28/2015 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo  28/2015, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN číslo 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu 
Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany 
zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno 

11/2017 OÚP 

29/2015 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 29/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN číslo 07/2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 EO 

 2 0 1 6   

01/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 01/2016, ktorým sa určí 
výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2016 

 OŠK 

02/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2016 o určení 
školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Komárno 

 OŠK 

03/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 03/2016 ktorým sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2004 
o podmienkach vytvorenia letných terás na území mesta Komárno  

 OSM 

04/2016 Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 04/2016, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 
03/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno – stiahnuté 
z rokovania, ešte neschválené 

 OSM 

05/2016 Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 05/2016, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 
13/2004 o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl 
a školských zariadení – stiahnuté z rokovania, ešte neschválené 

 OSM 

06/2016 Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 06/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno 
číslo 04/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov 
Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno – stiahnuté z rokovania, ešte 
neschválené 

 SSO 

07/2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 07/2016 ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 

11/2015  o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely 

tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych 

hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovné 

ho ruchu na území mesta Komárno 

  

08/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 08/2016, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová 
Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce  

5/2020 KO 

09/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 09/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

1/2020 KO 
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10/2016 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2016, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č.  
16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností – ešte neschválené 

  

11/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2016, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

14/2017 ODP 

12/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 12/2016 o priznaní 
finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste 
Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno 

 OKCRaP 

 2 0 1 7   

1/2017 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 1/2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 
14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území mesta Komárno 

 OSM 

2/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 2/2017 ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 
17/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste 
Komárno, ktorých správcom je Mesto Komárno 

 OSM 

3/2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2017 ktorým sa 
mení  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 19/2015, 
ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská v správe 
COMORRA SERVIS Komárno 

 OSM 

4/2017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 4/2017, ktorým sa 
určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 
2017 

 OŠK 

5/2017 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a 
bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za 
poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 
16, Komárno 

7/2018 
6/2019 

SaSO 

6/2017 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 6/2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 
13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na 
sociálne a zdravotné účely 

 SaSO 

7/2017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 7/2017 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom 
a príspevku z fondu krízovej intervencie 

13/2019 SaSO 

8/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 8/2017, o 
sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno  

4/2019 
14/2019 
11/2020 

SaSO 

9/2017 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 9/2017 vo veciach 
poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

 OR 

10/2017 
 
 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 10/2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 
27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 SaSO 

11/2017 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 11/2017 ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN číslo 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu 
Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany 
zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN číslo 28/2015 

 OR 

12/2017 
 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 12/2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN číslo 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta 
Komárno v znení VZN číslo 7/2013 

 KO 

13/2017 
 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 13/2017, ktorým sa 
mení a dopĺňa 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného 
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie 
prístroje, za vjazd a zotrvanie  motorového vozidla v historickej časti mesta 
v znení VZN č 16/2015 a 21/2015, ktorými sa mení a dopĺňa VZN číslo 
17/2012 

9/2020 OSM 
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14/2017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2017 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Komárno 

 EO 

 2 0 1 8   
1/2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 1/2018, ktorým sa určí 

výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2018 

 OŠK 

2/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 2/2018, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta 
Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 a VZN č. 11/2012  

 OŠK 

3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3/2018, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi 

1/2020 KO 

4/2018 Všeobecne záväzné  nariadenie Mesta Komárno č. 4/2018, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v znení VZN číslo 
10/2017 

 SaSO 

5/2018 Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2018 z 20.09.2018, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno 

11/2019 OR 

6/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 6/2018 o poskytovaní 
elektronických služieb  

 OPaVP 

7/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 7/2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v ZpS   

 SaSO 

 2 0 1 9   
1/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 1/2019, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku 
v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre 
voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 
5/2011, 8/2011, 6/2012, 12/2012, 4/2013 a 5/2014 

 OŠK 

2/2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní 
finančnej dotácie z rozpočtu mesta Komárno na účely tvorby a ochrany 
životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta 
Komárno v znení VZN č.28/2015, č.11/2017 

 OR 

3/2019 Všeobecne záväzného nariadenie mesta Komárno č. 3/2019  o 
podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 SaSO 

4/2019 Všeobecne záväzného  nariadenie mesta Komárno č. 4/2019, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 8/2017 
o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno 

11/2020 SaSO 

5/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 5/2019,  
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
kalendárny rok 2019 

 OŠK 

6/2019 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 6/2019, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 5 
/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a 
o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so 
sídlom Špitálska 16, Komárno v znení VZN č. 7/2018 

 SaSO 

8/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských 
školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej 
škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v znení VZN č. 
8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 5/2011, 8/2011, 6/2012, 
12/2012, 4/2013, 5/2014, 15/2015, 1/2019 a 7/2019 

 OŠK 
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9/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 9/2019, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za 
nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v 
historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015 a 13/2017 

9/2020 ORaSM 

10/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 10/2019 
o pravidlách času predaja v  obchode a času prevádzky služieb 

2/2020 ORaSM 

11/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno  

č. 11/2019, ktorým mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

5/2018, ktorým sa vyhlasuje   záväzná časť  Územného plánu mesta 

Komárno  

 ORaSM 

12/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno VZN č. 12/2019 o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, 
o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade 
nákladov v centre voľného času  a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno  

 OŠK 

13/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 13/2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 7/2017 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky 
občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie 

 SaSO 

14/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 14/2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 8/2017 
o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení 
VZN  č.4/2019 

11/2020 SaSO 

15/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 15/ 2019 o miestnej dani 
z nehnuteľností  

 OEaF 

16/2019 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 16/ 2019 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území mesta Komárno 

 OEaF 

 2020   

1/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 1/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 

 KO 

2/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 2/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 
10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 ORaSM 

3/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3/2020,  
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
kalendárny rok 2020 

6/2020 OŠaK 

4/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 4/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií 
z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť 

 OŠaK 

5/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 5/2020,  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 
8/2016,  ktorým sa schvaľuje  Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských 
častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce  

 KO 

6/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 6/2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2020, 
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
kalendárny rok 2020 

 OŠaK 

7/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel  

 KO 

8/2020 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 8/2020 o dani za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 KO 

9/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 9/2020, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za 

 KO 
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nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015, 13/2017 
a 9/2019 

10/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 10/2020 
o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu 
talentov 

 OŠaK 

11/2020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č.  11/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 8/2017 
o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení 
VZN  č.4/2019 a VZN č. 14/2019 

 OŠSVKa
Š 

 2021   

    

 
 
 
Poznámky:  platné VZN – čierna farba 

zrušené VZN – červená farba 
       doplnky k VZN – modrá farba 

  návrh VZN – zelená farba, ešte neschválené 
 

 
 
  
 
Naposledy aktualizované: 14. decembra 2020 


