
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 17/2012 
o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného p riestranstva, za ubytovanie, za 
predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, z a vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta. 
 

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 so 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: 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

§ 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 miestne dane: 

a) daň za psa, 
b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
c) daň za ubytovanie, 
d) daň za predajné automaty, 
e) daň za nevýherné hracie prístroje, 
f)  daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 na území mesta Komárno (ďalej len „mesto“). 
 

§ 2 
Zdaňovacie obdobie 

 
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 písm. a), d) a e) VZN je 

kalendárny rok. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

§ 3 
Daň za psa 

 
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, 

priznanie k dani, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie, spoločné 
ustanovenia a vyrubenie dane je upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom 
poplatku (§ 22 až 24, § 26, § 99a – 99e). 
 

§ 4 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane v jednotlivých častiach mesta je: 

 lokalita daň 

a) 
za psa chovaného v rodinných domoch, iných stavbách a v záhradách, 
nachádzajúcich sa v mestských častiach Čerhát, Ďulov Dvor, Hadovce, 
Harčáš, Kava, Lándor, Malá Iža, Nová Osada, Nová Stráž, Pavel 

3,60 € 

b) 
za psa chovaného v rodinných domoch a v obytných domoch 
a polyfunkčných stavbách s uzavretým dvorom na uliciach podľa prílohy č. 
1.1 

7,30 € 



c) 
za psa chovaného v rodinných domoch a v obytných domoch 
a polyfunkčných stavbách s uzavretým dvorom na uliciach podľa prílohy č. 
1.3 

10,90 € 

d) za psa chovaného v obytných domoch a v polyfunkčných stavbách bez 
uzavretého dvora na celom území mesta Komárno 36,50 € 

 
§ 5 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 
 

Daňovník oznámi vznik a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. 
K čiastkovému priznaniu na zánik daňovej povinnosti daňovník priloží potvrdenie od 
veterinára, alebo ho predloží správcovi dane  podpísané dvoma ďalšími osobami.  
 

§ 6 
Platenie dane  

 
 Ročná daň je splatná v lehote určenej v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 

 
§ 7 

Zníženie dane a oslobodenie od dane 
 
(1) Dôchodcom, ktorí bývajú v obytných domoch bez uzavretého dvora, sa znižuje daň za 

jedného (prvého) psa na 14,60 €. Za každého ďalšieho psa sa vyrubí daň za psa podľa § 
4.  

 
(2) Daňovníkom, ktorí preukážu sterilizáciu psa potvrdením od veterinára, sa sadzba dane 

znižuje o 50%. 
 
(3) Od dane za psa sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia 

preukazu ŤZP. Oslobodenie od dane sa vzťahuje len na jedného (prvého) psa. Za 
každého ďalšieho psa majiteľ platí daň za psa podľa § 4.  
K uplatneniu si oslobodenia od dane daňovník predloží správcovi dane preukaz ŤZP, 
ŤZPS.  

 
(4) Od dane za psa sú oslobodené služobné psy používané podľa osobitných predpisov 

daňovníkov:  
       Finančné riaditeľstvo SR,   
       Policajný zbor SR. 
 

§ 8 
 

Evidenčnú známku psa daňovník obdrží po preukázaní zaplatenia dane správcovi. 
Daňovník oslobodený od dane za psa podľa § 7 ods. 3 známku obdrží po dokladovej 
kontrole evidencie daňových priznaní. 

Podmienky držania psov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 
4/2012. 

 
TRETIA ČASŤ 

 
§ 9 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 

Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti 
a správa dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 30 až 
35). 



§ 10 
Sadzby pod ľa určených kritérií 

 
      (1) Sadzbu za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 10 ods. 2 VZN určí 
mesto v eurách za každý aj začatý m2 a každý začatý deň. 
 
      (2)   Za užívanie verejného priestranstva sa daň stanovuje: 
      
a) v historickom jadre na propagačno–reklamné akcie 0,700 €/m2/ deň, 
b) v historickom jadre mesta na iné účely ako podľa § 10 písm. a), d) a e) VZN  0,400 €/m2/ 

deň, 
c) mimo historického jadra mesta na iné účely ako podľa § 10 písm. d) a e) VZN je  0,350 

€/m2/ deň, 
d) za lunaparky a technicko-zábavné zariadenia 0,100 €/m2/ deň, 
e) za zábavné zariadenia – cirkusy 0,100 €/m2/ deň. Lokalitu umiestnenia cirkusu určuje 

mesto, 
f) za vyhradené parkovacie miesto 0, 400 €/m2/deň, pričom jedno parkovacie miesto je 10 

m2 parkovacej plochy.      
 
     (3) Za trvalé parkovanie vozidla určeného na prepravu osôb ŤZP/ŤZP-S mimo 
stráženého parkoviska (ďalej len „vyhradené parkovacie miesto“) – osobným motorovým 
vozidlom s prevádzkovou hmotnosťou maximálne do 2,5 t (konštruované výlučne na 
prepravu osôb, maximálne sedemmiestne) na verejnom priestranstve v obytných zónach.  
 
a) Na účely tohto odseku sa osobou ŤZP/ŤZP-S rozumie osoba, ktorá je držiteľom preukazu 
ŤZP/ŤZP-S a parkovacieho preukazu, s trvalým pobytom na ulici, kde má byť parkovacie 
miesto vyhradené a je podľa posudku príslušného orgánu (Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny) odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a je odkázaná na používanie 
zdravotníckej pomôcky v oblasti mobility a to elektrického alebo mechanického invalidného 
vozíka, protéz dolných končatín alebo dvoch francúzskych bariel alebo má ťažkú spastickú 
obrnu dolných končatín, mozgovú, mozočkovú a miešnu disfunkciu podmieňujúcu ťažkú 
poruchu chôdze, stav po stuhnutí kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru 
bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou. 
 
b) Mesto Komárno určí jedno vyhradené parkovacie miesto pre jednu bytovú jednotku pre 
daňovníka: 

- fyzická osoba – osoba ŤZP/ŤZP-S, alebo 
- zákonný zástupca osoby ŤZP/TZP-S, pričom držiteľom motorového vozidla je osoba 
ŤZP/ŤZP-S, zákonný zástupca alebo osoba, ktorá žije (trvalý pobyt) v spoločnej 
domácnosti s osobou ŤZP/ŤZP-S. 
 

c)  Sadzba dane: 
- Osoba ŤZP/ŤZP-S dochádzajúca pravidelne (najmenej tri krát do týždňa) do 
zamestnania alebo do školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb je 
0,008 €/m2/deň (0,08 € za deň, 29 € za rok pri 10 m2 parkovacej plochy) 

 
- Osoba ŤZP/ŤZP-S nedochádzajúca pravidelne do zamestnania alebo školy, školského 
zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb je 0,004 €/m2/deň (0,04 € za deň, 15 € za 
rok pri 10 m2 parkovacej plochy). 

 
d)  Splnenie a trvanie podmienok pre vyhradenie parkovacieho miesta pre osoby ŤZP/ŤZP-S 
mesto prehodnotí raz za dva roky u všetkých parkovacích miest vyhradených pre osoby 
ŤZP/ŤZP-S, tak podľa tohto odseku ako aj podľa predchádzajúcich postupov. 
 



e)  V prípade ak budú zistené skutočnosti, pre ktoré daňovník prestal spĺňať podmienky pre 
vyhradenie parkovacieho miesta podľa tohto nariadenia a tieto riadne nenahlásil mestu, 
stráca nárok na vyhradené parkovacie miesto dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula 
doba, za ktorú bola daň zaplatená.“ 
 

§ 11 
Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami a osobit né spôsoby ich užívania 

 
(1) Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve mesta: cesty, miestne komunikácie, námestia, chodník, parky, trhoviská a 
všetky ďalšie verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným 
priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa 
osobitného zákona. 

 
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky 
a trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska1.   

 
§ 12 

Náležitosti  a lehoty oznamovacej povinnosti  
 
(1) Osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 11 ods. 2 VZN je podmienené 

osobitným povolením správcu dane. Daňovník je povinný písomne požiadať správcu 
dane o súhlas k osobitnému užívaniu verejného priestranstva na predpísanom tlačive 
(Príloha č. 2, 3). Daňovník v žiadosti uvedie požadované obdobie, v ktorom bude užívať 
verejné priestranstvo, účel užívania, veľkosť plochy. Správca nie je povinný žiadosti 
vyhovieť. 

 
(2) Po ukončení osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 11 ods. 2 VZN je 

daňovník povinný dať verejné priestranstvo do pôvodného stavu a túto skutočnosť 
oznámiť správcovi dane. 

 
§ 13  

 Platenie dane  
 

Daň vyrubí správca dane rozhodnutím. Vyrubená daň za užívanie verejného 
priestranstva je splatná  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia. 
 

§ 14  
Oslobodenie od dane a zníženia dane 

 
(1) Daň sa neplatí za osobitné užívanie verejného priestranstva: 

a) na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného 
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 
Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie 
služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné 
povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.  

b) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 24 hodín od jej založenia a 
verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.  

c) pri rekonštrukcii fasády v historickej časti mesta na dobu 3 mesiacov prestavby. 
d) pred kvetinárstvami, ak majiteľ kvetinárstva umiestni pred prevádzkou: kvety, 

kvetináče, vence, vždy zelené rastliny, 

                                                
1 § 30 zákona č. 582/2004 Z. z.  



e) pre účely letnej terasy. 
  
(2)  Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 
 

§ 15 
Splatnos ť a platenie dane v splátkach 

 
Daň podľa § 10 VZN je splatná prevodom alebo v hotovosti v pokladni Mestského 

úradu Komárno (ďalej len „MsÚ“): 
a) jednorázovo pred začatím užívania verejného priestranstva naraz za celé obdobie, 
b) mesačnými splátkami pri dobe užívania verejného priestranstva viac ako 3 mesiace,  

pričom spôsob a termín splátok určí správca dane pri udelení súhlasu na užívanie 
verejného priestranstva.  

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

 
§ 16 

Daň za ubytovanie    
 

 
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, sadzba dane, vyberanie dane 

a správa dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 37 až 
43). 
 

§ 17 
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platite ľa dane 

 
Vznik daňovej povinnosti daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane  

uvedením identifikačných údajov podľa § 19 VZN na predpísanom tlačive (Príloha č. 4) 
mesačne. 
 

§ 18 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je  0,55 eur za  osobu a prenocovanie. 

 
§ 19 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na ú čely dane 
 
(1) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb a je povinný spracovať 

výkaz za mesačné obdobie dozadu, ktorý obsahuje počet ubytovaných osôb, počet 
a označenie dní prenocovania a výpočet dane.  

 
(2) Daňovník je povinný v poznámkach k výkazu uviesť skutočnosti dôležité pre určenie 

výšky dane, resp. pre oslobodenie od dane. 
 
(3) Daňovník je povinný odovzdať výkaz s výpočtom dane pri zaplatení dane za ubytovanie 

na oddelení územného plánu a architektúry mestského úradu. 
 

§ 20 
Platenie dane  

 
Daňovník je povinný sám daň vypočítať a zaplatiť. 

 
 



§ 21 
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

 
Zaplatenie dane potvrdzuje príjmový doklad vystavený správcom dane alebo výpis 

z účtu daňovníka s náležitosťami v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 

§ 22 
Spôsob odvodu dane mestu 

 
(1) Daň je splatná naraz za mesačné obdobie dozadu, prevodom alebo v hotovosti do 

pokladne na MsÚ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.  
 
(2) Daňovník v lehote podľa § 22 ods. 1 VZN je povinný preukázať správcovi dane 

zaplatenie dane v zmysle § 21 VZN.  
 

§ 23 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
(1) Daň sa neplatí za osobu nevidomú, bezvládnu, za držiteľa preukazu občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu a za osobu do 18 rokov veku. 

  
(2) Oslobodenie od dane daňovník dane uplatní pri výpočte dane a uvedie v poznámkach 

k výkazu podľa § 19 ods. 1 a 2 VZN. 
 
(3) Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 
 

PIATA ČASŤ 
 

§ 24 
Daň za predajné automaty 

 
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane,  vznik a zánik daňovej povinnosti, 

priznanie k dani, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie, spoločné 
ustanovenia a vyrubenie dane je upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom 
poplatku (§ 44 až 51, § 99a – 99h). 
 

§ 25 
Sadzby dane pod ľa určených kritérií 

 
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 

a) za automat umiestnený v budove         100, 00 eur 
b) za automat umiestnený na voľnom priestranstve     166,00 eur. 

 
§ 26 

Platenie dane  
 

Ročná daň je splatná v lehote určenej v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.  
 

§ 27 
Rozsah a spôsob vedenie preukaznej evidencie na ú čely dane 

 
Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu predajných automatov, ktorá 

obsahuje zoznam predajných automatov, uvedením identifikačných údajov automatu, dátum 
uvedenia do prevádzky a následne dátum skončenia prevádzky.  



§ 28 
Spôsob identifikácie  predajných automatov 

 
Daňovník (prevádzkovateľ) je povinný predajný automat označiť štítkom uvedením 

nasledovných údajov : 
1. Výrobné číslo automatu, 
2. Výrobca automatu, 
3. Typ automatu, 
4. Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, IČO, telefónne číslo. 
5. Dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 
 

§ 29 
Náležitosti priznania k dani za predajné automaty 

 
K priznaniu k dani je daňovník povinný:  

a) pripojiť výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra 
prevádzkovateľa,  

b) pripojiť osvedčenie predajného automatu,  
c) uviesť skutočnosti dôležité pre určenie výšky, resp. oslobodenie od dane. 

 
§ 30 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 
(1 ) Od dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty vydávajúce: 

a) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, 
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb. 

 
(2 ) Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 

 
§ 31 

Platenie dane 
 

Daň je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia. 
 

ŠIESTA ČASŤ 
 

§ 32 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
 Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane,  vznik a zánik daňovej povinnosti, 

priznanie k dani, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie, spoločné 
ustanovenia a vyrubenie dane je upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom 
poplatku (§ 52 až 59, § 99a – 99h). 
 

§ 33 
Sadzby  dane pod ľa určených kritérií 

 
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je: 

a) za nevýherný hrací prístroj, ktorý umožňuje prístup k internetu, 
      elektronický prístroj na počítačové hry       55,00 eur, 
b) za iný elektronický hrací prístroj ako je uvedený v písm. a)    220,00 eur, 
c) za mechanický hrací prístroj        110,00 eur. 

 
 
 



§  34 
Platenie dane 

 
Ročná daň je splatná v lehote určenej v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 

 
§ 35 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na ú čely dane  
 

Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu nevýherných hracích prístrojov, ktorá 
obsahuje zoznam predajných automatov, uvedením identifikačných údajov prístroju, dátum 
uvedenia do prevádzky a následne dátum skončenia prevádzky.  

 
§ 36 

Náležitosti priznania k dani za nevýherné hracie pr ístroje 
 

K priznania k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný pripojiť, resp. 
uviesť:  

a) výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra prevádzkovateľa, 
b) osvedčenie hracieho prístroja,  
c) skutočnosti dôležité pre určenie výšky dane. 

 
§ 37 

Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov   
 

Daňovník ( prevádzkovateľ ) je povinný hrací prístroj označiť štítkom uvedením 
nasledovných údajov: 
1. Výrobné číslo hracieho prístroja, 
2. Typ hracieho prístroja 
3. Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, IČO, telefónne číslo, 
4. Dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania 
 

§  38 
Oslobodenie od dane a  zníženie dane 

 
(1) Na nevýherné hracie prístroje  správca dane oslobodenie od dane neposkytuje. 
 
(2 ) Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 
 

§ 39 
Platenie dane  

 
Ročná daň je splatná v lehote určenej v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. 

 
 

SIEDMA ČASŤ 
 

§ 40  
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historic kej časti mesta 

 
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti 

a správa dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 60 až 62, 
§ 64, § 65). 

 
 

 



§ 41  
Vymedzenie historickej časti mesta 

 
Historická časť mesta zahŕňa: Námestie generála Klapku, časť Jókaiho ulice od 

objektu číslo 16 po Námestie generála Klapku, Župná ulica  od Námestia M. R. Štefánika po 
Námestie generála Klapku, Palatínova ulica  od Lehárovej ulice po Námestie generála 
Klapku, Dunajská ulica, Školská ulica, Valchovnícka ulica, Nádvorie Európy. 

 
§ 42  

Sadzby dane pod ľa určených kritérií 
 

Sadzba dane sa určí za motorové vozidlo za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 
v historickej časti mesta, mimo priestorov vyhradených na dočasné parkovanie: 
a) za vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia v historickej časti mesta majú sídlo, 
je   8,00 eur/deň/ motorové vozidlo 
b) za vozidlá taxislužby, vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, 
údržbárske, komunálne a podobné služby je 11,00 eur/deň/ motorové vozidlo. 
  

§ 43  
Spôsob vyberania dane  

  
Daň vyrubí správca dane rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia2. 
 

§ 44 
Podrobnosti, náležitosti  a lehota  oznamovacej pov innosti  

 
 Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej 
časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, 
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive (Príloha č. 5). 

 
§ 45 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

(1) Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta sa nevzťahuje na: 
a) vozidlá s označením O1, t.j. vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko 

pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu,  
b) vozidlá s označením O3, t.j. vozidlá lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,  
c) vozidlá, ktorých vodiči prípadne prevádzkovatelia majú v historickej časti mesta  

bydlisko alebo garáž, alebo možnosť parkovania na pozemku vo svojom vlastníctve 
alebo na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku mimo verejného 
priestranstva, 

d) vozidlá polície, 
e) vozidlá požiarnej ochrany. 
 

(2) Od dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta sú oslobodené   
motorové vozidlá dopravnej obsluhy a zásobovania v čase od 500 do 1000 hod., od 1700 
do 1800 hod., a to len na dobu nevyhnutnú. 

 
(3 ) Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 
 
 
 

                                                
2 § 64a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z 



§ 46 
Splátky dane a lehota splatností splátok dane 

 
Správca dane vyberá daň jednorázovo v hotovosti v pokladni Mestského úradu 

Komárno (ďalej len „MsÚ ) alebo prevodom na účet mesta. 
 
 

ÔSMA ČASŤ 
 

§ 47 
Spolo čné ustanovenia 

 
  Otázky správy miestnych daní, podmienky zavedenia, zrušenia, zmeny sadzby dane 
a určenie podmienok dane, rozpočtové určenie miestnych daní, zaokrúhľovanie, konanie vo 
veciach miestnych daní, 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.  
  

§ 48 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 13. decembra 2012 
 
(2) 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. 

 
(3) Zrušuje sa VZN č. 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
 
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. 

 
 

 
                                                                           MUDr. Anton Marek 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa:  
Zvesené dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha:  1.1:   Ročná  sadzba dane za psa v eurách v mestských častiach:  Alžbetin  
ostrov,  Letecké pole,  Robotnícka štvr ť  

 abecedný zoznam ulíc rodinný dom obytný dom 

Alžbetin ostrov 7,30   
Apalská ul. 7,30   
Baštová ul. 7,30   
Bažantia ul. 7,30   
Bernolákova ul. 7,30   
Bočná ul. 7,30   
Bottova ul. 7,30   
Bratislavská cesta 7,30   
Čajakova ul. 7,30   
Dolná ul. 7,30   
Druhá priečna ul. 7,30   
Fialková ul. 7,30   
Hadovská cesta 7,30   
Handlovská ul. 7,30   
Hríbová ul. 7,30   
Hrušková ul. 7,30   
Javorová ul. 7,30   
Konvalínková ul. 7,30   
Kováčska ul. 7,30   
Krivá ul. 7,30   
Krymská ul. 7,30   
Kvetná ul. 7,30   
Ľaliová ul. 7,30   
Lesná ul. 7,30   
Lipová ul. 7,30   
Listová ul. 7,30   
Malodunajská cesta 7,30   
Malodunajské nábr. 7,30   
Murgašova ul. 7,30   
Muškátová 7,30   
Nezábudková ul. 7,30   
Nitrianska ul. 7,30   
Nová ul. 7,30   
Okružná cesta 7,30 36,50 
Orgovánová ul. 7,30   
Platanová alej 7,30 36,50 
Pokojná ul. 7,30   
Poľovnícka ul. 7,30   
Požiarnická ul. 7,30   
Prievidzská ul. 7,30   



Prowázekova ul. 7,30   
Prvá priečna ul. 7,30   
Robotnícka ul. 7,30   
Rovná ul. 7,30   
Rožná ul. 7,30   
Ružová ul. 7,30   
Selyeho ul. 7,30 36,50 
Skalná ul. 7,30   
Slnečné nám. 7,30   
Stredná ul. 7,30   
Šípková ul. 7,30   
Tajovského ul. 7,30   
Tesárska ul. 7,30   
Tichá ul. 7,30   
Topoľčianska ul. 7,30   
Topoľová ul. 7,30 36,50 
Ul. 29. augusta 7,30 36,50 
Ul. Á. Jedlika 7,30   
Ul. B. Němcovej 7,30   
Ul. G. Czuczora 7,30   
Ul. gen. Klapku 7,30 36,50 
Ul. Gy. Alapyho 7,30   
Ul. Gy. Berecza 7,30   
Ul. holubárov 7,30   
Ul. I. Kultsára 7,30   
Ul. J. Baranyaiho 7,30   
Ul. J. Péczeliho 7,30   
Ul. J. Szinnyeiho 7,30   
Ul. J. Tubu 7,30  

Ul. K. Nagya 7,30 36,50 
Ul. Komáromi Kacza 7,30   
Ul. M. Staudta 7,30   
Ul. M. Urbana 7,30   
Ul. Mateja Bela 7,30   
Ul. pri Panoráme 7,30   
Ul. roľníckej školy 7,30 36,50 
Ul. S. Takátsa 7,30   
Ul. slobody 7,30 36,50 
Ul. Tolstého 7,30   
Ul. víťazstva 7,30   
Úzka ul. 7,30   
Veľkodunajská cesta 7,30   
Veľkodunajské nábr. 7,30   



Vŕbová 7,30   
Zlievarenská ul. 7,30 36,50 
Zvolenská ul. 7,30   
 
Príloha   1.2:   Ročná sadzba dane za  psa v eurách v prímestskej časti 

abecedný zoznam   

Agátová ul., Nová Stráž 3,60 

Čerhát 3,60 
Darányiho ul., Nová Stráž 3,60 
Dlhá ul.,  Nová Stráž 3,60 
Dunajský rad,  Nová Stráž 3,60 
Farkas csárda, Nová Osada 3,60 
Hadovce 3,60 
Harčáš 3,60 
Hlavná ul., Nová Stráž 3,60 
Hlavná ul., Ďulov Dvor 3,60 
Jarabínková ul., Nová Stráž 3,60 
Jázminová ul., Nová Stráž 3,60 
Kolož 3,60 
Kostolná ul.,  Nová Stráž 3,60 
Krížna ul., Nová Stráž 3,60 
Lándor 3,60 
Levanduľová ul., Nová Stráž 3,60 
Malá Iža 3,60 
Nárcisová ul., Nová Stráž 3,60 
Novozámocká cesta 3,60 
Obchodná ul., Nová Stráž 3,60 
Pavel 3,60 
Piesočný hon, Nová Stráž 3,60 
Podzáhradná ul., Nová Stráž 3,60 
Prvá ul., Ďulov Dvor 3,60 
Slnečnicová ul., Nová Stráž 3,60 
Smrečinová ul., Nová Stráž 3,60 
Snežienková ul., Nová Stráž 3,60 
Strážna ul., Nová Stráž 3,60 
Stredná ul., Ďulov Dvor 3,60 
Súbežná ul., Ďulov Dvor 3,60 
Šalviová ul., Nová Stráž 3,60 
Školská ul., Nová Stráž 3,60 
Tulipánová ul., Nová Stráž 3,60 
Ul. K. Harmosa, Nová Stráž 3,60 
Ul. Móra Krausza, Nová Stráž 3,60 
Ul. pri železnici, Ďulov Dvor 3,60 



Ul. vážskeho brehu, Kava 3,60 
Ul. vtáčej záhrady, Nová Stráž 3,60 
Ul. záhradkárov, Kava 3,60 
Vadaš 3,60 
Včelárska ul., Nová Stráž 3,60 
Vnútorná ul., Nová Stráž 3,60 
Zámočnícka ul., Nová  Stráž 3,60 
 
Príloha č. 1.3:     Ročná sadzba dane za psa v eurách v centre mesta:  

abecedný zoznam ulíc rodinný dom obytný dom 

      

Beöthyho ul. 10,90   
Bubnová ul. 10,90 36,50 
Cintorínsky rad 10,90 36,50 
Csokonaiho ul. 10,90   
Česká ul. 10,90 36,50 
Damjanichova ul. 10,90 36,50 
Družstevná ul. 10,90 36,50 
Dunajská ul. 10,90   
Dunajské nábrežie 10,90 36,50 
Dvorská ul. 10,90 36,50 
Elektrárenská cesta 10,90 uzatv. dvor 
Eötvösova ul. 10,90 36,50 
Gazdovská ul. 10,90 36,50 
Gombaiho ul. 10,90   
Gútsky rad 10,90   
Hlboká ul. 10,90 36,50 
Hradná ul. 10,90 36,50 
Hrnčiarska ul. 10,90 36,50 
Hviezdna ul. 10,90 36,50 
Hviezdoslavova ul. 10,90 36,50 
Jazerná ul. 10,90 36,50 
Jókaiho ul. 10,90 uzatv. dvor 
Kapitánova ul. 10,90 36,50 
Klinčeková ul. 10,90 36,50 
Klobučnícka ul. 10,90   
Komárňanská ul. 10,90   
Komenského ul. 10,90 36,50 
Košická ul. 10,90 36,50 
Krátka ul. 10,90   
Kúpeľná ul. 10,90 36,50 
Lehárova ul. 10,90 dvor 
Letná ul. 10,90 blok - dvor 



Lodná ul. 10,90 36,50 
Lúčová ul. 10,90   
Majstrovská ul. 10,90 36,50 
Malá jarková ul. 10,90 36,50 
Mederčská ul. 10,90 36,50 
Mesačná ul. 10,90   
Meštianska ul. 10,90 36,50 
Nám. gen. Klapku 10,90   
Nám. Kossutha 10,90 36,50 
Nám. M. R. Štefánika 10,90 dvor 
Nám. sv. Rozálie 10,90   
Orechový rad 10,90   
Palatínova ul. 10,90 36,50 
Parná ul. 10,90   
Pávia ul. 10,90 36,50 
Petöfiho ul. 10,90 36,50 
Pevnostný rad 10,90   
Plynárenská ul. 10,90   
Potočná ul. 10,90   
Považská ul. 10,90 36,50 
Priemyselná ul. 10,90   
Rákócziho ul. 10,90 36,50 
Rozmarínová ul. 10,90 36,50 
Rybárska ul. 10,90   
Senný trh 10,90   
Slnečná ul. 10,90   
Staničná ul. 10,90 36,50 
Sústružnícka ul. 10,90 36,50 
Svätojánska ul. 10,90 36,50 
Svätoondrejská ul. 10,90 36,50 
Špitálska ul. 10,90 36,50 
Športová ul. 10,90   
Štúrova ul. 10,90   
Tabaková ul. 10,90   
Trstinová ul. 10,90   
Tržničné nám. 10,90   
Ul. biskupa Királya 10,90 36,50 
Ul. budovateľská 10,90 36,50 
Ul. E. B. Lukáča 10,90 36,50 
Ul. františkánov 10,90 36,50 
Ul. I. Madácha 10,90 36,50 
Ul. J. Husa 10,90   
Ul. K. Thalyho 10,90   



Ul. M. Csáka 10,90   
Ul. mieru 10,90 36,50 
Ul. mládeže 10,90 36,50 
Ul. odborárov 10,90 36,50 
Ul. pohraničná 10,90 dvor 
Ul. práce 10,90 dvor 
Ul. priateľstva 10,90 36,50 
Ul. R. Seressa 10,90 36,50 
Ul. stavbárov 10,90 36,50 
Ul. zlatého muža 10,90   
Ulička 10,90   
Valchovnícka ul. 10,90   
Veľká jarková ul. 10,90 36,50  dvor 
Veľký rad 10,90 dvor 
Vnútorná okružná 10,90 36,50 
Vodná ul. 10,90 36,50 
Vozová ul. 10,90 36,50 
Záhradnícka ul. 10,90 dvor 
Zámoryho ul. 10,90   
Zimná ul. 10,90 36,50 
Zváračská ul. 10,90 36,50 
Železničná ul. 10,90 36,50 
Župná ul. 10,90   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 

 
 
Mesto Komárno 
Oddelenie územného plánu a architektúry MsÚ 
Pevnostný rad 3 
945 01   Komárno 

 
 
 
Vec :   Oznámenie  zámeru osobitného užívania verej ného priestranstva 
 
 

Meno a priezvisko /názov : 
               

 

Adresa trvalého pobytu/sídlo: 
 

                                                                     

Rodné číslo /IČO: 
 

 

Miesto užívania verejného 
priestranstva: 
 

 
 

 
 

Doba užívania: 
 

od                                  do 

Plocha užívania  m2 : 
 

  

Dôvod - účel užívania: 
 

  

 
 
V Komárne dňa 
 

               ____________________ 
                                                                          
                                                   podpis daňovníka 
 
 
 
 
Príloha: 
1. Situačný plán      
2. Výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského  registra  
 
 
 
 



Príloha č. 3 
 
 
 
Mesto Komárno 
Oddelenie územného plánu a architektúry  MsÚ 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
 
 
Vec:   Oznámenie  zámeru trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 
 
 
Meno a priezvisko / Názov  

 
Adresa trvalého pobytu / Sídlo  

 
Rodné číslo / IČO:  

 
ŠPZ motorového vozidla  

 
Počet vyhradených miest  

 
Obdobie trvalého parkovania 
 

od                                          do 

Kontaktné telefónne číslo 
 

 

 
 
 
Poznámka: 
 
 
 
V Komárne dňa                                                     .......................................................... 
                                                                                         podpis daňovníka 
 
 
 
 
Príloha : 
Situačný výkres  



Príloha č. 4 
 
 
 
Mesto Komárno 
Oddelenie územného plánu a architektúry MsÚ 
Pevnostný rad 3 
945 01   Komárno 
 
 
 
Vec: Výkaz dane za ubytovanie 
 
 
Prevádzkovateľ  

Názov a sídlo prevádzky: 
 

 

IČO :  

Výkaz za mesiac :  

Počet ubytovaných osôb :  

Počet prenocovaných dní :  

Výpočet dane :  

Počet ubytovaných osôb  
s uplatnením oslobodenia od dane: 

 

 
 
V Komárne dňa ........................ 
 
 
 
 
 
 _____________________________ 
 podpis a pečiatka 
 
 
 
Príloha : 
1. Výpis z obchodného registra  
2. Prevádzkové povolenie 
3. Potvrdenie k oslobodeniu od dane (kópia preukazov ŤZP) 



Príloha č. 5 
 
 
 
Mesto Komárno 
Oddelenie územného plánu a architektúry 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
 
 
Vec:    Oznámenie k dani za vjazd a zotrvanie motor ového vozidla v historickej časti 

mesta 
 
 
Meno a priezvisko / Názov  

 
Adresa trvalého pobytu / Sídlo  

 
Rodné číslo / IČO:  

 
ŠPZ motorového vozidla  

 
Doba zotrvania motorového 
vozidla v historickej časti mesta 

od                                           do 

 
 
Poznámka: 
 
 
 
V Komárne dňa                

                                       .......................................................... 
                                                                                                   podpis daňovníka 
 
 
 
 
 
 
Príloha : 
Technický preukaz motorového vozidla 


