
Príloha č. 2 k VZN č. 8/2020 

Oznámenie zámeru vojsť do historickej časti mesta Komárno v zmysle VZN č. 8/2020 

dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

Oznamovateľ: 

Meno a priezvisko/obchodné meno*:.......................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Trvalý pobyt/sídlo a IČO* ........................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Telefónne číslo .......................................... e-mail ………………………………………………… 

Zodpovedný zástupca firmy (meno a priezvisko, titul) .................................................................. 

Telefónne číslo .......................................... e-mail ................................................................... 

Termín vjazdu, resp. potvrdenia (deň*, týždeň*, mesiac*, rok*) 

................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Odôvodnenie žiadosti  

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Druh vozidla , evidenčné číslo  ...............................................  tonáž: do  3,5 t 

            ............................................. 

       ............................................... 

 

V ............................. dňa ............................. 

               ............................................. 

         podpis oznamovateľa 

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno 

priezvisko,  funkcia a podpis oprávnenej 

osoby) 

 

* nevhodné prečiarknite 

 



Mestský úrad Komárno 

Majetkovo-právny odbor 

Nám. gen. Klapku 1 

945 01 Komárno 

 

[1]
 vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č.40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta 

(FO) 

Meno a priezvisko fyzickej osoby (žiadateľ):       

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:       

Rodné číslo fyzickej osoby:       

Číslo telefónu/e-mail:       

Č.OP:       

Evidenčné číslo motorového vozidla:       

Celková hmotnosť motorového vozidla podľa technického preukazu:       

Účel vjazdu do historickej časti:       

(podľa § 6 VZN č. 8/2020) 

Miesto zastavenia v historickej časti:       

Miesto parkovania v historickej časti:       

Počet dní vjazdu:       od:       do:       

Prílohy:       

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v ohlásení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov 

nepravdivého alebo neúplného oznámenia. 

V Komárne, dňa:                                               ................................................ 

                                                                                                                     podpis a pečiatka daňovníka 

                                                                                                 

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov 
predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania. 
Beriem na vedomie spracovanie mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v informačnom 

systéme Mestského úradu Komárno, pre účely miestnej dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti na 

území mesta Komárno. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon.  Som si vedomý/á, že takto 

poskytnutý súhlas som oprávnený/á  písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných 

údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé.  

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (číslo telefónu, email)
1
 

 

............................................................. 

                                                                                                                                      podpis  

 

 



Sadzby dane pre vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
(podľa § 6 VZN č. 8/2020) 

 

a) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti 

alebo nájomným vzťahom k nehnuteľnosti vo vymedzenej historickej časti mesta, 

po predložení preukazu totožnosti, listu vlastníctva, osvedčenia o evidencii vozidla 

s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, dokladu preukazujúceho vzťah k vozidlu 

a zaplatení dane 0,028 euro za každý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla 

v historickej časti mesta. Oprávnenie sa vydáva fyzickej osobe len pre jedno 

motorové vozidlo, ktorého je držiteľom, s výnimkou prípadov podľa písm. b), 

 

b) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom, vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti alebo 

nájomným vzťahom k nehnuteľnosti vo vymedzenej  historickej časti mesta po 

predložení preukazu totožnosti alebo listu vlastníctva, osvedčenia o evidencii 

vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dokladu preukazujúceho vzťah k vozidlu 

a preukázaní možnosti parkovať vozidlo v garáži alebo dvornom priestore mimo 

verejného priestranstva (listom vlastníctva, nájomnou zmluvou, súhlasom vlastníka 

a pod.) a zaplatení paušálnej sumy 0,028 euro za každý deň vjazdu a zotrvania 

motorového vozidla v historickej časti mesta. Oprávnenie sa vydáva pre jedno 

motorové vozidlo na jedno parkovacie miesto. 

 

c) pre fyzickú osobu s potvrdením matričného úradu alebo farského úradu 

o sobášnom obrade alebo o termíne krstu (najviac pre dve vozidlá na jeden obrad 

s možnosťou státia na nevyhnutne potrebný čas) po predložení osvedčenia 

o evidencii motorového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t určeného na 

prepravu cestujúcich a zaplatení dane 10 eur na deň vjazdu a zotrvania 

motorového vozidla v historickej časti mesta a vozidlo. 

 

d) pre prevádzkovateľa vyhliadkového motorového vozidla po predložení preukazu 

totožnosti, výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra 

a osvedčenia o vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a zaplatení dane paušálnej 

sumy 0,28 euro za každý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej 

časti mesta. 

 

e) pre fyzickú alebo právnickú osobu prevádzkujúcu ubytovacie zariadenie vo 

vymedzenej  historickej časti mesta, ktorá má v historickej časti mesta k dispozícii 

parkovacie plochy mimo verejného priestranstva a možnosť parkovania na 

vlastnom parkovisku, resp. na ploche, ku ktorej má právo užívania po predložení 

preukazu totožnosti, výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra, 

listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy (dokladu preukazujúceho vzťah 

k ubytovaciemu zariadeniu a k parkovacím plochám) a zaplatení dane paušálnej 

sumy 0,028 euro za každý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla 

v historickej časti mesta. 

 


