Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 28/2003
o miestnych poplatkoch
Mestské zastupiteľstvo v Komárne sa podľa § 6 a § 11 ods.3 písm. g) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 15 zákona
SNR č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Mesto Komárno ako správca poplatku (ďalej len „správca poplatku“) vyberá na
spravovanom území, ktorým je celé územie mesta, tieto miestne poplatky (ďalej len „poplatky“):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

poplatok za užívanie verejného priestranstva,
poplatok za užívanie bytu alebo jej časti na iné účely, ako na bývanie,
poplatok za psa,
poplatok zo vstupného,
poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
poplatok za vjazd motorových vozidiel do historických častí miest,
poplatok z reklamy,
poplatok za zábavné hracie prístroje,
poplatok za predajné automaty,
poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
§2
Poplatok za užívanie verejného priestranstva

(1) Poplatok za užívanie verejného priestranstva v meste sa platí za osobitné užívanie
verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenia skládky
vrátane kontajnerov, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné
parkovanie vozidla na vyhradenom priestore. Parkovanie nákladných vozidiel na verejnom
priestranstve mesta je povolené len na dobu nevyhnutnú, a to na naloženie a vyloženie
nákladu. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá
právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom na tom istom mieste po
dobu dlhšiu ako tri mesiace.
(2) Za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore sa rozumie parkovanie vozidla
v zóne s plateným parkovaním, ktorá zahŕňa ulice: Dunajské nábrežie, Pevnostný rad, časť
Elektrárenskej cesty, Vnútorná okružná, Rákócziho ulica, Záhradnícka ulica, Svätoondrejská
ulica, Lehárova ulica, Dunajská ulica, Valchovnícka ulica, Letná ulica, Ulica františkánov,
Palatínova ulica, Jókaiho ulica, Ulica K. Thalyho, Kapitánova ulica, Ulica pohraničná,
Kúpeľná ulica, Námestie Kossútha, (ďalej len „zóna“).Vstup do zóny a jej koniec je
označený zvislými značkami D 48a a 48b s dodatkovou tabuľou „Platené parkovanie“
pracovné dni 7,00 – 18,00 hod. v sobotu 7,00 – 14,00 hod. V zóne môže stáť vozidlo len na:
a) verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou označených zvislou dopravnou
značkou D 11a a vodorovným značením V 10a až V 10c a ostatných parkoviskách
s organizovanou prevádzkou označených zvislou dopravnou značkou D 11a až D 11g
„Parkovisko“ a vodorovným značením V 10a až V 10d.
b) vyhradených parkoviskách označených zvislou dopravnou značkou D 12 a vodorovným
značením V 10a až V 10d.

(3) Poplatok sa neplatí:
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
Poplatok 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 môže MsÚ odpustiť platenie poplatku na
dobu 3 mesiacov prestavby, po odsúhlasení spôsobu rekonštrukcie spoločným
stavebným úradom.
d) poplatok sa neplatí za užívanie verejného priestranstva pred kvetinárstvami, ak majiteľ
kvetinárstva umiestni pred prevádzkou: kvety, kvetináče, vence, vždy zelené rastliny.
(4) Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia je cesta, miestna komunikácia, námestie,
chodník, trhovisko a všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto
osoby právo hospodárenia.
(5) Poplatok platia právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely
uvedené v ods. (1).
(6) Sadzby poplatku sú nasledovné:
a) za užívanie verejného priestranstva 10,- Sk/ za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný
deň,
b) prenosné garáže - za mesiac 250,- Sk
– neplatia zdravotne postihnutí ľudia, ktorí vlastnia preukaz ZŤP, ZŤP/S a ŤP;
– u dôchodcov nad 70 rokov sa sadzba poplatku znižuje o 50 %;
c) vyhradené parkovanie 1000,- Sk za mesiac;
d) dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore
- za jedno parkovacie miesto 10,-Sk/ hod.
- za ročnú parkovaciu kartu 1.200,-Sk.
(7) Poplatník je povinný písomne požiadať správcu poplatku o súhlas k užívaniu verejného
priestranstva 15 dní vopred na predpísanom tlačive. Poplatník v žiadosti uvedie požadované
obdobie, v ktorom bude užívať verejné priestranstvo. Správca nie je povinný vyhovieť
žiadosti v plnom rozsahu, čo sa týka obdobia a veľkosti plochy.
(8) Poplatková povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva.
(9) Poplatková povinnosť pri dočasnom parkovaní vozidla na vyhradenom priestore vzniká
zastavením vozidla na dočasnom parkovisku a končí uvoľnením parkovacieho priestoru. Pri
vzniku poplatkovej povinnosti obdrží poplatník od povereného pracovníka parkovací lístok
s vyznačením presného dátumu a presného času – hodiny a minúty odstavenia vozidla na
dočasnom parkovisku. Pre poplatníka s ročnou parkovacou kartou platnou v zóne, je
dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore počas trvania platnosti parkovacej
karty časovo neobmedzené.
(10)

Poplatník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanoveného resp. už zaplateného poplatku.

(11)

Po ukončení užívania verejného priestranstva je poplatník povinný dať verejné
priestranstvo do pôvodného stavu a túto skutočnosť oznámiť správcovi poplatku.
Poplatková povinnosť zaniká dňom splnenia týchto povinností.

(12)

Správca poplatku vyrubí poplatok podľa ods. (6) písm. b) a c) platobným výmerom.

(13)

Splatnosť poplatku je:
podľa ods. (6) písm. a)
- jednorázovo v hotovosti do pokladne MsÚ pred začatím užívania verejného
priestranstva naraz za celé obdobie,
- splátkami, mesačnými alebo ročnými, pri dobe užívania verejného priestranstva viac
ako 15 dní, pričom spôsob a termín splátok určí správca poplatku pri ohlasovaní
vzniku poplatkovej povinnosti poplatníkom. Platitelia poplatku, ktorí neobdržia
platobný výmer do 31.3. príslušného roka, sú povinní prihlásiť sa do 30.4.
príslušného roka na mestský úrad za účelom určenia výšky poplatku.
podľa ods. 6 písm. b), c)
- v lehote stanovenej platobným výmerom
podľa ods. 6 písm. d)
- jednorázovo v hotovosti pracovníkovi, ktorý sa preukáže služobným preukazom
a ktorý je poverený správcom poplatku alebo právnickou osobou, ktorá je zriadená
správcom poplatku (MPCR).
Poplatok sa platí po ukončení dočasného parkovania vozidla na vyhradenom priestore
podľa dĺžky trvania parkovania. Pri kúpe ročnej parkovacej karty jednorázovo v hotovosti
do pokladne mestského úradu (MPCR), kde poplatník zároveň obdrží parkovaciu kartu.

(14)

Dodržiavanie povinnosti podľa § 2 vykonávajú pracovníci mestskej polície a pracovníci
poverení mestom Komárno, ktorí sa preukážu príslušným preukazom.
§3
Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie

(1) Poplatok za užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie platí užívateľ bytu,
ktorý užíva byt na iné účely ako na bývanie.
(2) Sadzba poplatku je ročne päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt, sadzba poplatku
za užívanie časti bytu je ročne päťnásobok ročnej úhrady za m2 podlahovej plochy takto
užívanej časti bytu bez náhrady za služby spojené s užívaním bytu.
(3) Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely ako
na bývanie a za každý i neúplný m2 užívanej podlahovej plochy.
(4) Poplatník je povinný ohlásiť do 15 dní vznik a zánik poplatkovej povinnosti alebo zmenu
skutočností potrebných pre správne určenie a vyrubenie poplatku, na predpísanom tlačive,
ktoré poplatník obdrží od správcu poplatku.
(5) Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom. Poplatok je splatný najneskôr v
lehote stanovenej platobným výmerom.
§4
Poplatok za psa
(1) Poplatok za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa (ďalej len
„poplatník“). U vlastníkov psov mladších ako 18 rokov je platiteľom poplatku ich zákonný
zástupca.
(2) Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu nevidomá
osoba, dôchodca s príjmami na hranici životného minima, bezvládna osoba a držiteľ
preukazu ZŤP/S a ZŤP.
(3) Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

(4) Sadzba poplatku ročne za 1 psa je:
a) Chovaného v rodinných domoch, záhradách a iných stavbách,
nachádzajúcich sa v - Kava, Hadovce, Lándor, Ďulov Dvor, Harčáš,
Malá Iža, Kysučka, Nová Osada, Nová Stráž
Za druhého a každého ďalšieho psa

b) Chovaného v rodinných domoch a obytných domoch s uzavretým
dvorom nachádzajúcich sa v - Robotnícka štvrť, Alžbetin ostrov,
Letecké pole
za druhého a každého ďalšieho psa

100,- Sk
200,- Sk

200,- Sk
400,- Sk

c) Chovaného v rodinných domoch na ostatnom území mesta Komárno 300,- Sk
za druhého a každého ďalšieho psa

d) Chovaného v obytných domoch bez uzavretého dvora na celom
území mesta Komárno
za druhého a každého ďalšieho psa

600,- Sk

1.000,- Sk
2000,- Sk

Dôchodcom nad 70 rokov za druhého a každého ďalšieho psa sa sadzba poplatku znižuje o
30 %.
(5) Dôchodcom, ktorí bývajú v obytných domoch bez uzavretého dvora, sa znižuje poplatok za
každého psa na 400,- Sk (v súlade s ust. § 16 zákona).
(6) Na poplatníkov - dôchodcov, bývajúcich v rodinných domoch, sa vzťahujú sadzby uvedené
v ods. 4 písm. a), b) a c).
(7) Vlastníkom, ktorí preukážu sterilizáciu svojich psov potvrdením od veterinára, sa sadzba
poplatku znižuje o 50%.
(8) Evidenčný štítok psa obdrží poplatník po preukázaní zaplatenia poplatku správcovi.
(9) Poplatník je povinný ohlásiť do 30 dní vznik a zánik poplatkovej povinnosti alebo zmenu
skutočností potrebných pre správne určenie a vyrubenie poplatku na predpísanom tlačive,
ktoré poplatník obdrží od správcu poplatku.
(10) Terajším poplatníkom sa na splnenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN určuje lehota 6
mesiacov od účinnosti tohto VZN.
(11) Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom. Poplatok je splatný najneskôr v
lehote stanovenej platobným výmerom.
§5
Poplatok zo vstupného
(1) Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu.

(2) Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú akciu, na divadelné predstavenie a na inú
kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely.
(3) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
(4) Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť správcovi poplatku najneskôr 7 dní pred konaním
akcie zámer usporiadať podujatie. Ak sa podujatie viackrát opakuje, usporiadateľ v jednom
oznámení uvedie počet akcií a dátumy konania na príslušný nasledujúci mesiac.
(5) Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek u správcu poplatku. Na vstupenke
musí byť uvedený usporiadateľ (pečiatka usporiadateľa), dátum konania a cena vstupného.
Pri opakovaných podujatiach ako napr. tanečné zábavy, diskotéky a pod. postačuje
uvedenie príslušného mesiaca a roka.
(6) Správca poplatku je oprávnený dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením.
Dozorný orgán správcu poplatku môže podujatie zakázať alebo prerušiť, ak by jeho
účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo ujmy na ich zdraví, alebo ak sa na podujatí
porušujú ľudské práva a slobody. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho
konanie neoznámilo správcovi poplatku, neboli zaregistrované vstupenky, alebo by bolo v
rozpore s osobitným predpisom 1.
(7) Sadzba poplatku zo vstupného je:

Filmové predstavenie

Poplatok v % za 1 podujatie:
10 %

Koncerty vážnej hudby

0%

Koncerty populárnej hudby

10 %

Plesy

10 %

Diskotéky, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti
spoločenskej zábavy

15 %

Hudobné a tanečné produkcie

10 %

Burzy

20 %

(8) Od poplatku sú oslobodené výchovné koncerty, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a
umenia, výstavy diel výtvarného, úžitkového a ľudového umenia, artistické produkcie,
cirkusové a varietné predstavenia, športové podujatia, vedecko-informatívne prednášky. Od
poplatku sú ďalej oslobodené verejné kultúrne podujatia organizované politickými stranami a
občianskymi združeniami, ktoré majú sídlo v Komárne. Poplatok sa neplatí, ak jeho výška
nepresahuje 20,- Sk.
(9) Ak sa zistí, že usporiadateľ nevydáva vstupenky registrované správcom poplatku, bude
správca poplatku postupovať podľa osobitného zákona2.

1.
2

zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

§ 35 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.

(10)

Usporiadateľ do 15 dní po uskutočnení podujatia podá správcovi poplatku priznanie o
výške dosiahnutého príjmu zo vstupného, odovzdá nepoužité vstupenky registrované
správcom poplatku a uhradí príslušný poplatok. Pri opakovaných podujatiach
usporiadateľ predloží priznanie za príslušný mesiac do 15. nasledujúceho mesiaca.

(11)

Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom. Poplatok je splatný najneskôr v
lehote stanovenej platobným výmerom.
§6
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

(1) Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí z predaja
výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov (liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné
nápoje, ktoré v zmysle § 1 ods. 2 zákona SNR č. 46/89 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a
inými toxikomániami obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu) a tabakových
výrobkov.
(2) Poplatok platí právnická a fyzická osoba vykonávajúca reštauračné, kaviarenské,
ubytovacie alebo iné pohostinské služby vrátane lahôdok a cukrární, v rámci ktorých
predáva výrobky uvedené v ods. 1.
(3) Sadzba poplatku je 10% ročne z predajnej ceny výrobkov uvedených v ods. 1. Predajnou
cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe uvedenej v ods. (2). V
reštauráciách, v ktorých je obrat z hotových jedál minimálne 60% z ročného obratu
reštaurácie, sa poplatok znižuje z 10% na 5% z predajnej ceny.
(4) Reštaurácie, uvedené v ods. (3) požiadajú o zníženie poplatku na 5% písomne najneskôr
do 10.4. príslušného roka. K žiadosti priložia aj ročnú uzávierku z predchádzajúceho roka pásku z registračnej pokladnice, ktorá obsahuje nasledovné položky: pivo, víno, alkohol,
tabakové výrobky a hotové jedlá.
(5) Poplatník je povinný:
a) viesť oddelene od ostatnej činnosti preukázateľnú evidenciu o nákupe a predaji týchto
výrobkov a na dodacie listy a faktúry uvádzať aj predajnú cenu,
b) zabezpečiť, aby mesačná uzávierka - páska z registračnej pokladne obsahovala sumár
nasledovných položiek: pivo, víno, alkohol a tabak, hotové jedlá,
c) predložiť priznanie poplatku do 10 dní po skončení každého štvrťroka na predpísanom
tlačive, na základe ktorého sa vyrubí poplatok z predaja alkoholických nápojov a
tabakových výrobkov,
d) oznámiť vznik poplatkovej povinnosti ihneď po prevzatí rozhodnutia o prevádzkovaní z
oddelenia územného rozvoja mestského úradu Komárno,
e) pri zániku poplatkovej povinnosti predložiť do 10 dní rozhodnutie o zrušení prevádzky z
oddelenia územného rozvoja Mestského úradu Komárno.
(6) Poplatok sa vyrubí platobným výmerom štvrťročne, na základe priznania. Poplatok je
splatný v lehote stanovenej platobným výmerom.
§7
Poplatok za vjazd motorových vozidiel do historických častí mesta
(1) Poplatok za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta platí fyzická a právnická
osoba za vjazd a zotrvanie s motorovým vozidlom v historickej časti mesta na čas
nevyhnutný na vyloženie a naloženie tovaru.
(2) Poplatok neplatí fyzická osoba, ktorá má v historickej časti mesta trvalý alebo prechodný
pobyt. Poplatok sa ďalej neplatí pri činnostiach spojených s výkonom verejnej správy,

s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku a za vjazd a zotrvanie motorových
vozidiel osôb zdravotne postihnutých (nemobilných).
(3) Sadzba poplatku je za každý aj začatý deň 10,- Sk. Správca poplatku môže po dohode s
poplatníkom ustanoviť poplatok paušálnou sumou.
§8
Poplatok z reklamy
(1) Poplatok z reklamy sa platí za:
- písomné,
- obrazové,
- svetelné,
- zvukové,
- figurálne (trojrozmerné),
- propagačné oznamy (ďalej len „reklamy“) umiestnené alebo uskutočňované v meste na
verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach, na budovách,
stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z
verejných priestranstiev, na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.
(2) Poplatok sa neplatí:
- z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na
ochranu životného prostredia a ochranu prírody,
- z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a
zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo
právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je
predmetom reklamy,
- z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane.
(3) Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v ods. 1
umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.
(4) Sadzba poplatku z reklamy je:
a) 5% z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v ostatných
prípadoch 5,- Sk za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej
reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším
obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny
pravouhlo zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy,
b) 5% z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
c) 5% z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d) 15% z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú).
(5) Poplatník je povinný viesť vhodnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a
odmeny za reklamu a polročne ju predkladať správcovi poplatku. Pod vhodnou preukaznou
evidenciou sa rozumie povinnosť poplatníka viesť osobitne všetky zmluvy s uvedením
dohodnutej ceny a odmeny za reklamu.
(6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo k jej
uskutočňovaniu.
(7) Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom. Poplatok je splatný najneskôr v
lehote stanovenej platobným výmerom.

§9
Poplatok za zábavné hracie prístroje
(1) Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na
zábavné hry (ďalej len „zábavné hracie prístroje“), do ktorých sa na začatie a pokračovanie
hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom
prístroj nevydáva peňažnú výhru.
(2) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo
prevádzkuje.
(3) Sadzba poplatku je 20.000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch
prístupných verejnosti v meste.
(5) Poplatník je povinný ohlásiť vznik poplatkovej povinnosti 3 dni pred umiestnením prístroja
na predpísanom tlačive, ktoré poplatník obdrží od správcu poplatku.
(6) Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom. Poplatok je splatný najneskôr v
lehote stanovenej platobným výmerom.
§ 10
Poplatok za predajné automaty
(1) Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len „predajné automaty“),
ktoré po vložení príslušného množstva mincí v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo
platobnej karty, vydávajú zákazníkom vybraný tovar.
(2) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo
prevádzkuje.
(3) Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
- výlučne lístky hromadnej dopravy,
- potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
- ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
(4) Sadzba poplatku je 1.000,- Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2.000,-Sk ročne za predajný automat s viac ako 10
druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa zvýši na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru
obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu na verejnom
priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného
priestranstva v meste.
(6) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
-

názov firmy, resp. meno podnikateľa,
adresa,
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

(7) Poplatník je povinný ohlásiť vznik poplatkovej povinnosti 3 dni pred umiestnením
predajného automatu na predpísanom tlačive, ktoré poplatník obdrží od správcu poplatku.

(8) Správca poplatku vyrubí poplatok platobným výmerom. Poplatok je splatný najneskôr v
lehote stanovenej platobným výmerom.
§ 11
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov
(1) Predmetom je poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných
stavebných odpadov.
(2) Poplatok platí:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý alebo prechodný pobyt,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny
odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta, určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta Komárna a slúžiacej na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.
(3) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci
neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je
platiteľom správca.
(4) Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných
odpadov je stanovená vo výške:
a) 420,- Sk za osobu a kalendárny rok pre osoby uvedené v § 11 ods.2 písm. a),
b) 150,- Sk za osobu a kalendárny rok pre osoby uvedené v § 11 ods.2 písm. c),
c) 38,- Sk za vyprázdnenie jednej 110 l zbernej nádoby a 182,- Sk za vyprázdnenie jednej
1100 l zbernej nádoby, pre osoby uvedené v § 11 ods. 2 písm. b), pre ktoré je na území
mesta zavedený množstvový zber komunálnych odpadov; táto sadzba nemôže byť
nižšia ako 80,- Sk za osobu a kalendárny rok.
(5) Poplatok uvedený v ods. 4 písm. a) a b) sa vyrubí platobným výmerom. Poplatok sa
uhrádza v dvoch rovnakých splátkach šekom, bezhotovostne prevodom z účtu alebo
v hotovosti v pokladni mestského úradu; prvá splátka je splatná do 14 dní od doručenia
platobného výmeru, posledná splátka je splatná do 30.09. príslušného kalendárneho roka.
Poplatok je možné uhradiť v celosti. Poplatok uvedený v ods. 4 písm. c) sa nevyrubí
platobným výmerom. Poplatok sa uhrádza v celosti do 30.04. príslušného kalendárneho
roka.
(6) Poplatník podľa ods. 2 písm. b) je povinný:
- viesť evidenciu uskutočnených vyprázdnení podľa typu nádob (110 l resp. 1100 l),
- odsúhlasiť so správcom poplatku predpokladané množstvo odvozov na základe
určeného typu a množstva zberných nádob.
(7) Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov môže mesto použiť výhradne na tieto účely.
(8) Správca poplatku poskytne úľavu z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad poplatníkovi podľa ods.2 písm. a) zdržujúcemu sa mimo miesta trvalého
pobytu, ak predloží potvrdenie o trvalom (občania s dvojitým štátnym občianstvom) alebo
prechodnom pobyte, ďalej:
- študentovi,
- vojakovi,
- pracujúcemu v zahraničí resp. iných regiónoch SR,

- nezvestnému,
- osobe vo výkone väzby,
- osobe, ktorá dosiahla vek 60 rokov.
(9) Podmienky poskytnutia úľavy:
a) úľava pre študentov bude činiť 9/12 poplatku, resp. alikvótnu čiastku pre študentov, ktorí
v priebehu kalendárneho roka riadne denné štúdium začali, ukončili alebo prerušili.
Podmienkou je predloženie potvrdenia o návšteve školy,
b) úľava pre vojakov základnej vojenskej služby bude uznaná za celé obdobie ich
neprítomnosti v mieste trvalého alebo prechodného pobytu na základe písomného
potvrdenia Vojenského útvaru, v ktorom bude uvedená doba vojenskej služby,
c) úľava pre pracujúcich v zahraničí a mimo miesta trvalého pobytu bude poskytnutá na
základe platnej pracovnej zmluvy (ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú, je
potrebné každý rok predložiť potvrdenie o zamestnaní),
d) úľava pre nezvestných bude uznaná na základe predloženia čestného prehlásenia
overeného notárom,
e) úľava pre osoby vo výkone väzby bude uznaná za celé obdobie ich neprítomnosti
v mieste trvalého alebo prechodného pobytu na základe písomného potvrdenia
Nápravnovýchovného ústavu, v ktorom bude uvedená doba väzby,
f) úľava pre osoby, ktoré dosiahli vek 60 rokov bude činiť 50% zo základnej sadzby
poplatku.
Spoločné ustanovenia
§ 12
Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas alebo v správnej výške, správca
poplatku môže zvýšiť včas nezaplatené (neodvedené) poplatky o 50%. Vyrubené poplatky
zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.
§ 13
(1) Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom sa správca poplatku dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
(2) Poplatky nemožno vyrubiť ani vymáhať, ak uplynulo desať rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov.
§ 14
Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
a zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 15
(1) Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku do 15 dní vznik a zánik poplatkovej
povinnosti alebo zmenu skutočností potrebných pre správne určenie a vyrubenie poplatku,
ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti pre vyberanie poplatkov, ak toto VZN neustanovuje
inak. V prípade uplatnenia nároku na poskytnutie úľavy alebo na oslobodenie od poplatku je
poplatník povinný preukázať správcovi poplatku skutočnosti odôvodňujúce ich poskytnutie.
(2) Výkon správy jednotlivých poplatkov správca poplatku zabezpečuje prostredníctvom
jednotlivých oddelení MsÚ podľa organizačného poriadku.

§ 16
Mesto ako správca poplatku môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých
prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť.
§ 17
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 18.12.2003
(2) Zrušuje sa VZN č.1/2003 o miestnych poplatkoch v znení VZN č.5/2003.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2004.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

