Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2005,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo č. 14/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. V § 24 ods. 1 písm. a) sa na koniec pripájajú slová „ Svätoondrejská ulica“.
2. V § 42 s nadpisom „Sadzba dane“ znie:
„Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a) na nevýherný hrací prístroj, ktorý umožňuje prístup k internetu 1.500,- Sk,
b) za iný elektronický hrací prístroj ako je uvedený v písm. a) 6.000,- Sk,
c) za mechanický hrací prístroj 3.000,- Sk.“
3. § 49 s nadpisom „Vymedzenie historickej časti mesta“ znie:
„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.“
4. V § 50 písm. a) znie:
„ a) za vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia v historickej časti mesta majú
sídlo je.200,- Sk/deň/motorové vozidlo,“
5. V § 50 písm. b) znie:
„b) za vozidlá taxislužby, vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské,
údržbárske, komunálne a podobné služby je 300, - Sk/deň/motorové vozidlo.“
6. V § 51 s nadpisom „Vyberanie dane“ znie:
„Daň je splatná jednorázovo v hotovosti pracovníkovi, ktorý sa preukáže služobným
preukazom a ktorý je poverený správcom dane na vybratie dane, alebo zakúpením lístku
v automate pri vjazde do historickej časti mesta.“
7. V § 53 ods. 1 písm. a) znie:
„a) vozidlá s označením O1, t,j, vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo
postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu,“
8. V § 53 ods. 1 písm. b) znie:
„b) vozidlá s označením O3, t.j. vozidlá lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“
9. V § 53 ods. 1 písm. c) znie:

„c) vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia v historickej časti mesta majú
bydlisko, alebo garáž,“
10. V § 53 ods. 1 sa dopĺňa o písm. d) nasledovne:
„d) vozidlá polície“,
11. V § 53 ods. 1 sa dopĺňa o písm. e) nasledovne:
„e) vozidlá požiarnej ochrany,“
12. V § 53 ods.2 sa za slová „dopravnej obsluhy“ vkladajú slová „a zásobovania“.

13. V § 57 ods. 3 sa slová „14 dní“ nahradzujú slovami „30 dní“.
14. V prílohe č. 4 sa slová „Žiadosť o povolenie na umiestnenie“ nahradzujú slovami
„Oznámenie o umiestnení“.
15. V prílohe č. 5 sa slová „Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie“ nahradzujú slovami
„Oznámenie o umiestnení“.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 10. marca 2005.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2005.

Komárno dňa 17. marca 2005
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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