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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo č. 12/2005,  
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku z a 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení V ZN č. 5/2005 a VZN č. 6/2005 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa  § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR 

č.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 
v znení neskorších predpisov 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 v znení VZN č. 5/2005 
a VZN č. 6/2005 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. § 6 znie:  

 „Základ dane je upravený v § 7 zákona.“ 
 

2. § 7 vrátane nadpisu znie:  
„Sadzba dane 

 
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu 

v jednotlivých častiach mesta nasledovne : 
 

A) Harčáš, Malá Iža, Čerhát, Hadovce, Lándor, Nová Osada, 
Pavol, Kava, Ďulov Dvor 

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,25% zo základu dane 
b) trvalé trávnaté porasty 0,25% zo základu dane 
c) záhrady 0,11% zo základu dane 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,25% zo základu dane 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy 
 
0,25% zo základu dane 

f) zastavané plochy a nádvoria 0,15% zo základu dane 
g) stavebné pozemky 0,15% zo základu dane 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,15% zo základu dane 
   
B) Nová Stráž  
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,25% zo základu dane 
b) trvalé trávnaté porasty 0,25% zo základu dane 
c) záhrady 0,15% zo základu dane 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,25% zo základu dane 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy 
 
0,25% zo základu dane 

f) zastavané plochy a nádvoria 0,20% zo základu dane 
g) stavebné pozemky 0,20% zo základu dane 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,20% zo základu dane 
   
C) Komárno  
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,25% zo základu dane 
b) trvalé trávnaté porasty 0,25% zo základu dane 
c) záhrady 0,37% zo základu dane 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,25% zo základu dane 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy 
0,25% zo základu dane 

f) zastavané plochy a nádvoria 0,50% zo základu dane 
g) stavebné pozemky 0,30% zo základu dane 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,50% zo základu dane 
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3. § 9 vrátane nadpisu znie:  
„Sadzba dane 

 
(1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej 

plochy stavby v jednotlivých častiach mesta nasledovne: 
 

A) Harčáš, Malá Iža, Čerhát, Hadovce, Lándor, Nová Osada, Pavol, Kava, 
Ďulov Dvor 

 

a)  stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 2,00 Sk    
b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane  stavieb na vlastnú administratívu 

2,00 Sk    

c)  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu    
rekreáciu 

4,50 Sk    

d)  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a  
stavby   určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových 
domov 

6,00 Sk    

e)  priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu  

10,00 Sk  

f)  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so  zárobkovou 
činnosťou 

20,00 Sk  

g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 6,00 Sk    
   
B) Nová Stráž  
a)  stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 2,50 Sk 
b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby pre vodné 

hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane  stavieb na vlastnú administratívu 

2,80 Sk 

c)  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu    
rekreáciu 

6,30 Sk 

d)  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a  
stavby   určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových  
domov 

8,40 Sk 

e)  priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu  

14,00 Sk  

f)  stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie  
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

28,00 Sk   

g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 8,40 Sk    
   
C) Komárno  
a)  stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 5,25 Sk 
b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane  stavieb na vlastnú administratívu 

7,00 Sk 

c)  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu    
rekreáciu, 

15,75 Sk 

d)  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a  
stavby   určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových 
domov, 

21,00 Sk 

e)  priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu  

35,00 Sk  

f)  stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie  
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

70,00 Sk   
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g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 21,00 Sk    
 

(2) Pri viacpodlažných stavbách určuje správca dane príplatok za podlažie pre jednotlivé 
časti obce nasledovne: 

a) Harčáš, Malú Ižu, Čerhát,Hadovce, Lándor, Novú Osadu, Pavol, Kavu,  
Ďulov  Dvor  za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 

1,00 Sk 

b) Novú Stráž za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 1,50 Sk 
c) Komárno za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 3,00 Sk“ 

 
4. § 11 znie: 

„Sadzba dane 
 

Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 
bytu a nebytového priestoru v jednotlivých častiach mesta nasledovne: 

 
A) Harčáš, Malá Iža, Čerhát, Hadovce, Lándor, Nová Osada, Pavol, Kava, 

Ďulov Dvor 
 

a) byty 1,00 Sk 
b) nebytové priestory 1,00 Sk 
   
B) Nová Stráž  
a) byty 1,40 Sk 
b) nebytové priestory 1,40 Sk 
C) Komárno  
a) byty 3,50 Sk 
b) nebytové priestory 3,50 Sk“ 

 
5. § 13 znie:  

„Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v štyroch rovnakých 
splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra bežného 
roka, na ktorý sa daň vyrubuje.“  

 
6. V § 14 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. 

stupňa a II. stupňa“ vrátane odkazu 3 pod čiarou. 
 
7. V § 14 ods. 3 sa slová „v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja“ nahradzujú 

slovami „neziskových organizácií“. 
 
8. V § 20 nadpis znie: „Zníženie dane a oslobodenie od dane“ 
 
9. V § 20 ods. 4 znie: 

„(4) Od dane za psa sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím.“ 
 
10. V § 20 ods. 6 znie: 

„(6) Oslobodenie od dane podľa § 20 ods. 4 správca dane poskytne na základe 
predloženia posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že daňovník sa považuje 
za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.“  

 
11. § 59 ods. 1 sa vypúšťa písm. c). 
 
12. V § 59 ods. 2 a 3 znejú: 

„(2) Správca poplatku sadzbu poplatku zníži o 50% na celé určené obdobie pre 
poplatníka uvedeného v § 54  ods. 2 písm. a) VZN, ktorý pred začatím určeného 
obdobia dovŕšil vek 60 rokov alebo pred začatím určeného obdobia sa stal ťažko 
zdravotne postihnutým. Podmienkou zníženia sadzby poplatku o 50% pre poplatníka 
ťažko zdravotne postihnutého je predloženie posudku úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny, že poplatník sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 
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(3) Správca poplatku odpustí poplatok za 276 dní v určenom období študentovi, ktorého 
štúdium trvá počas celého určeného obdobia, študuje mimo mesta a je ubytovaný 
v obci, kde sa škola nachádza. Ak sa jedná o prvý ročník štúdia, správca poplatku 
odpustí poplatok za 111 dní, ak sa jedná o posledný ročník štúdia, správca poplatku 
odpustí poplatok za 165 dní v určenom období, v ktorom štúdium poplatník začal 
alebo skončil. Podmienkou odpustenia je predloženie potvrdenia o návšteve školy 
s uvedením ročníka štúdia a dátumu predpokladaného skončenia celého štúdia 
a potvrdenie o prechodnom ubytovaní správcovi poplatku do jedného mesiaca od 
začatia školského roka alebo semestra.“  

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 16. decembra 2005. 
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2006. 
 

 
 

 MUDr. Tibor Bastrnák 
 primátor mesta 

 
 
 
Vyvesený: 16. decembra 2005  
 
Zvesený: 
 


