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Všeobecne záväzné nariadenie číslo 7/2006,  
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Komárno č. 14/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady v znení  

VZN Mesta Komárno č. 5/2005, 6/2005 a 12/2005 
 

 
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 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 
neskorších predpisov sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Za § 12 sa vkladá nový § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:  

 
§13a 

„Vyrubenie dane 
 

      Správca dane ustanovuje, že ročnú daň nižšiu ako 50,- Sk nevyrubí ani nebude vyberať.“ 
 

2. § 13 znie: 
 

„ 1.  Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 
5.000,- Sk, je splatná naraz do 31. mája bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. 

 2.  V ostatných prípadoch 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.“ 

 
3. § 14 ods. 1 písm. b) znie: 
 

„ b) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy, pásma 
ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných 
minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa 4).“ 

 
4. V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písm. c). Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písm. 

c)  až f). 
 
5. V §  22 za ods. 3 sa vkladá nový ods. 4 v znení: 
 

„ 4. Pre účely tohto VZN:  
  a) zóny krátkodobého parkovania sú zóny určené na krátkodobé parkovanie v trvaní 

max. 2 hodín, 
b) zóny strednodobého parkovania sú zóny určené na celodenné parkovanie v dobe 

od 7,00 do 18,00 hod., 
c) zóny dlhodobého parkovania sú zóny určené na parkovanie v trvaní viac ako 

jeden deň,  
d) rezidentné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre osoby s trvalým 

pobytom v zóne, 
e) abonentné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre možnosť parkovania 

v zóne pre ďalšie fyzické alebo právnické osoby.“ 
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6. V § 23 ods.1 písm. d), e) a f)  znie: 
 

„ d) za lunaparky a technicko-zábavné zariadenia 2,- Sk za každý aj neúplný m2 a každý 
aj neúplný deň,  

e) za zábavné zariadenia – cirkusy 1,- Sk za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný 
deň,  

f) za vyhradené parkovacie miesto 39.000,- Sk/rok.“ 
 
7. V § 23 ods. 2 znie: 
 

„ 2.  Sadzba dane za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore je: 
  a) v zóne krátkodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 40,- Sk/hod. resp. 

20,- Sk/30 min. podľa § 24 písm. a) VZN, 
b) v zóne strednodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 20,- Sk/hod. resp. 

10,- Sk/30 min. podľa § 24 písm. b) VZN, 
c) v zóne dlhodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 10,- Sk/hod. resp. 

20,- Sk/deň podľa § 24 písm. c) VZN, 
d) za jednu rezidentnú parkovaciu kartu 1.200,- Sk/rok, za druhú pre toho istého 

žiadateľa 6.000,- Sk/rok, 
e) za jednu abonentnú parkovaciu kartu 12.000,- Sk/rok, za druhú pre toho istého 

žiadateľa 24.000,- Sk/rok.“ 
 
8. V § 23 za ods. 2 sa vkladá nový ods. 3 v znení: 
 

„ 3.  Ročné parkovacie karty zostávajú v platnosti do dátumu uvedeného na karte. 
Vyhradené parkovacie karty zostávajú v platnosti do dátumu uvedeného v povolení 
na osobitné užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie vozidla.“ 

 
9. V § 24 ods. 1 znie:  
 

„ 1. Zóna s platením parkovaním sa delí na parkoviská:  
a) Krátkodobé parkovacie plochy: Svätoondrejská ulica, Jókaiho ulica, Pohraničná 

ulica (od Jókaiho ulice po Ulicu františkánov), Ulica františkánov (od Jókaiho ulice 
po Pohraničnú ulicu), Námestie M. R. Štefánika, Záhradnícka ulica pred hotelom 
„Európa“, Pevnostný rad, 

b) Strednodobé parkovacie plochy: Dunajské nábrežie, Elektrárenská cesta, Hradná 
ulica (mimo úseku vymedzeného v písm. c)), Vnútorná okružná, Ulica 
františkánov (mimo úseku vymedzeného v písm. a)), Thalyho ulica, Pohraničná 
ulica (mimo vyhradených parkovísk), Záhradnícka ulica, Lehárova ulica, Ul. 
františkánov (mimo úseku vymedzeného v písm. a)), 

c) Dlhodobé parkovacie plochy: Námestie Kossútha, Hradná ulica (pred vstupom do 
pevnosti), 

d) Vyhradené parkovacie plochy pre rezidentov a abonentov: Hradná ulica, 
Lehárova ulica, Tržničné námestie, Záhradnícka ulica, Námestie M. R. Štefánika, 
Jókaiho ulica, Námestie kossútha na západnej strane námestia, Letná ulica, 
Dunajské nábrežie, Ul. J. Husa, Vnútorná okružná, Pohraničná ulica, Kapitánova 
ulica, Ul. františkánov, Pevnostný rad, 

e) vyhradené parkovacie plochy pre samosprávu a štátnu správu: Pohraničná ulica 
(pred OR PZ SR a pred Základnou školou), Nám. gen. klapku (za bývalou 
poliklinikou).“ 

 
10. V § 24 ods. 2 sa na koniec pripájajú slová: 
 

„mimo zóny s plateným parkovaním“ 
 
11. V § 26 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta. 
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12. V § 26 za ods. 2 sa vkladá nový ods. 3 v znení: 
 

„ 3. Daň podľa § 23 ods. 1 písm. f) je splatná správcovi systému plateného parkovania 
mesačnými splátkami, 3.250,- Sk/mesiac.“ 

 
13. V § 27 ods. 3 sa slovo „dane“ nahrádza slovami: „systému plateného parkovania“ a 

vypúšťajú sa slová: „podľa Prílohy č. 3 VZN“, ako aj celá Príloha č. 3 VZN. 
 
14. V § 27 ods. 5 sa slovo „dane“ nahrádza slovami: „systému plateného parkovania“. 
 
15. V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „a menný zoznam“. 
 
16. 59 ods. 1 za písm. b) sa pripája nové písm. c) v znení: 
 

„ c) že neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní (dokladom 
preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je napr. potvrdenie o hospitalizácii, o 
umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení do 
ústavnej starostlivosti, o umiestnení v domove dôchodcov alebo potvrdenie o 
prechodnom pobyte).“  

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

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

 
 

 MUDr. Tibor Bastrnák 
 primátor mesta 

 
 
 
 
Vyvesený:   
Zvesený: 
 
 


