Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 12/2007,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 5/2005, 6/2005,
12/2005, 7/2006, 4/2007, 5/2007 a 9/2007
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 14/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č.5/2005,
6/2005, 12/2005, 7/2006, 4/2007, 5/2007 a 9/2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 22 ods. 4 písm. c) VZN znie:
„c) zóny dlhodobého parkovania sú zóny určené na dlhodobé parkovanie bez časového
obmedzenia.“
2. V § 22 ods. 4 písm. d) VZN za slovo „pričom“, sa vkladajú slová „rezidentná karta sa vydáva
na kalendárny rok a“.
3. V § 22 ods. 4 písm. e) VZN za slovami „právnické osoby“ sa vkladajú slová pričom
abonentná karta sa vydáva na kalendárny rok “
4. V § 22 ods. 4 písm. f) VZN za slovo „pričom“ vkladajú slová „ karta pre seniorov sa vydáva
na kalendárny rok a“.
5. V § 23 ods. 2 písm. a) VZN sa vypúšťajú slová „Hodinová sadzba dane je znížená alikvotne
podľa dĺžky trvania parkovania, v súlade § 36 zákona č.582/2004 Z.z. pričom minimálna
hodnota je 5,- Sk za 15 min.“.
6. V § 23 ods. 2 písm. b) VZN sa vypúšťajú slová „Hodinová sadzba dane je znížená alikvotne
podľa dĺžky trvania parkovania, v súlade §36 zákona č.582/2004 Z.z. pričom minimálna
hodnota je 5,- Sk za 30 min.“.
7. V § 23 ods. 2 písm. c) VZN znie:
„c) v zóne dlhodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 3,- Sk/hod, podľa § 24 ods. 1
písm. c) VZN“.
8. V § 23 ods. 2 písm. d) VZN znie:
„d) za rezidentnú parkovaciu kartu 1 200/2349 Sk t.j. 0,510855686 Sk za parkovacie miesto
a hodinu“.
9. V § 23 ods. 2 písm. e) VZN znie:
„e) za abonentnú parkovaciu kartu 10 000/2349 Sk t.j. 4,257130694 Sk za parkovacie
miesto a hodinu“.
10. V § 23 ods. 2 písm. f) VZN znie:
„f) za parkovaciu kartu seniorov 2000/2349 Sk t.j. 0,851426138 Sk za parkovacie miesto
a hodinu“.
11. V § 23 ods. 2 písm. g) VZN znie:
„g) v zóne dlhodobého parkovania parkovanie jedného autobusu 6,- Sk/hod, podľa § 24
písm. f) VZN.“
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12. § 28 VZN znie:
„Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vyberanie dane a správa dane sú upravené
zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 37 až 42).“
13. Za § 28 VZN sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 28a
Sadzba dane je 15,- Sk za osobu a prenocovanie.“
14. V § 29 VZN za ods. 2 sa vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
„(3) Platiteľ je povinný odovzdať výkaz s výpočtom dane pri zaplatení dane za ubytovanie na
oddelení územného plánu a architektúry mestského úradu.“
15. § 31 VZN znie:
„Zaplatenie dane potvrdzuje príjmový doklad vystavený správcom dane alebo výpis z účtu
platiteľa s náležitosťami v súlade s platnými právnymi predpismi.“
16. V § 50 písm. a) VZN sa vypúšťajú slová:
„za krátkodobý vjazd a zotrvania do 15 min. daň je znížená, v súlade §66 zákona č.
582/2004 Z.z. na 50,- Sk“.
17. V § 50 písm. b) VZN sa vypúšťajú slová:
„za krátkodobý vjazd a zotrvania do 15 min. daň je znížená, v súlade §66 zákona
č.582/2004 Z.z. na 50,- Sk.“
Článok 2
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27. septembra 2007.
(2) Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 15. októbra 2007.
Komárno dňa 27. septembra 2007

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

Vyvesené:
Zvesené:
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