
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 15/2007 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáln e odpady  

a drobné stavebné odpady  
  

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:  
 

PRVÁ ČASŤ 
§ 1 

Predmet úpravy 
 

 Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“), v súlade s ust. zákona 
číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) sa 
ustanovujú podrobnejšie podmienky pre miestne dane a miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno (ďalej len „mesto“). 
 

§ 2 
Druhy miestnych daní 

 
(1) Miestnymi daňami, ktoré mesto ukladá, sú: 

a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýherné hracie prístroje, 
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 
 

(2) Mesto ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

§ 3  
Zdaňovacie obdobie 

 
Zdaňovacím  obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods1 písm. a), b), e) a f) VZN 

a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 VZN je kalendárny rok. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Daň z nehnute ľností 

 
§ 4 

 
Daň z nehnuteľností zahŕňa: 
a) daň z pozemkov, 
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome11) (ďalej len „daň z bytov“ ). 

                                                
1 § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. 
 



 
Daň z pozemkov 

§ 5 
 

Okruh daňovníkov, predmet dane a stanovenie základu dane je upravené zákonom 
o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 5 až 6). 
 

§ 6 
Základ dane 

 
Základ dane je upravený v § 7 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. 

 
§ 7 

 Správca dane určuje hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane 
z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za 

 
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške  8,69 Sk/m2 
b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 8,69 

Sk/m2 
 

§ 8 
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 0,30% 
b) trvalé trávnaté porasty 0,30% 
c) Záhrady 0,13% 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,30% 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy 
 

0,30% 
f) zastavané plochy a nádvoria 0,18% 
g) stavebné pozemky 0,18% 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,18% 
   
B) Nová Stráž   
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,30% 
b) trvalé trávnaté porasty 0,30% 
c) Záhrady 0,18% 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,30% 
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 

vodné plochy 
 

0,30% 
f) zastavané plochy a nádvoria 0,24% 
g) stavebné pozemky 0,24% 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,24% 
   
C) Komárno   
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,30% 
b) trvalé trávnaté porasty 0,30% 
c) Záhrady 0,45% 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,30% 



e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 
vodné plochy 

0,30% 

f) zastavané plochy a nádvoria 0,60% 
g) stavebné pozemky 0,36% 
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,60% 

 
§ 9 

Výpočet dane z pozemkov 
 

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane 
z pozemkov podľa § 8 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a podľa § 7 VZN. 

 
Daň zo stavieb 

§ 10 
 

Okruh daňovníkov, predmet dane a základ dane je upravené zákonom o miestnych 
daniach a miestnom poplatku (§ 9 až 11). 

 
§ 11 

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 drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu 

2,40 Sk 

b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane  stavieb na vlastnú administratívu 

2,40 Sk 

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

5,40 Sk 

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

7,20 Sk 

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

12,00 Sk 

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

24,00 Sk 

g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 7,20 Sk 
   
B) Nová Stráž   
a)  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu 
3,00 Sk 

b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,  stavby pre vodné 
hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane  stavieb na vlastnú administratívu 

3,40 Sk 

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

7,60 Sk 

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

10,00 Sk 



domov 
e)  priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu  

16,80 Sk 

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

33,60 Sk 

g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 10,00 Sk 
   
C) Komárno   
a)  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu 
6,30 Sk 

b)  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane  stavieb na vlastnú administratívu 

8,40 Sk 

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

18,90 Sk 

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

25,20 Sk 

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

42,00 Sk 

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

84,00 Sk 

g)  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 25,20 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 

1,20 Sk 

b) Novú Stráž za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 1,80 Sk 
c) Komárno za každé podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 3,60 Sk  

 
 

§ 12 
Výpočet dane zo stavieb 

 
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane 

zo stavieb podľa § 12 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku § 10 VZN. 
 
 

Daň z bytov 
§ 13 

 
Okruh daňovníkov, predmet dane a základ dane je upravené zákonom o miestnych 

daniach a miestnom poplatku. (§ 13 až 15) 
 

§ 14 
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 Osa da, Pavol, 
Kava, Ďulov Dvor 

 

a) Byty 1,20 Sk 
b) nebytové priestory 2,40 Sk 
c) nebytové priestory slúžiace na podnikanie 24,00 Sk 
d) nebytové priestory slúžiace ako garáž 7,20 Sk 
   
B) Nová Stráž   
a) Byty 1,70 Sk 
b) nebytové priestory 3,40 Sk 
c) nebytové priestory slúžiace na podnikanie 33,60 Sk 
d) nebytové priestory slúžiace ako garáž 10,00 Sk 
   
C) Komárno   
a) Byty 4,20 Sk 
b) nebytové priestory 8,40 Sk 
c) nebytové priestory slúžiace na podnikanie 84,00 Sk 
d) nebytové priestory slúžiace ako garáž 25,20 Sk 

 
§ 15 

Výpočet dane z bytov 
 

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane 
z bytov podľa § 16 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a podľa § 11 VZN. 
 

§ 16 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 
Zákonné oslobodenie od dane, vznik  a zánik daňovej povinnosti, daňové priznanie a 

vyrubenie dane je upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 17 
až 21). 

§ 17 
Platenie dane  

 
(1) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk a právnickej osobe 5.000,- 

Sk je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru. 
 
(2) V ostatných prípadoch je splatná v štyroch rovnakých splátkach pričom prvá splátka je 

splatná podľa ods.1 tohto §, ďalšie splátky sú splatné najneskôr do 30. júla, 30. 
septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.  

  
§ 18 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 
(1) Správca dane ustanovuje  oslobodenie od dane z pozemkov pre: 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky2), 
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. stupňa4). 

c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov  a športovísk, 

                                                
2 Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve. 



d) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, 
prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým 
stupňom ochrany3),  

e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, 

f) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 
výchovnej ťažby (prvej prebierky), 

(2) Správca dane ustanovuje 50%-né zníženie dane z pozemkov pre pozemky, ktorých 
vlastníkmi sú občania starší ako 70  rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich 
osobnú potrebu. 

 
(3) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb a dane z bytov pre stavby 

alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
zdravotníckym zariadeniam neziskových organizácií a stavby užívané na účely sociálnej 
pomoci v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 
(4) Správca dane ustanovuje  50%-né zníženie dane zo stavieb a dane z bytov pre: 

a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo občanov starších ako 70 
rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím občanov, alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,  ako aj prevažne alebo 
úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve 
občanov starších ako 70 rokov, alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 
občanov, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo  
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, 
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.   

 
TRETIA ČASŤ 

  
Daň za psa 

 
§ 19 

 
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, 

oznamovacia povinnosť, platenie dane a správa dane sú upravené zákonom o miestnych 
daniach a miestnom poplatku (§ 22 až 28). 
 

§ 20 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane v jednotlivých častiach mesta je: 

 
a) 
 

za psa chovaného v rodinných domoch, záhradách a iných stavbách, 
nachádzajúcich sa v lokalitách - Kava, Hadovce, Lándor, Ďulov Dvor, 
Harčáš, Malá Iža, Kysučka, Nová Osada, Nová Stráž 
 

100,- Sk

b) 
 

za psa chovaného v rodinných domoch a obytných domoch s uzavretým 
dvorom nachádzajúcich sa v – Robotnícka štvrť, Alžbetin ostrov, Letecké 
pole 
 

200,- Sk

c) 
 

chovaného v rodinných domoch na ostatnom území mesta Komárno 
a v obytných domoch s uzavretým dvorom na celom území mesta  

300,- Sk

                                                
3 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 



 
d) 
 

za psa chovaného v obytných domoch bez uzavretého dvora na celom 
území mesta Komárno 
 

1.000,- Sk

 
§ 21 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní vznik a zánik daňovej  
povinnosti alebo zmenu skutočností potrebných pre správne určenie dane. 

 
§ 22 

Náležitosti oznamovacej povinnosti 
 

Daňovník oznámi vznik aj zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive (Príloha č.1 
a 2). K oznámeniu o zániku daňovej povinnosti daňovník priloží potvrdenie od veterinára, 
alebo ho predloží správcovi dane  podpísané dvoma ďalšími osobami. Evidenčný štítok psa 
daňovník  obdrží po preukázaní zaplatenia dane správcovi.  

 
§ 23 

Spôsob vyberanie dane 
 
(1) Daň vyrubí správca dane platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru4. 
 
(2) V ďalších obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára 

príslušného zdaňovacieho obdobia5. 
 

§ 24 
Zníženie dane a oslobodenie od dane 

 
(1) Dôchodcom, ktorí bývajú v obytných domoch bez uzavretého dvora, sa znižuje daň za 

každého psa na 400,- Sk.  
 
(2) Daňovníkom, ktorí preukážu sterilizáciu svojich psov potvrdením od veterinára, sa 

sadzba dane znižuje o 50%. 
 
(3) Od dane za psa sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 
(4) Oslobodenie od dane podľa § 20 ods. 4 správca dane poskytne na základe predloženia 

posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že daňovník sa považuje sa občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím.  

 
 

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Daň za užívanie verejného priestranstva 

 
§ 25 

 

                                                
4 § 27 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
5 § 27 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z 



Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti 
a správa dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 30 až 
35). 

§ 26 
Sadzby dane podľa určených kritérií 

 
Sadzba za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 27 ods.2 VZN je:  

a) v historickom jadre na propagačno–reklamné akcie 20,- Sk za každý aj neúplný m2 a 
každý aj neúplný deň, 

b) v historickom jadre mesta na iné účely ako podľa § 26 písm. a), d) a e) VZN 12,- Sk za 
každý  neúplný m2 a každý aj neúplný deň, 

c) mimo historického jadra mesta na iné účely ako podľa § 26 písm. d) a e) VZN je 10,- Sk 
za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň,        

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 39 000/3650 Sk  t.j. 10,6849315068 Sk  za každý m2  
      a každý deň.  
 

§ 27 
Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami a osobitné spôsoby ich užívania 

 
(1) Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve mesta: cesty, miestne komunikácie, námestia, chodník, parky, trhoviská a 
všetky ďalšie verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným 
priestranstvom na účely tohto VZN nie  sú pozemky, ktoré  mesto prenajalo podľa 
osobitného zákona. 

 
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky 
a trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska6.   

 
§ 28 

Náležitosti oznamovacej povinnosti  
 
(1) Osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 27 ods.2 VZN je podmienené 

osobitným povolením správcu dane. Daňovník je povinný písomne požiadať správcu 
dane o súhlas k osobitnému užívaniu verejného priestranstva na predpísanom tlačive 
(Príloha č.3, 4 ). Daňovník v žiadosti uvedie požadované obdobie v ktorom bude užívať 
verejné priestranstvo, účel užívania, veľkosť plochy. Správca nie je povinný žiadosti 
vyhovieť. 

 
(2) Po ukončení osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 27 ods. 2 VZN je 

daňovník povinný dať verejné priestranstvo do pôvodného stavu a túto skutočnosť 
oznámiť správcovi dane. 

 
§ 29  

 Spôsob vyberania dane 
 
       Daň vyrubí správca dane platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru7. 

                                                
6 § 30 zákona č. 582/2004 Z.z.  
7 § 34a ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z 



 
§ 30  

Oslobodenie od dane a zníženia dane 
 

(1) Daň sa neplatí za osobitné užívanie verejného priestranstva: 
a) na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného 

alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 
Daň 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 na dobu 3 mesiacov prestavby. 
d) pred kvetinárstvami, ak majiteľ kvetinárstva umiestni pred prevádzkou: kvety, 

kvetináče, vence, vždy zelené rastliny, 
e) pre účely letnej terasy. 
f) osoba s trvalým bydliskom na území mesta, ktorá je držiteľom preukazu občana 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu za trvalé parkovanie vozidla mimo 
stráženého parkoviska. Dopravné značenia zabezpečí mesto Komárno. 

  
(2)  Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 
  
 

§ 31 
Splátky dane a lehota splatnosti splátok dane 

 
Daň podľa § 29 VZN je splatná prevodom alebo v hotovosti v pokladni Mestského 

úradu Komárno (ďalej len „MsÚ“): 
a) jednorázovo pred začatím užívania verejného priestranstva naraz za celé obdobie, 
b) mesačnými splátkami pri dobe užívania verejného priestranstva viac ako 3 mesiace,  

pričom spôsob a termín splátok určí správca dane pri udelení súhlasu na užívanie 
verejného priestranstva.  

 
PIATA ČASŤ 

Daň za ubytovanie    
§ 32 

 
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, sadzba dane, vyberanie dane 

a správa dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 37 až 
42). 
 

§ 33 
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

 
Vznik daňovej povinnosti daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane  

uvedením identifikačných údajov podľa § 35 VZN na predpísanom tlačive (Príloha č.5  ) 
mesačne. 
 

§ 34 
Sadzba dane 

 
Sadzba dane je 15,- Sk za  osobu a prenocovanie. 

 
§ 35 



Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane 
 
(1) Platiteľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb a je povinný spracovať 

výkaz za mesačné obdobie dozadu, ktorý obsahuje počet ubytovaných osôb, počet 
a označenie dní prenocovania a výpočet dane.  

 
(2) Platiteľ je povinný v poznámkach k výkazu uviesť skutočnosti dôležité pre určenie výšky 

dane, resp. pre oslobodenie od dane. 
 
(3) Platiteľ je povinný odovzdať výkaz s výpočtom dane pri zaplatení dane za ubytovanie na 

oddelení územného plánu a architektúry mestského úradu. 
 

§ 36 
Spôsob vyberania dane 

 
Platiteľ je povinný sám daň vypočítať a zaplatiť. 
 

 
§ 37 

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 
 

Zaplatenie dane potvrdzuje príjmový doklad vystavený správcom dane alebo výpis 
z účtu platiteľa s náležitosťami v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 
 

§ 38 
 Spôsob odvodu dane mestu 

 
(1) Daň je splatná naraz za mesačné obdobie dozadu, prevodom alebo v hotovosti do 

pokladne na MsÚ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.  
 
(2) Platiteľ v lehote podľa § 38 ods.1 VZN je povinný preukázať správcovi zaplatenie dane 

v zmysle § 37 VZN.  
 

§ 39 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
(1) Daň sa neplatí za osobu nevidomú, bezvládnu, za držiteľa preukazu občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu a za osobu do 18 rokov veku. 

  
(2) Oslobodenie od dane platiteľ dane uplatní pri výpočte dane a uvedie v poznámkach 

k výkazu podľa § 35 ods.1 a 2 VZN. 
 
(3) Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 
 
 
 

ŠIESTA ČASŤ 
Daň za predajné automaty 

 
§ 40 

 



Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane,  vznik a zánik daňovej povinnosti, 
oznamovacia povinnosť,  vyrubenie dane a platenie dane, správa dane sú upravené 
zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 44 až 50). 

 
 

§ 41 
Sadzby dane podľa určených kritérií 

 
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je: 

a) za automat umiestnený v budove 3 000,- Sk, 
b) za automat umiestnený na voľnom priestranstve 5 000,-Sk. 

 
 

§ 42 
Spôsob vyberania dane  

  
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru8. 
 

§ 43 
Rozsah a spôsob vedenie preukaznej evidencie na účely dane a jej náležitosti 
 
Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu predajných automatov, ktorá 

obsahuje zoznam predajných automatov, uvedením identifikačných údajov automatu, dátum 
uvedenia do prevádzky a následne dátum skončenia prevádzky.  

 
§ 44 

Spôsob identifikácie  predajných automatov 
 

Daňovník (prevádzkovateľ) je povinný predajný automat označiť štítkom uvedením 
nasledovných údajov : 
1.Výrobné číslo automatu, 
2.Výrobca automatu, 
3.Typ automatu, 
4.Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, IČO, telefónne číslo. 
5.Dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania. 
 

§ 45 
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti 

 
(1) Vznik daňovej povinnosti daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane 

uvedením identifikačných údajov podľa § 45 VZN na predpísanom tlačive (Príloha č.6). 
 
(2) K oznámeniu podľa § 45 ods. 1 VZN daňovník je povinný:  

a) pripojiť výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra 
prevádzkovateľa,  

b) pripojiť osvedčenie predajného automatu,  
c) uviesť skutočnosti dôležité pre určenie výšky, resp. oslobodenie od dane. 

§ 46 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
Daňovník neplatí daň za predajné automaty vydávajúce: 

a) potraviny s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, 

                                                
8 § 49 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z 



b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb. 
 
(2 ) Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 

 
§ 47 

Splátky dane a lehota splatností splátok dane 
 

Správca dane vyberá daň jednorázovo v hotovosti v pokladni Mestského úradu 
Komárno (ďalej len „MsÚ ) alebo prevodom na účet mesta. 

 
 

SIEDMA ČASŤ 
Daň za nevýherné hracie prístroje 

 
§ 48 

 
 Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane,  vznik a zánik daňovej povinnosti, 

oznamovacia povinnosť,  vyrubenie dane a platenie dane, správa dane sú upravené 
zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 52 až 58). 

 
§ 49 

Sadzby  dane podľa určených kritérií 
 

Sadzba dane za jeden nevýherný  hrací prístroj a kalendárny rok je: 
a) za 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. 

 
§  50 

Spôsob vyberania dane  
 

Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru9. 

 
§ 51 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a jej náležitosti 
 

Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu predajných automatov, ktorá 
obsahuje zoznam predajných automatov, uvedením identifikačných údajov automatu, dátum 
uvedenia do prevádzky a následne dátum skončenia prevádzky.  

 
§ 52 

Podrobnosti  a náležitosti oznamovacej povinnosti 
 

(1) Vznik daňovej povinnosti daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane 
uvedením identifikačných údajov podľa § 53 VZN na predpísanom tlačive (Príloha č.7) 

 
(2) K oznámeniu podľa § 52 ods.1 VZN daňovník je povinný pripojiť, resp. uviesť:  

a) výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra prevádzkovateľa, 
b) osvedčenie hracieho prístroja,  
c) pravidlá hry,  
d) skutočnosti dôležité pre určenie výšky dane. 

 

                                                
9 § 57 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z 



§ 53 
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov  

 
Daňovník ( prevádzkovateľ ) je povinný hrací prístroj označiť štítkom uvedením 

nasledovných údajov: 
1. Výrobné číslo hracieho prístroja, 
2. Výrobca hracieho prístroja 
3. Typ hracieho prístroja 
4. Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, IČO, telefónne číslo, 
5. Dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania 

 
§  54  

Oslobodenie od dane a  zníženie dane 
 

(1) Na nevýherné hracie prístroje  správca dane oslobodenie od dane neposkytuje. 
 
(2 ) Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 
 

§ 55 
Splátky dane a lehota splatností splátok dane 

 
Správca dane vyberá daň jednorázovo v hotovosti v pokladni Mestského úradu 

Komárno (ďalej len „MsÚ ) alebo prevodom na účet mesta. 
 

 
ÔSMA ČASŤ 

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historic kej časti mesta 
 

§ 56  
 

Predmet dane, okruh daňovníkov a platiteľov dane, základ dane, vznik a zánik 
daňovej povinnosti a správa dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom 
poplatku (§60 až 65). 

 
§ 57  

Vymedzenie historickej časti mesta 
 

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. 

 
§ 58  

Sadzby dane podľa určených kritérií 
 

Sadzba dane sa určí za motorové vozidlo za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania 
v historickej časti mesta, mimo priestorov vyhradených na dočasné parkovanie: 
a) za vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia v historickej časti mesta majú sídlo, 

je 200,- Sk/deň/motorové vozidlo, 
b) za vozidlá taxislužby, vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, 

údržbárske, komunálne a podobné služby je 300,- Sk/deň/motorové vozidlo. 
 

§ 59  
Spôsob vyberania dane  

 



 Daň vyrubí správca dane platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru10. 

 
§ 60 

Podrobnosti, náležitosti  a lehota  oznamovacej povinnosti  
 
 Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej 
časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, 
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive (Príloha č 8 ) . 

§ 61 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
(1) Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta sa nevzťahuje na: 

a) vozidlá s označením O1, t.j. vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko 
pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu,  

b) vozidlá s označením O3, t.j. vozidlá lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,  
c) vozidlá, ktorých vodiči prípadne prevádzkovatelia majú v historickej časti mesta  

bydlisko alebo garáž, alebo možnosť parkovania na pozemku vo svojom vlastníctve 
alebo na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku mimo verejného 
priestranstva, 

d) vozidlá polície, 
e) vozidlá požiarnej ochrany. 
 

(2) Od dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta sú oslobodené   
motorové vozidlá dopravnej obsluhy a zásobovania v čase od 500 do 1000 hod. od 1700 do 
1800 hod. a to len na dobu nevyhnutnú. 

 
(3 ) Správca dane zníženie dane nepripúšťa. 
 

§ 62 
Splátky dane a lehota splatností splátok dane 

 
Správca dane vyberá daň jednorázovo v hotovosti v pokladni Mestského úradu 

Komárno (ďalej len „MsÚ ) alebo prevodom na účet mesta. 
 
 

DEVIATA ČASŤ 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stave bné odpady 

 
§ 63 

 
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) 

sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
mesta. 

 
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na 
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu 
alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, 
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 
mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri 
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),  

                                                
10 § 64a ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z 



b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania.  

 
(3) Ak má osoba podľa § 63 ods. 2 písm. a) VZN v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný 

pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 63 ods. 2 písm. 
a) VZN v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu. 

 
(4) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň: 

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, spoluvlastníci môžu určiť zástupcu alebo 
správcu, ktorý ak s určením súhlasí, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí, 

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej 
len „platiteľ“). 

 
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo 

poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. Túto dohodu je povinný platiteľ 
predložiť správcovi poplatku pred začatím určeného poplatkového obdobia. 

 
§ 64 

Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku je: 
a) 508/365, t.j. 1,39178 Sk za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby 

uvedené v § 63 ods. 2 písm. a) VZN 
b)  za 110 resp. 120  l nádobu  46/110 Sk/l, t.j. 0,4181 Sk/l  

za 1 100  l nádobu   220/1 100 Sk/l, t.j. 0,2 Sk/l pre 
právnické osoby podľa § 63 ods. 2 písm. b) a podnikateľov podľa  § 63 
ods. 2 písm. c), pre ktorých je v meste zavedený množstvový zber. 

 
 

§ 65 
Určenie poplatku 

 
(1) Dĺžka obdobia, na ktoré sa určuje poplatok pre poplatníka podľa § 63 ods. 2 písm. a) 

VZN je jeden kalendárny rok. 
 
(2) Pre poplatníka podľa § 63 ods. 2 písm. a) VZN sa určí poplatok ako súčin sadzby 

poplatku uvedenej v § 64 ods. 1 písm. a) VZN a počtu kalendárnych dní v určenom 
období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo 
prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.  

 
(3) Pre poplatníka podľa § 63  ods. 2 písm. b) alebo písm. c) VZN sa určí poplatok ako súčin 

frekvencie odvozov, počtu zberných nádob, sadzby poplatku podľa § 64 ods. 1 písm. b) 
VZN a objemu   zberných nádob v litroch, ktoré poplatník užíva. 

 
§ 66 

Vyrubenie poplatku 
 



(1) Poplatok pre poplatníka podľa § 63 ods. 2 písm. a) VZN sa vyrubí platobným výmerom11. 
 
(2) Poplatok sa uhrádza v dvoch rovnakých splátkach bezhotovostne prevodom z účtu alebo 

v hotovosti v pokladni MsÚ, prvá splátka je splatná do 14 dní od doručenia platobného 
výmeru, posledná splátka je splatná do  30.júna príslušného kalendárneho roka. Poplatok 
je možné uhradiť aj v celosti do 14 dní od doručenia platobného výmeru.  

 
(3) Poplatok pre poplatníka podľa § 63 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN sa uhrádza štvrťročne 

za obdobia január - marec, apríl - jún, júl - september a október - december po skončení 
aktuálneho kalendárneho štvrťroku na základe správcom zaslanej faktúry, v ktorej bude 
zohľadnená frekvencia odvozu, typ a množstvo zberných nádob. Poplatok sa uhrádza 
bezhotovostne prevodom z účtu alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. Splatnosť faktúry je 
30 dní.  

 
(4) Poplatník podľa § 63 ods. 2 písm. b) alebo c) VZN je povinný odsúhlasiť so správcom 

poplatku frekvenciu, typ a množstvo zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému 
množstvového zberu. 

 
§ 67 

Ohlásenie 
 

(1) Každý poplatník je povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca: 
a) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, 
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, 
c) odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už 

ohlásených údajov. 
 

(2) V rámci ohlasovacej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť mestu: 
a) svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 

pobytu, adresu prechodného pobytu resp. názov alebo obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, IČO v prípade ak poplatník je právnická osoba alebo podnikateľ), 

b) identifikačné údaje osôb, s ktorými poplatník žije v spoločnej domácnosti a za ktoré 
plní povinnosť poplatníka, 

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje, 
d) doklady, ktoré odôvodňujú žiadosť, ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie 

poplatku. 
 

§ 68 
Zníženie alebo odpustenie poplatku 

 
(1) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 

dokladov: 
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (dokladom 

preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je napr. potvrdenie od zamestnávateľa, 
pracovné povolenie, pracovná zmluva, povolenie o  pobyte na území iného štátu), 

b) že v určenom období vykonával základnú vojenskú službu (dokladom preukazujúcim 
dôvod odpustenia poplatku je potvrdenie z Vojenskej správy), 

 
(2) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe 

dokladov 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 

                                                
11 § 81 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z 



ústavnej starostlivosti, o umiestnení v domove dôchodcov alebo potvrdenie 
o prechodnom pobyte). 

 
(3) Správca poplatku sadzbu poplatku zníži o 50% na celé určené obdobie pre poplatníka 

uvedeného v § 63  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 sa občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 
(4) 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 potvrdenie o prechodnom ubytovaní správcovi poplatku do jedného mesiaca od 
začatia školského roka alebo semestra. 

 
(5) Správca poplatku zníži poplatok poplatníkovi, ktorý pracuje mimo mesta Komárno a je 

ubytovaný v mieste výkonu práce o súčin počtu dní, počas ktorých sa zdržiava mimo 
mesta z titulu výkonu práce a sadzby poplatku uvedenej v § 64 ods. 1 písm. a) VZN. 
Podmienkou zníženia poplatku je hodnoverné preukázanie počtu dní, počas ktorých sa 
zdržiava mimo mesta z titulu výkonu práce (potvrdenie zamestnávateľa, uvedením počtu 
dní v určenom období, počas ktorých vykonáva prácu mimo mesta Komárno). 

 
(6) Lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku je 30 dní od obdržania 

platobného výmeru resp. 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je 
možné uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku.  

 
 

DESIATA ČASŤ 
Spolo čné ustanovenia 

 
§ 69 

 
    Otázky správy miestnych daní a poplatku, podmienky zavedenia, zrušenia, zmeny 
sadzby dane a určenie podmienok dane, rozpočtové určenie miestnych daní, 
zaokrúhľovanie a konanie vo veciach miestnych daní a poplatku upravuje zákon 
o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov  a o zmenách v územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.  

 
§ 70 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 29. novembra 2007.  
 
(2) Návrh VZN bol zverejnený pred rokovaním mestského zastupiteľstva v súlade s § 6 ods.3 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K návrhu VZN 
neboli uplatnené žiadne pripomienky. 

 
(3) Zrušuje sa 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, 9/2007  a 12/2007. 

 



(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008. 
 
 

 
                                                                           MUDr. Tibor Bastrnák 
                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
M E S T O   K O M Á R N O 

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
 

Oznámenie o vzniku da ňovej povinnosti k dani za psa 
 
Vlastník / Držite ľ psa: 
a/ 

Titul, priezvisko, meno  

Trvalý pobyt  

Dátum narodenia / Rodné číslo  

 
b/ 

Obchodné meno (plný názov 

organizácie)  

 

Sídlo (adresa, vrátane PSČ) 

 

 

IČO  

 
 
Údaje psa : 
 

Plemeno  Číslo ev.  
známky 

Vek 
psa 

Vznik 
daňovej 

povinnosti 

Umiestnenie  
psa 

 
 

    

 
Poznámka:  
 
V Komárne dňa                                                                                                           
 
 
 
                                                                           
                                                   podpis daňovníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 

M E S T O   K O M Á R N O 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno  

  
Oznámenie o zániku da ňovej povinnosti  
Č E S T N É    P R E H L Á S E N I E 

 
Vlastník / Držite ľ psa: 
 
a/ 

Titul, priezvisko, meno  

Trvalý pobyt  

Dátum narodenia / Rodné číslo  

 
b/ 

Obchodné meno (plný názov 

organizácie)  

 

Sídlo (adresa, vrátane PSČ) 

 

 

IČO  

 
čestne prehlasujem, že psa nevlastním od ….......... .................... z dôvodu: 
 
a/ prirodzeného úhynu 
b/ eutanázie veterinárnym lekárom – doložiť doklad od veterinárneho lekára 
c/ straty 
d/ darovania / predaja – uviesť meno a adresu nového majiteľa 
...................................................................................................... 
e/ iné............................................................................................. 
 
V prípade a/, c/, d/ a e/ potvrdiť podpismi dvoch ďalších osôb. 
 
evidne čný štítok č.: …..................... : 
a/ vrátený 
b/ vrátený - znehodnotený 
c/ nevydaný 
d/ nevrátený  
 
V Komárne dňa.........................                                                                                               
                                                                                                       ............................................ 

          podpis vlastníka/držiteľa psa 
         
                             ……………………………….. 
           podpis  
                             ...……………………………..
                     podpis 



Príloha č. 3 
 
 

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
Oddelenie územného plánu a architektúry  
Pevnostný rad 3 
945 01   Komárno  
 

 
Oznámenie  zámeru osobitného užívania verejného priestranstva 

 
 
 
 
Vec :   Osobitné užívanie verejného priestranstva 
 
 
 

Meno, priezvisko /názov : 
               

 

Adresa trvalého pobytu/sídlo: 
 

                                                                     

Rodné číslo /IČO: 
 

 

Miesto užívania verejného 
priestranstva: 

 
 

 
 

Doba užívania: 
 

od                                  do 

Plocha užívania  m2 : 
 

  

Dôvod - účel užívania: 
 

  

 
 
V Komárne dňa 
 

               ____________________ 
                                                                          
                                                   podpis daňovníka 
 
 
 
 
Príloha: 
1. Situačný plán      
2. Výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského  registra  
 
 
 
 



Príloha č. 4 
 

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1,  945 01 Komárno 

  
Mesto Komárno 
Oddelenie územného plánu a architektúry 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 

Oznámenie  zámeru osobitného užívania verejného priestranstva 
 
 
Vec: Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 
 
 
Meno, priezvisko / Názov  

 
Adresa trvalého pobytu / Sídlo  

 
Rodné číslo / IČO:  

 
ŠPZ motorového vozidla  

 
Počet vyhradených miest  

 
Obdobie trvalého parkovania 
 

od                                          do 

Kontaktné telefónne číslo 
 

 

 
 
 
Poznámka: 
 
 
 
V Komárne dňa                                                     .......................................................... 
                                                                                         podpis daňovníka 
 
 
 
 
Príloha : 
Situačný výkres  



Príloha č. 5 
 

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
Oddelenie územného plánu a architektúry MsÚ 
Pevnostný rad č. 3 
945 01   Komárno 
 
 
 
Vec: Výkaz dane za ubytovanie  
 
 
Prevádzkovateľ  
Názov a sídlo prevádzky: 
 

 

IČO :  
Výkaz za mesiac :  
Počet ubytovaných osôb :  
Počet prenocovaných dní :  
Výpočet dane :  
Počet ubytovaných osôb  
s uplatnením oslobodenia od dane: 

 

 
 
V Komárne dňa ........................ 
 
 
 
 
 
 _____________________________ 
 podpis a pečiatka 
 
 
 
Príloha : 
1. Výpis z obchodného registra  
2. Prevádzkové povolenie 
3. Potvrdenie k oslobodeniu od dane (kópia preukazov ŤZP) 



Príloha č. 6 
 

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku  1, 945 01 Komárno 

 
 
Oddelenie územného plánu a architektúry MsÚ 
Pevnostný rad  3 
945 01   Komárno  
 
 
Vec: Oznámenie o umiestnení predajných automatov  
 
 
Názov žiadateľa :  
Sídlo žiadateľa  :  
IČO :  
Výrobné číslo :   
typ :  
Umiestnený v prevádzkarni 
(presná adresa ) : 

 

Dátum umiestnenia od :  
Druh predávaného tovaru :  
 
 
V Komárne dňa ............................... 
 
 
 
 _____________________________ 
 podpis a pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : 
1. Výpis z obchodného registra  
2. Údaje ďalších predajných automatov v prípade väčšieho počtu automatov  x    



Príloha č. 7 
 

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
Oddelenie územného plánu a architektúry MsÚ 
Pevnostný rad 3 
945 01  Komárno  
 
 
 
 
 
Vec: Oznámenie o umiestnení nevýherných hracích prí strojov  
 
 
Názov žiadateľa :  
Sídlo žiadateľa :  
IČO :  
Výrobca hracieho prístroja :  
Výrobné číslo :  
Typ :  
Umiestnený v prevádzkarni 
(presná adresa ) : 

 

Dátum umiestnenia od :  
 
 
 
 
V Komárne dňa ............................... 
 
 
 
 _____________________________ 
 podpis a pečiatka 
 
 
 
 
Prílohy : 
1. Výpis z obchodného registra 
2. Rozhodnutie Ministerstva financií SR o povolení na prevádzkovanie 
3. Údaje ďalších nevýherných hracích prístrojov v prípade väčšieho počtu prístrojov       x 



Príloha č. 8 
 

Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1,  945 01 Komárno 

  
Mesto Komárno 
Oddelenie územného plánu a architektúry 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 

Oznámenie  o vzniku daňovej povinnosti  k daní za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta 

 
 
 
Vec: Oznámenie k daní za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
 
 
Meno, priezvisko / Názov  

 
Adresa trvalého pobytu / Sídlo  

 
Rodné číslo / IČO:  

 
ŠPZ motorového vozidla  

 
Doba zotrvania motorového 
vozidla v historickej časti mesta 

od                                           do 

 
 
 
Poznámka: 
 
V Komárne dňa                                                     .......................................................... 
                                                                                         podpis daňovníka 
 
 
 
 
 
 
Príloha : 
Technický preukaz motorového vozidla 
 
 


