
OBEC KOMÁRANY 
Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Komárany č. 22/2008  
 
 
 
 

ktorým sa v súvislosti so zavedením euro v Slovenskej republike menia             
a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia vydané pre územie obce Komárany 

č. 22 /2008 
 

Obec Komárany na základe §6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 659/2007 Z.z. 
o zavedení euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vydáva pre územie obce Komárany toto :  

 
Všeobecne záväzné  nariadenie obce Komárany č. 22 /2008 

 
ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike menia 
dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenie vydané pre územie obce Komárany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pavel Žipaj 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Čl. 1 
 
VZN č. 03/2003  o podmienkach držania psov na území obce Komárany sa mení 
takto : 

1. § 6 priestupky  bod. 3   
a) odseku 2 písm. d/  sa slová  do 500.- Sk sa nahrádzajú slovami  do 

16,50 eur  
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a/ až c/  sa slová  do 5000.- Sk sa 

nahrádzajú slovami  do 165,90 eur 
 

Čl. 2 
 
Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 06/2003 o verejnom poriadku v obci 
Komárany sa mení takto : 

1. § 18 Postihy  
a) Za priestupok podľa § 47 Zák. o priestupkoch č. 372/90 Zb. v platnom znení 
odsek 1 pís. a) až d) sa slová možno uložiť pokutu do 1 000,-Sk sa nahrádzajú 
slovami do 33, 10 eur., písmeno e) až g) do 3 000 Sk,- sa nahrádzajú slovami 
do 99,50 eur a podľa písmena h) pokutu do 5 000,- Sk sa nahrádzajú slovami 
do 165, 96 eur. Za priestupok podľa § 48 zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. 
v platnom znení možno uložiť pokutu 1 000,- Sk sa nahrádzajú slovami 33,10 
eur. 

 
Čl. 3. 

 
VZN č. 07/2003 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za opatrovateľskú službu sa mení takto : 
1. Čl. II. § 8 ods. 4 - Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa slová  celé koruny 
smerom nadol,  nahrádzajú  slovami  eur   zaokrúhlené smerom nadol. 
 

Čl.4. 
 
Všeobecné záväzné nariadenia č. 13/2005 o zmluvných prevodoch a nájme 
majetku vo vlastníctve obce sa mení takto: 
 

1. Časť tretia – prevod hnuteľného obecného majetku článok 10 
bod 3.  Na prevod hnuteľných vecí ktorých nadobúdacia hodnota je vyššia ako 
100 000,-Sk sa nahrádzajú slovami 3319,30 eur. 
 
2. Časť štvrtá – ceny pozemkov článok 11 
bod 1. Kúpna cena pozemkov sa dojednáva dohodou minimálne 45,-Sk/m2  

sa nahrádzajú slovami 1,40 eur. 
 
bod 2. Pre účely výstavby cirkevných , školských, zdravotníckych zariadení, 
športových a kultúrnych zariadení, bytov a záhrad minimálne 45,-Sk/m2 sa 
nahrádzajú slovami 1, 40 eur.  
 
bod 3. Pre účely majetkového vysporiadania pozemku pod jestvujúcimi stavbami 
je kúpna cena minimálne 45,-Sk/m2 sa nahrádzajú slovami 1, 40 eur. 
 



Čl. 5 
 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2006 o prevádzke Domu smútku, 
pohrebiska a pochovávaní v obci Komárany sa mení takto: 
 

Príloha č.1: 

Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Komárany č.15/2006 zo dňa 25.08.2006, boli odsúhlasené 
poplatky za užívanie hrobového miesta na pohrebisku obce Komárany a pohrebné služby v obci 
Komárany. 

Druh úkonu  Poplatok 

užívanie hrobového miesta na 10 rokov     500,- Sk sa nahrádzajú slovami 16,50 eur 

obnova užívania hrobového miesta na ďalších 10 rokov    300,- Sk sa nahrádzajú slovami   9,90 eur 

užívanie hrobového miesta pre dvojhrob na 10 rokov    840,- Sk sa nahrádzajú slovami 27,80 eur 

obnova užívania hrobového miesta pre dvojhrob o ďalších 10 rokov    600,- Sk sa nahrádzajú slovami 19,90 eur 

prepožičanie hrobového miesta pre hrobku na 10 rokov  1 000,- Sk sa nahrádzajú slovami 33,10 eur 

obnova užívania hrobového miesta pre hrobku o ďalších 10 rokov    300,- Sk sa nahrádzajú slovami   9,90 eur 

prepožičanie hrobového miesta pre dvojhrobku na 10 rokov  1 000,- Sk sa nahrádzajú slovami 33,10 eur 

obnova užívania hrobového miesta pre dvojhrobku o ďalších 10 rokov     300,- Sk sa nahrádzajú slovami    9,90 eur 

prepožičanie hrobového miesta pre detský hrob na 10 rokov     160,- Sk sa nahrádzajú slovami    5,30 eur 

obnova hrobového miesta užívania pre detský hrob o ďalších 10 rokov       60,- Sk sa nahrádzajú slovami    1,90 eur 

odber vody z vodovodu na 10 rokov     150,- Sk sa nahrádzajú slovami    4,90 eur 

poplatok za odvoz odpadu na 10 rokov    250,- Sk sa nahrádzajú slovami    8,20 eur 

prenájom Domu smútku    300,- Sk sa nahrádzajú slovami    9,90 eur 

poplatok za vstup za účelom kamenosochárskych prác    250,- Sk sa nahrádzajú slovami    8,20 eur 

 
 
 

 
Čl. 6 

 
Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Komárany č. 
17/2007 sa mení takto: 
 
§ 12 – sadzba dane  
bod 1/ 
a) sa slová   1,-Sk nahrádzajú slovami 0, 03 eur 
b) sa slová   1,-Sk nahrádzajú slovami 0, 03 eur 
c) sa slová   4,-Sk nahrádzajú slovami 0, 10 eur 
d) sa slová   4,-Sk nahrádzajú slovami 0, 10 eur 
e) sa slová 15,-Sk nahrádzajú slovami 0, 40 eur 
f) sa slová  15,-Sk nahrádzajú slovami 0, 40 eur 
g) sa slová   4,-Sk nahrádzajú slovami 0, 10 eur 
 
bod 2/ 
sa slová 1,-Sk nahrádzajú slovami 0, 03 eur 
 
§ 16 vyrubenie dane 
 



bod 4/ 
sa slová 50,-Sk nahrádzajú slovami 1, 65 eur 
 
§ 17 platenie dane 
bod 2/ 
sa slová 1 000,-Sk nahrádzajú slovami 33,10 eur a 10 000,- Sk nahrádzajú slovami 
331,90 eur 
 
bod 4/ 
sa slová 1 000,-Sk nahrádzajú slovami 33,10 eur a 10 000,- Sk nahrádzajú slovami 
331,90 eur 
 
§ 23 konanie 
bod 1/ 
sa slová 200,-Sk nahrádzajú slovami 6,60 eur a 2 000,-Sk nahrádzajú slovami 66,30 
eur 
 
§ 27 základ dane 
bod 2/ 

a) sa slová 100,-Sk nahrádzajú slovami 3,31 eur 
b) sa slová 200,-Sk nahrádzajú slovami 6,60 eur 

 
§ 29 oznamovacia povinnosť  
bod 5/ 
sa slová 20,-Sk nahrádzajú slovami 0,60 eur 
 
§ 37 sadzba dane 
bod 1/ 

a) sa slová 200,-Sk nahrádzajú slovami 6, 60 eur 
b) sa slová 120,-Sk nahrádzajú slovami 3, 90 eur 

 
§  45 sadzba dane 
bod1/ 
sa slová 1 000,-Sk nahrádzajú slovami 33,10 eur 
 
§ 54 sadzba dane 
bod1/ 
sa slová 1 000,-Sk nahrádzajú slovami 33,10 eur 
 
§ 63 sadzba poplatku  

a) sa slová    220,-Sk nahrádzajú slovami  7,30 eur 
b) sa slová 1 000,-Sk nahrádzajú slovami 33, 10 eur 

 
§ 66 vyrubenie poplatku 
bod4/ 
sa slová  celé koruny smerom hore,  nahrádzajú  slovami  eur   zaokrúhlené smerom 
nahor. 
 
§ 68 vrátenie poplatku  
sa slová 50,-Sk nahrádzajú slovami 1, 65 eur 



 
Čl. 7 

 
Všeobecné záväzné nariadenie č.18/2007 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu obce Komárany  sa mení takto : 
 
Článok V. 
Schvaľovanie dotácií 
 
bod 4/ 
sa slová 3 000,-Sk nahrádzajú slovami 99, 50 eur 

 
Čl.8 

 
Všeobecné záväzné nariadenie o zriaďovaní prevádzkarni, vykonávaní 
podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok na území obce 
Komárany č 19/2008 sa mení takto : 
 
Článok 6 Kontrolná činnosť, priestupky a sankcie 
 
6.3. sankcie 

a) sa slová 200 000,-Sk nahrádzajú slovami 6 638, 70 eur 
b) sa slová      1 000,-Sk nahrádzajú slovami      33, 10 eur 

 
 
 
 
 
 
 

Čl.9 
 

Vyhlásenie a účinnosť 
 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Komárany sa v súlade s §11 ods.4 
písm. g) SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov  
 

u z n i e s l o 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch a to dňa  15. decembra 2008 uznesením číslo 
9/I/5 .  
 
2.Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro 
v Slovenskej republike menia a dopĺňajú všeobecné záväzné nariadenia vydané pre 
územie obce Komárany bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 10. 11. 
2008 a zvesené  15. 12.2008  . 
 
 



3. Toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny 
euro v Slovenskej republike menia a dopĺňajú všeobecné záväzné nariadenia vydané 
pre územie obce Komárany nadobúda účinnosť od 1. januára 2009 
 
4. Schválené všeobecné záväzné nariadenie číslo 22/2008 ktorým sa v súvislosti so 
zavedením euro v Slovenskej republike menia a dopĺňajú všeobecne záväzné 
nariadenia vydané pre územie obce Komárany bolo vyvesené dňa  15. decembra 
2008 a zvesené dňa  01. januára 2009 . 
 
 
 
                                                                          
 
                                                                                     Pavel Žipaj 
                                                                                   starosta obce 
 
 


