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ZÁSADY 

PARKOVANIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYHRADENOM PRIESTORE V MESTE KOMÁRNO 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
Tieto zásady bliţšie upravujú podmienky parkovania motorových vozidiel na vyhradenom 
priestore v Meste Komárno (ďalej len „mesto“). 

 
§ 2 

Dočasné parkovanie 
 

(1) Dočasným parkovaním motorového vozidla na vyhradenom priestore pre účely týchto 
 zásad sa  rozumie parkovanie vozidla v zóne s plateným parkovaním v nasledovnom 
 rozsahu: 
 
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 

8,00 hod. do 17,00 hod., 
c) rezidentné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre moţnosť parkovania v zóne 

plateného parkovania v určenej lokalite pre osoby s trvalým pobytom v zóne alebo 
s prechodným pobytom,  

d) abonentné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre moţnosť parkovania v zóne 
plateného parkovania pre fyzické a právnické osoby pričom abonentná karta sa vydáva 
na kalendárny rok, 

e) parkovacie karty seniorov sú parkovacie karty určené pre osoby s trvalým pobytom na 
území mesta Komárno staršie ako 65 rokov, pre určené motorové vozidlo, pre moţnosť 
parkovania v zóne plateného parkovania, pričom karta pre seniorov sa vydáva na rok 
a pre jednu osobu sa vydáva len jedna parkovacia karta, 

f) parkovacie karty „Penzión“  prenosné, určené pre ubytovaných hostí a sú vystavené na 
názov spoločnosti, ktorá prevádzkuje ubytovacie zariadenie v zóne plateného 
parkovania, 

g) parkovacie karty „Obyvateľ“ neprenosné,  určené pre osoby s trvalým alebo prechodným 
pobytom v zóne plateného parkovania - vlastníkom  nehnuteľností, 

h) parkovacie karty „Zamestnanec“, neprenosné, určené pre osoby, ktoré sú zamestnané 
alebo pracujú v zóne plateného parkovania, 

i) parkovacie karty „Obec“ neprenosné, určené pre sluţobné motorové vozidlo miest a obcí  
v okrese Komárno v zóne plateného parkovania. 

 
(2) V  prípade straty , zničenia alebo odcudzenia parkovacej karty vydanej pre určené 

motorové vozidlo, na písomnú ţiadosť oprávnenej osoby sa vydáva kópia parkovacej 
karty za cenu 10 eur, pričom sa označí nápisom KÓPIA. 

 
§ 3 

Zóny s plateným parkovaním 
 

        Zóny s platením parkovaním pre účely týchto zásad sa delia 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, Pevnostný rad, 

b) strednodobé parkovacie plochy: Dunajské nábreţie, Elektrárenská cesta, Vnútorná 
okruţná, 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), Záhradnícka ulica pred hotelom 
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Európa, Námestie Kossutha vedľa objektu mestskej trţnice, od kriţovatky Damjanichova 
aţ po ul. Jókaiho, 

c) vyhradené parkovacie plochy pre samosprávu a štátnu správu: Pohraničná ulica (pred 
OR PZ SR, pred Základnou školou a pred budovou Okresného súdu Komárno), Nám. 
Gen. Klapku (za bývalou poliklinikou). 

 
§ 4 

Označenie zóny plateného parkoviska 
 

 Vstup do zóny a jej koniec je označený zvislými značkami IP24a a IP24b spolu 
 s dopravným značením „ Parkovisko – parkovacie miesta s platením státím“ pracovné 
 dni 8:00 – 17:00 hod. V zóne môţe stáť vozidlo len na: verejných parkoviskách 
 s organizovanou prevádzkou označených zvislou dopravnou značkou IP17a 
 a vodorovným značením V 10a aţ V 10c a ostatných parkoviskách s organizovanou 
 prevádzkou označených zvislou dopravnou značkou IP16 „Parkovisko – parkovacie 
 miesta s vyhradením státím“ a vodorovným označením V 10a aţ V 10d.  

 
§ 5  

Parkovné 
 

(1) Výška parkovného za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore pre účely 
týchto zásad je: 

 
a) v zóne krátkodobého plateného parkovania podľa § 3 písm. a) týchto zásad za jedno 

parkovacie miesto 0,70 eur/hod.,  resp. jej alikvotná časť, minimálne 0,10 eur,  
b) v zóne strednodobého plateného parkovania podľa § 3 písm. b) týchto zásad za 

jedno parkovacie miesto 0,40 eur/hod., resp. jej alikvotná časť, minimálne 0,10 eur, 
c) za rezidentnú parkovaciu kartu 40 eur/rok za parkovacie miesto, na 6 mesiacov 

alikvotnú časť, 
d) za rezidentnú parkovaciu kartu – podnikateľ 100 eur/rok za parkovaciu kartu, na 6 

mesiacov alikvotnú časť, 
e) za abonentnú parkovaciu partu 330 eur/rok za parkovacie  miesto, na 3, 6 a 9 

mesiacov alikvotnú časť, 
f) za parkovaciu kartu seniorov 66 eur/rok za parkovacie miesto, na 3, 6 a 9 mesiacov 

alikvotnú časť, 
g) za parkovaciu kartu penzión 60 eur/rok, 

      h)  parkovacie karty „Obyvateľ“ neprenosné,  určené pre osoby ( domácnosť ) s trvalým 
 pobytom v zóne    plateného parkovania - vlastníkom a nájomcom nehnuteľností 
 viazané na evidenčné číslo motorového vozidla ( EČ) a lokalita,  prvé motorové 
 vozidlo 1 euro, druhé motorové vozidlo 60 euro a tretie vozidlo 120 eur/rok, 
       i)  parkovacie karty „Zamestnanec“, neprenosné, určené pre osoby, ktoré sú                   
 zamestnané  alebo pracujúce  v zóne plateného parkovania, viazané na evidenčné 
 číslo  motorového vozidla ( EČ) lokalita a pracovné miesto 100 eur/rok, 
      j)  parkovacie karty „Obec“  neprenosné, určené pre jedno sluţobné motorové vozidlo 
 miest a obcí v okrese Komárno v zóne plateného parkovania, viazané na evidenčné 
 číslo sluţobného motorového vozidla 100 eur/ rok.  
 
(2) Parkovacie lístky zakúpené v zóne krátkodobého parkovania sú platné vo všetkých 

parkovacích zónach a parkovacie lístky zakúpené v zóne strednodobého parkovania sú 
platné vo všetkých parkovacích zónach mimo zóny krátkodobého parkovania na 
stanovený čas. 

 
(3) Parkovací preukaz je fyzická osoba povinná umiestniť za predné sklo vozidla tak, aby 

všetky údaje na preukaze boli viditeľné subjektu, ktorý bude vykonávať kontrolnú činnosť. 
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(4) Parkovací preukaz stráca platnosť ak zaniknú podmienky pre oslobodenie a osoba je 
povinná preukaz bezodkladne, najneskôr do 10 dní odovzdať správcovi systému 
plateného parkovania. 

 
(5) Rezident  - fyzická osoba (obyvateľ mesta) je k vydaniu rezidentnej karty povinný 

predloţiť: 
 

a) doklad o trvalom alebo prechodnom pobyte na ulici v Zóne plateného parkovania , na 
ktorú ţiada o vystavenie zľavnenej parkovacej karty (občiansky preukaz alebo 
potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte), 

b) technický preukaz vozidla preukazujúci, ţe ţiadateľ je vlastníkom, drţiteľom 
motorového vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla I. časť). 

 
(6) Rezident – podnikateľ ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne plateného 

parkovania ale je vlastníkom, alebo nájomcom nehnuteľnosti. 
 
a) Ţiadateľ, ktorý je zároveň vlastníkom, alebo nájomcom nehnuteľnosti a prevádzkuje 

obchod, kanceláriu a pod., sa preukáţe originálom technického preukazu (ak je 
vozidlo na leasing Osvedčenie o evidencii vozidla I. a II. Časť) a je zároveň 
vlastníkom alebo uţívateľom  motorového vozidla. 

b) Rezident podnikateľ môţe zakúpiť parkovaciu kartu na max. 2 motorové vozidlá 
v rovnakej sume. 

 
(7)  Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené motorové 

 vozidlá, ktoré prepravujú osobu, ktorá je drţiteľom parkovacieho preukazu osoby 
 s ťaţkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ak toto motorové vozidlo dočasne parkuje na 
 vyhradenom parkovacom mieste pre osoby so zdravotným postihnutím označeným 
 zvislým dopravným značením IP16 a dodatkovou tabuľkou E15. Podľa Zákona č.8/2009 
 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Parkovací 
 preukaz môţe pouţívať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťaţkým zdravotným 
 postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú 
 slepotu oboch očí. 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Na týchto zásadách sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 09. apríla 2014.  
(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 2014. 
 

§ 7 
Zrušujúce ustanovenia 

 
Rušia sa Zásady parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste Komárno  
dňom 30. júna 2014, schválené dňa 20. decembra 2007 Mestským zastupiteľstvom 
v Komárne (účinné dňom 1. januára 2008). 

 
 

 
 
MUDr. Anton Marek 
   primátor mesta  

 
 




