
NÁVRH 
 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárna č. 8/2012 o výkone taxislužby na 
území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013 a VZN č. ..../2017 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 5 
zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len „VZN“). 

Článok I.  
 

VZN Mesta Komárno č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN 
č. 7/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 2 ods. 2 v prvej vete sa za slová „na miestnych“ vkladajú slová „ a účelových“  

a v písm. a) sa mení odkaz „podľa § 2 ods. 14 tohto VZN“  
 
1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa slovo ods. 12 mení na slovo „ods. 14“ 
 
2. § 2 ods. 3 sa mení a znie nasledovne:  

„Ak dopravca prejaví záujem o stanovište alebo stanovištia, uvedené v § 2 ods. 14 tohto 
VZN na nasledujúci kalendárny rok, oznámi túto skutočnosť písomne na Mestský úrad 
Komárno, Komunálny odbor, najneskôr do 10. decembra roka, ktorý predchádza roku, na 
ktorý dopravca žiada určenie stanovišťa. 

Dopravca je povinný k oznámeniu priložiť nasledovné prílohy: 
- kópiu výpisu z obchodného registra, alebo kópiu živnostenského listu  
- koncesná listina – kópia, vydaná v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
- fotokópiu osvedčenia  o evidencii vozidla ( veľký  technický preukaz ) 

 
3. § 2 ods. 4 sa mení a znie nasledovne: 

„Ak do termínu uvedeného v ods. 3 budú doručené Mestu Komárno oznámenia o záujem 
o určenie stanovišťa pre taxislužbu spĺňajúce všetky náležitosti uvedené v tomto VZN od 
viac ako jedného dopravcu na rovnaké stanovište, stanovištia sa budú určovať verejným 
žrebovaním.“ 
 

4. § 2 ods. 5 sa mení a znie nasledovne: 
„Žrebovanie bude verejné, prebehne pred komisiou, ktorých členov určí primátor mesta. 
Komisia musí mať minimálne troch členov a zapisovateľa. Členmi komisie môžu byť 
poslanci Mestského zastupiteľstva v Komárne a zamestnanci mesta. Termín verejného 
žrebovania mesto oznámi dopravcom, ktorí zaslali oznámenie, spravidla 3 dni vopred. 
Výsledok žrebovania oznámi komisia prítomným dopravcom na mieste verejného 
žrebovania, výsledok žrebovania bude zaslaný dopravcom, zúčastneným na žrebovaní 
písomnou formou do  10 dní od ukončenia verejného žrebovania. O priebehu verejného 
žrebovania sa vykoná aj zvukový záznam.“ 

 
5. § 2 ods. ods. 6 sa mení a znie nasledovne: 

„Mesto Komárno bude považovať výsledky verejného žrebovania za žiadosť dopravcu na 
to stanovište resp. stanovištia, ktoré boli dopravcovi na verejnom žrebovaní pridelené. 
Rozhodnutie o určení stanovišťa taxislužby bude dopravcovi písomne zaslané najneskôr 
do 31.decembra príslušného kalendárneho roka.“ 

 
6. § 2 ods. 7 sa mení a znie nasledovne: 

„Ak dopravca prejaví záujem o voľné stanovište alebo stanovištia na príslušný kalendárny 
rok v roku podania žiadosti o  povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie 



dopravného  značenia  pre vozidlá taxislužby, podá žiadosť písomne s konkrétnym 
číslom voľného stanovišťa, o ktoré má záujem.“ 

 
7. V § 2 ods. 10 na koniec sa vkladá nová veta „Povolenie sa vydáva na jeden kalendárny 

rok“. 
 
8. § 2 ods. 12 sa mení a znie nasledovne: 

„Zriadenie stanovišťa TAXI a jeho označenie vodorovným dopravným značením 
a zvislým dopravným značením IP20b „STANOVIŠTE TAXI“ zabezpečuje správca 
miestnej komunikácie. 
Dopravné značenie E13 „DODATKOVÁ TABUĽKA PRE VYHRADENÉ PARKOVANIE“ 
zabezpečuje dopravca ktorému bolo zriadenie stanovišťa povolené na vlastné náklady.“ 

 
9. V § 2 sa za ods. 12 vkladajú nové odseky 13) a 14) v nasledovnom znení:   
 
„(13) Dopravca, ktorému bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je povinný zabezpečovať 

trvalú údržbu a výmenu zvislého dopravného značenia E13 „DODATKOVÁ TABUĽKA 
PRE VYHRADENÉ PARKOVANIE“   označujúceho vyhradené parkovanie TAXI počas 
celej doby jeho trvania a do 48 hodín po skončení platnosti koncesie dopravcu vydanej 
podľa osobitného zákona6)  alebo po skončení platnosti Rozhodnutia o určení stanovišťa 
vozidiel taxislužby vydaným Mestom Komárno, zabezpečiť na svoje náklady odstránenie 
týchto dopravných značiek. 

 
(14) Mesto z vlastného podnetu vo svojom územnom obvode určuje tieto lokality pre     

stanovištia TAXI :  
      1. Záhradnícka ul. (vedľa autobusovej zastávky pri parku M.R. Štefánika), maximálne 
 10 parkovacích miest, 

2. Nám. M. R. Štefánika (pri parku) – maximálne  4 parkovacie miesta,  
3. Petőfiho ul. (na úrovni križovatky v tvare „T“ s Ul. staničná) – maximálne  2 parkovacie 
miesta, 
4. Petőfiho ul. (parkovisko pod železničnou stanicou, pri autobusovej stanici)  - 
maximálne 4  parkovacie miesta. 
Spolu  20 parkovacích miest. 
 (podľa situačného plánu, ktorý tvorí  prílohu č. 2 tohto VZN)“ 

 
10. Mení sa Príloha č.2 VZN č. 8/2012 v znení VZN č. 7/2013 o výkone taxislužby na území 

mesta Komárno 
 
11. Mení sa Príloha č.3 VZN č. 8/2012 v znení VZN č. 7/2013 o výkone taxislužby na území 

mesta Komárno 
 
12. Odkaz pod čiarou 4  znie nasledovne: 
    4) v zmysle VZN o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za 

ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta v platnom znení“ 

 
13. Odkaz pod čiarou 5 znie nasledovne: 
 5) § 3 ods. 2 a 7 zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov 
 
14. Odkaz pod čiarou 6 znie nasledovne: 

6) § 27 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
 

 
 



Článok 2 
 
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského 

zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
dňa ........................... 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta 
Komárno. 

 
 
 
                                                                                         Ing.László Stubendek  
                                                                                             primátor mesta  
Vyvesené na ÚT: 20.10.2017 
Zvesené z ÚT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
K všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno č ......., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 
o výkone taxislužby na území mesta Komárno. 
 
Situačný plán s vyznačením stanovíšť vozidiel taxislužby 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 3 k VZN č.   /2017 

 
Mestský úrad  v Komárne                                                                          
Komunálny odbor 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
Vec:   Žiados ť o  povolenie na vyhradené parkovacie miesto a ur čenie dopravného  
značenia  - pre vozidlá taxislužby 
 
V zmysle ods. 2  § 3 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  
v znení neskorších predpisov *§ 44 písm. f), zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
v znení neskorších predpisov*, Vás žiadam o vyhradenie parkovacieho miesta a určenie 
dopravného značenia, dopravných zariadení na parkovisku pre: 
 
 vozidlá  taxislužby  – prílohy č.1, 2, 3 
 
Meno a priezvisko/obchodné 
meno  žiadate ľa  

 

Adresa trvalého pobytu/sídlo 
firmy žiadate ľa 

 
 

Kontaktné telefónne číslo 
 

 

Ulica, na ktorej má by ť 
vyhradené parkovisko (parc. č. 
číslo domu) 

 
 

Spôsob státia  * kolmé 
* pozdĺžne 
* šikmé 

Osoba zodpovedná za osadenie, 
vyznačenie a údržbu dopr. 
značiek – tel. číslo 

 

Údaje o vozidle - továrenská 
značka, typ, eviden čné číslo, 
kategória 

 

Použité dopravné zna čky a 
dodatkové tabu ľky: (číslo, názov, 
resp. PD): 

 

 
V Komárne, dňa 
 
 
 
                                                                       .......................................................... 
                                                                                                podpis 
Príloha : 
1. Fotokópia osvedčenia  o evidencii vozidla ( veľký  technický preukaz )  
2. Kópia koncesnej listiny 
3. Výpis z obchodného registra  alebo kópia živnostenského listu 
 
 
 

 
 
 
 



Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č.  /2017,  
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno   

v znení VZN č. 7/2013 
 

1) Návrh VZN: 

 
a) návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:  20.10.2017 

    b)  zverejnený na internetovej adrese mesta dňa: 20.10.2017 

 
2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína  plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia 
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komarno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Komunálny odbor, Pevnostný rad 3, 
945 01 Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 
textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
 

 Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení  do (vrátane):  30.10.2017 

 
 
3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ................................ 
 
 
 


