
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 4/2005  
o dopravnom režime v pešej zóne Mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 a 11 ods. 3 písm. g) zákona 

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo 
315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a 
zákona číslo 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa uznieslo 
na tomto Všeobecne záväznom nariadení. 
 

§ 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o dopravnom režime v pešej zóne mesta 

Komárno určuje všetkým obyvateľom mesta Komárno, návštevníkom mesta, podnikom a 
súkromným podnikateľom, práva a povinnosti týkajúce sa režimu v pešej zóne v záujme 
ochrany zdravia, životného prostredia ako aj ochrany kultúrno-historických pamiatok na 
území mesta Komárno. 

 
(2) Pešiu zónu podľa tohto VZN tvoria: 
 

a) Námestie generála Klapku, 
b) časť Jókaiho ulice od objektu číslo 16 po Námestie generála Klapku, 
c) Župná ulica  od Námestia M. R. Štefánika po Námestie generála Klapku, 
d) Palatínova ulica od ulice Lehárovej po Námestie generála Klapku, 
e) Dunajská ulica, 
f) Školská ulica, 
g) Valchovnícka ulica, 
h) Nádvorie Európy. 

 
(3)  Zóna je vyznačená dopravnými značkami D57a a D 57b. 
 
(4) Pešiu zónu odborne posúdi a schvaľuje Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný 

dopravný inšpektorát  Komárno.  
 

§ 2 
Práva a povinnosti ú častníkov cestnej premávky používajúcich pešiu zónu 

 
(1) V pešej zóne môžu chodci používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje 

osobitné ustanovenie § 52 zákona číslo 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

 
(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.  
 
(3) V pešej zóne môže vodič jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/hod., pričom musí dbať na 

zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. V prípade nevyhnutnosti musí 
zastaviť vozidlo. V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je 
určené inak. 

 
(4) V pešej zóne musia chodci umožniť vozidlám jazdu. 
 
(5) Ako prívodová cesta bude používaná Palatínova ulica, výjazdové cesty budú Dunajská a 

Valchovnícka ulica.  
 
 
 
 

 



§ 3 
Povolenie vjazdu do pešej zóny 

 
Povolenie vjazdu do pešej zóny upravujú dodatkové tabule s nápismi:  
 

„Zásobovanie“ a to v čase od 5,00  hod. do 10,00 hod. a od 17,00 hod. do 18,00 hod. a to len 
na dobu nevyhnutnú, ďalej „Dopravná obsluha“. 
 

§ 4 
Kontrola dodržiavania VZN 

 
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú pracovníci Mestskej polície               

v Komárne. 
 
(2) Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom v zmysle § 48 zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
(3) Za porušenie povinností stanovených týmto VZN môžu pracovníci Mestskej polície Komárno 

uložiť blokovú pokutu. Závažnejšie prípady a prípady, ktoré nie je možné alebo účelné 
vybaviť v blokovom konaní, po vykonaní objasnenia postupujú na prejednanie v 
priestupkovom konaní na Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný 
inšpektorát  Komárno. 

 
§ 5 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 10. marca 2005. 
 
(2) Zrušuje sa VZN mesta Komárno číslo 13/1995 o dopravnom režime v pešej zóne mesta 

Komárno. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2005. 
 
 
 
 MUDr. Tibor Bastrnák 
 primátor mesta 
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Zvesený: 
 
 


