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ZÁSADY  
PARKOVANIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYHRADENOM PRIESTORE V MESTE KOMÁRNO 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

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

 
§ 2 

Dočasné parkovanie 
 

  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) zóny dlhodobého parkovania sú zóny určené na dlhodobé parkovanie  bez časového 

obmedzenia,   
d) rezidentné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre možnosť parkovania v zóne 

plateného parkovania v určenej lokalite pre osoby s trvalým pobytom v zóne alebo 
s prechodným pobytom v študentskom domove „Danubius“, pričom rezidentná karta sa 
vydáva na kalendárny rok a pre jednu osobu sa vydáva len  jedna rezidentná karta, 

e) abonentné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre možnosť parkovania v zóne 
plateného parkovania mimo vyhradených parkovacích plôch pre rezidentov a pre ďalšie 
fyzické a právnické osoby pričom abonentná karta sa vydáva na kalendárny rok, 

f) 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 možnosť 
parkovania v zóne plateného parkovania mimo vyhradených parkovacích plôch pre 
rezidentov, pričom karta pre seniorov sa vydáva na kalendárny rok a pre jednu osobu sa 
vydáva len jedna parkovacia karta. 

 
§ 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 nábrežie, Elektrárenská cesta, Vnútorná 
okružná, 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 
Európa, Námestie Kossutha vedľa objektu mestskej tržnice. 

c) Dlhodobé parkovacie plochy: severná časť Námestia Kossutha, Hradná ulica, 
d) vyhradené parkovacie plochy pre rezidentov: Lehárova ulica, Tržničné námestie, 

Záhradnícka ulica, Námestie M. R. Štefánika, Jókaiho ulica, Námestie Kossutha na 
západnej strane námestia, Letná ulica, Dunajské nábrežie, Ul. J. Husa, Vnútorná okružná, 
Pohraničná ulica, Kapitánova ulica, Ul. františkánov, Pevnostný rad, časť Thalyho ulice, časť 
Svätoondrejskej ulice, 

e) vyhradené parkovacie plochy pre samosprávu a štátnu správu: Pohraničná ulica (pred OR 
PZ SR a pred Základnou školou), Nám. gen. klapku (za bývalou poliklinikou), 

f) dlhodobé parkovacie plochy pre autobusy v záchytnom parkovisku Hradná ulice (Pevnosť). 
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§ 4 
Označenie zóny plateného parkoviska 

 
 Vstup do zóny a jej koniec je označený zvislými značkami D56a a D56b s dodatkovou 
tabuľou „Platené parkovanie“ pracovné dni 8,00 – 17,00 hod. V zóne môže stáť vozidlo len na: 
verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou označených zvislou dopravnou značkou D 
11a a vodorovným značením V 10a až V 10c a ostatných parkoviskách s organizovanou 
prevádzkou označených zvislou dopravnou značkou D 11a až D 11g „Parkovisko“ 
a vodorovným značením V 10a až V 10d. Vyhradené parkoviská sú označené zvislou 
dopravnou značkou D 12 a vodorovným značením V 10a až V 10d mimo zóny s plateným 
parkovaním. 

 
§ 5  

Parkovné 
 

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

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

miesto 20,- Sk/hod.,  resp. jej alikvotná časť, minimálne 5,- Sk, 
b) v zóne strednodobého parkovania podľa § 3 písm. b) týchto zásad za jedno parkovacie 

miesto 10,- Sk/hod., resp. jej alikvotná časť, minimálne 5,- Sk, 
c) v zóne dlhodobého parkovania podľa § 3 písm. c) týchto zásad za jedno parkovacie 

miesto 3.-Sk/hod., 
d) za rezidentnú parkovaciu kartu 1 200,- Sk/rok za parkovacie miesto ,  
e) za abonentnú parkovaciu partu 10 000,- Sk/rok za parkovacie  miesto, 
f) za parkovaciu kartu seniorov 2000,- Sk/rok za parkovacie miesto,  
g) v zóne dlhodobého parkovania parkovanie jedného autobusu 6,- Sk/hod, podľa § 3 

písm. f) týchto zásad.  
 
(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) Od parkovného za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste sú 

oslobodení držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. 

 
(4) Oslobodenie podľa § 5 ods. 3 týchto zásad fyzickej osobe poskytne správca systému 

plateného parkovania na základe písomnej žiadosti, vydaním parkovacieho preukazu. 
Majiteľom motorových vozidiel podľa § 5 ods. 3 správca plateného parkoviska vydá 
parkovací preukaz. 

 
(5) Parkovací preukaz je fyzická osoba povinný umiestniť za predné sklo vozidla tak, aby všetky 

údaje na preukaze boli viditeľné subjektu, ktorý bude vykonávať kontrolnú činnosť. 
 
(6) Parkovací preukaz stráca platnosť ak zaniknú podmienky pre oslobodenie a osoba je 

povinná preukaz bezodkladne, najneskôr do 10 dní odovzdať správcovi systému plateného 
parkovania. 
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§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na týchto zásadách sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 20. decembra 

2007.  
 
(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2008. 
 
Komárno 20. decembra 2007 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  

 


