
 

 

Mestský úrad Komárno/Komáromi Városi Hivatal 
Komunálny odbor/Városüzemeltetési Főosztály 
Nám. gen. Klapku 1/ Klapka György tér 1 
945 01 Komárno/945 01  Komárom 
 
 
Vec/Tárgy 
Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie dopravného značenia - 
pre fyzickú, právnickú osobu a vozidlá taxislužby/ 
Kérelem elkülönített parkolóhely engedélyezésére és közlekedési jelölések meghatározására 
– természetes és jogi személyek és taxi szolgáltatás számára 
 
V zmysle ods. 2  § 3 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v 
znení neskorších predpisov, Vás žiadam o vyhradenie parkovacieho miesta a určenie 
dopravného značenia, dopravných zariadení na parkovisku pre: 
A közúti közlekedésről szóló 135/1961 sz. törvény (közúti törvény) 3 §, 2 bek. és későbbi 
módosításai értelmében kérvényezem parkolóhely elkülönítését és közlekedési jelzések, 
közlekedési berendezések meghatározását a parkolóhelyen: 
 
* Fyzickú, právnickú osobu  - prílohy č.1,2,4 Természetes és jogi személy  1, 2, 4 sz. mellékletek 
* vozidlá  taxislužby – prílohy č.1, 2, 3,4 taxi szolgálatok járművei  1, 2, 3, 4 sz. mellékletek 
részére 

 
Meno a priezvisko/obchodné 
meno  žiadateľa 
Kérelmező kereszt- és 
vezetékneve/üzleti neve 

 

Adresa trvalého pobytu/sídlo 
firmy žiadateľa 
A kérelmező állandó 
lakcíme/székhelye 

 
 

Kontaktné telefónne číslo 
Kapcsolati telefonszám 
 

 

Ulica, na ktorej má byť 
vyhradené parkovisko (parc.č. 
číslo domu) 
Utca, amelyen az elkülönített 
parkolóhely kialakításra kerül 
(parc. sz., házszám) 

 
 

Spôsob státia 
Parkolás módja 

* kolmé merőleges 
* pozdĺžne párhuzamos 
* šikmé ferde 

Osoba zodpovedná za osadenie, 
vyznačenie a údržbu dopr. 
značiek – tel. číslo 
A közlekedési jelölések 
felszereléséért és karbantartásáért 
felelős személy – tel. sz. 

 

Údaje o vozidle - továrenská 
značka, typ, evidenčné číslo, 
kategória 
A gépjármű adatai – gyártási sz., 
típus, rendszám, kategória 

 

Použité dopravné značky a 
dodatkové tabuľky: (číslo, názov, 
resp. PD): 
Alkalmazott közlekedési jelzések 

 



 

 

és kiegészítő táblák: (szám, 
megnevezés, ill. PD) 

 
V Komárne, dňa 
Komáromban a ................... napon 
 
 

                                                                       .......................................................... 
 podpis 
 aláírás 

 
 
 
Príloha/Melléklet: 

1. Situačný náčrt vyhradeného parkoviska (s okótovaním vyhradeného parkoviska) s vyznačením 
jestvujúceho dopravného značenia v dotknutej lokalite a s návrhom zvislého a vodorovného 
dopravného značenia (farebne rozlíšené) Az elkülönített parkoló helyszínrajza (az elkülönített 
parkoló mérteivel) a jelenlegi közlekedési jelölések feltüntetésével az adott helyszínen és 
a javasolt függőleges és vízszintes közlekedési jelölésekkel (színnel megkülönböztetve) 

2. Fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla (veľký technický preukaz) A gépjármű forgalmi 
engedélyének (nagy műszaki igazolvány) fénymásolata  

3. Kópia koncesnej listiny (obchodný register) Koncessziós okirat (cégnyilvántartás) 
4. Výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v obchodnom registri, prípadne sa na neho 

vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri) Cégnyilvántartási kivonat (amennyiben 
a kérvényező be van jegyezve a cégnyilvántartásban, vagy rá cégnyilvántartási kötelezettség 
vonatkozik)  

 


	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_2_2: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 


