
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2003  
o ochrane územia prímestskej rekrea čnej oblasti Apáli  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Komárna podľa § 4 ods. 3, písm. g) a § 6 ods. 1 zákona 

SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje práva a 

povinnosti orgánov mesta, orgánov mestského zastupiteľstva, fyzických a právnických osôb 
v záujme ochrany územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli. Ochranou tohto územia sa 
majú vytvoriť možnosti na plnohodnotné rekreačné a športové využívanie tejto časti mesta 
spĺňajúce hygienické a zdravotnícke kritériá.  
 

§ 2  
Vymedzenie územia  

 
Územím prímestskej rekreačnej oblasti Apáli sa rozumie priestor tvoriaci samotné mŕtve 

rameno Váhu a všetky okolité pozemky až po hranice povodňových hrádzí (parc.č. 9318 a 
9443) resp. spevnených komunikácií (parc.č. 9349 a 9320). 

 
§ 3 

 Ochrana a správa územia 
 

(1) V priestore prímestskej rekreačnej oblasti Apáli sa zakazuje: 
 

a) uskutočňovať individuálnu stavebnú činnosť 
b) kúpanie zvierat  
c) uskutočňovať chov a pasenie domácich a úžitkových zvierat 
d) používať chemické prostriedky ohrozujúce kvalitu vody (herbicídy, insekticídy) 
e) znečisťovať územie odpadmi 
f) uskutočňovať výruby alebo orezy stromov a kríkov 
g) stanovať bez povolenia mesta Komárna 
h) zakladať ohniská mimo vyznačených miest 
i) prevádzkovanie plavidiel so spaľovacím motorom 
j) vjazd motorových vozidiel mimo vyhradených parkovísk 
k) vypaľovať trávne porasty 
l) pestovať a rozširovať nepôvodné druhy rastlín 
m) meniť vodný režim pozemkov 

 
(2) Majitelia existujúcich stavebných objektov musia splaškové a odpadové vody odvádzať 

do nepriepustných septikov a žúmp a zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie. 
 

§ 4 
Kontrola dodržiavania VZN 

 
(1) Mestská polícia, poverení pracovníci MsÚ kontrolujú dodržiavanie tohto VZN. 
 
(2) Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, 

pri ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení tohto nariadenia1. 

                                                
1 § 47 a 48 zákona  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
 



 
(3) Primátor mesta môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 
200 000 Sk2. 

 
(4) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 000 Sk3. 
 
(5) Pokuta je príjmom mesta Komárno.  
 

§ 5 
Záverečné ustanovenie  

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003. 
 
(2) Zrušuje sa VZN číslo 6/2001 o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli 

v znení VZN číslo 1/2002. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004. 
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  

 
 
 

Vyvesené: 15.12.2003 
Zvesené: 
 

                                                
2 § 13 ods. 8 písm. a) zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3 § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 


