Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 16/2003
o statickej doprave na území mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1) zákona číslo 369/1996 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Úvodné ustanovenia
V záujme riešenia situácie v statickej doprave a jednotného postupu i koordinácie pri
stanovení podmienok parkovania, odstavovania motorových a prípojných vozidiel a
mimoriadneho užívania verejných priestranstiev pre dopravné prostriedky na území Mesta
Komárno (ďalej len „mesto“), ako aj v záujme zlepšovania životného prostredia stanovuje toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) pre občanov i návštevníkov mesta, majiteľov
dopravných prostriedkov pravidlá parkovania a státia vozidiel na území mesta.
§1
Vymedzenie priestranstiev na parkovanie motorových vozidiel
(1) Na parkovanie motorových a prípojných vozidiel slúžia tieto druhy odstavných a
parkovacích plôch:
a) verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou (platené), t.j. v priebehu organizovanej
prevádzky sú parkoviská s poplatkom, mimo organizovanej prevádzky sú voľné a
bezplatné,
b) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky (neplatené),
c) verejné parkoviská s obmedzeným časom parkovania (vyhradené parkoviská
právnických a fyzických osôb),
d) neverejné parkoviská, budované na vlastnom pozemku (vyhradené parkoviská
právnických osôb),
e) parkovacie pruhy a pásy pozdĺž komunikácií,
f) ostatné komunikácie, vrátane ich súčastí, ktoré nie sú označené dopravnou značkou
č. B 31, zákaz zastavenia a státia, kde stojace vozidlá nebudú vytvárať prekážku cestnej
premávke v zmysle vyhlášky o pravidlách cestnej premávky a kde neobmedzia činnosť
vozidiel zabezpečujúcich služby obyvateľstvu, na prejazdných úsekoch medziblokových
komunikácií s výnimkou ich súčasti.
(2) Za prevádzku na parkovisku, za údržbu, čistenie a poriadok a jeho plné využívanie, vrátane
údržby zvislého a vodorovného značenia zodpovedá právnická a fyzická osoba, ktorá bola
poverená úlohami na plnenie, ktorým parkovisko prevažne slúži.
§2
Prevádzkovanie parkovísk
(1) Prevádzka na parkoviskách s organizovanou prevádzkou je upravená prevádzkovým
poriadkom.
(2) Prevádzkový poriadok musí byť na parkovisku zverejnený na viditeľnom mieste a musí
obsahovať:
a) názov prevádzkovateľa,
b) vymedzenie času organizovanej prevádzky parkoviska,
c) sadzba poplatku.
(3) Sadzby poplatkov upravuje osobitné VZN mesta1.
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VZN mesta Komárno o miestnych poplatkoch.

§3
Vyhradené parkovacie miesta
(1) Zriaďovanie vyhradených parkovacích miest na odstavných parkovacích plochách s
výnimkou neverejných parkovísk povoľuje MsÚ na základe stanoviska príslušného orgánu
PZ. Povolenie musí byť v súlade s plánom organizácie dopravy mesta.
(2) Parkovacie miesta a manipulačné plochy je možné vyhradiť na základe odôvodnenej
písomnej žiadosti len pre:
a) právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo v katastrálnom území mesta Komárno,
b) telesne postihnutých občanov (ZŤP), ktorí využívajú osobitné označenie vozidiel
(značkou 02 alebo 01- prepravujúce osoby ťažko postihnuté na zdraví alebo osoby
ťažko pohybovo postihnuté),
c) vozidlá taxislužby.
(3) Parkovacie miesta výhradne pre osobné vozidlá je možné vyhradiť pre právnické a fyzické
osoby len na pracovný čas, najdlhšie však v čase od 5.30 hod. do 22.00 hod. Vyhradenie
sa nevzťahuje na dni pracovného pokoja. Tieto plochy je možné používať aj pre
zásobovanie prevádzkových jednotiek nákladnými vozidlami na dobu nevyhnutne potrebnú
na nakladanie a vykladanie tovaru. Tieto parkovacie miesta nie je možné vyhradiť na
medziblokové priestranstvá a parkoviská pred hromadnými obytnými blokmi.
(4) Parkovacie miesta pre prevádzkovateľov uvedených v ods. 2. písm. b) a c) tohoto paragrafu
je možné vyhradiť po udelení súhlasu mesta Komárna na časovo neobmedzenú dobu.
(5) Na vyhradených parkovacích miestach, odstavných a parkovacích plochách je povolené
parkovanie výlučne len tým vodičom (prevádzkovateľom) motorových vozidiel, ktorí sú
držiteľmi parkovacieho preukazu, podľa príslušného predpisu.
(6) Na parkovacích miestach verejných parkovísk s organizovanou prevádzkou a vyhradených
parkovacích miestach verejných parkovísk s obmedzenou dobou je možne parkovať s
preukazom vydaným mestom Komárno.
(7) Za čistotu a poriadok na vyhradených parkoviskách zodpovedá držiteľ povolenia vydaného
mestom Komárno.
(8) Parkovanie nákladnej dopravy a vozidiel verejnej hromadnej dopravy je povolené len na
vyhradených parkoviskách. Zákaz státia na území mesta Komárna je v čase od 19.00 hod.
do 6.00 hod.
§4
Poplatky za vyhradené parkovacie miesta
(1) Poplatky za vyhradené parkovacie miesta upravuje osobitné VZN mesta1.
(2) Poplatky za vyhradené parkovacie miesta sa nevzťahujú na sanitné vozidlá, vozidlá telesne
postihnutých občanov (ZŤP), autobusy MHD a vozidlá polície.
§5
Zákazy
(1) Na chodníkoch a námestiach, ktoré nie sú určené na parkovanie alebo označené
príslušnou značkou, je zakázané stáť všetkým druhom motorových prípojných vozidiel.
(2) Zakazuje sa stáť motorovým a prípojným vozidlám na plochách cestnej (komunikačnej) a
sídliskovej (ochrannej) zelene, ak to nie je povolené príslušnou dopravnou značkou.

(3) Zakazuje sa motorovým a prípojným vozidlám stáť na samostatných príjazdoch
k priestorom vyhradeným pre odpadové nádoby, kontajnery a hydranty, pri vjazde do dvora
občanov alebo vjazde do ostatných objektov.

§6
Odťahovanie a zaistenie špeciálnym uzamykacím zariadením
(1) Prekážkou cestnej premávky môžu byť nepojazdné vozidlá, vozidlo opustené alebo
odstavené najmä na miestach, kde je to zakázané dopravnou značkou. Pod pojmom
prekážka cestnej premávky sa tiež rozumie vozidlo:
a) ponechané na parkovisku s obmedzenou dobou parkovania,
b) ponechané na parkovisku s organizovanou prevádzkou,
c) odstavené na vyhradenom parkovacom priestore, miesto bez platného parkovacieho
preukazu,
d) ponechané na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách v
súlade s platnými predpismi, ale ak si to vyžaduje verejný záujem, odtiahne sa vozidlo
na najbližšie miesto, kde nemôže tvoriť prekážku.
(2) O tom, či vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke, o jeho odtiahnutí rozhoduje náčelník
mestskej polície.
(3) Ak vozidlo, ktoré bolo označené za prekážku v cestnej premávke, neodstráni sám vodič,
prípadne prevádzkovateľ, bude odtiahnuté na jeho náklady odťahovou službou a
umiestnené na stráženom mieste, vyhradené pre tento účel. Motorové vozidlo, ktoré bolo
odstránené ako prekážka cestnej premávky, bude vydané majiteľovi alebo inej oprávnenej
osobe, ktorá preukáže svoju totožnosť, prípadne splnomocnenie a zaplatí stanovený
poplatok za poskytnuté služby.
(4) Ak sa prevádzkovateľ dostaví k vozidlu, ktoré tvorí prekážku v cestnej premávke:
a) keď ešte nebolo naložené na odťahovacie vozidlo a odťahové práce ešte neboli
započaté, vydá sa vozidlo prevádzkovateľovi po zaplatení nákladov spojených s jazdou
odťahovacieho vozidla účtovaného zo stanovišťa vozidla k miestu prekážky a späť,
b) keď už bolo naložené na odťahové vozidlo alebo sa odťahové práce započali, dopraví
sa vozidlo na najbližšie miesto, kde nebude tvoriť prekážku a tam sa vydá
prevádzkovateľovi, ktorý musí preukázať svoju totožnosť a zaplatiť náklady s tým
súvisiace.
(5) Zodpovednosť za škody spôsobené pri odťahovaní vozidla, prípadne pri jeho strážení, sa
riadi všeobecnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
§7
Automobilové vraky
(1) Za vraky sa podľa tohoto VZN považujú všetky motorové vozidlá ponechané na cestách
alebo verejných priestranstvách, dlhodobo alebo trvalo neudržiavané alebo neschopné
prevádzky a svojim vzhľadom zhoršujúce životné prostredie.
(2) Na pozemných komunikáciách a cestných verejných priestranstvách je zakázané
umiestňovať, ponechávať vraky vozidiel.
(3) Vyhľadávanie a nahlasovanie vrakov zabezpečujú:
a) mestská polícia,
b) komisia životného prostredia.
(4) O spôsobe odstránenia vrakov rozhoduje mesto Komárno.

(5) Prevádzateľ motorového vozidla je povinný vrak odstrániť do 15 dní od písomného
upozornenia. Ak prevádzateľ nesplní stanovenú povinnosť v určenej lehote, predpíše mu
mesto Komárno poplatok za neoprávnené používanie verejného priestranstva podľa
platného Nariadenia o miestnych poplatkoch počnúc dňom zistenia až do doby odstránenia.
Náklady spojené s odstránením, umiestnením a likvidáciou vraku u zistených osôb budú
účtované majiteľovi vraku. Vraky, ktorých prevádzkovateľov nebolo možné zistiť, budú na
základe rozhodnutia mesta Komárna odstránené v zmysle príslušných ustanovení
občianskeho zákonníka, o čom bude vydaná verejná vyhláška.
§8
Prenosné garáže
(1) Umiestňovanie akýchkoľvek garáží na verejných parkovacích plochách resp. verejnom
priestranstve na území mesta Komárno po nadobudnutí tohto VZN je zakázané.
(2) Plátené garáže osadené na verejných parkovacích plochách resp. verejnom priestranstve
po nadobudnutí účinnosti tohto VZN musia ich vlastníci odstrániť a to nasledovne:
a) v termíne do 30. 6. 2004 plátené garáže, ktoré sú poškodené nefunkčné a bez plachty,
b) v termíne do 30. 6. 2004 plátené garáže, za ktoré ich vlastník od 31. 5. 2001 do 30. 6.
2003 nemal zaplatený poplatok v zmysle platných predpisov,
c) v termíne do 30. 6. 2005 plátené garáže, ktoré sú funkčné a nepoškodené a ich vlastníci
mali zaplatený poplatok v zmysle platných predpisov.
(3) S plátenými garážami, ktoré neboli odstránené v termíne stanovenom v § 8 ods. (2) a ku
ktorým sa majiteľ neprihlásil alebo ho nebolo možné zistiť, sa bude postupovať v zmysle
Občianskeho zákonníka.
§9
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 nariadenia2.
(3) Primátor mesta môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000
Sk3.
(4) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 000 Sk4.
(5) Pokuta je príjmom mesta Komárno.
§ 10
Záverečné ustanovenie

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003..
(2) Zrušuje sa VZN číslo 6/1996 o statickej doprave na území mesta.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.
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§ 47 a 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 13 ods. 8 písm. a) zák. SNR č. 369/199b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 47 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

