
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2004, ktorým sa stanovujú 
podmienky pre vytvorenie letných terás na území mes ta Komárno  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods.1 zákona SNR číslo 369/1996 Zb.                       

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len „VZN“). 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre vytvorenie letných terás na verejných 
priestranstvách na území mesta Komárno (ďalej len „mesto“). 
 

§ 2 
Určenie lokalít 

 
(1) Pre účely tohto VZN na území mesta sa určujú lokality: 

I. Lokalita – centrum mesta 
II. Lokalita – ostatné územia mesta 

 
(2) Za I. lokalitu – centrum mesta – sa považujú nasledovné ulice a námestia: Námestie 

generála Klapku, Jókaiho ulica, Ulica Pohraničná, Župná ulica, Nám. M. R. Štefánika, 
Palatínova ulica, Ul. K. Thalyho, Zámoryho ulica, Valchovnícka ulica, Vnútorná okružná, 
Dunajské nábrežie, Lehárova ulica, Ulica františkánov, Pevnostný rad, Námestie Kossútha. 

 
(3) Za II. lokalitu – ostatné územie mesta z hľadiska vytvorenia letných terás sa považujú všetky 

ostatné ulice a námestia v Komárne.  
 

§ 3 
Druhy letných terás 

 
(1) Pre účely tohto VZN sa rozlišujú letné terasy: 

a) nemobilné, stabilne umiestnené, na dobu určitú, resp. na dobu neurčitú, 
b) mobilné letné terasy. 

 
(2) Stabilne umiestnené letné terasy sa delia na: 

a) letné terasy vytvorené na základe ohlásenia drobnej stavby do 25 m2, 
b) letné terasy vytvorené na základe povolenia za zaberanie verejného priestranstva. 

 
§ 3 

Stabilne umiestnené letné terasy 
 
(1) Stabilne umiestnené letné terasy vytvorené na základe ohlásenia drobnej stavby sú 

upravené podľa projektu ohlásenia. 
 
(2) Stabilne umiestnené letné terasy vytvorené na základe povolenia na zaberanie verejného 

priestranstva musia byť upravené podľa nasledovných zásad: 
1. Terasa musí mať pevnú podlahovú konštrukciu, konštrukčná výška podlahy musí byť 

rovnaká ako je výška vstupu do objektu. 
2. Materiál podlahy má byť ľahko čistiteľný, z bezpečnostného hľadiska nešmykľavý. 
3. Konštrukcia môže byť: 

a) drevená, 
b) oceľová 

4. Terasa musí byť ohradená: 
a) provizórne, ozdobným oplotením, 
b) mobilnou zeleňou (napr. kvetináče a pod.). 

5. Nábytok umiestnený na letných terasách sa povoľuje z materiálov: 



a) drevo, 
b) nerez, 
c) trstina (prútená). 
 

(3) V II. lokalite sa povoľuje aj nábytok z umelej hmoty a terasy môžu byť vytvorené bez 
ohradenia. 

  
§ 4 

Mobilné letné terasy 
 
(1) Za mobilné letné terasy sa považujú stoličky a stoly vyložené na verejné priestranstvo 

každodenne na základe povolenia na zaberanie verejného priestranstva. 
 
(2) Mobilné letné terasy musia byť upravené podľa nasledovných zásad: 

1. Terasa môže byť vytvorená priamo na povrchu chodníka resp. na časti miestnej 
komunikácie. 

2. Terasa musí byť ohradená: 
a) ozdobným oplotením, 
b) mobilnou zeleňou (napr. kvetináče a pod.) 

3. Nábytok na mobilných terasách, podobne ako na stabilných, sa povoľuje z materiálov: 
a) drevo, 
b) nerez, 
c) trstina (prútená). 

 
(3) V II. lokalite sa povoľuje aj nábytok z umelej hmoty a terasy môžu byť vytvorené bez 

ohradenia. 
 

§ 5 
Spolo čné ustanovenia 

 
(1) Majiteľ je povinný vybaviť si povolenie na zaberanie verejného priestranstva resp. ohlásenie 

drobnej stavby pred vytvorením letnej terasy. 
 
(2) Majiteľ je povinný uhradiť miestny poplatok pred zaberaním verejného priestranstva na 

základe VZN číslo 28/2003 o miestnych poplatkoch. 
 
(3) Prevádzkovateľ letnej terasy má udržiavať počas prevádzky čistotu, poriadok na letnej 

terase a v blízkom okolí. 
 
(4) Letná terasa musí byť umiestnená tak, aby neobmedzovala premávku a pohyb chodcov. 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 7. apríla 2004.  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2004.  
 
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
    primátor mesta 

 
Vyvesené: 
 
Zvesené: 


