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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 1/2006 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Komárno č. 10/2004 o verejnom poriadku 

a zrušuje  sa VZN Mesta Komárno č. 16/2003 o statickej doprave na území mesta 
Komárno v znení neskorších predpisov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 
 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2004 o verejnom poriadku sa 
mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1. Za doterajší § 8 sa vkladá ďalší § 8a a 8b v znení: 

 
§ 8a 

Prevádzkovanie parkovísk na verejných priestranstvá ch 
 

(1) Prevádzka parkovísk na verejných priestranstvách 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) sadzbu miestnej dane. 

 
(3) Sadzby miestnej dane upravuje osobitné VZN mesta1). 
 

§ 8b 
Vyhradené parkovacie miesta na verejných priestrans tvách 

 
(1) Zriaďovanie vyhradených parkovacích miest na odstavných parkovacích plochách                             

s výnimkou neverejných parkovísk je povolené len so súhlasom 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, resp. prevádzku v katastrálnom území 

mesta Komárno, 
b) telesne postihnutých občanov (ŤZP), ktorí využívajú osobitné označenie vozidiel, 
c) vozidlá taxislužby. 

 
(3) Parkovacie miesta pre prevádzkovateľov uvedených v § 8b ods. 2. písm. b) a c) tohoto 

VZN je možné vyhradiť po udelení súhlasu mesta Komárna na časovo neobmedzenú dobu. 
 
(4) Parkovacie miesta je zakázané vyhradiť na medziblokových priestranstvách a parkoviskách 

pred hromadnými obytnými blokmi. 
 
(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) Umiestňovanie akýchkoľvek garáží na verejnom priestranstve na území mesta Komárno je 

zakázané.“ 
 

Poznámka pod čiarou  1 znie:  
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1 VZN Mesta Komárno  č. 14/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov 

 
2. Poznámka pod čiarou 2 znie: 
 

§ 47, 48 a § 84 zákona  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 
3.  V § 14 ods.3 znie : 
 
(3) Primátor mesta môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov 

právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa osobitného 
zákona3. 
 
Poznámka pod čiarou 3 znie : 
3 § 13 ods. 8 písm. a) zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
4. V § 14 ods.4 znie: 
 
(4) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu podľa osobitného zákona4. 
 

Poznámka pod čiarou4 znie : 
3 § 47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 
Článok 2 

 
 Zrušuje sa VZN Mesta Komárno č. 16/2003 o statickej doprave na území mesta Komárno 
v znení VZN Mesta Komárno č. 3/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2003 o statickej 
doprave na území Mesta Komárno. 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 9. marca 2006.  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2006.    
 
 
 
Komárno dňa 13. marca 2006   

 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
primátor mesta 

 
Vyvesené:   
 
Zvesené:  
 
 


