Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 4/2007
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 14/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN
č. 5/2005, 6/2005, 12/2005 a 7/2006
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa §6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona
SNR číslo 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN
č. 5/2005, 6/2005, 12/2005 a 7/2006 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 22 ods. 4 písm. b) znie:
„b) zóny strednodobého parkovania sú zóny určené na celodenné parkovanie v dobe
od 8,00 hod. do 17,00 hod.,“.
2. V § 22 ods. 4 písm. d) znie:
„d) rezidentné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre vopred určené
motorové vozidlo vo vlastníctve osoby s trvalým pobytom v zóne alebo
s prechodným pobytom v študentskom domove „Danubius“. Pre jednu osobu sa
vydáva len jedna rezidentná parkovacia karta pre vopred určené motorové
vozidlo. Rezidentná parkovacia karta je platná len pre konkrétnu vopred určenú
lokalitu,“.
3. V § 22 ods. 4 písm. e) znie:
„ e) abonentné parkovacie karty sú parkovacie karty pre vopred určené motorové vozidlo
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré majú sídlo alebo prevádzku v zóne
plateného parkovania. Pre jednu fyzickú alebo právnickú osobu sa vydáva jedna
abonentná parkovacia karta pre vopred určené motorové vozidlo,“.
4. V §22 ods.4 sa dopĺňa písm. f) ktorý znie:
„f) predplatné ročné parkovacie karty sú parkovacie karty určené pre možnosť parkovania
v zóne plateného parkovania, mimo vyhradených parkovacích plôch, pre rezidentov
a abonentov pre ďalšie fyzické a právnické osoby.“,
5. V § 23 ods. 2 písm. a) znie:
„a) v zóne krátkodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 20,- Sk/hod., alebo jej
alikvotnú časť s tým, že minimálna hodnota parkovacieho lístku je 5,- Sk podľa §24
písm. a) VZN,“.
6. V §23 ods. 2 písm. b) znie:
„ b) v zóne strednodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 10,- Sk/hod. alebo jej
alikvotnú časť s tým, že minimálna hodnota parkovacieho lístku je 5,- Sk, podľa § 24
písm. b) VZN,“.
7. V §23 ods. 2 písm. c) znie:
„ c) v zóne dlhodobého parkovania za jedno parkovacie miesto 20,- Sk/deň podľa § 24
písm. c) VZN,“.

8. V §23 ods. 2 písm. d) znie:
„d) za rezidentnú parkovaciu kartu 1200,- Sk/rok,“.
9. V § 23 ods. 2 písm. e) znie:
„ e) za abonentnú parkovaciu kartu 10 000,- Sk/rok,“.
10. V § 23 sa ods. 2 dopĺňa písm. g) ktorý znie:
„ g) v zóne dlhodobého parkovania parkovanie jedného autobusu 25,- Sk/hod. resp. 50,Sk/deň podľa § 24 písm. f) VZN.“,
11. V § 23 ods. 3 ktorý znie:
„(5) Parkovacie lístky zakúpené v zóne krátkodobého parkovania sú platné vo všetkých
parkovacích zónach a parkovacie lístky zakúpené v zóne strednodobého parkovania
sú platné vo všetkých parkovacích zónach mimo zóny krátkodobého parkovania na
stanovený čas.“,
12. V § 24 ods.1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Záhradnícka ulica pred hotelom „Európa“.
13. V §24 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová: „Hradná ulica ( mimo úseku vymedzeného
v písm. c)“ .
14. § 24 ods. 1 písm. b) sa na koniec vkladajú slová: „ Záhradnícka ulica pred hotelom
„Európa“, Námestie Kossutha vedľa objektu mestskej tržnice.“
15. V §24 ods.1 písm. c) sa za dvojbodkou vkladajú slová „ severná časť“.
16. V §24 ods.1 písm. c) sa vypúšťajú slová „(pred vstupom do pevnosti)“.
17. V §24 ods.1 písm. d) sa vypúšťajú slová: „ Hradná ulica“.
18. V §24 ods.1 písm. d) sa za slová „Pevnostný rad,“ vkladajú slová“ časť Thalyho ulice,
časť Svätoondrejskej ulice“.
19. V §24 ods. 1 sa dopĺňa písm. f), ktoré znie:
„f) dlhodobé parkovacie plochy pre autobusy v záchytnom parkovisku Hradná ulica
( Pevnosť).“,
20. V §24 ods.2 prvá veta znie: „Vstup do zóny a jej koniec je označený zvislými značkami
D 48a a 48b s dodatkovou tabuľou „Platené parkovanie“ pracovné dni 8,00 – 17,00
hod.“.
21. V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová: „ v sobotu 7,00 - 14,00hod.“.
22. V §27 ods. 1 na konci písm. d) sa bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa písm. e), ktoré
znie:
„e) pre účely letnej terasy.“.
23. V § 50 písm. a) znie :
„a) za vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia v historickej časti mesta majú
sídlo, je 200,-Sk/deň/motorové vozidlo, za krátkodobé parkovanie do 15 min.50,-Sk,“.
24. V § 50 písm. b) znie:
„b) za vozidlá taxislužby, vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské,
údržbárske, komunálne a podobné služby je 300,- Sk/deň/motorové vozidlo, za
krátkodobé parkovanie do 15 min. 50 Sk.“.

Článok 2
Prechodné ustanovenia
1. Ročné parkovacie karty vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN zostávajú
v platnosti po dobu platnosti vyznačenú na parkovacej karte.
2.

Rezidentné a abonentné parkovacie karty vydané pred nadobudnutím účinnosti budú
daňovníkovi predlžené na dobu podľa výšky pôvodnej zaplatenej miestnej dane.
Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 03.mája 2007.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.júna 2007.

Komárno dňa 03. mája 2007
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

