
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárna č. 7/2013, ktorým sa mení a dop ĺňa  
VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno  

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 5 zákona 
č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej 
len „VZN“). 
 

Článok I.  
 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Komárno č. 8/2012 o výkone taxislužby 
na území mesta Komárno sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. § 2 ods. 4 znie: 
 (4) Prílohou k žiadosti sú: 
     -  identifikačné údaje, 
      - koncesná listina – kópia, vydaná v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
      -  obdobie na ktoré žiada užívanie verejného priestranstva vozidlom taxislužby, 
     -  situačný výkres s určením konkrétneho stanovišťa vyznačením parkovacích miest, 
     - výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v obchodnom registri, 
 prípadne sa na neho vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri). 
 
2. § 2 ods. 6 znie: 
 (6) Miestnu daň za užívanie verejného priestranstva na vyhradené parkovanie vozidiel 

taxislužby mesto vyrubí v zmysle osobitného Všeobecne záväzného nariadenia platného na 
príslušný kalendárny rok5).  

 
3. §2 ods. 8 znie: 
 (8) Určenie umiestnenia a použitia dopravného značenia a povolenie na zriadenie 

vyhradených parkovísk na miestnych komunikáciách vydáva mesto6), po súhlasnom 
stanovisku OR PZ, dopravného inšpektorátu v Komárne. 

 
4. § 2 ods. 10 znie: 
 (10) Zriadenie stanovišťa TAXI a jeho označenie príslušnými dopravnými značkami 

zabezpečuje dopravca ktorému bolo zriadenie stanovišťa povolené na vlastné náklady 
v súlade s určením umiestnenia a použitia dopravného značenia a povolením na zriadenie 
vyhradených parkovísk na miestnych komunikáciách vydaným Mestom Komárno.  

 
5. § 2 ods. 11 znie: 
 (11) Dopravca, ktorému bolo zriadenie stanovišťa TAXI povolené, je povinný zabezpečovať 

trvalú údržbu a výmenu dopravných značiek označujúcich stanovište TAXI počas celej doby 
jeho trvania a do 48 hodín po skončení platnosti koncesie dopravcu vydanej podľa 
osobitného zákona  zabezpečiť na svoje náklady odstránenie týchto dopravných značiek. 

 
6. §2 ods. 12 znie: 
 (12) Mesto z vlastného podnetu vo svojom územnom obvode určuje tieto lokality pre     

stanovištia TAXI :  
 1. Záhradnícka ul. (vedľa autobusovej zastávky pri parku M.R. Štefánika), maximálne 
 10 parkovacích miest, 
 2. Nám. M. R. Štefánika (pri parku) - maximálne 5 parkovacích miest,  
 3. Petıfiho ul. (na úrovni križovatky v tvare „T“ s Ul. staničná) – maximálne 3 parkovacie 
miesta, 
 4. Košická ul. (parkovisko pri autobusovej stanici)  - maximálne 4  parkovacie miesta. 
Spolu  22 parkovacích miest. 
(podľa situačného plánu, ktorý tvorí  prílohu č. 2 tohto VZN) 
 



7. § 3 ods. 1 znie: 
 (1) Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva mesto Mestskou políciou 
a poverení zamestnanci Mesta Komárno. 
 
8. Mení sa Príloha č. 2 k VZN č. 7/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone 
taxislužby na území mesta Komárno. 
 
9. Mení sa Príloha č. 3 k VZN č. 7/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone 
taxislužby na území mesta Komárno. 
 
 

Článok 2 
 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa  14.11.2013.           
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.12.2013. 
 
 
V Komárne, dňa 14.11.2013 
 
 
 
                                                   
 
 

  MUDr. Anton Marek 
                                                                                             primátor mesta 

 
 

 
 
Vyvesené: 15.11.2013 
Zvesené: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) VZN Mesta Komárno o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné 

automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 



Príloha č. 2 – Situačné plány s vyzna čením stanovíš ť vozidiel TAXI 
K Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Kománo č. 7/2013, ktorým sa mení a dop ĺňa 
VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno  
 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 k VZN č. 7/2013 
 
Mestský úrad  v Komárne                                                                          
Komunálny odbor – oddelenie životného prostredia 
Pevnostný rad 3 
945 01 Komárno 
 
Vec:   Žiados ť o  povolenie na vyhradené parkovacie miesto a ur čenie dopravného  
značenia  - pre fyzickú, právnickú osobu a vozidlá taxi služby 
 
V zmysle ods. 2  § 3 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení 
neskorších predpisov, Vás žiadam o vyhradenie parkovacieho miesta a určenie dopravného 
značenia, dopravných zariadení na parkovisku pre: 
 
* Fyzickú, právnickú osobu   - prílohy č.1,2 
* vozidlá  taxislužby  – prílohy č.1, 2, 3,4 
 
Meno a priezvisko/obchodné 
meno  žiadate ľa  

 

Adresa trvalého pobytu/sídlo 
firmy žiadate ľa 

 
 

Kontaktné telefónne číslo 
 

 

Ulica, na ktorej má by ť 
vyhradené parkovisko (parc. č. 
číslo domu) 

 
 

Spôsob státia  * kolmé 
* pozdĺžne 
* šikmé 

Osoba zodpovedná za osadenie, 
vyznačenie a údržbu dopr. 
značiek – tel. číslo 

 

Údaje o vozidle - továrenská 
značka, typ, eviden čné číslo, 
kategória 

 

Použité dopravné zna čky a 
dodatkové tabu ľky: (číslo, názov, 
resp. PD): 

 

 
V Komárne, dňa 
 
 
                                                                       .......................................................... 
                                                                                                podpis 
Príloha : 
1. Situačný náčrt vyhradeného parkoviska (s okótovaním vyhradeného parkoviska) s vyznačením 

jestvujúceho dopravného značenia v dotknutej lokalite a s návrhom zvislého a vodorovného 
dopravného značenia (farebne rozlíšené) 

2. Fotokópia osvedčenia  o evidencii vozidla ( veľký  technický preukaz )  
3. Kópia koncesnej listiny vydaná v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
4. Výpis z obchodného registra (ak je žiadateľ zapísaný v obchodnom registri, prípadne sa na neho 

vzťahuje povinnosť byť zapísaný v obchodnom registri) 
Poznámka: 
Pre vozidlá taxislužby sa vyhradzuje parkovisko len pre stanovište určené VZN č. ......., ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno, alebo stanovište, ktoré je určené 
Mestom Komárno na osobitný podnet dopravcu taxislužby) 

 
 

 


