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Úplné znenie – informatívny materiál 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno  
č. 7/2020  

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  
v znení VZN č.  2/2021 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. 
§3 ods. 2 a § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

PRVÁ  ČASŤ 
DOČASNÉ  PARKOVANIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje úseky miestnych 

komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Komárno 
(ďalej len „mesto“), spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, dobu 
spoplatnenia a spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
spôsob preukázania jej zaplatenia a výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel. 

 
 

§ 2 
Určenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

 
(1) Úseky miestnych komunikácií1 určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej 

len („parkovacie miesta“) sú zaradené do ucelených oblastí (ďalej len „zóna“) a tarifných 
pásiem nasledovne: 

a) ZÓNA A1: Jókaiho ul., Ul. františkánov č. 7 – 17, Pevnostný rad, Dunajské nábrežie, 
Lehárova ul., Tržničné námestie, Nám. M.R.Štefánika – TAXI,PARK, Ul. pohraničná – 
časť pred bodovou Matice Slovenskej, Ul. pohraničná – veľké parkovisko, 

b) ZÓNA A2:  Svätoondrejská ul., Záhradnícka ul., Ul. pohraničná (časť od školy k 
budove súdu), Ul. františkánov č. 23 - 29, Letná č. 8 – 18, Vnútorná Okružná, Hradná 
ul., Elektrárenská cesta, Ul. K. Thalyho, Kapitánova ul. 

c) ZÓNA A3: Nám. Kossutha  
d) ZÓNA A4: Vnútorná okružná č. 2 (malé parkovisko pri bývalej poliklinike) 
e) ZÓNA A5: Vnútorná okružná č. 19 (parkovisko pred termálnym kúpaliskom). 
 

(2) Grafické vyobrazenie tarifných pásiem s vyznačením jednotlivých zón tvorí prílohu č. 1 
tohto VZN. 

 
(3) Zóny sú určené na celodenné parkovanie. 

 

                                                           
1
 §4b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 
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(4) Vstup do zóny a jej koniec je označený zvislými značkami IP24a a IP24b spolu 
s dopravným značením „Parkovisko – parkovacie miesta s platením státím – 
pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.“  
 

(5) V zóne môže stáť vozidlo len na: verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou 
označených zvislou dopravnou značkou IP17a a vodorovným  značením V 10a až V 10c 
a ostatných parkoviskách s organizovanou prevádzkou označených zvislou dopravnou 
značkou IP 16 „Parkovisko – parkovanie miesta s vyhradením státím“ a vodorovným 
označením V 10a až V 10d. 

(6) V zóne môžu parkovať iba motorové vozidlá kategórie2 M1 a N1 s dĺžkou do 5,5 m a 
kategórie L s výnimkou parkovísk, kde sú označené príslušným dopravným značením aj 
parkovacie státia pre motorové vozidlá kategórie M2 a M3.  

  
(7) Motorové vozidlá kategórie M1 s dĺžkou nad 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m a N2 nemôžu 

parkovať v zóne plateného parkovania. Motorovým vozidlám týchto kategórií je povolené 
iba zastavenie na čas nevyhnutný k naloženiu alebo vyloženiu tovarov či osôb.  

 
 

§ 3 
Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

 
(1) Prevádzku parkovacích miest na území mesta Komárno zabezpečuje COMORRA  

SERVIS, príspevková organizácia, so sídlom: Športová 1, 945 01  Komárno, IČO:44 
191 758, IČ DPH:SK2020401075 (ďalej len „prevádzkovateľ“).  
 

(2) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom mesta.3 
 

 
§ 4 

Doba spoplatnenia a spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie 
 

(1) Ak nie je ustanovené inak, je dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích 
miestach počas doby spoplatnenia, t. .j.  v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.  
prípustné len za úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej „parkovné“). 

 
(2) Parkovné  je viazané na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len EČV) a je 

neprenosné na iné motorové vozidlo.  
 
(3) Parkovné je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:  

a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate,  
b) zakúpením SMS parkovacieho lístka,  
c) zakúpením parkovacieho lístka pomocou mobilnej aplikácie ClickPark, 
d) zakúpením parkovacej karty v sídle prevádzkovateľa. 

(4)  Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené:  
a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže 

SR, ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície Komárno,  

b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri 
služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného 
predpisu pri služobnom výkone,  

                                                           
2
 § 4 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
3
 § 6a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 
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c) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 5, pričom oslobodenie 
od úhrady sa vzťahuje výlučne na parkovacie miesta, ktoré sú vyhradené pre tento 
druh motorových vozidiel.  

(5) Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje oslobodenie od 
úhrady umiestnením parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z 
vonkajšej strany motorového vozidla.  

 
§ 5 

Zakúpenie parkovacieho lístka v parkovacom automate 
 

(1) Pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom parkovacieho automatu je vodič 
povinný bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla zakúpiť si parkovací lístok 
platný pre plánovanú dobu parkovania. Pri kúpe parkovacieho lístka je potrebné v 
automate zadať EČV, pre ktoré je parkovné uhrádzané. Parkovací lístok umožňuje 
dočasné parkovanie motorového vozidla, ktorého EČV je totožné s EČV uvedenom na 
parkovacom lístku, na parkovacích miestach  počas doby vyznačenej na tomto lístku. 
Úhrada parkovného v parkovacom automate je možná s mincami alebo s využitím 
platobnej karty. 
 

(2) Ak sa EČV zaparkovaného vozidla nezhoduje s EČV uvedeným na parkovacom lístku, 
parkovné nie je uhradené. 

 
(3) Parkovací lístok nie je potrebné ponechať za čelným sklom vozidla, nakoľko kontrola 

úhrady parkovného sa realizuje overením EČV v informačnom systéme, ktorý združuje 
informácie o všetkých spôsoboch úhrady parkovného. 

 
 

§ 6 
Zakúpenie SMS parkovacieho lístka 

 
(1) Pri úhrade parkovného prostredníctvom SMS, je potrebné zaslať SMS na tel. č. 2200 

v tvare: KN (medzera) A1 (resp.Zóna, kde bude motorové vozidlo parkovať) (medzera) 
EČV, napr. KN A1 KN002XX.  
 

(2) SMS parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom doručenia SMS správy od 
mobilného operátora potvrdzujúcej vykonanie úhrady za dočasné parkovanie. SMS 
parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na parkovacích 
miestach v príslušnej  Zóne po dobu uvedenú v potvrdzujúcej SMS. 

 
(3) Pri zakúpení viacerých SMS parkovacích lístkov platnosť každého ďalšieho zakúpeného 

SMS parkovacieho lístka začína po uplynutí platnosti predchádzajúceho lístka. 
 
(4) Pokiaľ potvrdzujúcu správu vodič neobdrží v časovom limite do 30 sekúnd od odoslania 

SMS na úhradu parkovného alebo obdrží správu o tom, že úhrada neprebehla úspešne, 
nemá uhradené parkovné. 

 
(5) Parkovné prostredníctvom SMS taktiež nie je uhradené v prípade, ak sa EČV 

zaparkovaného vozidla nezhoduje s EČV uvedeným v potvrdzujúcej SMS o úhrade 
parkovného. 

 
 
 
 



4 
 

§ 7 
Zakúpenie parkovacieho lístka pomocou mobilnej aplikácie ClickPark 

 
(1) Parkovné zakúpené prostredníctvom mobilnej aplikácie ClickPark umožňuje dočasné 

parkovanie motorového vozidla na parkovacích miestach podľa aktuálnej polohy. 
Podrobnosti o zakúpení parkovacieho lístka touto formou sa nachádzajú na stránke 
https://clickpark.sk 

§ 8 
Parkovacie karty – všeobecné ustanovenia 

 
(1) Parkovacia karta zakúpená u prevádzkovateľa umožňuje dočasné parkovanie 

motorových vozidiel na platených parkovacích miestach. Rozsah možností dočasného 
parkovania na základe parkovacej karty závisí od typu parkovacej karty a jej platnosti.  
 

(2) Parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto 
nariadením, a to na základe žiadosti o vydanie parkovacej karty.  Za účelom vydania 
parkovacej karty je žiadateľ povinný prevádzkovateľovi poskytnúť informácie 
a preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie parkovacej karty.  

 
(3) Parkovacia karta nemá tlačenú podobu, ale iba formu elektronického záznamu v 

databáze parkovacích kariet vedenej v informačnom systéme prevádzkovateľa. 
 

(4) Po úhrade ceny parkovacej karty obdrží žiadateľ informatívne písomné potvrdenie so 
základnými údajmi: EČV pre ktoré je parkovacia karta vydaná, údaj o dobe platnosti, 
územná platnosť karty, tzn. uvedenie zóny, v ktorej je parkovacia karta platná. 
Parkovacia karta je následne v informačnom systéme prevádzkovateľa aktivovaná ako 
platná. Informatívne potvrdenie slúži žiadateľovi parkovacej karty iba pre informáciu a 
nie je možné s ním preukázať úhradu parkovného. 

 
(5) Parkovacia karta nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne 

vozidlo. Predajom parkovacej karty prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie miesto 
na parkoviskách podľa požiadaviek držiteľa parkovacej karty. 

 
(6) Držiteľ parkovacej karty je povinný prevádzkovateľovi oznámiť zmenu alebo zánik  

skutočností rozhodujúcich pre vydanie a platnosť parkovacej karty neodkladne, 
najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vzniku zmeny alebo zániku týchto skutočností. 

 

(7) Držiteľ parkovacej karty je oprávnený bezplatne požiadať o dočasnú zmenu 
evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte v čase počas platnosti 
parkovacej karty. Takúto zmenu je možné bez udania dôvodu realizovať maximálne 
štyrikrát ročne.  

 
(8) Typy parkovacích kariet: 

a) Rezidentná parkovacia karta „Obyvateľ“ 
b) Abonentná parkovacia karta „Komplet“ 
c) Parkovacia karta „Senior“ 
d) Parkovacia karta „Penzión“ 
e) Parkovacia karta “Podnikateľ“ 
 

(9) Parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ iba žiadateľovi, ktorý nemá dlh voči Mestu 
Komárno a voči právnickým osobám, založeným alebo zriadeným Mestom Komárno. 
Túto skutočnosť žiadateľ potvrdzuje podpísaním čestného vyhlásenia. Vzor čestného 
vyhlásenia tvorí prílohu tohto VZN (čestné vyhlásenie žiadateľa fyzickej osoby – príloha 
č. 2, čestné vyhlásenie žiadateľa fyzickej osoby podnikateľa – príloha č. 3 a čestné 
vyhlásenie žiadateľa právnickej osoby – príloha č. 4) . Prevádzkovateľ preverí pravdivosť 
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skutočností uvedených v čestnom vyhlásení žiadateľa na mestskom úrade do 10 
pracovných dní odo dňa vydania parkovacej karty. V prípade zistenia dlhu, 
prevádzkovateľ zablokuje kartu až do uhradenia dlhu žiadateľom. Žiadateľ nemá nárok 
na vrátenie zaplatenej ceny. 

 
§ 9 

Rezidentná parkovacia karta „Obyvateľ“ 
 
(1) Rezidentná parkovacia karta „Obyvateľ“ je neprenosná parkovacia karta, ktorá umožňuje 

bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku 
ktorému je parkovacia karta priradená  v zóne  plateného parkovania v určenej lokalite 
pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom alebo zmluvou o nájomnom 
bývaní v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v  tejto lokalite. Na  jednu nehnuteľnosť je 
možné vydať  najviac 3 karty.  
 

(2) Žiadateľ je povinný predložiť: 
- doklad o trvalom alebo prechodnom pobyte alebo zmluvu o nájomnom bývaní 

v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zóne plateného parkovania, na ktorú žiada 
o vystavenie parkovacej karty (občiansky preukaz alebo potvrdenie o trvalom pobyte),  

- technický preukaz vozidla preukazujúci, že žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom 
motorového vozidla. Pokiaľ motorové vozidlo nie je v jeho osobnom vlastníctve, 
žiadateľ sa musí preukázať  dokladom, že je oprávnený motorové vozidlo používať, 

- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá dlhy voči Mestu Komárno a voči právnickým 
osobám, založeným alebo zriadeným Mestom Komárno. 

 
(3) Kartu je možné vydať iba pre motorové vozidlo kategórie M1. 

 
(4) Karta je platná 1 rok odo dňa jej vydania. 

 

(5) Platnosť karty zaniká zmenou trvalého pobytu alebo stratou vzťahu k motorovému 
vozidlu. V prípade ukončenia platnosti karty z týchto dôvodov má držiteľ karty nárok na 
vrátenie alikvotnej časti ceny parkovacej karty vypočítanej na dni. 

 

(6) V prípade smrti držiteľa karty platnosť parkovacej karty zaniká dňom úmrtia držiteľa 
karty. Dedič držiteľa karty má nárok na vrátenie alikvotnej časti ceny parkovacej karty 
vypočítanej na dni a to za obdobie odo dňa písomného oznámenia úmrtia držiteľa karty 
prevádzkovateľovi. 

 
§ 10 

Abonentná parkovacia karta „Komplet“ 
 
(1) Abonentná parkovacia karta „Komplet“ je parkovacia karta určená pre možnosť 

parkovania v zóne plateného parkovania pre fyzické a právnické osoby. Platí pre všetky 
zóny a je viazaná na EČV. 
 

(2) Žiadateľ je povinný predložiť tieto doklady: 
- doklad totožnosti (občiansky preukaz), ak žiadateľom je fyzická osoba, výpis 

z obchodného alebo iného registra, ak žiadateľom je právnická osoba, 
- technický preukaz vozidla preukazujúci, že žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom 

motorového vozidla. Pokiaľ motorové vozidlo nie je v jeho osobnom vlastníctve, 
žiadateľ sa musí preukázať  dokladom, že je oprávnený motorové vozidlo používať, 

- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá dlhy voči Mestu Komárno a voči právnickým 
osobám, založeným alebo zriadeným Mestom Komárno. 
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(3) Karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná, tj. rok alebo polrok 
odo dňa jej vydania. 

 
(4) Platnosť karty zaniká stratou vzťahu k motorovému vozidlu, smrťou držiteľa - fyzickej 

osoby, zánikom držiteľa – právnickej osoby. V prípade ukončenia platnosti karty z týchto 
dôvodov má držiteľ, resp. právny nástupca karty nárok na vrátenie alikvótnej časti ceny 
vypočítanej na dni. 
 

§ 11 
Parkovacia karta „Senior“ 

 
(1) Parkovacia karta „Senior“ je parkovacia karta určená pre osoby s trvalým pobytom na 

území mesta Komárno, staršie ako 65 rokov, pre EČV určeného motorového vozidla, pre 
možnosť parkovania v zóne plateného parkovania.  Platí pre všetky zóny. 
 

(2) Karta senior je neprenosná. Pre jednu osobu možno vydať iba jednu parkovaciu kartu 
„Senior“. Karta je platná 1 rok odo dňa jej vydania. 

 
(3)  Žiadateľ je povinný predložiť tieto doklady: 

- doklad o trvalom pobyte v meste Komárno,  
- doklad preukazujúci, že dovŕšil 65 rokov,  
- technický preukaz motorového vozidla preukazujúci, že žiadateľ je vlastníkom alebo 

držiteľom motorového vozidla. Pokiaľ motorové vozidlo nie je v jeho osobnom 
vlastníctve, žiadateľ sa musí preukázať  dokladom, že je oprávnený motorové vozidlo 
používať, 

- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá dlhy voči Mestu Komárno a voči právnickým 
osobám, založeným alebo zriadeným Mestom Komárno. 
 

(4)  Kartu je možné vydať iba pre motorové vozidlo kategórie M1. 
 

(5) Platnosť karty zaniká zmenou trvalého pobytu držiteľa, stratou vzťahu k motorovému 
vozidlu, smrťou držiteľa. V prípade ukončenia platnosti karty z týchto dôvodov má držiteľ 
karty, resp. jeho dedič nárok na vrátenie alikvótnej časti ceny vypočítanej na dni. 

 
 

§ 11a 
Parkovacia karta „Penzión“ 

 
(1) Fyzická alebo právnická osoba, prevádzkujúca ubytovacie zariadenie môže zakúpiť 

kartu za účelom parkovania hostí penziónu. 
(2) Kartu je možné vydať iba pre motorové vozidlo kategórie M1.2) 

 
 

§11b 
Parkovacia karta „Podnikateľ“ 

 
(1) Žiadateľom môže byť podnikateľ 3a), ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko,  sídlo 

alebo miesto podnikania v zóne plateného parkovania, ale je vlastníkom alebo 
nájomcom nehnuteľnosti, v ktorej prevádzkuje obchod alebo kanceláriu alebo vykonáva 
inú podnikateľskú činnosť, o čom predloží list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu.  

(2) Kartu je možné vydať iba pre motorové vozidlo kategórie M1. 2) 
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§ 12 

Výška parkovného  
 
(1) Výška parkovného vrátane DPH za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore 

pre účely tohto VZN je: 
 
a) parkovací lístok: 
 

 
 

         Parkovacie lístky 
 

 

Zóna Základná cena 
parkovania za 

60 minút 

Výška 
minimálneho 
parkovného 

Cena 
celodenného 

lístka 

Hodiny 
zadarmo 

A1 0,90 eur 0,50 eur 6,50 eur - 

A2 0,50 eur 0,20 eur 4,00 eur - 

A3 0,50 eur 0,20 eur - Prvá hodina 

A4 1,50 eur 0,50 eur - - 

A5 0,50 eur 0,20 eur - Prvé 2 hodiny 

 
 
b) Rezidentná parkovacia karta „Obyvateľ“: 
 

Rezidentná parkovacia karta „Obyvateľ“  

 Cena karty za rok 

1. vozidlo 10,00 eur 

2. vozidlo 100,00 eur  

3. vozidlo 300,00 eur  

 
c) Abonentná parkovacia karta „Komplet“: 

 

Abonentná parkovacia karta „Komplet“  

 Cena karty  

ročná 150,00 eur 

polročná 75,00 eur 

 
d) Parkovacia karta „Senior“: 
 

Parkovacia karta „Senior“  

 Cena karty  

ročná 50,00 eur 

 
 

e) Parkovacia karta „Penzión“  ročná 60,00 eur 
 
f) Parkovacia karta „Podnikateľ“ ročná 100,00 eur 

 
(2) Parkovacie lístky zakúpené do ZÓNY A1 sú platné v parkovacích zónach ZÓNA A2, A3 

na zakúpený čas. Parkovacie lístky zakúpené do ZÓNY A2 sú platné v parkovacej zóne 
ZÓNA A3  na zakúpený čas. 
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§ 13 
Orgány dozoru a sankcie 

 
(1) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 

a) mestská polícia, 
b) poverení zamestnanci prevádzkovateľa. 

 
(2) Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.4 

 
 

DRUHÁ  ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 05.11.2020.  
 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 01.01.2021. 
 
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú Zásady 

parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste Komárno schválené 
09.04.2014 (účinné dňom 01.07.2014). 

 
(4) Parkovacie karty vydané pred 01.01.2021 zostávajú v platnosti. 

 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
    primátor  mesta 
 

 
 

                                                           
3a

    § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
4
 Najmä: Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, zákon č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 


