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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel 
 

  

Mestské  zastupiteľstvo  v Komárne v zmysle § 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 § 3 ods. 2 a § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo č. 7/2020 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. § 8 odsek (8) sa dopĺňa písmenami d) a e) v nasledovnom znení: 

d) Parkovacia karta „Penzión“ 
e) Parkovacia karta „Podnikateľ“ 
 

2. V § 9 odsek (1)  sa dopĺňa a znie nasledovne: 
 

(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.  

 
3.  V § 9 odsek (2) prvá zarážka  sa dopĺňa a znie nasledovne: 

- 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),  

 
4. Za § 11 sa vkladajú § 11a a § 11b v nasledovnom znení: 
 

§ 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) 

(3) Na konkrétny subjekt môže byť vydaná len 1 karta. 

 
 

§11b 
Parkovacia karta „Podnikateľ“ 

 
(1) Žiadateľom môže byť podnikateľ 3a), alebo právnická osoba – nepodnikateľ, ktorý nemá 

trvalé alebo prechodné bydlisko,  sídlo alebo miesto podnikania v zóne plateného 
parkovania, ale je vlastníkom alebo nájomcom nehnuteľnosti, v ktorej prevádzkuje 
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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) 
(3) Na konkrétny subjekt môže byť vydaná len 1 karta. 

 
 
5. V  § 12 odsek (1) písm. c) sa mení a znie nasledovne: 
 

c) Abonentná parkovacia karta „Komplet“: 
 

Abonentná parkovacia karta „Komplet“  
 Cena karty  

ročná 150,00 eur 
polročná 75,00 eur 

 

 
6. V § 12  odseku (1) sa vkladajú nové písmená e) a f) v nasledovnom znení: 

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

 
 
 

Článok 2 
 

 
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského 

zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

dňa 20.05.2021. 

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.07.2021. 

  

Komárno, dňa 21.05.2021 
 
 
 

  

   Mgr. Béla Keszegh, v.r. 
        primátor mesta 

  
 Vyvesené dňa: 24.05.2021 
 

 

–––––––––––––––––––––– 

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  

3a)    § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  

 

 


