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Dôvodová správa:
Podmienky parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v Meste Komárno je
v súčasnosti upravené Zásadami parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore
v Meste Komárno, ktoré boli schválené dňa 09.04.2014 a účinnosť nadobudli dňa
01.07.2014.
V zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v platnom znení miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a
účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na
miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných
značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská.
V zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v platnom znení na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť
všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) a na stanovištia vozidiel taxislužby, ak sa
tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
Parkovacie miesta a stanovištia vozidiel taxislužby musia byť označené zvislými a
vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví
spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej
zaplatenia.
Mestské zastupiteľstvo v Komárno na svojom zasadnutí dňa 23.05.2019 prijalo
uznesenie č. 240/2019, v ktorom riaditeľovi príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS
a primátorovi mesta Komárno dalo za úlohu vypracovať všeobecne záväzné nariadenie
k prevádzkovaniu parkovacieho systému v Meste Komárno a predložiť ho na schválenie
do MZ.
V zmysle ust. § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe
splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami
vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy.
V zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä
je mu vyhradené uznášať sa na nariadeniach.
V zmysle § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na
prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
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Súvisiaca platná legislatíva:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20200401
Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Stanovisko MsÚ: Navrhuje sa schváliť návrh VZN.
Právna kontrola: vykonaná
Finančná kontrola:
Kritéria schválenia:
Na prijatie návrhu VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov!
Stanovisko Finančnej komisie:
Odporúča schváliť návrh VZN

Pomer hlasovania: 6 – 0 – 1

Stanovisko Komisie verejného poriadku a dopravy:
Odporúča schváliť návrh VZN
Pomer hlasovania: 7 – 0 – 0
Stanovisko Mestskej rady:
Odporúča schváliť návrh VZN

Pomer hlasovania: 5 – 0 – 2 – 0

Pozmeňujúci návrh Finančnej komisie/ A Pénzügyi bizottság módosító javaslata:

Pozmeňujúci návrh Komisie verejného poriadku a dopravy /
A Közrendi és közlekedési bizottság módosító javaslata:

Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata
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Návrh na schválenie VZN – Javaslat az ÁÉR-t elfogadására
Na prijatie návrhu VZN je potrebný súhlas
poslancov!

trojpätinovej väčšiny prítomných

Návrh na schválenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ........./2020
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo .../2020 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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