
          

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 a  § 4 odsek 3 písm. i) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto  

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. ....../2015 zo dňa 10 februára 2015,  

ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda            

č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa určujú  pravidlá času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda 

                                                          

 

I. 

 

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 

2014, ktorým sa určujú  pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Dunajská Streda  sa mení a dopĺňa nasledovne 

 

1. V § 3 odsek (4) písm. a) sa slová „Hlavná ulica /od križovatky s Jesenského ulicou/ po 

kruhový objazd na Galantskej ceste vrátane“ nahrádzajú slovami „Hlavná ulica od 

križovatky s Jesenského ulicou po kruhový objazd v križovatke Hlavnej ulice 

s Galantskou cestou a Vajanského ulicou“  
      
 

 

 

II. 

 

        Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15-tym dňom odo dňa 

jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

  

V Dunajskej Strede, .................... 

 

                                                                                    JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                        primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa  

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej 

tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 23.01.2015 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 

mesta dňa  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 

 



 

Dôvodová správa 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda sa dňa 9. decembra 2014 uznieslo na 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, 

ktorým sa určujú  pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Dunajská Streda. 

 Pre účely uvedeného nariadenia sa územie mesta rozčlenilo na 4 zóny. Úmyslom 

tvorcov návrhu nariadenia bolo do I. zóny začleniť prevádzkové jednotky na úseku Hlavnej 

ulice od križovatky Hlavnej ulice s Jesenského ulicou až  po prvú križovatku Hlavnej ulice 

s Galantskou cestou a Vajanského ulicou, vrátane samotného kruhového objazdu. Vzhľadom 

k tomu, že definícia uvedeného úseku Hlavnej ulice umožňuje  dvojaký výklad, navrhujeme 

spresniť – jednoznačne vymedziť úsek Hlavnej ulice, ktorý bude zaradený do I. zóny. 

 

Pôvodné vymedzenie sporného úseku vo VZN č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým 

sa určujú  pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská 

Streda znie: 

„Hlavná ulica /od križovatky s Jesenského ulicou/ po kruhový objazd na Galantskej ceste 

vrátane“   

 

 

Prerokovanie návrhu v komisiách: 

 

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť 

- súhlasí s predloženým návrhom. 

 

 

 

Dopad na rozpočet mesta: 

Predkladaný návrh nemá dopad na rozpočet mesta. 

 

 


