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Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2017/18 

18. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Tanácsa  

18. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      
 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 21. 

marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. 

apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda. 

 Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. március 21.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) 

a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló 

általános érvényű rendelete. 
 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Ing. Zoltán Pápay, vedúci odboru FaEM 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

                       

  A/  sa uznieslo 

 na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 

..../2017 zo dňa 21. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

 

      Marec 2017 

             2017. március 
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Dôvodová správa 

 

Podmienky dočasného parkovania v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská 

Streda, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyznačených parkovacích 

miestach upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta 

Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2014 zo dňa 9. decembra 2014, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2015 zo dňa 23. júna 2015, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 17/2015 zo dňa 29. septembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2015 zo 

dňa 24. novembra 2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2016 zo dňa 6. decembra 2016 

(ďalej len „nariadenie“). 

Pre zvýšený záujem podnikateľských subjektov o vyhradenie parkovacích miest pre ich klientelu 

resp. zamestnancov v blízkosti ich prevádzkárne/predajne sa predkladá tento návrh na zmenu 

predmetného nariadenia. 

Doterajšie znenie § 4 nariadenia: 

„§ 4 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

 

(1) Prevádzkovanie vyznačených parkovacích miest uvedených v § 3 tohto nariadenia 

zabezpečuje právnická osoba poverená mestom. 

(2) Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať parkovacie miesta uvedené v § 3 tohto 

nariadenia v zóne s dopravným obmedzením na základe osobitnej zmluvy uzavretej 

s vlastníkom pozemných komunikácií.  

(3) Prevádzkovateľ je oprávnený vydávať vo vlastnom mene a na vlastný účet parkovacie 

lístky z parkovacích automatov a parkovacie karty s vyznačením termínu platnosti. 

(4) V prípade, že prevádzkovateľ zistí porušenie tohto nariadenia, je oprávnený/povinný 

nahlásiť porušenie na Mestskej polícii v Dunajskej Strede.“ 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

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

a podnikateľskú činnosť a odporúča -  neodporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 


