
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 9/7/2015                                   Dunajská Streda, 24.11.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 24. novembra 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 19/2015 zo 

dňa 24. novembra 2015, 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 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie 

č. 172/2015/9 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

 na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda 19/2015 zo dňa 24. 

novembra 2015, 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 znení:  

 

I. 

 

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 znení neskorších zmien sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. § 4 ods. (2) znie: 

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

tohto nariadenia v zóne s dopravným obmedzením a kontrolovať parkovanie na 

vyznačených parkovacích miestach uvedených v § 3 tohto nariadenia na základe 

osobitnej zmluvy uzavretej s mestom Dunajská Streda.“ 



 

 

 

2. V § 7 ods. (2) sa za slová „vozidiel sú“ vkladajú slová „pri služobnom výkone“, za 

slová „Záchrannej zdravotnej služby“ sa vkladá čiarka a slová „služobné motorové 

vozidlá zásobujúce peňažné ústavy hotovosťou, služobné motorové vozidlá 

prevádzkovateľa vyznačených parkovacích miest podľa § 3 tohto nariadenia.“  

 

3. § 10 ods. (1) znie: 

„(1)  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Dunajskej 

Strede.“ 

 

II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní:      25 

za:         16 

proti:          0 

zdržal  sa:       7 

nehlasoval:     2 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 


