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Všeobecne záväzné nariadenia 

mesta Dunajská Streda 
�. 6/2008 

z 1. júla 2008 
o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením 

 
 Mestské zastupite�stvo mesta Dunajská Streda pod�a § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 
zákona Slovenskej národnej rady �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (�alej len „nariadenie“) upravuje státie 1) (�alej len 
parkovanie) motorových vozidiel 2) s výnimkou motocyklov 3) a mopedov 4) (�alej len 
vozidlo) na pozemných komunikáciách (�alej len cesta) vo vymedzenej oblasti mesta 
Dunajská Streda (�alej len mesto). 
 

(2) Vymedzenou oblas�ou je zóna s dopravným obmedzeným (�alej len zóna) ozna�ená 
zvislými dopravnými zna�kami D 56a – zóna s dopravným obmedzeným a D 56b – koniec 
zóny s dopravným obmedzením so symbolom dopravnej zna�ky B 30 – zákaz státia. 5)  
 

(3) V zóne môže stá� vozidlo len 
a) na parkovisku s organizovanou prevádzkou ozna�enom zvislou dopravnou zna�kou D 13a 

– platené parkovisko s dodatkovou tabu�ou a vodorovnou dopravnou zna�kou V 10a až 
V 10c, 5) 

b) na vyhradenom parkovacom mieste ozna�enom zvislou dopravnou zna�kou D 12 – 
vyhradené parkovisko s dodatkovou tabu�ou a vodorovnou dopravnou zna�kou V 10d, 5) 

c) na vyhradenom parkovacom mieste na okraji cesty ozna�enom zvislou dopravnou zna�kou 
D 13a – platené parkovisko s dodatkovou tabu�ou a vodorovnou dopravnou zna�kou V 10a 
až V 10c. 5) 

d) na vyhradenom parkovacom mieste ozna�enom zvislou dopravnou zna�kou D 11a až D 
11g – parkovisko s dodatkovou tabu�ou o povinnosti platenia za parkovanie a vodorovnou 
zna�kou V 10a až V 10c, 5) 

e) na vyhradenom parkovacom mieste na okraji cesty ozna�enom zvislou dopravnou zna�kou 
D 11a až D 11g – parkovisko s dodatkovou tabu�ou o povinnosti platenia za parkovanie 
a vodorovnou zna�kou V 10a až V 10c. 5) 

 
___________________________________________________________________________ 
1) § 2 písm. ah) zákona NR SR �. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. 
2) § 2 písm. t) zákona NR SR �. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. 
3) § 2 písm. r) zákona NR SR �. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. 
4) § 2 písm. s) zákona NR SR �. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. 
5) Príloha k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky �. 225/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov. 
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(4) Organiza�né a technické zabezpe�enie parkovania pod�a odseku 3 nariadenia vykonáva 
prevádzkovate�. 
 
 

§ 2 
Státie vozidiel na parkoviskách s organizovanou prevádzkou 

 
 

(1) Státie vozidiel na parkoviskách s organizovanou prevádzkou sa riadi prevádzkovým 
poriadkom. 
 

(2) Spôsob organizácie parkovania musí by� vyzna�ený dopravným zna�ením, pri�om 
vjazd a výjazd vozidiel je riadený závorami alebo obsluhou parkoviska. 
 
 

§ 3 
Vyhradené parkovacie miesto 

 
 

(1) V zóne môže stá� vozidlo len na parkovisku pod�a § 1 ods. 3 písm. a) nariadenia alebo 
na vyhradenom parkovacom mieste pod�a § 1 ods. 3 písm. b) až e) nariadenia. 
 

(2) V zóne môžu vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami 6) stá� aj mimo 
vyhradenom parkovacom mieste len pri plnení pracovnej �innosti vozidla, a vozidlá, ktoré sa 
zú�ast�ujú na odstra�ovaní závad, havárií, odstra�ovaní hroziaceho sa nebezpe�enstva vzniku 
škody na majetku, zdraví a živote. 
 

(3) Vozidlá zabezpe�ujúce zásobovanie môžu stá� na vyhradenom parkovacom mieste 
v dobe od 6.00 hod. do 10.00 hod. a od 16.00 hod. do 18.00 hod. len v nevyhnutnom �ase 
potrebnom na vykonanie vykládky a nakládky. 
 

(4) Prevádzkovate� vyhradí priemerný po�et parkovacích miest pre vozidlá, ktorých 
držite�om sú fyzické osoby s trvalým pobytom v pešej zóne. 
 

(5) Prevádzkovate� vyhradí priemerný po�et parkovacích miest 7) vozidlám ozna�eným 
zna�kou O 15) – ozna�enie vozidla prepravujúceho osobou �ažko zdravotne alebo �ažko 
pohybovo postihnutú osobu, odkázanú na individuálnu prepravu. 
 

(6) Na vyhradenom parkovaco mieste je zakázané osadi�, umiestni� alebo používa� 
dopravné zariadenie 5). 
 

(7) Obmedzi� používanie vyhradeného parkovacieho miesta je možné len sú súhlasom a za 
podmienok uvedených prevádzkovate�om pod�a § 2 odseku 4 nariadenia. 
 
___________________________________________________________________________ 
6) § 37 zákona NR SR �. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov. 
7) § 58 odseku 2 vyhlášky �. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnos�ou pohybu a orientácie. 
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§ 6 
Spolo�né ustanovenia 

 
(1) Týmto nariadením nie je dotknuté právo príslušných orgánov udeli� pod�a osobitných 

predpisov 8) výnimku z ustanovení tohto nariadenia. 
 

(2) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú Mestská polícia mesta Dunajská 
Streda a poverení zamestnanci prevádzkovate�a. 
 
 

§ 7 
Sankcie 

 
(1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúš�a sa priestupku proti poriadku 

v správe mesta Dunajská Streda, za ktorý jej možno uloži� pokutu do 1.000,- Sk. 9) 
 

(2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor mesta uloži� pokutu do 
200.000,- Sk. 10) 
 

(3) Pokuty sú príjmami mesta Dunajská Streda. 
 
 

§ 8 
Závere�né ustanovenia 

 
(1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenia �. 20/2007 mesta Dunajská Streda 

o podmienkach státia na vyhradených parkovacích miestach zo d�a 11.12.2007 v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
 

(2) Toto nariadenia nadobúda ú�innos� d�om 18. júla 2008. 
 
 
 
 
                                                                                   Ing.Péter  P á z m á n y , 
                                                                                        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
8) zákon NR SR �. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov. 
9) § 46 zákona SNR �. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
10)

 § 13 odsek 9 zákona SNR �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


