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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 3/2017 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom 

zasadnutí dňa 21.3.2017. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa  6.3.2017 

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

stránke mesta dňa 3.4.2017 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 18.4.2017. 



     Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov v spojení s  ustanoveniami  § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 

o  pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 3/2017 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  

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 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  sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  V § 4 za odsek 3 vkladá nový odsek 4 a 5, ktorý znie: 

 

„(4) Prevádzkovateľ môže na základe kladného záväzného stanoviska mesta po 

predchádzajúcom vyjadrení komisie mestského zastupiteľstva pre rozvoj a dopravu dať 

parkovacie miesta uvedené v § 3 tohto nariadenia v zóne s dopravným obmedzením do 

odplatného podnájmu právnickým osobám a  fyzickým osobám-podnikateľom za účelom 

parkovania motorového vozidla ich zákazníkov/zamestnancov pri bezprostrednej blízkosti 

prevádzkarne/predajne. Parkovacie miesta vyhradené podľa prvej vety označí prevádzkovateľ 

zvislou dopravnou značkou: IP 16 – Parkovisko – parkovacie miesto s vyhradeným státím 

s dodatkovou tabuľou E 12 s príslušným textom.  

(5) Podnájomca je povinný platiť ročnú úhradu za parkovanie motorových vozidiel 

prevádzkovateľovi podľa odseku 4 v sume: 

a) 400 € za 1 parkovacie miesto na Námestí Ármina Vámbéryho, na Sládkovičovej ulici, na 

Kukučínovej ulici a na Dunajskej ulici 

b) 300 €  za 1 parkovacie miesto na ostatných uliciach. 

 

2. V § 4 doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6. 

 

       

II. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 

2012 o dani za osobitné užívanie verejného  priestranstva na území mesta Dunajská Streda 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2013 zo dňa 25. júna 2013, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2015 zo dňa 28. apríla 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 zo dňa 

19. apríla 2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 zo dňa 27. septembra 2016 a 

všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2016 zo dňa 6. decembra  2016  sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 5 písm. f) znie: 

 

„f)  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska okrem parkovania na parkovacích 



miestach vyhradených pre podnikateľské subjekty v zóne s dopravným obmedzením  

                                                0,06 EUR“ 

 

 

III. 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, 31.03.2017      

       

 

         

         JUDr. Zoltán Hájos 

                        primátor mesta 


