
           N á v r h 

 

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. .../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  

 

 

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. V § 3 ods. (1) sa dopĺňa o nasledovný úsek pozemnej komunikácie: 

„Hlavná ulica   (cesta II/572)“   

 

2. § 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.“ 

 

3. 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.“  

 

4. § 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. 

 

 

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

       

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

                       primátor mesta 

 



Dôvodová správa 

 

K bodu 1. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2015 prijalo Všeobecne  záväzné 

nariadenie č. 12/2015 zo dňa 23. júna 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 (ďalej len „nariadenie“). 

Uvedeným nariadením boli zo systému spoplatnených parkovacích miest vyňaté vyhradené 

parkovacie miesta na Hlavnej ulici a Jesenského ulici a zaradené vyhradené parkovacie miesta 

na Ádorskej ulici a na Vajanského ulici. 

 

Vzhľadom na nepriaznivú odozvu zo strany obyvateľov, podnikateľov, sa predkladá návrh 

zmeny nariadenia, ktorý počíta s opätovným zaradením parkovacích miest na  Hlavnej ulici do 

systému spoplatneného parkovania s tým, že na pozemnej komunikácii na Hlavnej ulici bude 

vyznačený aj úsek cyklotrasy. 

 

Zároveň sa vyznačia spoplatnené parkovacie miesta aj po celej dĺžke Štúrovej ulice v súlade s 

platným Všeobecne  záväzným nariadením 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. 

 

K bodu 2. 

Namiesto kontroly dodržiavania ustanovení tohto VZN bolo upravené oprávnenie 

prevádzkovateľa parkovacích miest kontrolovať parkovanie na vyznačených parkovacích 

miestach uvedených v § 3 tohto nariadenia na základe osobitnej zmluvy uzavretej s mestom 

Dunajská Streda a nie s vlastníkom pozemnej komunikácie, pretože v prípade pozemnej 

komunikácie vo vlastníctve VÚC, uzatvára zmluvu s vlastníkom mesto a nie prevádzkovateľ 

parkovacích miest. 

 

K bodu 3. 

Navrhuje sa oslobodiť od spoplatnenia služobné motorové vozidlá prevážajúce peniaze z/do 

peňažných ústavov. 

 

K bodu 4. 

Viď. komentár k bodu 2. 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

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

činnosť a prijala nasledovné u z n e s e n i e :  

„Komisia navrhuje predkladaný materiál neschváliť a držať sa schváleného uznesenia z 

júnového rokovania MsZ.“ 

Návrh predkladaného nariadenia prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom 

zasadnutí dňa 24. novembra 2015 a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 


