
     

     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. .../2017 zo dňa 16. mája 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, č. 3/2017 zo dňa 21. marca 2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 3 odsek 1 sa slová  „Ádorská ulica od Alžbetínskeho námestia po križovatku s Táborovou 

ulicou MK č. M100001“  nahrádzajú slovami „Ádorská ulica  MK č. M100001“. 

 

2. V § 4 odsek 4 prvá veta znie: 

 

„ Prevádzkovateľ môže na základe kladného záväzného stanoviska mesta po predchádzajúcom 

vyjadrení komisie mestského zastupiteľstva pre rozvoj a dopravu prenechať najviac 2 

parkovacie miesta uvedené v § 3 tohto nariadenia za odplatu právnickým osobám a  fyzickým 

osobám-podnikateľom za účelom parkovania motorového vozidla ich 

zákazníkov/zamestnancov pri bezprostrednej blízkosti existujúcej prevádzkarne/predajne a to 

v pracovných dňoch od 06.30 hod. do 18.30 hod. a v sobotu od 06.30 hod. do 15.00 hod.“  

 

3. V § 4 odsek 5 sa slovo „Podnájomca“ nahrádzajú slovami „Právnická osoba a fyzická osoba-

podnikateľ“   

       

II. 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017. 

 

 

 

V Dunajskej Strede,.................2017      

       

 

         

         JUDr. Zoltán Hájos 

                        primátor mesta 

 

 


