Materiál na rokovanie
19. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
19. ülésének beterjesztett anyaga
a VII. választási időszakban

Materiál č.: .. /2017/19

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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.
Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. május 16.) általános érvényű
rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április
8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról
szóló általános érvényű rendelete.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ
Ellenőrizte:
Zodpovedá:
Felelős:

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu
A/ sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení 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 v predloženom
rozsahu.

Máj 2017
2017. máj
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Dôvodová správa
Podmienky dočasného parkovania v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská
Streda, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyznačených parkovacích
miestach upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 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 (ďalej len „nariadenie“).
Pre zvýšený záujem podnikateľských subjektov o vyhradenie parkovacích miest pre ich klientelu
resp. zamestnancov v blízkosti ich prevádzkárne/predajne bolo na poslednom zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 21. marca 2017 schválené doplnenie predmetného nariadenia
o nasledovné ustanovenia:
„(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) 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.“
Vychádzajúc z pripomienok poslancov odznených na rokovaní mestskej rady, predkladateľ teraz
navrhuje obmedziť výhradné užívanie parkovacích miest týmito právnickými osobami
a fyzickými osobami-podnikateľmi na čas prevádzkovej doby.
Predkladaný návrh prerokovala
komisia MsZ pre rozvoj a dopravu a rozhodla nasledovne: Komisia súhlasí s 1. a 3.
bodom návrhu. (5 za)
V 2. bode je uvedené: § 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.“
Komisia súhlasí s určeným počtom parkovacích miest a navrhnutými hodinami,
žiada presne určiť, či okresný súd patrí pod štátnu a verejnú správu. (5 za)
Komisia súhlasí s určením osôb „právnickým osobám a fyzickým osobámpodnikateľom“. (3 za, 1 proti, 1 sa zdržal).
Komisia ďalej žiada zapracovať návrh, že celkový počet parkovacích miest môže
byť len určená percentuálna časť existujúcich parkovísk a to 10%. (5 za)
 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť.
Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP
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