
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 

č. .../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 

 

 

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 sa 

mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú nasledovné úseky pozemných komunikácií:  

„ Hlavná ulica     (cesta II/572)    

Jesenského ulica    (cesta III/ 06361)“  

 

2. V § 3 ods. 1 sa dopĺňa o nasledovný úsek miestnej komunikácie: 

 

„parkovisko pri predajni LIDL na pozemkoch parc. registra „C“  č. 44/116 (LV č.5441), a č. 

44/228  (LV č. 5845) v k.ú. Dunajská Streda“  

 

 

II. 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 1. septembra 2015. 

 

 

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

       

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

                       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mesto Dunajská Streda uzavrelo so Správou a údržbou ciest Trnavského 

samosprávneho kraja ako správcom prejazdných úsekov ciest cez mesto  II/507, II/572 

a III/06361 dňa 30.06.2014  Nájomnú zmluvu č.2/2014/SÚC TTSK, predmetom ktorej bol 

prenájom 

 časti stavby, cesty II/507, postavenej na pozemku registra "C", parc.č. 1936/30, obec a 

katastrálne územie Dunajská Streda (Galantská ul.) o výmere 145,2 m2 v smere 

staničenia cesty vpravo a 145,2 m2 v smere staničenia cesty vľavo  

 časti stavby, cesty II/572, postavenej na pozemku registra "C", parc.č. 262/1, obec a 

katastrálne územie Dunajská Streda (Hlavná ul.) o výmere 108,9 m2 v smere staničenia 

cesty vpravo a  447,7 m2 v smere staničenia cesty vľavo   

 časti stavby, cesty III/06361, postavenej na pozemku registra "C", parc.č. 240/1, obec a 

katastrálne územie Dunajská Streda (Jesenského ul.) o výmere 326,7 m2v smere 

staničenia cesty vľavo, spolu časti stavieb, ciest  o výmere celkom 1173,7 m2 

 

Nájomné je dohodnuté v zmysle  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK a 

zaslanej cenovej ponuky a predstavuje sumu  8 802,75 € (osemtisícosemstodva eur 

a sedemdesiatpäť centov) ročne, podľa výpočtu:  výmera predmetu nájmu 1 173,7 m2  x  

nájomné 7,50 €/m2/rok  = 8 802,75 €/rok. 

 

Okrem nájomného je nájomca povinný uhrádzať aj platby za služby spojené s užívaním 

predmetu nájmu, ktorými službami sa rozumie odvádzanie vody z povrchového odtoku z 

atmosferických zrážok z predmetu nájmu do verejnej kanalizácie,  je nájomca povinný uhrádzať 

spolu s dohodnutým nájomným. Platba za služby  vypočítaná pomerom uhradených platieb 

prenajímateľom za odvádzanie vody z povrchového odtoku z atmosferických zrážok do 

verejnej kanalizácie za predchádzajúci  rok (t. j. rok 2013), za výmeru (plochu) všetkých 

komunikácií odkanalizovaných do verejnej kanalizácie v Dunajskej Strede, k výmere (ploche) 

predmetu nájmu  predstavuje čiastku  532,20 € (slovom päťstotridsaťdva eur dvadsať centov). 

Platba za služby bude aktualizovaná (prepočítaná) vždy raz ročne, na základe úhrad 

prenajímateľa  za predchádzajúci rok za odvádzanie vody z povrchového odtoku z 

atmosferických zrážok z predmetu nájmu do verejnej kanalizácie.  

 

 Podľa prehľadu Municipal Real Estate s.r.o., príjmy z parkovného z parkovacích automatov 

(parkovacie lístky) predstavovali v roku 2014 (máj až december) 

na Hlavnej ulici (č. automatov 5 a 6)   2 118,60 € 

na Jesenského ulici ( č. park. automatu 4)     780,30 € 

na Galantskej ceste (č. park. automatov 1 a 2)  3 150, 90 € 

 Uvedené príjmy sú len z predaja parkovacích lístkov z parkovacích automatov, k týmto 

príjmom je potrebné pripočítať ešte pomernú časť príjmov z parkovného vybratého formou 

SMS platieb a parkovného z predaja parkovacích kariet. Z príjmov - za 12 mesiacov (máj 2014 

– apríl 2015)- z parkovného formou SMS platieb a parkovacích kariet (9 600 €) pripadá príjem 

na pozemné komunikácie vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja (Hlavná ulica, 

Jesenského ulica a Galantská cesta) pomerne vo výške 3 091,20 € (v tom SMS platby 1171,20 

€ a parkovacie karty 1920 €).  

Na základe vyššie uvedeného sa odporúča vyňať zo spoplatňovania Hlavnú ulica a Jesenského 

ulicu a spoplatniť záchytné parkovisko pri LIDL na pozemku parc. č. 44/116 (LV č.5441), a č. 

44/228  (LV č. 5845). 

 

Zároveň sa uvažuje s vyznačením spoplatnených parkovacích miest 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. 

 

Predkladaný návrh prerokovala komisia pre rozvoj mesta a dopravu: 

 nesúhlasí  so zriadením platených parkovacích miest pri predajni LIDL  

 súhlasí so zrušením parkovacích miest na Hlavnej ulici 

 

Návrh predkladaného nariadenia prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom 

zasadnutí dňa 09.06.2015 s výsledkom hlasovania: návrh bol prijatý. 

 

Vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny 

 


