
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda  
  

Dodatok č. 1  

k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na území mesta Dunajská 

Streda 

  
 

Článok 1 

 

Prevádzkový poriadok parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda (ďalej len 

„prevádzkový poriadok“) vydaný dňa 11.01.2021 a schválený Mestským zastupiteľstvom 

Dunajská Streda uznesením č. 367/2021/18 zo dňa 18. januára 2021, sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V Článku I.Parkovanie v zóne s dopravným obmedzením sa bod 6.1 dopĺňa novým 

úsekom: 

„ – verejné priestranstvo Námestie sv. Štefana“ 

 

2. V Článku I.Parkovanie v zóne s dopravným obmedzením bod 7.3 písm. a) a b) znejú: 

„a) 0,50 € na pol hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka z parkovacieho automatu a 0,50 € za 

každú začatú polhodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom smartfónovej 

aplikácie, 

b) 1,20€ na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS 

platieb,“. 

 

3. V Článku II.Parkovanie v zóne dočasného parkovania sa vkladajú nové body 8.7 až 8.10 

ktoré znejú: 

„8.7 Parkovanie v rezidentskej zóne je  

  a) povolené pre: 

• kategóriu vozidla M1 s dĺžkou do 5 metrov; 

• kategóriu vozidla N1 s dĺžkou do 5 metrov s viac ako tromi miestami na sedenie. 

  b) zakázané pre: 

• kategóriu vozidla M2, M3; 

• kategóriu vozidla N1 s najviac tromi miestami na sedenie; 

• kategóriu vozidla N1 valník, N2, N3; 

• kategóriu vozidla O, T, R, C, S, L, LS, P. 

8.8  Parkovanie na alternatívnych parkovacích miestach je 

  a) povolené pre: 

• kategóriu vozidla M1; 

• kategóriu vozidla N1 s dĺžkou do 5,5 metrov. 

b) zakázané pre: 

• kategóriu vozidla M2, M3; 

• kategóriu vozidla N1 s dĺžkou nad 5,5 metrov, N1 valník, N2, N3; 



• kategóriu vozidla O, T, R, C, S, L, LS, P. 

8.9 Na parkovacích miestach v rezidentskej zóne môže parkovať v dobe spoplatnenia 

uvedenej v Článku 8 ako aj mimo nej len rezident, ktorého motorové vozidlo spĺňa podmienky 

podľa písmena a) bodu 8.7 tohto prevádzkového poriadku. 

 

8.10 Na alternatívnych parkovacích miestach môže parkovať ktokoľvek a kedykoľvek za 

predpokladu, že jeho motorové vozidlo spĺňa podmienky podľa písmena a) bodu 8.8 tohto 

prevádzkového poriadku.“ 

 

4. V Článku II.Parkovanie v zóne dočasného parkovania odsek 10.1 znie: 

„10.1 Za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v zóne 

s dopravným obmedzeným je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej len „platiteľ 

úhrady“) povinný platiť prevádzkovateľovi parkovné v období uvedenom v bode 8. tohto 

Prevádzkového poriadku: 

„a) 0,50 € na pol hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka z parkovacieho automatu a 0,50 € za 

každú začatú polhodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom smartfónovej 

aplikácie, 

b) 1,20 € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS 

platieb.“ 

 

5. V Článku II.Parkovanie v zóne dočasného parkovania sa vkladá nový bod 10.4, ktorý znie: 

„10.4 Správny formát pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS platieb: 

a)denné parkovanie v dobe od 8:00 do 17:00 (1,20 € na každú začatú hodinu) 

- zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: DS (medzera) EČV (medzera) H 

b) nočné parkovanie v dobe od 17:01 do 7:59 (0,50 € na každú začatú hodinu) 

- zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: DS (medzera) N (medzera) EČV (medzera) H 

• DS - je skratka pre označenie mesta Dunajská Streda 

• N – je skratka pre nočné parkovanie 

• EČV - je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad DS123XX 

• H - je doba parkovania v prípade potreby, použitím celých čísiel 1,2,3, atď. Ak 

neuvediete za EČV číslo podľa Vašej potreby doby parkovania v spoplatnenej zóne, 

automaticky sa uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina“ 

6. V Článku II.Parkovanie v zóne dočasného parkovania bod 12. Vyznačenie parkovacích 

miest v zóne dočasného parkovania znie: 

„- Rezidentné parkovanie – modrá farba 

Na parkovacie miesto vyznačené modrou farbou môžu parkovať rezidenti, ktorí sú 

zaregistrovaní v informačnom systéme prevádzkovateľa a abonenti, ktorí uhradia parkovné 

prostredníctvom parkovacích automatov, prostredníctvom SMS parkingu, alebo cez 

aplikáciu ClickPark za predpokladu, že ich motorové vozidlo spĺňa podmienky podľa 

písmena a) bodu 8.7. 

 

 

 

 



- Alternatívne parkovanie – biela farba 

Na alternatívnych parkovacích miestach môže parkovať ktokoľvek a kedykoľvek za 

predpokladu, že jeho motorové vozidlo spĺňa podmienky podľa písmena a) bodu 8.8 tohto 

prevádzkového poriadku.“ 

 
Článok 2 

 

Tento Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na území mesta Dunajská 

Streda bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 13. decembra 2022 a nadobúda účinnosť 

1. januára 2023.  

 

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

 

               Bc. Jozef Jany   

                      konateľ  

 

 

 

 

 

 

. 


