
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ....../2022/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. 

decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ..... sz., (2022. december 13.) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2021. évi 1. sz., (2021. 

január 12.) általános érvényű rendelete a gépjárművek Dunaszerdahely Város által 

kijelölt szakaszain való ideiglenes parkolásáról. 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná: Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:  Dunaszerdahelyi Képviselő-testület               

 

A/ s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

..../2022 zo dňa 13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2021 

zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

1. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na 

území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.  

2. uzavretie Zmluvy o nájme parkovacích miest medzi mestom 

Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská 

Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda,  IČO: 46 313 834, v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 

13. decembra 2022, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 



  

na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien. 
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2022. december 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

K bodu 1 

V Článku 2 sa bod a) dopĺňa o ďalšie kategórie motorových vozidiel. 

 

K bodu 2 

V Článku 2 Definícia pojmov sa dopĺňa o ďalší pojem a to „alternatívne parkovacie miesta“. 

 

K bodu 3 

Zóna plateného dočasného parkovania sa dopĺňa o ďalší úsek a to „Námestie Sv. Štefana“. 

 

K bodu 4 

Výška parkovného sa mení nasledovne: 

Doterajšie znenie: 

“a) 0,50 € na jednu hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, 

pričom minimálne parkovné je 0,30 € za 36 min. a za každé navýšenie o 0,10 € sa predlžuje 

doba trvania parkovania o 12 minút a 0,50 € za každú začatú hodinu pri zakúpení 

parkovacieho lístka prostredníctvom smartfónovej aplikácie, 

b) 0,60 € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS 

platieb“ 

Nové znenie: 

„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,“ 

 

K bodu 5, 6 a 7 

Upravujú kategórie vozidiel, pre ktoré je parkovanie v rezidentskej zóne a na alternatívnych 

parkovacích miestach povolené a zakázané. 

 

K bodu 8 

Z dôvodu zmeny zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa pojem „miestna komunikácia“ mení na „miestna cesta“.  

 

K bodu 9,10 a 11 

Z dôvodu vybudovania nových parkovacích miest sa menia grafické prílohy nariadenia. 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta  a odporúča ho schváliť 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť s nasledovnými zmenami: 

- Komisia žiada zmeniť grafické časti nasledovne: 

• doplnenie parkovísk pre rezidentov na sídlisku Sever 1 – Boriny za križovatkou 

s Poľnou ulicou 

• preradiť parkoviská z alternatívneho parkovania na rezidentské parkovanie na ulici 

Poľná pred bytovým domom so súp. č. 288. 

(Predkladané grafické prílohy neobsahujú uvedené zmeny.)  

 

 



  

- Komisia navrhuje zmenu bodu 6 predkladaného návrhu VZN nasledovne: 

6. V Článku 7 odsek 7 prvá veta znie: 

,,(7) Na parkovacích miestach v rezidentskej zóne môže parkovať v dobe spoplatnenia 

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

podmienky podľa písmena a) bodu 4 tohto Článku. Abonent a návštevník môže parkovať 

v rezidentskej zóne v dobe spoplatnenia uvedenej v Článku 8 ako aj mimo nej iba 

v prípade, ak zaplatí parkovné a jeho motorové vozidlo spĺňa podmienky podľa písmena 

a) bodu 4 tohto Článku.“ 

(Uvedená zmena je zapracovaná do návrhu VZN.) 

 

 

Materiál vypracoval: Mgr. Štefan Podhorný, Referát právny ÚP MsÚ 

 


