
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ...../2021/18 

18. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

18. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 12. 

januára 2021, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ..... sz., (2021. január 12.) általános érvényű 

rendeletére, 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:           Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

 

   

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

..../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  

I. uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme parkovacích miest 

a parkovacích automatov zo dňa 30.04.2014 v znení neskorších 

dodatkov uzavretej 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, predmetom ktorého bude špecifikácia 

parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 

..../2021 zo dňa 12. januára 2021, o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta 

Dunajská Streda. 



  

II. Prevádzkový poriadok parkovacích miest na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu a to v zmysle článku 4 

ods. (5) Všeobecne záväzného nariadenia. 
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Dôvodová správa 

Primárnym cieľom predkladaného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská 

Streda je zavedenie komplexnej regulácie parkovania vozidiel na parkovacích plochách v 

meste Dunajská Streda a to nielen v centre mesta, ale hlavne pri bytových domoch, v tzv. 

rezidentských zónach mesta.  

Ďalším cieľom je zabezpečiť bezpečnosť chodníkov, čistejšie ovzdušie a zároveň motivovať 

občanov, aby sa prihlásili na trvalý alebo prechodný pobyt. Navrhovaný systém totiž 

zvýhodní predovšetkým tých obyvateľov mesta Dunajská Streda, ktorí sú v meste prihlásení 

na trvalý alebo prechodný, popr. na tzv administratívny pobyt, pre ktorých za podmienok 

stanovených v návrhu VZN, bude parkovanie na vymedzených úsekoch bezplatné. 

 

Materiál predpokladá realizáciu regulácie parkovania pri bytových domoch na jednotlivých 

sídliskách mesta Dunajská Streda, ako aj v centre mesta zavedením plateného parkovania 

počas doby spoplatnenia (v nočných hodinách) na vymedzenom území mesta Dunajská Streda 

rozdeleného na 4 zóny – CENTRUM (C), VÝCHOD (V), SEVER (S), ZÁPAD (Z), ktoré sa 

rozdeľujú nasledovne: 

 

1. Sever 

A) Sever 1 

- Ružový háj 

- Boriny 

B) Sever 2 

- Smetanov háj 

- Námestie SNP 

2. Centrum 

A) Časť 1  

- Radničné námestie 

- Ulica biskupa Kondého 

- Trhovisko 

- Rybný trh 

- Jilemnického  

B) Časť 2  

- Kukučínova ulica 

- Nemešsegská ulica 

- Dunajská ulica 

- Ulica Komenského 

- Neratovické námestie  

3. Západ 

- Veľkoblahovská cesta 

- Ulica Generála Svobodu 

- Jantárová 

4. Východ 

- Námestie priateľstva 

- Nová Ves 

- Mlynská ulica 

 



  

 

Doba spoplatnenia v zmysle článku (8) ods. 1 bude stanovená nasledovne: 

a) od pondelka 18:00 hodiny do utorka 8:00 hodiny 

b) od utorka 18:00 hodiny do stredy 8:00 hodiny 

c) od stredy 18:00 hodiny do štvrtka 8:00 hodiny 

d) od štvrtka 18:00 hodiny do piatka 8:00 hodiny 

e) od nedele 18:00 hodiny do pondelka 8:00 hodiny 

 

Zavedením regulovaného parkovania a vytvorením parkovacích miest pre rezidentov 

jednotlivých zón sa očakáva zlepšenie podmienok parkovania pre vozidlá obyvateľov 

bytových domov v jednotlivých zónach mesta Dunajská Streda. 

 

Predkladané VZN bolo doplnené v Článku 8 odsekom 12, v zmysle ktorého každý 

registrovaný rezident s trvalým pobytom môže parkovať 1 hodinu denne mimo rezidentskej 

zóny, v ktorej má trvalý pobyt, zdarma, a to vytlačením bezplatného parkovacieho lístka 

z parkovacieho automatu, alebo prihlásením sa do parkovacieho systému prostredníctvom 

smartfónovej aplikácie. 

 

VZN nadobúda účinnosť postupne, s tým, že ustanovenia týkajúce sa parkovania v zóne 

s dopravným obmedzením (denné parkovanie v centre mesta) nadobúdajú účinnosť 1. marca 

2021, ustanovenia týkajúce sa parkovania v zónach dočasného parkovania (nočné parkovanie 

v rezidentských zónach) nadobúdajú účinnosť 1. júna 2021 a kontrola týchto ustanovení 

(článok 7 a článok 8) sa bude vykonávať Mestskou políciou Dunajská Streda od 1. júla 2021. 

 

V zmysle článku 4 odsek (5) návrhu všeobecne záväzného nariadenia prevádzkový 

poriadok schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

 

Vzhľadom na zvýšený počet parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda, ktoré sú 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, je potrebné uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme 

parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.04.2014 v znení neskorších dodatkov, 

predmetom ktorého dodatku bude špecifikácia parkovacích miest na území mesta Dunajská 

Streda v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. ..../2021 zo dňa 12. januára 2021, 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská 

Streda. 

 

Predkladaný návrh prerokovala  

•komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť 

• komisia MsZ pre financie a odporúča –neodporúča ho schváliť 

• Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť 

 

Materiál vypracoval: Mgr. Štefan Podhorný, referát právny 

 

 


