
 

 

 

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 na prerokovanie pozastavenia výkonu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 26/2020  zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané 

služby poskytované  pre  držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda (uznesenie 

č. 353/2020/17). 

Javaslat a Dunaszerdahely Város 2020/26 sz. (2020. december 8.) a Dunaszerdahely 

Város Hűségkártyája tulajdonosai által fizetett kiemelt szolgáltatások díjszabásának 

meghatározásáról szóló általános érvényű rendelet végrehajtása felfüggesztésének 

megtárgyalására (353/2020/17 sz. határozat). 

 

Predkladá :      JUDr. Zoltán Hájos, primátor  

Beterjeszti: 

 

Preveril:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős:   

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:             Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

    A/ b e r i e  n a  v e d o m i e  

         t u d o m á s u l  v e s z i  

 

informáciu primátora o pozastavení výkonu Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 26/2020  zo dňa 

8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby 

poskytované  pre  držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská 

Streda (uznesenie č. 353/2020/17). 

 

B/ n e p o t v r d z u j e   

         n e m  e r ő s í t i  m e g  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

26/2020  zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za 

vybrané služby poskytované  pre  držiteľov Vernostnej karty 

mesta Dunajská Streda (uznesenie č. 353/2020/17). 



Dunaszerdahely Város 2020/26 sz. (2020. december 8.) a 

Dunaszerdahely Város Hűségkártyája tulajdonosai által fizetett 

kiemelt szolgáltatások díjszabásának meghatározásáról szóló 

általános érvényű rendeletét (353/2020/17 sz. határozat). 

 

 

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

     h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

       

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

.../2021  zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za 

vybrané služby poskytované  pre  držiteľov Vernostnej karty 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

Dunaszerdahely Város 2021/… sz. (2021. január 12.) a 

Dunaszerdahely Város Hűségkártyája tulajdonosai által fizetett 

kiemelt szolgáltatások díjszabásának meghatározásáról szóló 

általános érvényű rendeletéről az előterjesztett terjedelemben. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 2021  

 2021. január 



Dôvodová správa 

 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 8. decembra neprijalo Všeobecne záväzné 

nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská 

Streda, avšak uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 26/2020 zo 

dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované  pre  držiteľov 

Vernostnej karty mesta Dunajská Streda, ktoré upravuje aj sadzby parkovného držiteľom 

vernostnej karty odlišne od platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

2/2019 z 19. februára 2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda  v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 14/2019 zo dňa 24. septembra 2019. 

 

 

Podľa §13 ods. 6, 7, 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov:  

„6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že 

odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa                

§ 12 ods. 10. 

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra 

a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu. 

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže 

obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 

potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, 

uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“ 

 

Podľa § 37 ods. 10 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda „výkon 

uznesenia môže pozastaviť primátor mesta, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre 

mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa odseku (9) tohto paragrafu. 

Primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu                       

v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný. Zároveň je povinný predložiť 

vec na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré môže uznesenie mestskej rady 

zrušiť alebo potvrdiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.“  

 

 

Z pohľadu právno-aplikačného prístupu uplatňovaného Generálnou prokuratúrou SR využitie 

sistačného práva starostom voči nariadeniam obce akceptujú. Stanovisko Generálnej 

prokuratúry bolo prezentované v súvislosti s rozsudkom č. 6Sźo/146/2010 z 10.7.2011 na 

zasadnutí Najvyššieho súdu SR, ktoré sa konalo 2.5.2012. „Uznesenie predstavuje 

univerzálny akt obecného zastupiteľstva, ktorým toto prijíma svoje rozhodnutia. Tieto môžu 

byť povahy tak normatívneho ako i individuálneho charakteru.“ Rozhodovacia činnosť 

obecného zastupiteľstva musí mať svoj vonkajší formálny výraz, a tým je uznesenie, ktorým 

sa deklaruje, že určitá vec bola predmetom rokovania a po určitom procedurálnom postupe 

obecné zastupiteľstvo prijalo  rozhodnutie. Uznesenie je formálnym výrazom a  VZN 

materiálnym výrazom tohto procesu. Tieto akty sú od seba vecne oddelené, aj keď prijatie 

unesenia podmieňuje platnosť VZN. 

 

Vzhľadom k tomu, že podľa znenia nariadenia z 8. decembra 2020 malo nadobudnúť účinnosť 

1.1.2021 (teda pred prerokovaným jeho pozastavenia na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

12.1.2021) , z technicko-právneho hľadiska sa navrhuje nasledovný postup: 



Mestské zastupiteľstvo  

1. sa uznesie na  predloženom všeobecne záväznom nariadení o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda, 

2. rozhodne o nepotvrdení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

26/2020  zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované  pre  

držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda, 

3. sa uznesie na predloženom Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

.../2021  zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované  pre  

držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda (zmena oproti VZN z 8. decembra 2020 je 

len v dátume prerokovania mestským zastupiteľstvom a v dátume nadobudnutia účinnosti 

nariadenia).  

 

 

 

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 18.12.2020 prerokovala informáciu primátora o 

pozastavení výkonu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 26/2020  zo 

dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované  pre  držiteľov 

Vernostnej karty mesta Dunajská Streda (uznesenie č. 353/2020/17). 


