
Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 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 mesta Dunajská Streda   

č. ..../2021 zo dňa 29. júna 2021,  

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 

  

  

I. 

   

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 

(ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

1. V článku 2 sa za písmeno z) vkladá nové písmeno „za)“, ktoré znie: 

„za) zelené EČ - tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu, ktorého jediným zdrojom 

energie je elektrina, alebo hybridnému elektrickému vozidlu s možnosťou externého nabíjania“ 

 

2. Skratka „EVČ“ sa v celom texte nariadenia nahrádza skratkou „EČ“. 

 

3. V článku 4 sa za odsek (4) vkladá nový odsek (5), ktorý znie: 

„(5) Prevádzkovateľ môže na základe kladného záväzného stanoviska mesta po 

predchádzajúcom vyjadrení komisie mestského zastupiteľstva pre rozvoj mesta parkovacie 

miesta uvedené v článku (5) tohto nariadenia prenechať za ročnú odplatu vo výške 720 Eur/1 

parkovacie miesto právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom za účelom 

parkovania motorového vozidla ich zákazníkov/zamestnancov pri bezprostrednej blízkosti 

prevádzkarne/predajne a to v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 17.00 hod.“ 

 

4. V článku 4 sa doterajší odsek (5) a (6) označuje ako odsek (6) a (7). 

 

5. V článku 8 odsek (8) sa za slová „2 dospelé osoby s trvalým pobytom“ vkladajú slová 

„alebo 1 dospelá osoba s trvalým pobytom a 1 dospelá osoba s prechodným pobytom“. 

 

6. V článku 8 odsek (8) až (10) sa slovo „ročne“ nahrádza slovami „na 12 mesiacov odo dňa 

zaplatenia“. 

 

7. V článku 8 sa za odsek (10) vkladá nový odsek (11), ktorý znie: 

„(11) Abonent, ktorý je vlastníkom bytu v rezidentskej zóne na území mesta Dunajská Streda, 

môže parkovať v rezidentskej zóne 24 hodín denne za predpokladu, že si zakúpi VPK: 

- za prvé motorové vozidlo 350,- € na 12 mesiacov odo dňa zaplatenia, 

- za druhé motorové vozidlo 550,- € na 12 mesiacov odo dňa zaplatenia, 

- za tretie motorové vozidlo 750,- € na 12 mesiacov odo dňa zaplatenia.“ 

 

8. V článku 8 sa doterajšie odseky (11) až (14) označujú ako odseky (12) až (15). 



 

9. V článku 8 odsek (12) znie: 

„(12) Každá osoba môže parkovať 1 hodinu denne v ktorejkoľvek rezidentskej zóne na území 

mesta bezplatne a to prihlásením sa do smartfónovej aplikácie ClickPark.“ 

 

10. V článku 8 sa za odsek (15) vkladá nový odsek (16), ktorý znie: 

„(16) Bezplatná VPK sa vydáva na dobu neurčitú a jej platnosť zaniká zmenou trvalého, 

prechodného alebo administratívneho pobytu zaregistrovanej osoby.“  

 

11. V článku 14 sa doterajšie slová „od 1. júla 2021“ nahrádzajú slovami „od 1. augusta 2021“. 

 

12. Príloha č. 3 Bod 1. Sever písmeno B) Sever 2 tohto nariadenia sa dopĺňa o nový úsek 

miestnej komunikácie „Ulica Júliusa Lőrincza“. 

 

13. Príloha č. 3 Bod 2. Centrum písmeno B) Časť 2 tohto nariadenia sa dopĺňa o nové úseky 

miestnych komunikácii „Hlavná ulica a Námestie Ármina Vámbéryho“. 

 

 

II. 

Účinnosť 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2021.  

  

  

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos   

                                   primátor   

 

 


