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Dodatok č. 1  

k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda   

 

 

I. 

 

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

poriadok“) vydaný dňa 12.01.2021 a schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská 

Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021, sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Skratka „EVČ“ sa v celom texte prevádzkového poriadku nahrádza skratkou „EČ“. 

 

2. V bode 9.1. 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“. 

 

3. V bode 9.1. až 9.3. sa slová „ročne“ nahrádzajú slovami „na 12 mesiacov odo dňa zaplatenia“. 

 

4. Za bod 9.3. sa za vkladá nový bod 9.4., ktorý znie: 

„9.4. 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.“ 

 

5. Doterajšie body 9.4. až 9.8. sa prečíslujú na 9.5. až 9.9. 

 

6. Bod 9.5. sa mení a znie: 

„9.5. Každá osoba môže parkovať 1 hodinu denne v ktorejkoľvek rezidentskej zóne na území 

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

 

7. Za bod 9.9. sa za vkladá nový bod 9.10., ktorý znie: 

„9.10. Bezplatná VPK sa vydáva na dobu neurčitú a jej platnosť zaniká zmenou trvalého, 

prechodného alebo administratívneho pobytu zaregistrovanej osoby.“  

 

8. Bod 3.10. znie: 

„3.10. Držiteľ VPK je povinný prevádzkovateľovi parkoviska bezodkladne, najneskôr do 15 

pracovných dní, oznámiť zmenu alebo zánik skutočností rozhodujúcich pre vydanie a platnosť 

VPK, a to najmä zmenu trvalého, prechodného, alebo administratívneho bydliska, zmenu EČ 

motorového vozidla atď. . Po márnom uplynutí 15 dňovej lehoty je prevádzkovateľ oprávnený 

vymazať zaregistrovaného držiteľa VPK z informačného systému prevádzkovateľa.“ 
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9. Za bod 7.10. sa vkladá nový bod 7.11. ktorý znie: 

„7.11. Prevádzkovateľ môže na základe kladného záväzného stanoviska mesta po 

predchádzajúcom vyjadrení komisie mestského zastupiteľstva pre rozvoj mesta parkovacie miesta 

uvedené v bode 6.1. tohto prevádzkového poriadku 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.. Parkovacie miesta 

vyhradené podľa prvej vety označí prevádzkovateľ zvislou dopravnou značkou: IP 16 –Parkovisko 

–parkovacie miesto s vyhradeným státím s dodatkovou tabuľou E 12 s príslušným textom.“ 

 

10. Bod 8.1. zóna Sever písmeno B) Sever 2 sa dopĺňa o nový úsek miestnej komunikácie  „Ulica 

Júliusa Lőrincza“. 

 

11. Bod 8.1. zóna Centrum písmeno B) Časť 2 sa dopĺňa o nové úseky miestnych komunikácii  

„Hlavná ulica a Námestie Ármina Vámbéryho“. 

 

12. Vypúšťa sa bod 11. a doterajší bod 12. sa označuje ako bod 11. 

 

 

II. 

Účinnosť 

 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. júla 2020.  

 

 

V Dunajskej Strede, dňa ................ 

  

 

 

 

              Bc. Jozef Jany 

           konateľ 


