Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov 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. ........../2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje úseky miestnych
komunikácií a ďalších pozemných komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej
len „parkovacie miesta“) kategórie M, N1, podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest,
spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel na vyznačených parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením,
spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej platenia a spôsob určenia
odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.
§2
Definícia pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumejú:
a) motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,
b) motorovým vozidlom kategórie M – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá
a používajú sa na dopravu osôb,
c) motorovým vozidlom kategórie N1 – vozidlá, projektované a konštruované na prepravu
tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,
d) miestnymi komunikáciami – všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave,
e) státím - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie.
f) zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vozidla
g) zónou s dopravným obmedzením - časť verejného priestranstva – ulice a námestia – ktorej
začiatok je označený zvislou dopravnou značkou IP 24a – zóna s dopravným obmedzením so
symbolom dopravnej značky B 33 – zákaz státia a jej koniec je označený zvislou dopravnou
značkou IP 24b – koniec zóny s dopravným obmedzením so symbolom dopravnej značky B
33 – zákaz státia,
h) parkoviskami s organizovanou prevádzkou sú parkovacie miesta označené zvislou dopravnou
značkou IP 12 – Parkovisko a vodorovnou dopravnou značkou V10a až v 10c, pričom vjazd
a výjazd je riadený závorami, alebo obsluhou parkoviska,
i) vyznačenými parkovacími miestami sú parkovacie miesta, ktoré sú označené
ia) zvislou dopravnou značkou IP 17a – Parkovisko – parkovacie miesta s plateným
státím a vodorovnou dopravnou značkou V 10a až V 10c,
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ib)
zvislou dopravnou značkou IP 12, IP 13a, až IP 13c, IP 14a, IP 14b, IP 15a, IP
15b - Parkovisko – parkovisko parkovacie miesto s uvedeným státím a s dodatkovou
tabuľou E 12 s textom „Platené parkovisko“ a vodorovnou dopravnou značkou V 10a
až V 10c,
ic) zvislou dopravnou značkou IP 16 – Parkovisko – parkovacie miesto s vyhradeným
státím s dodatkovou tabuľou E 12 s príslušným textom a vodorovnou značkou V 10a
až V 10c,
j) parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutým - parkovacie miesta označené
zvislou dopravnou značkou IP 12 – parkovisko s dodatkovou tabuľou E 15 – Vyhradené
parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím.
§3
Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
(1) V zóne s dopravným obmedzením sa určujú nasledovné úseky miestnych komunikácií
a ďalších pozemných komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel:
verejné priestranstvo okolo administratívnej budovy
so s.č. 326 na Hlavnej ulici
(verejné priestranstvo)
Okolie mestského úradu
MK č. M100043, M100045
Okolie mestského kultúrneho
strediska
(verejné priestranstvo)
Poštová ulica
MK č. M100145
Dunajská ulica
MK č. M100043, M100047
Nemešsegská ulica
MK č. M100124,MK č. M100125
Námestie Ármina Vámbéryho
MK č. M100112
Kulačská ulica
MK č. M100083
Kukučínova ulica MK č.
MK č. M100082
Komenského ulica MK č.
MK č. M100079
Nezábudkova ulica MK č.
MK č. M100131
Štúrova ulica
MK č. M100166
Ulica Biskupa Kondého
MK č. M100025
Bacsákova ulica
MK č. M100008
Ružová ulica
MK č. M100153
Sládkovičova ulica
MK č. M100161
Námestie Sv.Štefana
zo strany gymnázia
MK č.M100122
Námestie Sv.Štefana
zo strany okresnej prokuratúry
MK č. M100123
Alžbetínske námestie
MK č. M100004
Športová ulica
MK č. M100165
Radničné námestie
MK č. M100150
Jilemnického ulica
MK č. M100067
Galantská cesta
(cesta II/507)
verejné priestranstvo pri polyfunkčnej budove s.č. 125 na Vajanského ulici
Ádorská ulica
MK č. M100001
2

(2) Mestský úrad zverejní informatívny plán zóny s dopravným obmedzením v meste na
webovom sídle mesta a prevádzkovateľ na svojom webovom sídle.
(3) Do zóny s dopravným obmedzením na dočasné parkovanie motorových vozidiel možno
zaradiť po dohode s vlastníkom/správcom pozemnej komunikácie aj úseky iných pozemných
komunikácií.
§4
Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest
(1) Prevádzkovanie vyznačených parkovacích miest uvedených v § 3 tohto nariadenia
zabezpečuje právnická osoba poverená mestom.
(2) Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať parkovacie miesta uvedené v § 3 tohto nariadenia
v zóne s dopravným obmedzením a kontrolovať parkovanie na vyznačených parkovacích
miestach uvedených v § 3 tohto nariadenia na základe osobitnej zmluvy uzavretej s mestom
Dunajská Streda.
(3) Prevádzkovateľ je oprávnený vo vlastnom mene a na vlastný účet prijímať úhrady za dočasné
parkovanie motorových vozidiel podľa tohto nariadenia.
(4) Prevádzkovateľ môže na základe kladného záväzného stanoviska mesta po predchádzajúcom
vyjadrení komisie mestského zastupiteľstva pre rozvoj mesta parkovacie miesta uvedené v §
3 tohto nariadenia prenechať za odplatu podľa odseku (5) 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 06.30 hod. do 20.30 hod. a v sobotu od 06.30 hod. do 15.00 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.
(5) Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ je povinná platiť ročnú úhradu za parkovanie
motorových vozidiel prevádzkovateľovi podľa odseku 4 v sume 720 € za 1 parkovacie
miesto.
(6) V prípade, že prevádzkovateľ zistí porušenie tohto nariadenia, je oprávnený/povinný nahlásiť
porušenie na Mestskej polícii v Dunajskej Strede.
§5
Podmienky parkovania na vyznačených parkovacích miestach
v zóne s dopravným obmedzením
(1) V zóne s dopravným obmedzením môže stáť motorové vozidlo len na parkovisku
s organizovanou prevádzkou podľa § 2 písm. h) tohto nariadenia, alebo na vyhradenom
parkovacom mieste podľa § 2 písm. i) tohto nariadenia, alebo na parkovacom mieste pre osoby
so zdravotným postihnutým podľa § 2 písm. j) tohto nariadenia.
(2) V zóne s dopravným obmedzením môžu stáť motorové vozidlá so zvláštnymi výstražnými
znameniami aj mimo vyznačených parkovacích miest len pri plnení pracovnej činnosti,
a motorové vozidlá, ktoré sa zúčastňujú na odstránení závad, havárií, na odstraňovaní
hroziaceho sa nebezpečenstva vzniku škody na majetku, zdraví a živote.
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(3) Motorové vozidlá zabezpečujúce zásobovanie môžu stáť na vyznačenom parkovacom mieste
v dobe od 6.00 hod. do 10.00 hod. a od 16.00 hod. do 18.00 hod. len nevyhnutný čas
potrebný na vykonanie vykládky a nakládky (tovaru).
(4) Za parkovanie motorových vozidiel na vyznačených parkovacích miestach v zóne
s dopravným obmedzením sa platí úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (§ 6
tohto nariadenia) iba v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 17.00 hod.
§6
Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel
a spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
(1) Za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v zóne
s dopravným obmedzením je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej len „platiteľ
úhrady“) povinný platiť prevádzkovateľovi úhradu za dočasné parkovanie motorových
vozidiel (ďalej len „parkovné“) v dobe uvedenej v § 5 ods. 4 tohto nariadenia ak toto
nariadenie alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Výška parkovného podľa § 6 odsek (1) je :
a) termínované parkovné pre držiteľov VERNOSTNEJ KARTY
1. na rok 80 € za jedno motorové vozidlo a 160 € za každé ďalšie motorové vozidlo pre
fyzické osoby v domácnosti a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré majú miesto
podnikania v zóne s dopravným obmedzením
2. na rok 160 € za jedno motorové vozidlo a 200 € za každé ďalšie motorové vozidlo pre
právnické osoby, ktoré majú sídlo v zóne s dopravným obmedzením
3. na polrok 45 € za jedno motorové vozidlo a 90 € za každé ďalšie motorové vozidlo
v domácnosti
4. na štvrťrok 25 € za jedno motorové vozidlo a 50 € za každé ďalšie motorové vozidlo
v domácnosti
5. na mesiac 15 € za jedno motorové vozidlo a 30 € za každé ďalšie motorové vozidlo
v domácnosti
6. na rok pre obyvateľov bývajúcich v zóne s dopravným obmedzením 0 € za jedno
motorové vozidlo a 20 € za každé ďalšie motorové vozidlo v domácnosti
b) termínované parkovné pre osoby, ktoré nie sú držiteľmi VERNOSTNEJ KARTY
1. 360,- € na rok na každé motorové vozidlo
2. 200,- € na polrok na každé motorové vozidlo
3. 60,- € na štvrťrok na každé motorové vozidlo
4. 40,- € za mesiac na každé motorové vozidlo
5. 20,- € za jedno motorové vozidlo a 40 € za každé ďalšie motorové vozidlo za rok pre
obyvateľov bývajúcich v zóne s dopravným obmedzením
c) jednorazové parkovné (parkovací lístok)
1. 0,50 € na jednu hodinu avšak minimálne parkovné je 0,30,- €/36 min. a za každé
navýšenie o 0,10 € sa predlžuje doba trvania parkovania o 12 minút
2. 0,60,- € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom
SMS platieb a prostredníctvom mobilnej aplikácie DS APP
3. 0,50 € za každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom inej
mobilnej aplikácie ako DS APP.
(3) Dokladom o zaplatení parkovného je:
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a) parkovací lístok vydaný parkovacím automatom,
b) potvrdenie o zaplatení termínovaného parkovného vydané prevádzkovateľom,
c) správa od mobilného operátora potvrdzujúca úhradu parkovného,
d) prostredníctvom mobilnej aplikácie.
(4) Týmto nariadením sa ustanovujú nasledovné spôsoby platenia parkovného:
a) zakúpením parkovacieho lístka z parkovacieho automatu
b) zaplatením termínovaného parkovného v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa alebo
bezhotovostným spôsobom na účet prevádzkovateľa vedený v banke
c) prostredníctvom SMS platieb
(5) Parkovací lístok oprávňuje na dočasné parkovanie na parkovacom mieste po dobu vyznačenú
na parkovacom lístku.
(6) Úhrada za dočasné parkovanie musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania
motorového vozidla počas doby spoplatnenia. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa
platiteľovi úhrady nevracia.
(7) Prevádzkovateľ vydáva parkovacie lístky z parkovacích automatov, ktorých prevádzkuje.
Parkovací lístok obsahuje:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa, jeho IČO, DIČ alebo IČ DPH
b) dobu trvania platnosti parkovacieho lístka - deň, mesiac, rok, hodina a minúta
c) miesto vyhradeného parkovacieho miesta - ulica, námestie
d) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla
(8) V prípade termínovaného parkovného, počas jej platnosti, môže vlastník motorového vozidla
požiadať prevádzkovateľa o zmenu pôvodne zaevidovaného evidenčného čísla motorového
vozidla ak vieruhodným spôsobom preukáže, že toto motorové vozidlo vymenil na iné
motorové vozidlo
(9) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť plynulý výdaj parkovacích lístkov z parkovacích
automatov a prijímanie platieb termínovaného parkovného.

§7
Oslobodenie od platenia úhrad za dočasné parkovanie
(1) Od platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú pri služobnom výkone
oslobodené označené služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej
a justičnej stráže SR, služobné vozidlá mesta Dunajská Streda, Mestskej polície v Dunajskej
Strede, Hasičského a záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby, služobné motorové
vozidlá zásobujúce peňažné ústavy hotovosťou, služobné motorové vozidlá prevádzkovateľa
vyznačených parkovacích miest podľa § 3 tohto nariadenia a to pri služobnom výkone.
(2) Od platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa oslobodzujú vlastníci
motorových vozidiel, ktorí sú držiteľmi Vernostnej karty a dovŕšili 70 rokov svojho veku za
podmienky, že predložia prevádzkovateľovi svoj občiansky preukaz a technický preukaz
motorového vozidla.

§8
Spôsob určenia odplaty za prevádzku parkovacích miest
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(1) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom na prevádzku
parkovacích miest prevádzkovateľa.
(2) Ročnú odplatu prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích miest určí mestské zastupiteľstvo
paušálnou sumou.
(3) Odplatou poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky
po odpočítaní oprávnených ekonomických nákladov a nájomného.
§9
Kontrola dodržiavania nariadenia
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Dunajskej Strede.
(2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť sankcie podľa osobitného predpisu.1)
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté oprávnenia ostatných subjektov vykonávať kontrolnú
činnosť, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.
1) napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p

§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 8/2014 z 8. apríla 2014 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta
Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2014, všeobecne záväzného
nariadenia č. 12/2015, všeobecne záväzného nariadenia, č. 17/2015, všeobecne záväzného
nariadenia č. 19/2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2016, všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

V Dunajskej Strede, ......2019

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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