
 

 

        

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2019/3 

3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

     

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. február 19.) a gépjárművek 

közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános 

érvényű rendeletére. 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho  

Felelős:  

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:        Dunaszerdahely Képviselő-testülete  
  

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.  ..../2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.  

Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. február 19.) a 

gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való 

ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendeletéről az 

előterjesztett terjedelemben. 

               

 

                 Február 2019  

2019. február 

 



Dôvodová správa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta 

Dunajská Streda bolo už  sedemkrát novelizované a to Všeobecne  záväzným  nariadením č. 

14/2014 zo dňa 9. decembra 2014, č. 12/2015  zo dňa 23. júna 2015, č. 17/2015  zo dňa 29. 

septembra 2015,  č. 19/2015  zo dňa 24 novembra 2015,  č. 17/2016  zo dňa 6. decembra 2015, 

č. 3/2017  zo dňa 21 marca 2017, č. 4/2017 zo dňa 16. mája 2017. Vzhľadom k tomu sa ďalšie 

úpravy dočasného parkovania motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území 

mesta Dunajská Streda je účelné vykonať prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia 

mesta (ďalej len „nariadenie“). 

Navrhované úpravy oproti doterajšiemu zneniu nariadenia sa týkajú: 

- zrušenia plateného parkovania v sobotu (v nedeľu nebolo spoplatnené ani doteraz), 

- názov príslušnej komisie mestského zastupiteľstva je potrebné uviesť podľa názvu  

schváleného Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa  26. novembra 2018 (v § 4 

ods. 4 nariadenia), 

- úpravy výšky parkovného (§ 4 ods.5, § 6 ods. 2 nariadenia) ,  

- zavedenie rezidentskej karty pre fyzické osoby-podnikateľov, 

- zohľadnenie zavedenia elektronického parkovného systému v nariadení, keďže 

prevádzkovateľ už nevydáva parkovaciu kartu. 

 

Doterajšie sadzby parkovného: 

Podľa § 4 ods.5 nariadenia: 

„(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. 

a) 400 € za 1 parkovacie miesto na Námestí Ármina Vámbéryho, na Sládkovičovej ulici, 

na Kukučínovej ulici a na Dunajskej ulici 

b) 300 €  za 1 parkovacie miesto na ostatných uliciach.“ 

 

Podľa § 6 ods. 2 nariadenia: 

„(2) Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa  § 6 odsek (1) je : 

a) 166,- € za rok   (parkovacia karta) 

b) 80,-  € za rok pre fyzické osoby - držiteľov VERNOSTNEJ KARTY ( parkovacia 

karta) 

c) 7,- € za rok pre obyvateľov bývajúcich v zóne s dopravným obmedzením (parkovacia 

karta) 

d) 0,- € za rok pre obyvateľov bývajúcich v zóne s dopravným obmedzením, ktorí sú 

držiteľmi VERNOSTNEJ KARTY  (parkovacia karta) 

e) 100,- € za polrok (parkovacia karta) 

f) 45,- € za polrok pre držiteľov VERNOSTNEJ KARTY ( parkovacia karta) 

g) 60,- € za štvrťrok (parkovacia karta) 

h) 25,- € za štvrťrok pre držiteľov VERNOSTNEJ KARTY (parkovacia karta) 



i) 0,50,- € za 1 hodinu (parkovací lístok),  

j) 0,60,- €  za 1 hod. pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS platieb 

k) 20,- € za mesiac (parkovacia karta) 

l) 13,- € za mesiac pre držiteľov VERNOSTNEJ KARTY (parkovacia karta)“ 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť.  

 komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča – neodporúča ho schváliť.  

 Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 12.2.2019 a 19.2.2019. V predloženom návrhu 

sú zapracované zmeny odporúčané mestskou radou na jej zasadnutí dňa 12.2.2019 a to:  

- V § 6 ods. (2) písm. a) sa za slová „fyzické osoby“ dopĺňa slovo „v domácnosti“ 

- V § 6 ods. (2) písm. c) pododsek 2 sa na konci zrušuje bodka a dopĺňajú slová „a 

prostredníctvom mobilnej aplikácie DS APP.” 

- V § 6 ods. (2) písm. c) sa dopĺňa o pododsek 3, ktorý znie: 

„3. 0,50 € za každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom 

inej mobilnej aplikácie ako DS APP.” 

 - V § 6 ods. (4) sa dopĺňa o písm. d), ktoré znie: 

„d) prostredníctvom mobilnej aplikácie.“ 

 

 

 

 

Materiál vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny  

 


