Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných
a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta Dunajská Streda
Článok I
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky státia a
parkovania motorových vozidiel kategórie nákladné vozidlá a zvláštne vozidlá (zákon NR SR
č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „mesto“).
Článok II
Definícia pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumejú:
a) nákladným vozidlom cestné vozidlo, ktoré je motorové vozidlo alebo nemotorové
vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke, určené na prepravu
osôb, zvierat alebo tovaru,
b) zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo
navrhnuté a vyrobené na iné účely ako na prevádzku v cestnej premávke, ktoré po
splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke,
c) verejným priestranstvom ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na
všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
d) pozemnou komunikáciou komunikácia určená najmä na pohyb dopravných
prostriedkov, cyklistov, a chodcov,
e) miestnou komunikáciou všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo
vlastníctve obce a verejná plocha, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do
siete miestnych komunikácií,
f) parkovaním státie - umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po
dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu),
g) odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa
nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v sídle
prevádzkovateľa),
h) zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené
nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie
alebo na zloženie nákladu,
i) státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,

j) držiteľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo
právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch
je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom.
Článok III
Parkovanie a odstavenie nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na verejných
priestranstvách a pozemných komunikáciách

1. Na území mesta je parkovanie a odstavenie na verejnom priestranstve zakázané
všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám,
autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám
prevyšujúcim hmotnosť 3500 kg (ďalej len „motorové vozidlá“).
2. Držitelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel sú povinní zabezpečiť si parkovanie
a odstavovanie svojich vozidiel na vlastných pozemkoch, v priestoroch, kde sa nakládka
alebo vykládka vykonáva alebo na tento účel prenajatých priestoroch.
3. Motorovým vozidlám v iných priestoroch, ako je uvedené v článku III. ods. 2 tohto
nariadenia, môže byť odstavenie a dlhodobé parkovanie povolené len na osobitne týmto
nariadením vyhradených priestoroch.
4. Na státie motorových vozidiel slúžia tieto plochy:
a) neverejné parkoviská – vybudované na vlastnom pozemku fyzickej osoby alebo
právnickej osoby
b) verejné parkoviská vybudované na vlastnom pozemku fyzickej osoby alebo
právnickej osoby po dohode s vlastníkmi.
5. Mesto vymedzuje osobitne vyhradený priestor pre odstavenie motorových vozidiel
uvedených v článku III. ods. 1 tohto nariadenia.
6. Zoznam osobitne vyhradených priestorov je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia,
ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú časť.
Článok IV
Oslobodenie
1. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá záchranných zložiek počas výkonu ich
činnosti.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a
haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov, stavebných
činnostiach vykonávaných v zmysle osobitných právnych predpisoch.1)
Článok V
Kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Dunajskej Strede.
2. Porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie sa posudzuje ako správny delikt. Na konanie o uložení
pokuty sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení
neskorších zmien a doplnkov.

4. Týmto nariadením nie sú dotknuté oprávnenia ostatných subjektov vykonávať kontrolnú
činnosť, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.
Článok V
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

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

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

1)

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Príloha č.1
Zoznam osobitne vyhradených priestorov:
1. Zsolt Horváth – HORVÁTH TRANS
Mliečany 80, 929 01 Dunajská Streda
GPS: 47.965577
17.603309
Sociálne miestnosti, oplotený areál, strážené parkovisko.
2. TSP Metal, s.r.o.
Mliečany 77, 929 01 Dunajská Streda
GPS: 47.963708
17.605346
Sociálne miestnosti, oplotený areál, strážené parkovisko.
3. GROPO Slovakia, s.r.o.
Hlavná 45/62, 929 01 Dunajská Streda
GPS: 47.9862108
17.6348767
Sociálne miestnosti, oplotený areál, strážené parkovisko.

