
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie            Materiál č.:  ... /2019/5 

5. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

5. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

  

Návrh Všeobecného  záväzného   nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 

16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta 

Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2019/…….sz. (2019. április 16.) a tehergépkocsik és 

különleges gépjárművek Dunaszerdahely Város területén való 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 ÚP 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:  Dunaszerdahelyi 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   nariadením mesta Dunajská Streda č. 

........../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a 

zvláštnych motorových vozidiel na území mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2019/…….sz. (2019. április 16.) a 

tehergépkocsik és különleges gépjárművek Dunaszerdahely Város 

területén való parkolásáról szóló általános érvényű rendeletéről az 

előterjesztett terjedelemben. 

 

Apríl 2019 

2019. április 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

 

Parkovanie a odstavenie nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta Dunajská 

Streda má za následok nespokojnosť obyvateľov, poškodzuje kvalitu života a ohrozuje 

bezpečnosť osôb a majetku. Nadmerná hlučnosť, ničenie ovzdušia, zelene alebo vyššia hmotnosť 

vozidla porušujúca stav vozovky a verejných priestranstiev to je len pár dôsledkov z množstva 

ďalších spôsobených nákladnými vozidlami.  

Vjazd takýchto vozidiel do určených zón, upravujú dopravné značky so symbolom zákazu 

vjazdu nákladným vozidlám. Značky sú umiestnené na viditeľných miestach všetkých ciest 

ústiacich do určenej zóny.  

 

Najväčším problémom je však parkovanie a odstavenie nákladných a zvláštnych motorových 

vozidiel na verejných priestranstvách a pozemných komunikáciách počas nakladania alebo 

vykladania tovaru, alebo počas čakacej doby na vykonanie nakládky alebo vykládky, resp. počas 

povinnej bezpečnostnej prestávky vodiča nákladného vozidla. Za účelom riešenia tejto 

nepriaznivej situácie sa predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zamedzuje 

dlhodobému parkovaniu a odstaveniu nákladných motorových vozidiel na verejných 

priestranstvách a pozemných komunikáciách.  

 

Po dohode s vlastníkmi odstavných plôch vhodných na parkovanie mesto zabezpečilo vyhradené 

priestory pre dlhodobé parkovanie a odstavenie nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na 

území mesta Dunajská Streda uvedené v prílohe predkladaného všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 


