
 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: .../2017/23     

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

23. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení 

verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská 

Streda  

Javaslat a „Magánberuházók által épített közutak és közvilágítás átvételének alapelvei” 1. sz. 

kiegészítésének jóváhagyására 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Ing. Erika Szelle, vedúca Odboru stavebného 

Felelős:   

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

 

A/  schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a 

zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi 

do majetku a správy mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

         

 

 

 

 

 

 

November 2017 

2017. november 



Dôvodová správa 

 

k bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a 

zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta 

Dunajská Streda  

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2015 schválilo 

Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými 

investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda (ďalej len „Zásady“).  

 

Predložený návrh zmeny predmetných Zásad odôvodňuje 

• skutočnosť, že došlo k zmene STN EN 13201 Osvetlenie pozemných  komunikácií, 

• požiadavka odovzdať mestu nielen objekty technickej infraštruktúry ale aj pozemok na 

ktorom je vybudovaná technická infraštruktúra, 

• požiadavka odovzdať mestu: geodetické zameranie skutočného vyhotovenia technickej 

infraštruktúry, znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávanej technickej 

infraštruktúry a pozemku tvoriaceho dopravný koridor na ktorom je vybudovaná 

technická infraštruktúra, správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške 

elektrického zariadenia, výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle „STN EN 13201 

Osvetlenie pozemných  komunikácií“ na každú komunikáciu samostatne  

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

• komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu dňa 6.11.2017 a odporúča ho schváliť.  

 

 

 

Materiál vypracovali: Ing. Zoltán Zalaba, vedúci oddelenia ÚPVaD, Mgr. Priska Czúfalová, 

referát právny ÚP  

 

 

 

 


