
 

MESTO DUNAJSKÁ STREDA 
 _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

5/2005 zo dňa 4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného 

plánu mesta Dunajská Streda, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2007 zo 

dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 

13/2016 zo dňa 27.09.2016. 

 
 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom 

zasadnutí dňa 27.6.2017. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa  9.6.2017 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 4.7.2017 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19.7.2017. 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 zo dňa 

1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 

16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 zo dňa 

27.09.2016. 

 

Mesto Dunajská Streda podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov nariaďuje : 

 

 

§ 1 

 

1/ Vyhlasuje sa záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda - Zmien a doplnkov 

2016. Priestorové vymedzenie riešeného územia obce je znázornené vo výkresoch 

„Komplexný urbanistický návrh“. 

 

2/ Základné zásady usporiadania riešeného územia a limity jeho využívania určené 

v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou 

Územného plánu mesta Dunajská Streda - Zmien a doplnkov 2016 a sú uvedené v osobitnej 

textovej časti s názvom „Záväzná časť územného plánu mesta“, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

prílohu tohto VZN. 

 

3/ Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity jeho využitia  

sú vymedzené vo výkrese „Regulácia funkčného a priestorového usporiadania a vymedzenie 

verejnoprospešných stavieb“.  Tento tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN. 

 

§ 2 

 

Dokumentácia schváleného Územného plánu mesta Dunajská Streda - Zmien a doplnkov 

2016 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Meste Dunajská Streda, na oddelení územného 

plánovania, výstavby a dopravy,  na stavebnom úrade mesta a na Okresnom úrade v Trnave, 

odbore výstavby a bytovej politiky, na oddelení územného plánovania.  

 

§ 3 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 4.7.2017 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos  

primátor mesta 


