KOMISIA PRE ROZVOJ MESTA A DOPRAVY MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐTESTÜLET
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁGA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
__________________________________________________________________________
Dunajská Streda, 15.1.2015
UZNESENIA
z 2. zasadnutia Komisie pre rozvoj mesta a dopravy Mestského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda, konaného dňa 15. januára 2015 v malej zasadačke na Radnici v
Dunajskej Strede
___________________________________________________________________________
K bodu 1. Prerokovanie PHSR Mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020
uznesenie:
Komisia navrhuje zapracovať do PHSR Mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020 aktuálny
stav resp. rozvoj piatich cintorínov na území mesta Dunajská Streda. Komisia berie na
vedomie predložený program s pozmeňovacím návrhom.
Komisia súhlasí s predloženým návrhom.
Prítomní:4 Za:4 Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu 2. Prerokovanie návrhu rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2015
uznesenie:
Komisia doporučuje pozmeňovacie návrhy:

vytvoriť samostatný podprogram v programe 8 ohľadne zvýšenia bezpečnejšej
premávky chodcov. T.j. napr. v miestach nebezpečných prechodoch dobudovať svetelné
signály v konštrukcii komunikácie, vybudovať nové chodníky pri komunikáciách ako napr.
úsek ulice Czibókovej.

investície 8_1_3 rekonštrukcia a obnova chodníkov položky: Námestie priateľstva
2164, Horná ulica, Októbrová ulica zaradiť medzi skutočne realizované investície v roku
2015.
Komisia doporučuje návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2015 predložiť s
pozmeňovacími návrhmi na MsR.
Prítomní:6 Za:6 Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu 3. Prerokovanie podania investora Florida Villa Park s.r.o. s názvom Florida
Resort umiestnené na parcelách: 2826/160,261, 262, 263
uznesenie:
Komisia súhlasí s predloženým podaním.
Prítomní:6 Za:4 Proti:1
Zdržal sa:0

Nehlasoval:1

K bodu 4. Prerokovanie návrhu investora Viwo, s.r.o. s názvom Obchodné centrum “hobbi”
umiestnené na parcelách 1888/33,44,94, 241-244
uznesenie:
Komisia doporučuje aby v rámci investície boli vysadené vysokorastlé stromy v danom areáli.
Komisia súhlasí po zapracovaní pozmeňovacieho návhru.
Prítomní:6 Za:6 Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu 5. Prerokovanie návrhu investora Metrans a.s. , s názvom “Administratívna budova
rozšírenie” a “Remíza, opravovňa stackerov a bunková zostava”
uznesenie:
Komisia súhlasí s návrhom.
Prítomní:5 Za:5 Proti:0

Zdržal sa:0

K bodu 6. Územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu
Mesta Dunajská Streda“ – záväzok Mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
uznesenie:
Komisia doporučuje predložiť záväzok na MsR.
Prítomní:5 Za:5 Proti:0
Zdržal sa:0
K bodu 7. Prerokovanie návrhu na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1919/238
o výmere 300 m2, par. č. 1919/243 o výmere 106 m2, par. č. 1919/244 o výmere 240 m2 a
par. č. 1934/18 o výmere 4 184 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
uznesenie:
Komisia súhlasí.
Prítomní:5 Za:5 Proti:0

Zdržal sa:0

K bodu 8. Informácia o novely „stavebného zákona“
Dňa 23. septembra 2014 došlo v Národnej rade SR k schváleniu novely zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon").
Podľa dôvodovej správy je cieľom novely zákona reakcia na dlhodobo pretrvávajúcu
nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá spôsobuje neprimerané
rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj reklamných zariadení, ktoré nie sú
jednoznačne pevne spojené so zemou. Novelizovaný stavebný zákon nadobudne účinnosť dňa
2. januára 2015.
uznesenie:

Komisia berie na vedomie.
___________________________
Ing. arch. Zoltán Molnár
predseda komisie
zapísala:
Ing. Erika Szelle _____________________

