
 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: 23/2015/3     

3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného 

plánu mesta Dunajská Streda“  

Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának kötelezettségének elfogadására a 

„Dunaszerdahely Területrendezési Terv – 1/2015 Változások és módosítások“ dokumentáció 

bebiztosításának és jóváhagyásának feltételeiről  

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka úradu 

Ellenőrizte: 

 

Vypracovala:  Ing. Erika Szelle, vedúca Odboru stavebného 

 Kidolgozta:       

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

              Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

                                                        

 A/  s ch v a ľ u j e,  

B/  n e s ch v a ľ u j e, 

 

1. Predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie zo Štátneho rozpočtu, 

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona 

226/2011 Z.z. 

2. Záväzok mesta Dunajská Streda, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá 

najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 

3. Spolufinancovanie projektu obstarania územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu 

mesta Dunajská Streda“ vo výške 20% celkových výdavkov na 

jeho obstaranie. 

Február 2015 

2015. február 



Dôvodová správa 

 

k bodu : Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu 

obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2015 

územného plánu mesta Dunajská Streda“  

 

         Mesto Dunajská Streda ako orgán územného plánovania zahájilo obstaranie 

územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Dunajská 

Streda“.  

 Územný plán je záväzným i smerným podkladom pre všetky orgány verejnej správy, 

fyzické a právnické osoby, ako aj všetkých občanov mesta. Zoznam vypracovaných 

a schválených dokumentov: 

· územnoplánovacia dokumentácia schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede, číslo uznesenia 352/2005 zo dňa 4. 10. 2005 

· územnoplánovacia dokumentácia schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede, číslo uznesenia 62/2007 zo dňa 26. 4. 2007 

· územnoplánovacia dokumentácia schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede, číslo uznesenia 95/2007 zo dňa 9.10.2007 

· územnoplánovacia dokumentácia schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede, číslo uznesenia 198/2008 zo dňa 1. 7. 2008 

· územnoplánovacia dokumentácia schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede, číslo uznesenia 534/2010 zo dňa 29. 9. 2010 

· územnoplánovacia dokumentácia schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede, číslo uznesenia 29/473/2013 zo dňa 24.04.2013 

Pri financovaní dokumentácie mesto Dunajská Streda plánuje, v záujme efektívneho 

využívania zdrojov z rozpočtu mesta Dunajská Streda, predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie zo 

Štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky v zmysle zákona 226/2011 Z.z. . V prípade schválenia žiadosti je možné zo 

zdrojov Štátneho rozpočtu financovať až 80% celkových výdavkov na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Dunajská 

Streda“. 
 


