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, 24.10.2017

UZNESENIA
z 31. zasadnutia Komisie pre rozvoj mesta a dopravy MsZ v Dunajskej Strede konaného dňa
24. októbra 2017 vo veľkej zasadačke MsÚ Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
K bodu 1. Návrh na rozpočet roku 2018
uznesenia:
a) Komisia súhlasí s predloženým návrhom.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1
b) Komisia žiada o zaslanie registra investícií o ktorom bude hlasovať resp. ho
pripomienkovať na nasledovnom zasadnutí komisie. Člen podpredseda komisie
žiada o zapracovanie selektívneho zberného dvora do tohto registra
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 2. Prerokovanie návrhu na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 2 - Posilnenie cezhraničnej
mobility, Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Kód výzvy:
SKHU/1601 s názvom: „InkuLogistic - Magyar-Szlovák Logisztikai Képzési és
Tájékoztatási Központ - Maďarsko-slovenské logistické, vzdelávacie a informačné
centrum“.
uznesenie:
Komisia súhlasí s predloženým návrhom.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1
K bodu 3. Prerokovanie žiadosti Jozefa Časného, Svätoplukova 43, 903 01 Senec, o
stanovisko k územnému rozhodnutiu stavby „Stanica technickej kontroly a kontrola
originality” na pozemku parc.č. 1885/1, 1886/270, 1888/4, -/61, -/62, -/99, -/103, -/313,
1891/65, -/66, -/85, -/71, -/72 v k.ú. Dunajská Streda.
uznesenie:
Komisia nesúhlasí s predloženým návrhom.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1
K bodu 4. Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k investičnému zámeru stavby „IBV lokalita G
79, G 80” na pozemku parc.č. 1886/1, -/346, -/347-350, -/366, -/367, 1887/1, -/21-24, -/26, /27, 1888/5, -/7, -/297, -/302, -/303, v k.ú. Dunajská Streda.

uznesenie:
Komisia nesúhlasí s predloženým návrhom.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1
K bodu 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.........../2017 zo
dňa 28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 4/2010 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania
letných a celoročných terás na území mesta Dunajská Streda
uznesenie:
Komisia berie na vedomie predložený návrh.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 6. Informácia o zmenách dokumentu „Zásady prevzatia miestnych komunikácií a
zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta
Dunajská Streda“
uznesenie:
Komisia berie na vedomie informáciu o zmenách.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0
K bodu 7. Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k investičnému zámeru stavby „dm Dunajská
Streda- Veľkoblahovská cesta” na pozemku parc.č. 459/1, -/2, -/3, 461/17, -/56, -/64 v k.ú.
Dunajská Streda. Investor stavby je BADECO s.r.o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava, 929
01 Dunajská Streda
uznesenie:
Komisia súhlasí s predloženým návrhom, žiada prekontrolovať výpočet potrebných
parkovacích miest.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1
K bodu 8. Prerokovanie žiadosti spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., Štúrova 1090/7, Dunajská
Streda v zastúpení Bugár projekt, s.r.o., Rekreačný rad 6074/14, 929 01 Dunajská Streda, o
stanovisko k zmene stavby pred jej dokončením „Prestavba štadióna FC DAC 1904 – 2. fáza
výstavby časť SO 004 Dopravné a spevnené plochy” na pozemku parc.č. 1564, 1620/4, -/6, /7, -/27, -/51, -/52, -/54, 1775/12 v k.ú. Dunajská Streda.
uznesenie:
Komisia nesúhlasí s predloženým návrhom.
Hlasovanie: za – 0, proti – 5, zdržali sa – 0
K bodu 9. Prerokovanie sťažnosti Juraja Németha, Malotejedská 575/78, 929 01 Dunajská
Streda, týkajúcej sa umiestnenia trvalého dopravného značenia dopravnej značky B 34
(Zákaz zastavenia).
uznesenie:
Komisia trvá na svojom pôvodnom návrhu zo dňa 13.07.2017 na základe ktorého bola
značka umiestnená.
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržali sa – 0

Iné:
Člen komisie žiada o riešenie dopravnej situácie na ul. I. Gyurcsóa, kde pri manupulácii
s tovarom (vykladanie osobných áut) je jeden jazdný pruh blokovaný. Komisia žiada
o umiestnenie trvalého dopravného značenia B 34 (Zákaz zastavenia).
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 1

___________________________
Ing. arch. Zoltán Molnár
predseda komisie
zapísala:
Ing. Gabriela Kohelová _____________________

