
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2018/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

 

 

Petícia vo veci eliminovania negatívneho vplyvu budúcej premávky na ulici Ovocný sad 

a Štvrte svätého Jána. 

Petíció a Gyümölcsöskert és a Szent János utca közúti közlekedési forgalma jövőbeni 

túlterheltségének helyzetére irányuló teljes körű megoldás elfogadása érdekében. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: Dunaszedahely Város Képviselő-testülete 

                          

 berie na vedomie 

 tudomásul veszi 

 petíciu vo veci eliminovania negatívneho vplyvu budúcej 

premávky na ulici Ovocný sad a Štvrte svätého Jána. 

a Gyümölcsöskert és a Szent János utca közúti közlekedési 

forgalma jövőbeni túlterheltségének helyzetére irányuló teljes körű 

megoldás elfogadására irányuló petíciót. 

 

 

December 2018 

2018. december 

 



Dôvodová správa 

 
Dňa 26.09.2018 bola Mestskému úradu v Dunajskej Strede doručená petícia vo veci 

eliminovania negatívneho vplyvu budúcej premávky na ulici Ovocný sad a Štvrte svätého Jána. 

Počet osôb podporujúcich petíciu je 44. Mesto Dunajská Streda vykonalo sčítanie počtu 

nákladných motorových vozidiel odbočujúcich z  Malodvorníckej cesty smerom na Ovocný sad 

a z Veľkodvorníckej cesty smerom na Ovocný sad. Sčítanie bolo zopakované dvakrát (dňa 

17.10.2018 v stredu a 22.10.2018 v pondelok), pričom počet premávajúcich nákladných 

motorových vozidiel na uvedenej trase bol nízky (1-5/deň). 

 

1. Výsledky sčítania počtu nákladných motorových vozidiel dňa 17.10.2018 v stredu (od 

8:00 do 16:00): 
 

Počet nákladných motorových vozidiel odbočujúcich z Veľkodvorníckej cesty smerom na 

Ovocný sad          1 ks 

 

2. Výsledky sčítania počtu nákladných motorových vozidiel dňa 22.10.2018 v pondelok (od 

8:00 do 16:00): 

 

a) Počet nákladných motorových vozidiel odbočujúcich z Veľkodvorníckej cesty smerom 

na Ovocný sad          2 ks 

b) Počet nákladných motorových vozidiel odbočujúcich z  Malodvorníckej cesty smerom na 

Ovocný sad          2 ks 

c) Počet nákladných motorových vozidiel odbočujúcich z Ovocného sadu smerom na 

Veľkodvornícku cestu         0  

d) Počet nákladných motorových vozidiel odbočujúcich z Ovocného sadu smerom na 

Malodvornícku cestu         1 ks 

 

Spolu:           5ks 

 

 

 

 

 

 

 


