
 

Mesto Dunajská Streda podľa §6 ods. 1 zákona č. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanoveniami zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj s ustanovením §7 ods. 4 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o 

ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov  

v y d á v a  toto 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

mesta Dunajská Streda  č. ../2020 zo dňa 8. decembra 2020  

ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických nebezpečných látok 

v meste Dunajská Streda 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje hranicou časť 

zastavaného územia mesta Dunajská Streda, ktorá je ohrozená únikom chemickej nebezpečnej 

látky zo zdroja ohrozenia (ďalej len „ohrozené územie“). 

(2) Zdrojom ohrozenia sa pre účely tohto VZN rozumie: 

a)  kondenzačný zásobník v strojovni objektu Umelej ľadovej plochy spoločnosti Municipal 

Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 313 834 (ďalej len „Umelá ľadová plocha“), 

b) kondenzačný zásobník v prevádzke priestorov spoločnosti ISTERMEAT a.s., so sídlom 

Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 232 157 (ďalej len „ISTERMEAT a.s.“). 

(3) Chemickou nebezpečnou látkou, ktorá môže uniknúť zo zdroja ohrozenia podľa odseku 2 

tohto článku nariadenie, sa pre účely tohto nariadenia rozumie amoniak. 

(4) Oblasťou ohrozenia sa pre účely tohto nariadenia rozumie ohrozené územie, v ktorom pri 

mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky môže byť ohrozený život, 

zdravie alebo majetok. 

 

 

Čl. II 

Vymedzenie ohrozenej oblasti 

 

(1) Oblasť ohrozenia je vymedzená v prípade Umelej ľadovej plochy do vzdialenosti 421 m 

od zdroja ohrozenia, pričom ohrozená oblasť sa vymedzuje hranicou, ktorú tvoria nasledovné 

objekty: 

a) stavba so s.č. 1261/18 postavená na pozemku parc. č. 1618/1; 

b) stavba so s.č. 1262/20A postavená na pozemku parc. č. 1617/1; 

c) nebytové budovy pri okružnej križovatke na Športovej ulici;  

d) nebytová budova so s.č. 5848 postavená na pozemku parc. č. 1784/5; 

e) bytová budova so s.č. 7220 postavená na pozemku parc. č. 1782/15; 



f) stavba so s.č. 7251 postavená na pozemku parc. č. 1886/419; 

g) stavba so s.č. 7263 postavená na pozemku parc. č. 1886/447; 

h) stavba so s.č. 7264 postavená na pozemku parc. č. 1886/448; 

i) pozemok parc. č. 1883/320; 

j) pozemok parc. č. 1888/372, 1888/336; 

k) pozemok parc. č. 1888/324, 1888/495; 

l) pozemok parc. č. 1888/82; 

m) stavby so s.č. 5695, 6117 postavené na pozemkoch parc. č. 1888/70, 1888/222; 

n) stavba so s.č. 5240 postavená na pozemku parc. č. 1915/115, 1915/116; 

o) nebytová budova so s.č. 5542 postavená na pozemku parc. č. 1915/170; 

p) nebytová budova so s.č. 5634 postavená na pozemku parc. č. 1915/171, 1916/27; 

q) nebytová budova so s.č. 259 postavená na pozemku parc. č. 1920/524; 

r) stavba postavená na pozemku parc. č. 2421/13; 

s) stavba postavená na pozemku parc. č. 2421/9; 

t) stavba postavená na pozemku parc. č. 2421/8; 

u) stavba postavená na pozemku parc. č. 2421/18; 

v) bytová budova so s.č. 444 postavená na pozemku parc. č. 2521/15, 2521/17, 2521/19; 

w) stavba so s.č. 1080 postavená na pozemku parc. č. 1715/3, 1715/4; 

x) stavba so s.č. 1200 postavená na pozemku parc. č. 1713; 

y) pozemok parc. č. 1689/2; 

z) stavba so s.č. 995 postavená na pozemku parc. č. 1652/8; 

aa) stavba so s.č. 994 postavená na pozemku parc. č. 1649, 1650; 

bb) stavby so s.č. 993, 2945 postavené na pozemkoch parc. č. 1648/1, 1648/2, 1647; 

cc) stavba so s.č. 992 postavená na pozemku parc. č. 1645, 1646; 

dd) stavba so s.č. 6110 postavená na pozemkoch parc. č. 1620/2, 1620/37; 

ee) Futbalový štadión DAC na Športovej ulici. 

(grafické vymedzenie oblasti ohrozenia tvorí Prílohu č. 1 tohto nariadenia) 

(2) Oblasť ohrozenia je vymedzená v prípade ISTERMEAT a.s do vzdialenosti 3500 m od 

zdroja ohrozenia, pričom ohrozená oblasť sa vymedzuje celým zastavaným územím mesta 

Dunajská Streda (grafické vymedzenie oblasti ohrozenia tvorí Prílohu č. 2 tohto nariadenia). 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Hranica oblasti ohrozenia sa vymedzuje podľa najväčšieho prípustného množstva 

chemickej nebezpečnej látky, ktorá sa môže nachádzať v zdroji ohrozenia ku dňu schválenia 

tohto VZN. 

(2)  V prípade zmeny najväčšieho prípustného množstva chemickej nebezpečnej látky, ktoré sa 

môže nachádzať v zdroji ohrozenia, bude toto VZN upravené. 

 

 

 

 



 

Čl. IV 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

V Dunajskej Strede, ...............      

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

 primátor mesta 

 


