
 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: .../2016/16     

16. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

16. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  ...... /2016 zo dňa 29.11.2016, 

ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta Dunajská Streda 

vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č. 5/2008 VZN č. 

11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016  

Dunaszerdahely Város 2016/………….sz. (2016.11.29.) általános érvényű rendelete, amellyel 

kihirdetésre kerül Dunaszerdahely Város Területrendezési tervének módosításokkal bővített 

teljes szövegének kötelező érvényű része (egységes szerkezetben a  5/2005 sz., a 10/2007 sz., a 

12/2007 sz., a 5/2008 sz., a 11/2010 sz., a 12/2013 sz., a 16/2015 sz., a 13/2016 sz. általános 

érvényű rendeletekkel) 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Ing. Erika Szelle, vedúca Odboru stavebného 

Felelős:   

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

A/  sa uznieslo 

 

na Všeobecnom záväznom nariadení č. ..../2016 zo dňa 

29.11.2016, ktorým sa vyhlasuje Úplné znenie záväznej časti 

Územného plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených 

Všeobecne záväzných nariadení mesta Dunajská Streda        

č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007,     

č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008,       

č. 11/2010 zo dňa 28.09.2010, č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, 

č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015 a č. 13/2016 zo dňa 

27.09.2016. 

 

 

November 2016 

2016. november 



Dôvodová správa 

 

k bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  ...... /2016 zo dňa 

29.11.2016, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta 

Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č. 

5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016  

          

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 

· územnoplánovacia dokumentácia schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede, číslo uznesenia 137/2015/7 zo dňa 20.08.2015 

· územnoplánovacia dokumentácia schválená Uznesením mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede, číslo uznesenia 301/2016/14 zo dňa 27.09.2016 

 

„Ak vplyvom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie stratila 

územnoplánovacia dokumentácia dostatočnú prehľadnosť, obstarávateľ môže zabezpečiť 

vyhotovenie nových hlavných výkresov, ktorých sa zmeny a doplnky územnoplánovacej 

dokumentácie týkajú, so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov. 

Text záväznej časti sa spracuje ako úplné znenie s vyznačením zmien a doplnkov 

územnoplánovacej dokumentácie“ (§ 17 ods. 3 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.  o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii). Na základe hore uvedených skutočností mesto 

Dunajská Streda zabezpečilo vyhotovenie úplného znenia Územného plánu mesta Dunajská 

Streda. 

Prílohy sú na webovej stránke mesta Dunajská Streda. 
 


