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Návrh na uznesenie:     

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A/  b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

podanie žiadosti mesta Dunajská Streda na začatie 

správneho konania na výrub drevín nachádzajúcich sa 

na pozemkoch vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

dotknutých plánovanou výstavbou verejnoprospešnej 

stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a  

Malodvorníckou ulicou v  Dunajskej Strede“, čím sa 

vytvorí priame napojenie dopravy mestskej časti 

SEVER II. na už vybudovanú prepojovaciu komuni-

káciu vedúcu od Malodvorníckej ceste na Komarňanskú 

cestu, a vytvorí sa ďalšia alternatíva zabezpečenia 

plynulosti a bezpečnosti dopravy počas uzavretia časti 

Ulice Istvána Gyurcsóa v čase usporiadania tradičného 

Žitnoostrovského jarmoku ako verejnoprospešného 

spoločenského podujatia.  

 

B/  u d e l u j e   s ú h l a s 

 

na výrub drevín, nachádzajúcich sa na pozemkoch 

v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, par. registra „C“, par. č. 1883/9, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 45 m2; par. registra 

„C“, par. č. 1884/4, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 305 m2; par. registra „E“, par.                  

č. 1695/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere                 

562 m2; par. registra „E“, par. č. 1695/3, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 29 m2; par. registra „E“, par.  

č. 1697, druh pozemku ostatná plocha o výmere               

5 215 m2; par. registra „E“, par. č. 1698, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 1 026 m2; par. registra „E“, 

par. č. 1699, druh pozemku vodná plocha o výmere               

1 875 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v predbežnom 

počte 57 kusov stromov a  krovitého porastu na 

ploche 4 246,92 m2, presne identifikovateľných v 

prílohe tohto  uznesenia, ktorých celková spoločenská 

hodnota v zmysle technickej správy, je 85 630,32 Eur 

(slovom osemdesiatpäťtisícšesťstotridsať eur a tridsať-

dva euro centov); s nasledovnými podmienkami:  

 tento súhlas nie je oprávnenie na výrub vyššie 

uvedených drevín a nenahrádza rozhodnutie 

príslušného správneho orgánu štátnej správy, 



ktorým príslušný štátny orgán štátnej správy vydá 

súhlas na výrub drevín, 

 výkon výrubu drevín je možné realizovať len po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia prísluš-

ného správneho orgánu štátnej správy, ktorým 

príslušný štátny orgán štátnej správy vydá súhlas 

na výrub drevín,  

 vyrúbať je možné len dreviny, ktoré budú uvedené 

v právoplatnom  rozhodnutí príslušného správneho 

orgánu štátnej správy, ktorým príslušný štátny 

orgán štátnej správy vydá súhlas na výrub drevín. 

 

 

C/  s p l n o m o c ň u j e   p r i m á t o r a  

na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodov 

A/  a  B/ tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január  2022 

2022. január 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na schválenie udelenia podmienečného súhlasu  na výrub drevín. 

 

Návrh na udelenia súhlasu mesta Dunajská Streda na výrub drevín, nachádzajúcich sa na 

pozemkoch v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, par. registra „C“, par. č. 1883/9, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 45 m2; par. registra „C“, par. č. 1884/4, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 305 m2; par. registra „E“, par. č. 1695/2, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 562 m2; par. registra „E“, par. č. 1695/3, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 29 m2; par. registra „E“, par.  č. 1697, druh pozemku ostatná plocha o výmere               

5 215 m2; par. registra „E“, par. č. 1698, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 026 m2; 

par. registra „E“, par. č. 1699, druh pozemku vodná plocha o výmere 1 875 m2; vedených na 

LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v predbežnom počte              

57 kusov stromov a krovitého porastu približne na ploche 4 246,92 m2, presne identifikova-

teľných v  prílohe hore uvedeného uznesenia, ktorých celková spoločenská hodnota v zmysle 

technickej správy, je 85 630,32 Eur (slovom osemdesiatpäťtisícšesťstotridsať eur a tridsaťdva 

euro centov); s nasledovnými podmienkami: 

 vyššie uvedený súhlas nie je oprávnenie na výrub vyššie uvedených drevín a nenahrádza 

rozhodnutie príslušného správneho orgánu štátnej správy, ktorým príslušný štátny orgán 

štátnej správy vydá súhlas na výrub drevín, 

 výkon výrubu drevín je možné realizovať len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

príslušného správneho orgánu štátnej správy, ktorým príslušný štátny orgán štátnej správy 

vydá súhlas na výrub drevín,  

 vyrúbať je možné len dreviny, ktoré budú uvedené v právoplatnom  rozhodnutí 

príslušného správneho orgánu štátnej správy, ktorým príslušný štátny orgán štátnej správy 

vydá súhlas na výrub drevín, 

sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z dôvodu, že 

predmetným zámerom dôjde k zníženiu hodnoty súboru hnuteľných vecí, ktoré v zmysle          

§ 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa považujú za súčasť pozemku na ktorom sa 

nachádzajú. 

 

Výrub vyššie uvedených drevín je nevyhnutne potrebný na realizáciu dlhodobo plánovaného 

strategického zámeru mesta, výstavby verejnoprospešnej stavby „Prepojovacia komunikácia 

medzi Športovou a  Malodvorníckou ulicou v  Dunajskej Strede“, čím sa vytvorí priame 

napojenie dopravy mestskej časti SEVER II. na už vybudovanú prepojovaciu komunikáciu 

vedúcu od Malodvorníckej ceste na Komarňanskú cestu, a vytvorí sa ďalšia alternatíva 

zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti dopravy počas uzavretia časti Ulice Istvána Gyurcsóa 

v čase usporiadania tradičného Žitnoostrovského jarmoku ako verejnoprospešného 

spoločenského podujatia.  

 

Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien.  
 



Vypracoval: Štefan Gálffy, samostatný odborný referent pre evidenciu nehnuteľného majetku 

Kidolgozta:  


