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Materiál na rokovanie Materiál č. .../2022/33 

33. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

33. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie „Zásady prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia 

a podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných inými investormi do majetku a 

správy mesta Dunajská Streda”  

 

Javaslat a „Magánberuházók által épített közutak, közvilágítás és földalatti szeméttárolók 

átvételének alapelveinek” jóváhagyására 

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Ing. Orsolya Márkus, vedúca Odboru stavebného 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 

schvaľuje 

 „Zásady prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného 

osvetlenia a podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných 

inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda” v 

predloženom rozsahu. 
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Dôvodová správa 

 

k bodu: Zásady prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia a podzemných 

kontajnerov na odpad vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta 

Dunajská Streda 

 

 

         Mesto Dunajská Streda je v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúce mesto, kde súkromní 

investori budujú nové obytné štvrte alebo ulice vhodné na výstavbu rodinných domov, 

malopodlažných bytových domov alebo vhodné na výstavbu polyfunkčných komplexov bytov 

a domov s občianskou vybavenosťou.  

         Hlavým cieľom mesta Dunajská Streda, aby nové obytné štvrte a ulice boli také, kde sa 

príjemne žije v kvalitnom a bezpečnom prostredí. Teda, aby ulice boli široké, boli 

vybudované chodníky na obidvoch stranách ulice v dostatočnej šírke a verejné osvetlenie 

zabezpečí dobrú viditeľnosť a  bezpečnosť cestnej a pešej premávky. Presnú špecifikáciu 

technických parametrov obsahujú zásady. Na dosiahnutie tohto cieľa boli vypracované aj tieto 

zásady. 

        Základným princípom zásad je, aby boli komunikácie,  chodníky pre peších a verejné 

osvetlenie navrhnuté a aj vybudované na naplnenie hlavného cieľa. Takúto technickú 

infraštruktúru mesto Dunajská Streda prevezme do svojho majetku a správy od fyzických 

osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb. Vlastníci a správcovia 

neprevzatých pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave 

zodpovedajúcom účelu na ktoré sú určené a závady v zjazdnosti komunikácií je povinný 

odstraňovať bez prieťahov. 

        Návrh  predkladaných zásad počíta aj podmienkou vybudovania podzemných 

kontajnerov na odpad ako ďalšou podmienku prevzatia technickej infraštruktúry. Podzemné 

kontajnery na odpad sú určené na zber komunálneho, priemyselného a triedeného odpadu 

prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov skrytých pod zemou. 

        Súčasne platné a účinné „Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného 

osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda”  boli 

už trikrát novelizované a súčasná úprava je už pre laickú verejnosť neprehľadná, preto sa 

predkladá návrh nových Zásad prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia 

a podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných inými investormi do majetku a správy 

mesta Dunajská Streda. 

       Zásady boli prerokované na riadnej schôdzi Komisie Mestského zastupiteľstva pre rozvoj 

dňa 13.9.2022. Komisia súhlasí s predloženým návrhom. 

 


