KOMISIA PRE ROZVOJ MESTA A DOPRAVY MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐTESTÜLET
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁGA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Dunajská Streda 1.06.2015
Uznesenia
Zo 7.-ho zasadnutia Komisie pre rozvoj mesta a dopravy MsZ v Dunajskej Strede
zo dňa 1.6.2015.
K bodu 1. - Prerokovanie petície fyzických a právnických osôb mesta Dunajská
Streda
za zrušenie rozhodnutia o dodatočnom povoľovaní stavby „Predajňa rýb
s prípravou“
Uznesenie:
Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu odporúča Mestskému zastupiteľstvu
Dunajská Streda vziať na vedomie petíciu obyvateľov mesta Dunajská Streda za
zrušenie rozhodnutia o dodatočnom povoľovaní stavby „Predajňa rýb s prípravou“
Prítomní:4
za:4, proti:0, zdržal sa:0
K bodu 2. - Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4748 na parc. č.
1620/8 a súp. č. 4747 na parc. č. 1620/9 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.
Uznesenie:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda udeliť súhlas
zbúrania stavieb súp. č. 4748 na parc. č. 1620/8 a súp. č. 4747 na parc. č. 1620/9 vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda.
Ohľadne zaúčtovania zníženia hodnoty zbúraných nehnuteľností v účtovníctve
mesta Dunajská Streda a v evidencii nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda vo
výške 23 893,77,- Eur nezaujala stanovisko. Schválenie doporučuje prerokovať Komisie
MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť.
Prítomní:6
za:6, proti:0, zdržal sa:0
K bodu 3. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 3548/31 o výmere 54 m2, v prospech Ing. Ladislava Öllösa, bytom
Dolná Potôň 560, 930 02 Orechová Potôň.
Uznesenie:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť odpredaj
pozemku.
Prítomní:6
za:6, proti:0, zdržal sa:0

K bodu 4. Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
35/548/2013 zo dňa 01.10.2013.
Uznesenie:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť.
Prítomní:6
za:6, proti:0, zdržal sa:0
K bodu 5. Opätovné prerokovanie návrhu Monteé s.r.o., 929 01 Dunajská Streda,
Mlynská 4629/2A Novostavba polyfunkčného objektu na parcele č. 1697/1 kat. územie
Dunajská Streda.
Uznesenia:
a. Komisia súhlasí s návrhom za dodržaním podmienok navrhovaných
predsedom Ing.arch. Zoltánom Molnárom, aby:
 stavba bola znížená o jedno celé podlažie a o výšku strechy
 v rámci výstavby bol dodržaný percentuálny podiel plochy zelene podľa ÚPN DS
 novostavba bola posunutá na 4-5 m od hranice školského areálu a aby boli
ponechané stromy popri drevených stavbách gymnázia
Prítomní:6
za:6, proti:0, zdržal sa:0
b. Komisia súhlasí s návrhom podaným MVDr. Gabriel Csicsai aby mesto
prehodnotilo odkúpenie pozemku č.p.1697/1 na zriadenie mestského parku.
Prítomní:6
za:6, proti:0, zdržal sa:0
K bodu 6. Prerokovanie podania Čerpacia stanica PHM pri SAD, pre navrhovateľa
Juraja Hrobáreka
Uznesenie:
Komisia súhlasí s návrhom.
Prítomní:6
za:4, proti:0, zdržal sa:2
K bodu 7. Prerokovanie návrhu HOFFI s.r.o. 930 03 Lesné Kračany 20,
vybudovanie letnej terasy na mestskom pozemku na Poštovej ulici v Dunajskej Strede.
Uznesenie:
Komisia súhlasí s návrhom.
Prítomní:6
za:5, proti:0, zdržal sa:1
K bodu 8. Prerokovanie návrhu Alice Csaplárovej DiS, Krajná 30/12 930 25
Vrakúň, vybudovanie letnej terasy na mestskom pozemku, na parcele č. 2430/12.
Uznesenie:
Komisia nesúhlasí s návrhom.
Prítomní:6
za:0, proti:4, zdržal sa:2

K bodu 9. Prerokovanie návrhu Jozefa Narancsíka Rekonštrukcia bufetu rýchleho
občerstvenia Hammm na mestskom pozemku p.č.512/1 na Veľkoblahovskej ceste.
Uznesenie:
Komisia súhlasí s návrhom.
Prítomní:6
za:4, proti:0, zdržal sa:2
K bodu 11. Prerokovanie návrhu prestavby križovatky Letišná ulica - Svätej Alžbety
pri obytnom súbore Kertváros U1 a U2 pre navrhovateľa Elbeva a.s.
Uznesenie:
Komisia doporučuje riešenie križovatky bez zmeny, t.j. ponechať kruhový objazd
podľa platného stavebného povolenia.
Prítomní:6
za:4, proti:0, zdržal sa:2
K bodu 12. Prerokovanie návrhu Lardis Group s.r.o. Nová osada 805, 929 01
Dunajská Streda umiestnenia “Polyfunkčného objektu Danubius park” na ulici Biskupa
Kondého – Galantská cesta.
Uznesenie:
Komisia súhlasí návrhom za predpokladu dodržania pozmeňovacích návrhov.
Prítomní:6
za:4, proti:0, zdržal sa:2
K bodu 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
..../2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne
s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda
Uznesenia:
Komisia súhlasí so zrušením parkovacích miest na Hlavnej ulici.
Prítomní:6
za:4, proti:2, zdržal sa:0
Komisia nesúhlasí so zriadením platených parkovacích miest popri predajne
Lidl.
Prítomní:6

za:3, proti:1, zdržal sa:2

