
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 8/7/2015                                   Dunajská Streda, 29.09.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 29. septembra   2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 19 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 17/2015 zo dňa 

29. septembra 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 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 157/2015/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ sa   u z n i e s l o 

na Všeobecne  záväznom nariadení mesta Dunajská Streda 17/2015 zo dňa 29. 

septembra 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 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2015 zo dňa 23 júna 2015. 

 

B/ z r u š u j e  

bod B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 121/2015/6 zo dňa 23. 

júna 2015. 

 

C/ ž i a d a   p r i m á t o r a   m e s t a 

na vykonanie všetkých potrebných úkonov za účelom uzavretia dodatku k Nájomnej 

zmluve č. 2/2014/SÚC TTSK uzavretej medzi Správou a údržbou ciest Trnavského 

samosprávneho kraja a Mestom Dunajská Streda dňa 30.06.2014 v zmysle platného 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 

2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením 

na území mesta Dunajská Streda. 

 

 



 

D/ žiada primátora mesta 

zabezpečiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva odborný materiál 

možného alternatívneho riešenia obojsmernej cyklotrasy na časti pozemnej 

komunikácie (cesta II/572) na Hlavnej ulici od križovatky Alžbetínskeho námestia s 

ulicou Gyulu Szabóa po železničné priecestie. 

 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu primátora mesta:  

 

Hlasovanie č. 26.: 

prítomní:      21 

za:         20 

proti:           0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     1 

Návrh bol prijatý 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 

 

 

 


