
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

______________________________________________________________________________ 

Číslo: 7/8/2019 Dunajská Streda, 30.09.2019 

 

UZNESENIE 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 24. septembra 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 30. Informácia primátora mesta Dunajská Streda o podaní podnetu na začatie 

správneho konania voči spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., sídlom Mliečany 147, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 242 128. (materiál č. 160/2019/7) 

Uznesenie 

č. 174/2019/7 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Hlásenia o vzniku mimoriadnej udalosti Odboru krízového riadenia, Okresného úradu 

Dunajská Streda, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda zo dňa 

20.07.2019 (prvotné hlásenie) a zo dňa 23.07.2019 (doplňujúce hlásenie č.1). Na základe 

odberu vzoriek ovzdušia, ktorý sa vykonal dňa 20.07.2019 v čase od 22:26 do 22:50, 

v mestskej časti Mliečany bolo zistené, že vo vzorke ovzdušia sa nachádzali škodlivé 

a dráždivé chemické látky (napr. Butanol, Toluén, Xylén, Fenol atď.). 

2. Informáciu primátora mesta Dunajská Streda o podaní podnetu príslušným orgánom 

štátnej správy na začatie správneho konania voči spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., sídlom 

Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 242 128, vo veci porušenia povinnosti 

dodržiavania určených emisných kvót podľa § 15 ods. 1 písm. n) zákona NR SR č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

3. Vyjadrenie občianskeho združenia Pro Ollétejed vo veci nespokojnosti k riešeniu 

problému týkajúceho sa spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., so sídlom Mliečany 147, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 36 242 128, ktoré odznelo na verejnom zhromaždení občanov, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 29.08.2019 o 17.00 hod. v mestskej časti Mliečany. 

 

 

 

 

 



B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na zriadenie nezávislej odbornej komisie na posúdenie možností mesta 

ohľadne realizácie požiadaviek občianskeho združenia Pro Ollétejed. 

  

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


