
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 23/7/2017                                    Dunajská Streda, 04.12.2017 

 

 

UZNESENIE 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,  

konaného dňa 28. novembra 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

 

k bodu č. 17. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 

doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda“. 

 

 

Uznesenie 

č. 512/2017/23 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e   

1. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 2017 územného plánu 

mesta Dunajská Streda v rozsahu  uvedenom v tabuľke “Zmeny a doplnky územného 

plánu mesta Dunajská Streda navrhnuté na zaradenie návrhu ZaD podľa požiadavky”. 

2. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta 

Dunajská Streda v rozsahu  uvedenom v tabuľke “Zmeny a doplnky územného plánu 

mesta Dunajská Streda navrhnuté na zaradenie návrhu ZaD s čiastočnou úpravou 

podľa požiadavky”. 

3a. nezaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD v rozsahu uvedenom 

v tabuľke “Zmeny a doplnky územného plánu mesta Dunajská Streda navrhnuté na 

nezaradenie návrhu ZaD podľa požiadavky”, t.j. nezaradiť požadované zmeny pod 

poradovými číslami ZaD2017-5a, -5b, -10, -20 a -26. 

3b. zaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD v rozsahu uvedenom 

v tabuľke “Zmeny a doplnky územného plánu mesta Dunajská Streda navrhnuté na 

nezaradenie návrhu ZaD podľa požiadavky”, t.j. zaradiť požadovanú zmenu pod 

poradovým číslom ZaD2017-28. 

4. zapracovanie regulatívu do záväznej časti územného plánu v nasledujúcom znení: 

„Zákaz stavať alebo rozširovať priemyselné stavby a zdroje, v ktorých sa vyrábajú 

alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky alebo odpady, spaľovanie odpadu alebo 

akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, tranzitné vedenia technickej 

vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej 



oblasti Žitný ostrov v zmysle ust. § 31 ods. 4 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. (Zákon 

o vodách) .“ 

 

 

 Primátor mesta dal hlasovať o bode č. 1 návrhu na uznesenie: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Primátor mesta dal hlasovať o bode č. 2 návrhu na uznesenie: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa : 1 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Primátor mesta dal hlasovať o bode č. 3a návrhu na uznesenie: 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Primátor mesta dal hlasovať o bode č. 3b návrhu na uznesenie: 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 20 

za : 15 

proti : 1 

zdržal  sa : 3 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 



 

 Primátor mesta dal hlasovať o bode č. 4 návrhu na uznesenie: 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


