
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 26/8/2021 Dunajská Streda, 19.11.2021 

 

UZNESENIE 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 16. novembra 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 18. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 479/2021/26) 

 

Uznesenie 

č. 517/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ b e r i e   na   v e d o m i e   

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu 

Zmien a doplnkov 17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ 

v predloženom rozsahu. 

 

C/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 19/2021 zo dňa 16.11.2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 

4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 

29.9.2010, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 zo dňa 

27.06.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018 zo dňa 26.06.2018, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia  

 

 

 

 

 



č.17/2019 zo dňa 24.09.2019, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 

25.02.2020, všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2020 zo dňa 08.12.2020 

a všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2021 zo dňa 17.08.2021. 
 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


