
Komercializácia – výstavba obchodnej zóny od roku 2012 ; rozvoj prvkov dopravnej infraštruktúry – výstavba 

kruhových objazdov; pokračujúca urbanizácia – výstavba novej obytnej zóny
Deindustrializácia - zánik agrochemického podniku (1976 – 1992); plus výstavba novej obytnej 

zóny – pokračujúca rezidenčná urbanizácia 

Sakralizácia – výstavba kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v roku 1996

Transformačné procesy, porovnanie v rokoch 1990 až 2021

VÝVOJ  BYTOVEJ A DOMOVEJ ZÁSTAVBY, ANALÝZA CENOVEJ PONUKY 

NEHNUTEĽNOSTÍ A TRANSFORMAČNÝCH PROCESOV VO FUNKČNOM MESTSKOM 

REGIÓNE DUNAJSKÁ STREDA  

Najväčšia ponuka bytov na predaj je práve v meste Dunajská

Streda. Taktiež je v tomto meste najviac novostavieb z celého

regiónu. Najlacnejšie nehnuteľnosti sa nachádzajú vo východnej

časti regiónu, kde sú obce ako Topoľníky, Okoč, Dolný Stál či

Jahodná. V meste Veľký Meder sú najmä nehnuteľnosti v

čiastočnej rekonštrukcii alebo v úplnej rekonštrukcii. Väčšina

nehnuteľností sa pohybuje od 500 do 1300 €/m². V meste

Gabčíkovo je pomerne malá ponuka nehnuteľností, ale sú to

najmä novostavby.

Od roku 2003 pribudlo najviac obytných budov v západnej

časti regiónu a to najmä v meste Dunajská Streda a v jeho

bezprostrednom zázemí, do 6 km od Dunajskej Stredy. Čím

ideme ďalej tým sa počet novo vystavaných budov znižuje.

Vyššia koncentrácia je znova až v 12. až 16. km, kde sa

nachádza mesto Gabčíkovo, ďalej sú to vidiecke obce v

najzápadnejšej časti regiónu, ktoré sú orientované smerom k

hlavnému mestu Bratislave.

Cena nehnuteľností v € za m² podľa typov stavby vo funkčnom mestskom regióne DS

Zdroje: https://www.staremapy.sk; http://datacube.statistics.sk/; https://www.google.com/maps; https://dunstreda.sk/fotogaleria-mesta
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Humanizácia – výstavba futbalového klubu FC DAC 1904 (MOL Football Academy)  od roku 2018

Funkčný mestský región (FMR) Dunajská Streda sa

nachádza v Trnavskom kraji, spadá pod neho 48 obcí

okresu Dunajská Streda a 3 obce z okresu Komárno.

V FMR v roku 2020 bolo 93 840

obyvateľov. V samotnom meste

Dunajská Streda sa nachádzalo 22 620

obyvateľov (24,1%). Jeho rozloha je

871,16 km² a sú tu 3 mestá.
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