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Číslo: 298/2021 -PE-1   VV                                                                                    Iža, 07. júla 2021 

  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA       

 

 

 

Oznámenie 

  o začatí územného konania podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie od 

ústneho pojednávania 
 

 

 

 

Dňa 21.06.2021 podal navrhovateľ Mesto Komárno, so sídlom  Nám. gen. Klapku 1, 
Komárno,  IČO: 00306525 návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby  

„Komárno, križovatka ulíc E.B.Lukáča a Priateľstva“ 

 
na pozemku  parc. reg. „C“ č. 5872, 6071, 5828, 6040, 6069, a parc.reg.“E“ č. 2077/3, 2078/1, 
1834, 1835 v kat. úz. Komárno. Stavba zahŕňa: prestavbu križovatky ciest miestnych komunikácií 
ulíc E.B.Lukáča a Priateľstva  na malú okružnú križovatku a stavebné úpravy terajších 
podzemných vedení a nadzemných zariadení v kolíznych úsekoch. SO 001 Priprava staveniska, 
SO 002 Archeologiský prieskum, SO 101 Prestavba pozemnej komunikácie cesty a chodníka, SO 
102 Prestavba poz. komunikácie – trvalé dopravné značenie, SO 103 Dočasné dopravné značenie 
počas výstavby, SO 201 Oporný múrik so zvodidlom SO 301 Dažďová kanalizácia, SO 302 
Vodovody – úprava, preložka, SO 401 Silnoprúdové vedenia – úpravy, SO 402 Verejné osvetlenie,   
SO 403 Oznamovacie vedenia T Com - úpravy, SO 501 STL plynovody – úpravy, preložky, SO 
801 Konečné úpravy územia.   

         Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.  

  Obec Iža, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov     a 
určený podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajským stavebným úradom v Nitre listom  č. 
247/OVÚ/2003 zo dňa 16.01.2003, oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného 
zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkov konania. 

 Vzhľadom k tomu, že stavebnému  úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje  dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle § 36 
ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania  a ústneho jednania. 

 Účastníci územného konania  môžu  svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v 

lehote  7 pracovných dní od doručenia tohoto oznámenia. Na neskoršie podané námietky 
stavebný úrad neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak 
dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská v tejto lehote, bude sa mať za to, že  so stavbou 
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  



Stavebný úrad podľa § 42 ods.4 stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý z účastníkov 
konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.  

Do podkladov rozhodnutia  je možné nahliadnuť na tunanjšom úrade (Komárno, Pevnostný 
rad č. 3, 1.posch.č.11 A, úradné hodiny sú  Po: 8.00-12.00, 13.00-15.00 hod.,  Str.: 8.00-12.00-
13.00- 16.30 hod.,  Pia: 8.00-12.00 hod. ) 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61ods.4 stavebného zákona a preto musí 

byť   v y v e s e n é   po dobu 15 dní v schodiskách bytového domu na pozemku p.č. 5879, k.ú. 
Komárno.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

                                                                                                

Ing. István  Domin      
                                                                                                                           starosta obce         
 
 
 
 
 
 
Dátum vyvesenia: ........................................... 
 
 
Dátum zvesenia: ............................................. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


