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Mesto Komárno, ako dotknutá obec oznamuje verejnosti v zmysle ods. 16 §29 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, že že bolo vydané 
 

rozhodnutie  
č. OU-NR-OOP6-2019/042428-004 zo dňa 10.10.2019 

vo veci odvolania proti rozhodnutiu  
č. OU-KN-OSZP-2019/006791-29-Po zo dňa 05.06.2019 

pre navrhovanú činnosť  
„Cesta I/64 Komárno - obchvat“ 

 
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné 
prostredie potvrdzuje rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2019/006791-29-Po zo dňa 
05.06.2019. Navrhovateľom činnosti je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, IČO: 35919001. Rozhodnutie sa nachádza 
k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Komárne, odbore rozvoja a správy majetku, 
oddelení územného plánu, výstavby a investícií, Pevnostný rad 3, kanc.č. 25.  

Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu podľa § 59 ods. 4 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať. 
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 
poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.  
 
 
V Komárne, 14. októbra 2019 
 
 
 
 
 
 Mgr. Béla Keszegh 

 primátor mesta 
 
 
Vyvesené dňa:   
 
Zvesené dňa:   
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