
VEREJNÁ VYHLÁŠKA  

 

OZNÁMENIE 

 o Verejnom prerokovaní Konceptu územného plánu mest a 
Komárno a Správy o hodnotení ÚPD 

Mesto Komárno ako príslušný orgán územného plánovania  podľa §16 ods.2  a §18 
ods.4  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov 

 
oznamuje  

 
dotknutým orgánom a organizáciám, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým 
osobám a ostatnej verejnosti  v súlade s ustanovením § 21 zák.č.50/1976 Z. z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, že 
 

prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Komárno a 
sa uskutoční v termíne 

od 14. 11. 2016 do 20. 12. 2016  
  

Zároveň v zmysle §11 ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov začína aj prerokovanie Správy 
o hodnotení strategického dokumentu , o čom budú dotknuté orgány, organizácie  
a verejnosť samostatne oboznámené Okresným úradom Komárno, Odborom 
starostlivosti o životné prostredie.  

Koncept ÚPN a Správa o hodnotení je k nahliadnutiu v určenej lehote v 
pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. na Mestskom úrade 
v Komárne,  na Odbore rozvoja, Oddelení  výstavby, územného plánu a investícií 
(Dôstojnícky pavilón, 1. poschodie) a na webovej stránke mesta Komárno: 



http://www.komarno.sk/sk/novy-uzemny-plan-mesta-komarno---koncept_4471.html    a 
http://www.komarno.sk/sk/novy-uzemny-plan-mesta-komarno---sprava-o-hodnoteni-
strategickeho-dokumentu-sea_4472.html . 

   
Verejnosť sa môže ku konceptu vyjadriť v zákonnej lehote do 37 dní odo dňa 

zverejnenia, a to do 20. 12. 2016. Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy 
podľa § 21 stavebného zákona č. 50/ 1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú 
povinné oznámiť svoje stanovisko ku konceptu ÚPN jeho obstarávateľovi - Mestu 
Komárno - najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na 
prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predlžiť' a na neskôr doručené stanoviská 
sa nebude prihliadať.  

 Doručovanie stanovísk je možné písomnou formou do podateľne Mestského 
úradu Komárno alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, 
Oddelenie územného plánu a výstavby, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno. 
Kontaktná osoba: Ing.arch. Katalin Besse, Tel.: 035 2851 375,  e-mailová adresa:  
katalin.besse@komarno.sk 

 
 

Verejné prerokovanie konceptu ÚPN a Správy o hodnot ení 
pre odborné organizácie a orgány štátnej správy a s amosprávy  

sa uskutoční  dňa 6. 12. 2016 o 9:00 hod.  
vo Veľkej zasadačke MsÚ v Komárne, Nám.gen.Klapku č.1. 

 
 
 

Verejné prerokovanie konceptu ÚPN a Správy o hodnot ení 
pre ob čanov  

sa uskutoční dňa 6. 12. 2016 o 16:00 hod.  
vo Veľkej zasadačke MsÚ v Komárne, Nám.gen.Klapku č.1. 

 
 
 

 
   
 
 
 Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
 
 
 
 
 
Komárno, 09.11.2016  
 


