
M E S T O    K O M Á R N O 
Námestie  generála Klapku 1,   945 01 Komárno 

 
Číslo: 56357/SÚ/2011-BK-1                                                         V Komárne dňa  27.12.2011    

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

Oznámenie 
o začatí územného konania pod ľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorš ích predpisov a upustenie od 
ústneho pojednávania 

 
Dňa 09.12.2011 podal navrhovateľ, KOMPOZ, s.r.o., so sídlom Bojnícka ul..3, 831 04 

Bratislava, IČO: 36 797 235, v zastúpení Alžbety Tárnokovej, bytom Lesná 56, 945 01 
Komárno  návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby  

 
„Nová mestská štvr ť –PALATÍNSKE – časť: Úpravy  na Ulici odborárov“ 

na pozemkoch  parc.č. 5451/1, 5719, 5752, 5753, 5927/1, 6040, 6114, 6327, 6342, 6346,    
6404, 6405, 6406, 6408, 6409 v kat.úz. Komárno. 
Predmetom konania je realizácia úseku verejnoprospešnej stavby – prestavby a rozšírenia 
časti Ulice odborárov s vytvorením dvoch kruhových križovatiek, pre obsluhu novej sídelnej 
jednotky „Palatínske“. Objektová skladba: 
      -  Stavebné a dopravné úpravy Ul.odborárov 
      -  Úpravy verejného osvetlenia 

-  Úpravy dažďovej kanalizácie 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie .    

 
Uvedeným d ňom bolo za čaté územné konanie o umiestnení stavby.   

Mesto Komárno, ako príslušný stavebný  úrad podľa §33 a §117 ods.1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku  (stavebný zákon ) v znení  
neskorších predpisov a §3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje  v súlade s ustanovením § 36 
ods.1,4 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a známym 
účastníkov konania, a nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň 

31.01.2012 o  10.00 hod.   
so stretnutím na mieste stavby, na križovatke Ul.odborárov-Ul.priateľstva  

 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a prip omienky uplatni ť  pred d ňom 
ústneho pojednávania, najneskôr pri ústnom pojednáv aní.  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.5 stavebného zákona upozor ňuje 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. 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade 
(Komárno, Pevnostný rad č. 3, 1.posch.č.11A, 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.) alebo na ústnom 
pojednávaní. 
 
 
 

     MUDr. Anton Marek 
                                                                                                                 primátor mesta  
 
 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky  podľa § 36 ods.4 stavebného zákona 
a preto bude aj s prílohou   v y v e s e n é  po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli 
Mestského úradu  v Komárne. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 
Príloha: fotokópia situačného výkresu  
 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia:   ................................................. 

 

Dátum zvesenia:  ..................................................... 

 

 
 
 

 


