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VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 

 

 Oznámenie 

 o začatí stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 

 

Dňa 13.01.2021 podal stavebník Mesto Komárno, so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 
01 Komárno, IČO: 00 306 525,  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  

„Komárno - cyklotrasa“ – cyklotrasa na Ulici Rákócziho na pozemkoch KNC parc. č. 
1329, 1231/4, 1231/5, 1529, 1429, 1423, 1331, 1327, 1325, 731, 732, 1337, 715, 1330, 717, 
730, 1338, 1328, 408, 1430, 1335, 1332, 729, 736, 1334, 716, 714, 724, 713, 734, 735  v 
kat. úz. Komárno. Stavba obsahuje SO01 – rekonštrukciu chodníka a jeho súčastí, SO02 – 
osvetlenie priechodov pre chodcov a cyklistov, SO03 – trvalé a dočasné dopravné značenie. 
Cestička pre chodcov a cyklistov – trasa A je dĺžky 527 m, trasa B je dĺžky 580 m, osvetlené 
priechody 12 kusov. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.  
Obec Iža, ako príslušný určený stavebný  úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon ) v znení  neskorších 
predpisov  určený Krajským stavebným úradom v Nitre listom č. 16/2004 dňa 16.01.2004, 
oznamuje  v súlade s ustanovením  §61 stavebného zákona a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 
1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov účastníkom konania 
a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Pretože sú stavebnému  úradu  dobre 
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje  dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, stavebný úrad upúšťa  v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od 
miestneho zisťovania  a ústneho pojednávania. Účastníci konania  môžu uplatniť svoje 

námietky a pripomienky na stavebnom úrade najneskôr do  7 pracovných dní od 

doručenia tohto 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. 5 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 možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade 
Komárno   ( Komárno, Pevnostný rad č. 3, I.posch.č.11A). 
 

    Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky  a preto bude aj s prílohou  vyvesené 

po dobu 15 dní na verejnej tabuli  Mesta Komárno. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.       
 
 
            

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

Dátum zvesenia:  .................................................... 
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Oznámenie sa doručí :    

1. Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, so zabezpečím vyvesenia 

a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Mesta Komárno. Po zvesení 

verejnej vyhlášky  s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia  žiadame zaslať na 

stavebný úrad. 
2. do spisu 
 
 


