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INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ 
 
 

Mesto Komárno, ako dotknutá obec oznamuje verejnosti v zmysle § 21 ods. 5 
stavebného zákona, že prerokovanie 

 
Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja  

sa uskutoční 
 

od 13.12.2021 do 31.01.2022 
 

Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 
so zabezpečeným všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční  

 
dňa 25.01.2022 (utorok) o 10.00 hod. 

 
v priestoroch Spojenej školy, Slančíkovej 2, v Nitre. Súčasne s prerokovaním 
konceptu sa uskutoční aj prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu 
podľa § 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie je Nitriansky samosprávny kraj,  
Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja je  
k nahliadnutiu na oddelení územného plánovania a životného prostredia Úradu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, pracovisko Kupecká 3, Nitra a je zverejnený na 
internetovej stránke https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11851. 

Pripomienky ku Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré 
je možné uplatniť písomnou formou v zmysle § 21 ods. 3 stavebného zákona  
v lehote určenej na prerokovanie. 
 
V Komárne, 14. decembra 2021 
 
 
 
 
 
 Mgr. Béla Keszegh 

 primátor mesta 
 
Vyvesené dňa:   
 
Zvesené dňa:   
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