
NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno  
č. xx/2019  

ktorým mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa 

vyhlasuje   záväzná časť  Územného plánu mesta Komárno  

Mestské  zastupiteľstvo  v Komárne podľa § 6 ods. 1,  § 4 ods. 3 písm. j) a § 11 ods. 

4 písm. c)  zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení: 

Článok 1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu mesta Komárno sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. V § 1  ods.(1) na koniec sa vkladá veta:  
Všeobecne záväzným nariadením č.xx/2019 sa menia a dopĺňajú záväzné časti 
Územného plánu mesta Komárno, v súlade so Zmenami a doplnkami č.1/2019, 
schválenými Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa xx.xx..2019.   

 
2. V § 1  ods.(2) za slovom „Komárno“ sa vkladajú slová „v znení Zmien a doplnkov 

č.1/2019“. 
 
3. V § 3 písm. a)  v prvej vete za slovami „Záväzná časť“ sa vkladajú slová „v znení Zmien 

a doplnkov č.1/2019“. 
 
4. V § 3 písm. b), bod 1.  za slovo  „územia“  sa vkladajú slová „v znení Zmien a doplnkov 

č.1/2019“. 
 
5. V § 3 písm. b), bod.2. za slovo  „územia“  sa vkladajú slová „v znení Zmien a doplnkov 

č.1/2019“. 
 
6. V § 4 ods. (1) za slovom „Komárno“ sa vkladajú slová „v znení Zmien a doplnkov 

č.1/2019“. 
 
7. V § 4 ods. (2) za slovom „Komárno“ sa vkladajú slová „v znení Zmien a doplnkov 

č.1/2019“. 
 
8. Názov Prílohy č. 1 na konci sa dopĺňa slovami „v znení Zmien a doplnkov č.1/2019“. 
 
9. Príloha č. 1 v časti „Odkazy“ znie: „- Textová časť, Záväzná časť v znení Zmien 

a doplnkov č. 1/2019“  
 
http://www.komarno.sk/sk/novy-uzemny-plan-mesta-komarno---cistopis_4521.html 
 
http://www.komarno.sk/sk/zmeny-a-doplnky-c1/2019-upnmesta-komarno---upraveny-
navrh_4548.html 
 

 

 
10. Názov Prílohy č. 2 na konci sa dopĺňa slovami „v znení Zmien a doplnkov č.1/2019“. 

http://www.komarno.sk/sk/novy-uzemny-plan-mesta-komarno---cistopis_4521.html
http://www.komarno.sk/sk/zmeny-a-doplnky-c1/2019-upnmesta-komarno---upraveny-navrh_4548.html
http://www.komarno.sk/sk/zmeny-a-doplnky-c1/2019-upnmesta-komarno---upraveny-navrh_4548.html


 
11. Príloha č. 2 v časti „Odkazy“ po slovách „Verejnoprospešné stavby 1:10 000“ sa dopĺňa 

nasledovným textom:  
- Výkres č. 2 - Priesvitková náložka  Zmien a doplnkov č.1/2019  

      - Výkres č. 3 - Priesvitková náložka Zmien a doplnkov č.1/2019“  

 
http://www.komarno.sk/sk/novy-uzemny-plan-mesta-komarno---cistopis_4521.html 
 
http://www.komarno.sk/sk/zmeny-a-doplnky-c1/2019-upnmesta-komarno---upraveny-
navrh_4548.html 
 

 

 
Článok 2 

 
 

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského 

zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

dňa .............. 

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ....................... 

  

 

  
   Mgr. Béla Keszegh  
        primátor mesta 
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