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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo .../2015, ktorým sa mení a dop ĺňa  VZN 
Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno 

v znení neskorších predpisov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe ustanovení § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. j),  § 
6 a  § 11 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v súlade s § 27 ods. 3, 4 a 6 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 10/2005 o záväzných častiach 
územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa nasledovne: 
1. V § 1 ods. 1 sa za slová „Zmien a doplnkov ÚPN mesta Komárno č. 8/2012 vypracovaných 

ZELINA Architektonická kancelária, s.r.o. Bratislava“ vkladajú slová „Zmien a doplnkov ÚPN 
mesta Komárno č. 12/2015 vypracovaných AUREX s.r.o. Bratislava“. 

2. V nadpise § 3a za slová „Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č.8/2012 
vypracovaných ZELINA Architektonická kancelária, s.r.o. Bratislava“ sa vkladajú slová „Zmien a 
doplnkov územného plánu mesta Komárno č.12/2015 vypracovaných AUREX s.r.o. Bratislava“. 

3. V § 3a sa v ods. 1 za slová „B. Záväzná časť v znení zmien a doplnkov č.1/A/2007,č.2/2007, 
č.3/2008, č.1/B/2007, č.5/2009, č.4/A/2009, č.4/B/2009, č.6/2010, č.7/2011, č.9/B/2012, 
č.10/2013, č.11/2013, 8/2012“ sa vkladajú slová „č.12/2015“ a za slová „C. Grafická časť – 
priesvitkové náložky riešených častí mesta pre nakladanie na výkresy ÚPN mesta zmien a 
doplnkov č.1A/2007, č.2/2007, č.3/2008, č.1/B/2007, č.5/2009, č.4/A/2009, č.4/B/2009, 
č.6/2010, č.7/2011, č.9/B/2012, č.10/2013, č.11/2013, 8/2012“ sa vkladajú slová „č.12/2015“. 

 
4. V § 3a sa na koniec vkladá nový ods. 15 v nasledovnom znení: 

„(15) Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 12/2015 sa zabezpečujú na  
nasledovné funkčné  zmeny a doplnky: 
- zmena funkčného využitia časti UB 31/9 z pôvodnej funkcie „C1 - OBČIANSKA 

VYBAVENOSŤ + BÝVANIE“ na funkciu „F2 - PLOCHY NERUŠIACEJ VÝROBY, 
SLUŽIEB, DISTRIBÚCIE A SKLADOV“, zaradenej do etapy návrh. Vzniká nový UB 
s označením 31/25. 

- zmena funkčného využitia UB 17/62 z pôvodnej funkcie „A1 - PLOCHY BÝVANIA V 
RODINNÝCH DOMOCH, VČÍTANE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI MIESTNEHO 
VÝZNAMU“ na funkciu „F1 - PLOCHY PRIEMYSELNEJ VÝROBY“, zaradenej do etapy 
návrh, 

- zmena funkčného využitia UB 19/8 z pôvodnej funkcie „F2 - PLOCHY NERUŠIACEJ 
VÝROBY, SLUŽIEB, DISTRIBÚCIE A SKLADOV““ na funkciu „F1 - PLOCHY 
PRIEMYSELNEJ VÝROBY“, zaradenej do etapy návrh. 

 
Článok 2 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa xx. xxx 2015.  
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom xx. xx 2015. 
 
 
 
 Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
 
 
 
Vyvesené:  ........................ 
Zvesené:   ......................... 


