
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2011, 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 územného plánu mesta Komárno č.4/B/2009“ 

vkladajú slová „Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č.6/2010“  
2. V nadpise § 3a za slová „4/B/2009“ sa vkladajú slová „Zmien a doplnkov územného plánu 

mesta Komárno č. 6/2010.“. 
3. V § 3a sa na koniec vkladá nový ods. 9 v nasledovnom znení: 
„(9) Zmeny a doplnky  územného plánu mesta Komárno č. 6/2010 sa zabezpečujú na 

nasledovné funkčné zmeny a doplnky: 
- zmena a doplnok ÚPN mesta Komárno v urbanistickom obvode 020 K Za humnami, v 

urbanistickom bloku 20/59 je stanovená funkcia využitia  G1 park vo výhľade navrhuje sa 
zmena funkcie pre nový urbanistický blok 20/65 v návrhovom období pre funkciu - A1 – 
plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti miestneho významu. 

- zmena a doplnok ÚPN mesta Komárno  v urbanistickom obvode 020 (II.časť) Malá Iža –    
Veľký Harčáš v urbanistickom bolu 20/49 je stanovená funkcia H2 – záhradkárska osada 
v zastavanom území, navrhuje sa zmena funkcie v novom urbanistickom bloku 20/48 
s funkciou A1 – plochy bývania v rodinných domoch včítane občianskej vybavenosti 
miestneho významu.“ 

4. V § 16 ods. 1 v časti „ v oblasti cestnej dopravy“ sa za doterajší bod A 28 vkladá ďalší bod   
ktorý znie:  „A29 -   Plocha pre cestné premostenie a pripojenie cestného premostenia rieky 
Dunaj na štátnu cestu I/63 v západnej časti mesta Komárno“ (ÚPN VÚC NK Zmeny 
a doplnky č.2, bod 1.33). 

5. V § 16 ods. 1 v časti „ v oblasti vodnej dopravy“ sa za doterajší bod A13 vkladá ďalší bod 
ktorý znie:  „A30 -  Plochy pre stavby spojené so splavnením Váhu stupeň Kolárovo“ (ÚPN 
VÚC NK Zmeny a doplnky č.2, bod 5.1.8). 

6. V § 17 ods.2 sa nakoniec pripája nová odrážka, ktorá znie: „020 K – Za humnami“ 
 
7. V § 18 ods.1 sa za slovo „A28“ vkladá slovo „A29“. 
8. V § 18 ods.1 sa za slovo „A13“ vkladá slovo „A30“. 
 

Článok 2 
 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 3. marca 2011.  
 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 18. marca 2011. 
 
 
 

MUDr. Anton Marek 
                                                                                                          primátor mesta 
 


