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Zápisnica z online (SKYPE) zasadnutia Komisie územného plánovania,  
životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa  20.04.2021 

 
 
1. Úvod  
Prítomní: Ing. Zoltán Bujna, predseda komisie 
– členovia: Gabriel Marcsa, Ing. Zsolt Fördős, Ing. Gábor Kollár, Miroslav Lopata, Ing. 

Takács Peter 
– za MsÚ: PhDr. Szabó Ingrid, Ing. Katarína Prodovszká, Ing. arch. Csiba Ildikó, JUDr. 

Nagy Telkesi Mónika 
Ing. Zoltán Bujna, predseda komisie privítal prítomných na zasadnutí a zahájil rokovanie.  
Komisia hlasovala k programu rokovania. (6-0-0) 
 
2. TE 1096/2021 - Návrh na podanie žiadosti na ŠFRB - Javaslat kérvény beadására 
(ŠFRB) 
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
 
3. TE-1052_2021_Návrh-Letné sezónne terasy  
Stanoviská KÚPŽPRM k jednotlivým letným terasám zo dňa 20.04.2021:  
02_TE-1052_2021_priloha_Zsuzsanna-Bognar 
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
03_TE-1052_2021_priloha_Carpathia-s-r-o 
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
04_TE-1052_2021_priloha_Wolf-De-Luxxe-s-r-o    
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
05_TE-1052_2021_priloha_HE-HOLDING-s-r-o  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
07_TE-1052_2021_priloha_KAVY-SVETA-Komarno-s-r-o  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
08_TE-1052_2021_priloha_Allgrafit-s-r-o  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
09_TE-1052_2021_priloha_Win-Komarno-s-r-o-2  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
11_TE-1052_2021_priloha_Euro-Agro-spol-s-r-o  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
12_TE-1052_2021_priloha_Baltazar-Rysavy1  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
13_TE-1052_2021_priloha_Tuende-Szkukalekova-2  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
14_TE-1052_2021_priloha_Bona-ex-s-r-o-1-2  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
15_TE-1052_2021_priloha_Bona-ex-s-r-o-2  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
17_TE-1052_2021_priloha_Monika-Balintova-2  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
19_TE-1052_2021_priloha_DM-fun-spol-s-r-o-2  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
20_TE-1052_2021_priloha_VIKING-Group-s-r-o-2  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
Komisia odporúča, aby do zásad bolo pridaný zákaz fajčenia počas covidových obmedzení 
na letných terasách pri reštauráciách, kde je konzumácia jedla.  
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Komisia odporúča schváliť tento návrh (6-0-0) 
 
4. TE-1053_2021_Návrh-Celoročné terasy 
Stanoviská KÚPŽPRM k jednotlivým celoročným terasám zo dňa 20.04.2021:  
02_TE-1053_2021_priloha_LUNOR-s-r-o  
Komisia odporúča, aby táto terasy bola prepracovaná podľa zásad pre letné terasy a bola 
schválená, ako letná terasa. Predkladaný návrh je neprimeraný, je to stavba, nemá 
charakter terasy, čiastočne blokuje prístup k vedľajšej nehnuteľnosti a priechod medzi 
budovami. 
Komisia odporúča schváliť pozmeňujúci návrh na uznesenie (6-0-0) 
03_TE-1053_2021_priloha_JAIRI-s-r-o  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
04_TE-1053_2021_priloha_WEST-2-0-s-r-o 
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
 
5. TE-1101_2021_Comorra-Servis_prenechanie-do-spravy 
Stanovisko KÚPŽPRM zo dňa 20.04.2021:  
Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie (6-0-0) 
 
6. Záver 
Ing. Zoltán Bujna poďakoval členom komisie za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
Ing. Bujna Zoltán – predseda komisie 
 
Zapísala: Ing. arch Csiba Ildikó 

 


