
 

 

Žiadateľ/Kérvényező:.................................................................................................................... 
(investor, správca) meno a priezvisko/obchodné meno 
(befektető, kezelő) kereszt- és vezetéknév/üzleti név 
 
Bydlisko/sídlo Lakhely/székhely:........................................................................................... 
 
IČO Stat. / számjel:........................... ... 
 
Číslo telefónu / Telefonszám:....................................................................................  
 
 
Mestský úrad Komárno/Komáromi Városi Hivatal 
Komunálny odbor/Városüzemeltetési Főosztály 
Nám. gen. Klapku 1/ Klapka György tér 1 
945 01 Komárno/945 01  Komárom 
 
 
Vec/ Tárgy 
Písomný záväzok/ Írásbeli kötelezettségvállalás 
 
 
Týmto písomným záväzkom sa v zmysle ods. 6 § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 

vykonáva zákon o pozemných komunikáciách č. 135 / 1961 Zb. v znení neskorších predpisov    

z a v ä z u j e m (e), že počas celej záručnej doby tj. 36 mesiacov,  od odovzdania spätnej 

úpravy rozkopávky verejného priestranstva *, miestnej komunikácie*, parkoviska*, chodníka*, 

verejnej zelene*  

Ezzel az írásbeli kötelezettségvállalással a 35/1984 sz. rendelet 20 §, 6 bek., amely által 

végrehajtásra kerül a közúti közlekedésről szóló 135/1961 sz. törvény, és módosításai 

értelmében kötelezettséget vállalok (unk), hogy a jótállás teljes időtartama, azaz a közterület, 

helyi közút, parkoló, járda, nyilvános zöldterület bontási helyének rendbetételétől számított 36 

hónap alatt az  

 
na ulici: (p.č.) ................................................................................................................. utcán 
v…………………-ban 
 
budem (e) priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú z 

nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, alebo poklesom výplne výkopu vozovky.  

Súčasne sa zaväzujem (e), že po uplynutí záručnej doby uhradím (e) náklady na vynaloženú 

zvýšenú údržbu miesta narušeného prekopom.  

folyamatosan és késedelem nélkül biztosítom (juk) az útburkolat szerkezeti rétegeinek nem 

tökéletes kötéséből, vagy az útbontás töltésének megsüllyedéséből származó hibák 



 

 

eltávolítását. Egyidejűleg kötelezettséget vállalok (unk), hogy a jótállási idő letelte után 

megtérítem (jük) a bontás által megbontott hely megnövekedett karbantartási költségeit. 

 
V Komárne, dňa 
Komáromban 
 
Meno zodpovednej osoby A felelős személy neve: 
.....................................................                            …………………………………………… 
  
 Podpis a pečiatka 
 Aláírás és pecsét 
 
* Nehodiace sa prečiarknite / A nem megfelelőt húzza át 
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