
 

 

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 

Žiadosť o  povolenie uzávierky miestnej komunikácie/ 
Kérvény helyi közút lezárásának engedélyezésére 
  
V zmysle ustanovení §7 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov a ods. § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 

Vás týmto žiadam o povolenie čiastočnej - úplnej uzávierky *  miestnej komunikácii 
A közúti közlekedésről szóló 135/1961 sz. törvény 7 § és módosításai értelmében, valamint a 35/1984 
sz. rendelet 10 § alapján, amely által a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtásra kerül, 
kérvényezem helyi közút részleges – teljes lezárására szóló engedély kiadását. 

 
 

Meno žiadateľa/splnomocnený zástupca: 
(Priezvisko, meno/obchodné meno IČO) 

Kérvényező neve/meghatalmazott képviselője: 
(Kereszt- és vezetéknév/üzleti név, stat. 
számjel) 

 
 

 

 

Bydlisko/sídlo Lakhely/székhely: 
 

 

Miesto uzávierky: (miestna komunikácia, úsek 
miestnej komunikácie) Lezárás helyszíne: (helyi 
közút, közúti szakasz) 

  

 

Dôvod uzávierky  Lezárás oka 
  

 

Rozsah uzávierky  Lezárás terjedelme 
  

 

Čas trvania uzávierky Lezárás időtartama: 
 

od                       -tól 

 

do                        -ig 
 

Dĺžka uzatvoreného úseku A lezárt útszakasz 
hossza: 

  

 

Popis obchádzky Kerülőút leírása: 
  

 

Druh uzávierky Lezárás típusa: 

 

čiastočná részleges 

 

úplná teljes 

Meno zodpovednej osoby  za organizáciu 

a zabezpečenie uzávierky Az útlezárás 

megszervezéséért felelős személy neve: 

  

 

Adresa pracoviska a bydliska zodpovednej 

osoby A felelős személy munkahelye és 

lakhelye: 

  

 

Tel. číslo zodpovednej osoby A felelős 

személy telefonszáma: 

  

 
V......................., dňa 

.......................-ban, a                  napon 
 
 –––-––––----------------------------  
        Popis žiadateľa/pečiatka 
      Kérvényező aláírása/pecsétje 



 

 

 
Príloha Melléklet: 

- Situácia predmetnej uzávierky s projektom dočasného dopravného značenia -2x  
A nevezett útlezárás helyszínrajza az ideiglenes közúti jelzések projektjével – 2x 

- Návrh trasy obchádzky včítane grafickej prílohy 2x 
Javasolt kerülőút grafikai melléklettel 2x 

- Harmonogram prác počas uzávierky (ak sa uzávierka požaduje na dlhší čas ako 3 dni ) 2x 
A munkálatok harmonogramja az útlezárás ideje alatt (amennyiben az útlezárás 3 napnál 
hosszabb időt vesz igénybe) 

- Vyhlásenie žiadateľa o tom, že  dodávateľ  je materiálovo a technicky pripravený na vykonanie 
prác   (§ 10 vyhl. č. 35/1984 Zb.)  
A kérvényező nyilatkozata arról, hogy a beszállító anyagilag és műszakilag felkészült 
a munkálatok elvégzésére (35/1984 sz. rendelet 10 §) 

-     doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 70 Eur (podľa položky 83e/   Sadzobníka   
správnych poplatkov)  

      bizonylat 70 EUR igazgatási illeték befizetéséről (a Közigazgatási illetékek árjegyzékének 83e/ 
tétele szerint) 

-     stanovisko správcu miestnej komunikácie  
      a helyi közút kezelőjének állásfoglalása 
 

 *Nehodiace sa preškrtnúť  
  A nem megfelelőt húzza át 
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