
 

 

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 zvláštne užívanie  miestnej komunikácie – o dodatočné rozkopávkové 
povolenie/Kérvény a helyi közút különleges használatára – kiegészítő burkolatbontási 
engedély 
   

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov a § 11 vyhl. č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov Vás žiadame 
o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka miestnej 
komunikácie, verejného priestranstva, zelene)  

A közúti közlekedésről szóló 135/1961 sz. törvény 8 §, 1 bek. és későbbi 
módosításai, valamint a 35/1984 sz. rendelet 11 § és későbbi módosításai alapján 
kérvényezem helyi közút különleges használatára (helyi közúton, közterületen, ill. 
zöldterületen végrehajtott bontási munkák) szóló engedély kiadását 
 

 
Meno a priezvisko žiadateľa/ 
obchodné meno IČO 
Kérvényező kereszt- és 
vezetékneve / üzleti neve, stat. 
számjele 

  

 
Bydlisko / sídlo: 
Lakhely / székhely: 

  

 
Telefónne číslo: 
Telefonszám: 

  

 
Miesto zvláštneho užívania 
MK (p.č., ulica, č. domu  a pod.) 
Közút speciális használatának 
helye (parc. sz., utca, házsz. 
stb.) 

  

 
Dôvod rozkopávky: 
Bontás oka:  

  

 
 
Termíny rozkopávky: 
Bontás időpontja: 

 
Začiatok / Kezdet: 

 

 
Ukončenie / Befejezés: 

 

 
Konečná úprava 
Utómunkálatok: 

 

 
 
Rozsah rozkopávky 
A bontási terület mérete 
šírka x dĺžka v (m)  
szélesség x hosszúság (m) 
plocha v (m2) 
terület (m2) 

 
Cesta / Úttest: 

  

 
Chodník / Járda: 

  

 
Cestná*/ verejná zeleň*: 
Úti /nyilvános 
zöldterület: 

  

 
iné: 
 

  



 

 

 
Spôsob: 
Megvalósítás módja 

 
prekopaním* 
árokmélyítéssel 

 
pretláčaním* 
fúrással 

 
 
Zodpovedná osoba: meno a 
priezvisko/obchodné meno 
Felelős személy: kereszt- és 
vezetéknév/üzleti név 

  

 
Adresa zodpovednej osoby: 
Felelős személy lakcíme 

  

 
Tel. číslo zodpovednej osoby: 
Felelős személy tel. száma  

  
 

 
V Komárne.............................., dňa 
Komáromban, a           napon 
 
 

 -------------------------––––––– 
 podpis a pečiatka žiadateľa 

 a kérvényező aláírása és pecsétje 
 

* nehodiace  prečiarknite  
 nem megfelelőt húzza át 
 

 
 
Prílohy k žiadosti:  
A kérvény mellékletei 
 
- Situačná schéma rozkopávky so zakótovaním rozsahu rozkopávky, prípadne projektová 

dokumentácia - 2x  
    A bontás helyszínrajza a bontási terület méreteivel, esetleg a projektdokumentáció – 2x  
-  Návrh dočasného dopravného značenia– 2x Javasolt ideiglenes közúti jelzések – 2x 
-  Harmonogram prác (ak sa povolenie požaduje na dlhší čas ako 3 dni )  
    Munkálatok harmonogramja (amennyiben az engedélyt 3 napnál hosszabb időre kérvényezik) 
-  Písomný záväzok investora, že bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad 

komunikácie z dôvodu rozkopávky verejného priestranstva - miestnej komunikácie, parkoviska, 
chodníka a verejnej zelene v zmysle § 20 ods. 6 vyhl.č.35/1984 Zb.,  

    A befektető írásos kötelezettségvállalása, hogy a 35/1984 sz. rendelet 20 §, 6 bek. szerint 
folyamatosan és késedelem nélkül biztosítja az úthálózat azon hibáinak elhárítását, melyek a 
közterületen folyó -helyi közút, parkoló, járda és nyilvános zöldterület,- bontási munkálatok miatt 
következtek be 

-  Súhlas na vyrubenie drevín, kríkov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov  

    Fák és bokrok kivágási engedélye a természet- és tájvédelemről szóló 543/2002 sz. törvény és 
módosításai értelmében  

-  preukázanie vzniku nebezpečenstva všeobecného ohrozenia z predmetnej poruchy (napr. Doklad z 
nahlásenia poruchy na dispečing a pod.)  

   az adott meghibásodásból eredő általános veszélyeztetési kockázat keletkezésének bizonyítása (pl. 
a hiba diszpécserszolgálatnál történt bejelentéséről szóló igazolása) 
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