
Mestský úrad Komárno/ Komáromi Városi Hivatal 
Majetkovo – právny odbor/ Vagyonjogi Főosztály 
Oddelenie evidencie a správy majetku mesta/Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási 
Osztály 

Nám. gen. Klapku 1/ Klapka György tér 1 
945 01  Komárno/ 945 01  Komárom 

Vec/ Tárgy 
Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva/ 
Közterület rendeltetéstől eltérő használata iránti kérelem 

Meno a priezvisko žiadateľa/ 
obchodné meno IČO: 

A kérelmező családi neve és 
utóneve/ cégnév és statisztikai 
számjel: 

Bydlisko / sídlo: 

Lakhely/ székhely: 

Telefónne číslo: 

Telefonszám: 

Miesto užívania (p.č., ulica, č. 
domu  a pod.) 

A használat helye (p.sz., utca, 
házszám, stb.) 

Dôvod zvláštneho užívania 
MK – popis/  

A rendeltetéstől eltérő használat 
oka - leírás: 

o umiestnenie predajných
zariadení/elárusító
berendezések elhelyezése

o konanie kultúrneho podujatia/
kulturális rendezvény
megtartása

o umiestnenie zariadení/
berendezések elhelyezése

o konanie športového podujatia/
sportrendezvény megtartása

o umiestnenie letnej terasy/
nyári terasz elhelyezése

o zariadenie staveniska/
építési terület létrehozása

o umiestnenie kontajneru,
lešenia/konténer, állvány
elhelyezése

o iné/egyéb

Popis/ Leírás: 



Doba užívania verejného 
priestranstva/  
A közterület használatának 
ideje 

Začiatok/ Kezdete: 
 

Ukončenie/ Vége: 

 

Plocha užívania 
šírka x dĺžka v (m)  
plocha v (m2)/ 
A felhasznált terület 
szélesség x hossz (m)-ben  
kiterjedés (m2)-ben  

 
Cesta/út: 

 
     m x          m 

 
                   m2 

 
Chodník/járda: 

 
     m x          m 

 
                   m2 

 
verejná zeleň/ 
zöldterület: 

 
     m x          m 

 
                   m2 

 
Iné/egyéb: 

 
     m x          m 

 
                   m2 

 
 
 
V Komárne, dňa       -------------------------––– 
Komárom,......................-án/-én                                             podpis a pečiatka žiadateľa                                                                                        
                                                                                            a kérelmező aláírása és pecsétje 
 

o nehodiace  prečiarknite/ 
o a nem megfelelőt húzza át!  

 
 

Prílohy k žiadosti/ A kérelem mellékletei: 

 situácia širších vzťahov/ a szélesebb kapcsolatok helyzete 

 okótovaný situačný nákres (v mierke 1 : 200)/ kótákkal ellátott szituációs ábrázolás 
(1:200), 

 výpis z obchodného registra alebo živnostenský list/ cégkivonat vagy kisvállalkozói 
engedély 
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