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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 
 

 
Žiadateľ/ Kérelmező                              
................................................................................................. 
 
Adresa/ Lakcím                               
................................................................................................. 
 
IČO/ Statisztikai számjel                                    
................................................................................................. 
 
Zodpovedná osoba/ Felelős személy             
................................................................................................. 
 
Telefónne číslo/ Telefonszám                   
................................................................................................. 
 
E – mail/ E – mail                                                              
................................................................................................. 
 
 
                                                                       
                                                                                    
Vec/Tárgy 
Žiadosť o súhlas s letnou terasou 
Nyári terasz kialakításába való beleegyezés iránti kérelem  
 
 
        V zmysle Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území 
mesta Komárno a v mestských častiach účinných od ....................žiadame o súhlas s letnou 
terasou na území mesta Komárno:/ 
A Komárom város és a városrészek területén a nyári teraszok létrehozására és 
működtetésére vonatkozó feltételek ....................-tól/-től hatályos elveivel összhangban 
kérvényezzük Komárom város beleegyezését annak területén nyári terasz létrehozásába: 
 
 
názov prevádzkarne/ a telephely neve 
........................................................................................................ 
 
adresa prevádzkarne/ a telephely címe   
...................................................................................................... 
 
výmera LT /a NYT kiterjedése / ..............................m2    
 
rozmery LT / a NYT méretei............................................................... 
 
termín prevádzkovania LT/ a NYT működtetésének időtartama   
 
od/tól.......................................... do/ig ............................................. 
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druh letnej terasy/ a nyári terasz fajtája: 
 

a) bez zázemia stálej prevádzkárne/ állandó telephely nélküli 
b) celoročná / egész éves 
c) sezónna / szezonális 

 
 
V Komárne dňa  ..........................................                 ........................................................... 
                                                                                            podpis a pečiatka žiadateľa 
Komárom,  ......................................-án/-én                        a kérelmező aláírása és pecsétje 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
Prílohy/ Mellékletek: 
 
1/ Kópia živnostenského oprávnenia/ A kisvállalkozói engedély másolata 
2/ Grafický návrh letnej terasy s vizualizáciou/ A nyári terasz grafikai terve vizualizációval 
    Grafický návrh letnej terasy s vizualizáciou a kladným vyjadrením Krajského pamiatkového    

úradu Nitra, pracovisko Komárno, Hradná 2 – pre letné terasy na Nám. gen. Klapku,  
vrátane priľahlých ulíc a na území pamiatkovej zóny/A nyári terasz grafikai terve 
vizualizációval és a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal, Komáromi kirendeltség, 
Várút u. 2, pozitív állásfoglalása a Klapka György téren beleértve a szomszédos utcákon 
és a műemléki zónák területén létrehozandó nyári teraszok esetében  

3/ Popis konštrukčného riešenia letnej terasy ( najmä spôsob upevnenia, materiál a spôsob  
    prešetrenia, spôsob osadenia slnečníkov, riešenie podlahovej časti sedenia, materiál  

a spôsob ohraničenia plochy letnej terasy ) / A nyári terasz konstrukciójának leírása (főleg 
a rögzítés módja, anyaga és átvizsgálásának módja, a napernyők rögzítésének módja, 
a kiülő rész padlózata, a nyári terasz elkerítésének módja és anyaga)   

4/ Potvrdenie MsÚ Komárno –odbor ekonomiky a financovania, že nemá žiadne záväzky 
voči Mestu   Komárno ku dňu podania žiadosti/ A Komáromi Városi Hivatal - gazdasági és 
pénzügyi főosztály igazolása arról, hogy a kérelmezőnek nincsenek semmilyen 
kötelezettségei Komárom városával szemben a kérelem benyújtásának időpontjában 

5/ Súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Komárne/ A Komáromi Járási 
Rendőrkapitányság Járási Közlekedésrendészeti Osztályának belegyezése 

 
 
 
Predmetnú žiadosť je potrebné predložiť do 28.02. príslušného kalendárneho roka! 
Žiadosti podané po termíne 28.02. príslušného kalendárneho roka budú posudzované 
individuálne až na ďalšom najbližšom zasadnutí Komisie pre rozvoj mesta pri MsZ  
Komárno, čím sa oddiali sprevádzkovanie letnej terasy./ 
A szóban forgó kérelmet legkésőbb a vonatkozó naptári év február 28-ig kell 
benyújtani! A vonatkozó év február 28-a után benyújtott kérelmek egyénileg kerülnek 
elbírálásra a komáromi képviselőtestület mellett működő Városi Fejlesztési Bizottság 
legközelebbi ülésén, ezáltal késleltetve a nyári terasz létrehozását 
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