
Petícia 02/2022 

 

 

Predmet petícií:  Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno 
– Nová Stráž“ 

Dátum podania petícií:  09.05.2022 

Spôsob vybavenia:   

Mestu Komárno bola dňa 30.3.2022 doručená Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky 
skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová Stráž.  

Vzhľadom na to, že doručená petícia nespĺňala podmienky podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších predpisov, Mestský úrad Komárno listom č. 
11855/3843/PREDN/2022 zo dňa 11.4.2022 zaslal Výzvu na odstránenie nedostatkov 
petície. Dňa 9.5.2022 bola doručená doplnená petícia. 

V súlade s § 3 ods. 9 platných Zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, 
vybavovaní a kontrole vybavovania petícií, ak vzhľadom na predmet petície alebo z dôvodu, 
že petícia je určená mestskému zastupiteľstvu, sa petícia predkladá mestskému 
zastupiteľstvu na prerokovanie. 

K doručenej petícií bol vypracovaný materiál TE-1524/2022, ktorý bol predložený Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne (ďalej „MsZ“) dňa 16.06.2022 na prerokovanie (príloha č. 1). 

Na MsZ dňa 16.6.2022 bolo prijaté uznesenie č. 1808/2022 k podaniu Petícia „proti zámeru 
výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová Stráž“ (príloha č. 2). 

Petícií bolo vyhovené. 

Dátum vybavenia petície:  20.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
1. Materiál 1524/2022 
2. Výpis uznesenia 1808/2022 
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Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 16.06.2022 / 2022.06.16. 

 
Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová 

Stráž“ 
Petíció a hulladéklerakó építésének és üzemeltetésé nek szándékával szemben 

Őrsujfalun 
__________________________________________________________________________            
 

 

Zodpovedný predkladate ľ/  
Felelős előterjeszt ő 

PhDr. Ingrid Szabó 
prednostka MsÚ/hivatalvezető 

Vypracoval / Témafelel ős Mestský úrad Komárno 
 

 

 

 

 

Odborná komisia/  
Véleményez ő szakbizottság 

Dátum/dátum  

Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre 
rozvoj mesta/ Területrendezési, környezetvédelmi és 
városfejlesztési bizottság 

30.05.2022 

Mestská rada/ Városi Tanács 08.06.2022 
 

 

 
 
 
 
 
 Prílohy - Mellékletek: 
1. Petícia doručená mestu dňa 09.05.2022 bez zoznamu podpisovateľov petície 
2. Zásady o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 

vybavovania petícií zo dňa 17.09.2015 
3. Uznesenie č. 1628/2022 
4. Mapa 
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Dôvodová správa - Indoklás: 
 
Mestu Komárno bola dňa 30.3.2022 doručená Petícia „proti zámeru výstavby 

a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová St ráž“.   

Vzhľadom na to, že doručená petícia nespĺňala podmienky podľa Zákona č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, Mestský úrad Komárno listom č. 
11855/3843/PREDN/2022 zo dňa 11.4.2022 zaslal Výzvu na odstránenie nedostatkov 
petície. Dňa 9.5.2022 bola doručená doplnená petícia (príloha č. 1). 

Znenie petície: 

„Obyvatelia mestskej časti Komárno-Nová Stráž podľa Zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve 
touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas návrhom MZ v Komárne na obstarávanie Zmien a 
doplnkov Územného plánu mesta Komárno, ktorá sa týka Lokality 19- Návrh MsÚ: pozemok 
parc. č. 1730/13 a susediaca časť pozemku 1730/1, (UO 26- Nová Stráž- Vadaš). Jedná sa o 
zmenu funkcie časti RB 26.08 {určené pre obytné územie s prevahou bývania v rodinných 
domoch) na územie výrobno- obslužných aktivít priemyselnej výroby, výrobných služieb, 
skladov a logistiky-Hl, s pásom ochrannej izolačnej zelene od obytnej zástavby (konkrétnym 
zámerom je vytvorenie zhromažďovacieho dvora komunálneho odpadu pre MČ Nová Stráž). 

Je zarážajúce, že vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva chcú rozhodnúť o 
umiestnení skládky bez súhlasu tých obyvateľov, ktorí bývajú v časti Nová Stráž-Vadaš. 

Žiadame vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo v Komárne aby pre nimi plánovaný zberný 
dvor- skládku odpadu v Novej Stráži určili inú parcelu, ktorá by nebola blízko rodinných 
domov, ale na kraji obce, kde by nerušil doterajší život obyvateľov.“ 

Petíciu podpísalo 262 osôb (počet priložených podpisových hárkov: 24 ks).  

V súlade s § 3 ods. 9 platných Zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, 
vybavovaní a kontrole vybavovania petícií (príloha č. 2), ak vzhľadom na predmet petície 
alebo z dôvodu, že petícia je určená mestskému zastupiteľstvu, sa petícia predkladá 
mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie. 

Z dôvodu objasnenia okolností, ako aj v záujme objektívneho prešetrenia petície a 
zistenia skutočného stavu veci, bola vyžiadaná súčinnosť Odboru rozvoja a životného 
prostredia Mestského úradu v Komárne. 

Vyjadrenie ORaŽP: 

Mesto Komárno sa začalo zaoberať s vytvorením zhromažďovacieho dvora 
komunálneho odpadu pre mestskú časť Nová Stráž na základe podnetu obyvateľov 
predmetnej mestskej časti prostredníctvom poslanca MsZ za túto mestskú časť.  

Dotknuté odbory MsÚ Komárno po preskúmaní mestskej časti Nová Stráž z pohľadu 
vlastníckych pomerov ako jedinú vhodnú lokalitu navrhli pozemok parc. č. 1710/13  a 
susediaca časť pozemku 1710/1, (UO 26- Nová Stráž- Vadaš). Využitie pozemku na 
navrhovanú činnosť nebolo v súlade s ÚPN. Následne uznesením č. 1628/2022 zo 
dňa 10.02.2022 bolo schválené začatie obstarávania zmeny ÚPN v RB č. 26.08 nasledovne: 
zmena funkcie časti  RB 26.08 (určené pre obytné územie s prevahou bývania v rodinných 
domoch) na územie výrobno-obslužných aktivít priemyselnej výroby, výrobných služieb, 
skladov a logistiky –H1, s pásom ochrannej izolačnej zelene od obytnej zástavby. Výpis 
uznesenie č. 1628/2022 tvorí prílohu č. 3. 
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V periférnych častiach  Novej Stráže sú podľa Územného plánu funkčne vhodné 
pozemky pre výstavbu takéhoto zariadenia, ale  sú v súkromnom vlastníctve.  

Nakoľko občania nesúhlasia s vytvorením zberného dvora- skládky odpadu v Novej 
Stráži  na navrhnutom mieste a iná lokalita vo vlastníctve mesta nie je vhodná, MsÚ 
odporúča vyhovieť petícii obyvateľov  a zrušiť uznesenie MZ z 10.02.2022 č. 1628/2022 
o začatí obstarania zmeny ÚPN v RB č. 26.08.  

 

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek áll ásfoglalásai: 

Stanovisko MsÚ:   
- odporúča schváliť návrh na uznesenie  

 
Stanovisko KÚPŽP a RM zo dňa 30.05.2022:  0 - 4 - 5 
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 08.06.2022: nehlasovali o návrhu 

Návrh uznesenia - Határozati javaslat: 
 

Návrh na uznesenie 

k podaniu Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzk y skládky odpadu v k.ú. Komárno 
– Nová Stráž“ 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  

A/   berie na vedomie 
Petíciu „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová 
Stráž“ doručenú mestu dňa 09.05.2022  

 
B/   vyhovuje 

Petícii „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová Stráž“ 
doručenej mestu dňa 09.05.2022 

 
C/   ruší 

uznesenie č. 1628/2022 k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Komárno zo dňa 10.02.2022 

 



  

            MESTO KOMÁRNO                
                     Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno  
 
 

V ý p i s 
UZNESENIA Z 33. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 16. JÚNA 2022 
 

 
 

V Komárne dňa 17. júna 2022 
 

1808/2022 
uznesenie 

 
k podaniu Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzk y skládky odpadu v k.ú. 

Komárno – Nová Stráž“ 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/   berie na vedomie 
 

Petíciu „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová 
Stráž“ doručenú mestu dňa 09.05.2022, 

 
B/   vyhovuje 
 

Petícii „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k.ú. Komárno – Nová 
Stráž“ doručenej mestu dňa 09.05.2022, 

 
C/   ruší 

uznesenie č. 1628/2022 k návrhu na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného 
plánu mesta Komárno zo dňa 10.02.2022. 

 
 
 
 

     Mgr. Béla Keszegh, v.r. 
                                    primátor mesta 
 
 
 

       JUDr. Tamás Varga, v.r. 
        zástupca primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za správnosť vyhotovenia: K. Vargová  


