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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámenie  o začatí stavebného konania  
spojeného s územným konaním  a upustenie od ústneho pojednávania 

 
Dňa 27.02.2023 podal stavebník SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy  44/b, 

Bratislava, IČO: 35 910 739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd. Sa, vložka č. 3481/B, zastúpený Ing. Miroslavom Hroncom, bytom Železničná 48/1775, 
Lučenec žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „SD/21526 - Rekonštrukcia 
plynovodov Komárno, Letecké pole, Gy. Berecza  2.SC, ÚO02767“ – líniová stavba  
v uliciach: Gy. Berecza, Zlievarenská, Rovná, Krivá, Komáromi Kacza, Úzka, Skalná 
a Okružná cesta, vo vetvách: A (1-2-3-4-5-6-7-8) Gy. Berecza, A1 (pre P2 a P3) Gy. 
Berecza, B (9-9a) Zlievarenská, B1 (pre P55a P56) Zlievarenská, C (10-10a) Rovná, C1 
(10a-11) Krivá, D (10-13) Komáromi Kacza, D1 (12-13a) spojovacia ulica medzi ul. K.Kacza-
Úzka, E (14-14a) Skalná, F (15-15a) Okružná cesta. 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním.  

Stavba zahŕňa obnovu plynovodov a prípojok plynu z mat. oceľ na STL plynovody 
z mat. PE100RC. Obnovené plynárenské zariadenia budú vedené v pôvodných trasách 
(v zeleni, v komunikáciách, a v chodníkoch), v ochrannom pásme pôvodných plynovodov 
a na parcelách na ktorých už sú uložené jestv. plynovody a prípojky. 

Mesto Komárno, ako príslušný stavebný  úrad podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon ) v znení  neskorších 
predpisov  oznamuje  v súlade s ustanovením § 36, § 61 stavebného zákona účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania spojeného s územným konaním. 
Pretože sú stavebnému  úradu  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje  
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upúšťa  v zmysle § 61 
ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania  a ústneho pojednávania. Účastníci 
konania  môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky na stavebnom úrade najneskôr do  7 
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia,  inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej 
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia svoje 
stanoviská v tejto lehote, bude sa mať za to, že  so stavbou z hľadiska nimi sledovaných 
záujmov súhlasia.   

Stavebný úrad podľa  § 42 ods.5 stavebného zákona upozorňuje účastníkov 
konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý 
z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.  

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade (Komárno, 
Pevnostný rad č. 3, I.posch.č.11). 

          Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona 
a preto bude     v y v e s e n é   po dobu 15 dní  na oznamovacej tabuli Mesta Komárno, 
webové sídlo Komárno a na dočasnej úradnej tabuli na mieste stavby. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. 

 
    
                                                                                                        

     Mgr. Béla Keszegh 
                                                                                                                 primátor mesta                       
 
 
 



 

Oznámenie sa doručí :    
1. Stavebníkovi SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava zast. Ing. Miroslav Hronec, Železničná 

48/1775, 984 01 Lučenec  
2. Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke právo alebo iné práva  k pozemkom, alebo 

stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 
3. Projektant Ing. Tomáš Haluza, SPP distribúcia a.s., Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen 
4. dotknutým orgánom 

 Okresné riaditeľstvo  hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno 

 Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno  

 KOMVaK, a.s., E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno 

 Západoslovenská distribučná,a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1  

 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 DIGI  SLOVAKIA, s.r.o., Zákaznické stredisko, Rozmarínová 12, 945 01 Komárno 

 Mesto Komárno 

 Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

 TÜV SÜD Slovakia,s.r.o., Jašíkov a6, 821 03 Bratislava 

 Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Nám. M.R. Štefánika 10, 945 01 Komárno 

 OTNS,a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

 OR PZ SR, Pohraničná 8, 945 01 Komárno 

 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
 
5. do spisu  
 
 
 

 
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na  
Mesto Komárno– úradná tabuľa 
Mesto Komárno   – webové sídlo www.komarno.sk 
Mesto Komárno– dočasná úradná tabuľa na mieste stavby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum vyvesenia................................                                                    Dátum zvesenia.................................. 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.............................................. 
 
 
 
 
 

http://www.komarno.sk/

