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1545/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
   zámer predaja novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3435/3 o výmere 1334 m2, 

záhrada, vytvorenej geometrickým plánom z parcely registra „C“ č. 3435 o výmere  
2481 m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno pre J. K., rodenú K., s 
trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo  1440/2017 zo dňa 05. októbra 2017, zverejnený dňa 
13. októbra 2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie 
trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,   

 
B/ schva ľuje 
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   predaj novovytvorenej parcely 
registra „C“ č. 3435/3 o výmere 1334 m2, záhrada, vytvorenej geometrickým 
plánom z parcely registra „C“ č. 3435 o výmere  2481 m2, záhrada, vedenej na LV 
6434 v k. ú. Komárno,  

 
pre J. K. , rodenú Ks trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa z dôvodu, že predmetný pozemok bol v roku 1960 ako 
náhradný pozemok v zmysle zákona č. 47/1955 Zb. a Rozhodnutia odboru 
poľnohospodárskej rady Miestneho národného výboru v Komárne, pod číslom 
Pôd.10 - 60/1950 – HTUP zo dňa 15.03.1960, pridelený do užívania pre rodinu 
K., 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške vo výške 24.118,72 eur, 

  
za nasledovných podmienok: 

        
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 

výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, 
 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti platí kupujúci, 

 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
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spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy  v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
 

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

              primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ 3/5 VÄ ČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 72: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  18 
ZA   : 14  
PROTI   : 1 
ZDRŽALO SA  : 2 
NEHLASOVALO  : 1 
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1546/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
         zámer predaja novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3435/4 o výmere 1147 m2, 

záhrada, vytvorenej geometrickým plánom z parcely registra „C“ č. 3435 o výmere  
2481 m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno, pre K. P., rodenú K., 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo    1441/2017 zo dňa 05.októbra 2017, zverejnený dňa 
13. októbra 2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie 
trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade §9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

 
B/     schva ľuje 
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
 

  predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 3435/3 o výmere 1334 m2, záhrada,   
vytvorenej geometrickým plánom z parcely registra „C“ č. 3435 o výmere 2481 
m2, záhrada, vedenej na LV 6434 v k. ú. Komárno,  

 
pre K. P., rodenú K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa z dôvodu, že predmetný pozemok bol v roku 1960 ako 
náhradný pozemok v zmysle zákona č. 47/1955 Zb. a Rozhodnutia odboru 
poľnohospodárskej rady Miestneho národného výboru v Komárne, pod číslom 
Pôd.10 - 60/1950 – HTUP zo dňa 15.03.1960, pridelený do užívania pre rodinu 
K., 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 20.737,76 eur,  
 

za nasledovných podmienok: 
        

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 
výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, 

 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti platí kupujúci, 
 

C/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
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spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy  v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
 

                                                                                   Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ 3/5 VÄ ČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 73: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  18 
ZA   : 12  
PROTI   : 1 
ZDRŽALO SA  : 2 
NEHLASOVALO  : 3 
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1547/2017 
uznesenie 

k predaju pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
zámer predaja pozemku, diel č. 1 z parcely registra „C“ č. 8406/3 o výmere               
83 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 339338458 - 19/2016, 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre T. T., rodeného T., a manželku T. T., 
rodenú R., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno, bol schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1442/2017 zo dňa 05.októbra 2017, 
zverejnený dňa 13. októbra 2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, 
ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9 a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schva ľuje  
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
 predaj pozemku diel č. 1 z parcely registra „C“ č. 8406/3 o výmere 83 m2, 

zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458 - 19/2016, 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  

 
 pre T. T., rodeného T. a manželku T. T., rodenú R., obaja s trvalým pobytom 945 

01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zrete ľa, nakoľko pozemok sa 
nachádza za nehnuteľnosťou v ich vlastníctve a z hľadiska jeho dispozície nie je 
vhodný na samostatné využívanie, alebo predaj iným osobám, 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ,                                   

za 15,12 eur/m2, celkom 1.254,- eur, za nasledovných podmienok : 
        

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške 
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy, 

 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti platí kupujúci, 

 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy  v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1548/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
      zámer predaja pozemku,  parc. reg. „C“ č. 3210 o výmere  486 m2, záhrada, 

vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre L. N., rodeného N., s trvalým pobytom  
945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne 
číslo 1443/2017 zo dňa  28. septembra a 05. októbra 2017, zverejnený dňa 13. 
októbra 2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie 
trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,   

 
B/     schva ľuje 
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

  
      predaj pozemku,  parc. reg. „C“ č. 3210 o výmere  486 m2, záhrada, vedenej na 

LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  
 

pre L. N., rodeného N., s trvalým pobytom 945 01 Komárno ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, nakoľko je vlastníkom rodinného domu so súp. č. 2491, 
ktorý sa nachádza na parc. reg. „C“ č. 3209/2 a pozemok, ktorý je predmetom 
kúpy je priľahlý pozemok, ktorý je oplotený k domu 

 
2.  kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 45,20 eur/m2, celkom 21.967,20 eur,  
 

za nasledovných podmienok : 
 

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 
výške  je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 

 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 

 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1549/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
zámer predaja pozemku,  parc. reg. „C“ č. 3700/1 o výmere cca 180 m2, zastavaná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,  pre V. Sz., rodeného Sz., s trvalým 
pobytom 945 01 Komárno v podiele ½ k celku a pre Bc. G. U., rodenú F., s trvalým 
bytom 945 05 Komárno v podiele ½ k celku, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo  1447/2017 zo dňa  28. septembra 2017 a 05. októbra 
2017, zverejnený dňa  13. októbra 2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,   

 
B/ schva ľuje 

s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
predaj časti parcely registra „C“ č. 3700/1 o výmere cca 180 m2, zastavaná 
plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno,  
 
pre V. Sz., rodeného Sz., s trvalým pobytom 945 01 Komárno v podiele ½ k celku 
a pre Bc. G. U. , rodenú F., s trvalým bytom 945 05 Komárno v podiele ½ k celku, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú  vlastníkmi susedných 
nehnuteľností, parc. registra „C“ č. 3743/1,2 a rodinného domu so súp.č. 4936, 
ktorý sa nachádza na parc. registra „C“ č. 3743/2 v k.ú. Komárno a žiadaný 
pozemok je zanedbaný, zarastený burinami, 

 
2.   kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 37,80 eur/m2, celkom 6.804,- eur,  

 
za nasledovných podmienok : 

 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 

výške  je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 
 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci. 

 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1550/2017 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

 
zámer prenájmu časti strechy obytného domu  so súp. č. 873 o výmere 25 m2 na 
pozemku parc. registra „C“ č. 3968, zastavaná plocha a časť pozemku 20 m2 na parc. 
registra „C“ č. 3967/8, zastavaná plocha obe vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno 
(Roľníckej školy 49, 51), pre O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, so sídlom 
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 27882/B, za účelom umiestnenia stavby 
elektronickej komunikačnej siete podľa priloženej projektovej dokumentácie na 10 
rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 1453/2017 zo dňa 28. septembra a 05. októbra 2017, 
zverejnený dňa 13.10.2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta 
s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia a ktoré zverejnenie trvá aj v čase 
zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schva ľuje 
            s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
  

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb.    
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

 
prenájom časti strechy obytného domu  so súp. č. 873 o výmere 25 m2 na 
pozemku parc. registra „C“ č. 3968, zastavaná plocha a časť pozemku 20 m2 na 
parc. registra „C“ č. 3967/8, zastavaná plocha obe vedené na LV 6434 v k.ú. 
Komárno (Roľníckej školy 49, 51),  
 
pre O2 Slovakia, s.r.o.,  IČO: 35848863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 
Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 
Sro, vložka číslo: 27882/B ako prípad osobitného zrete ľa za účelom umiestnenia 
stavby elektronickej komunikačnej siete podľa priloženej projektovej dokumentácie 
na 10 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

 
2. nájomné vo výške za časť strechy o výmere 25 m2 – 4.000,- eur/rok, za časť 

pozemku o výmere 20 m2 - 110,- eur/rok,  
 

za nasledovnej podmienky:  
 

- v prípade poškodenia strechy a prístupu na strechu, ktoré vznikne počas   
umiestnenia stavby elektronickej komunikačnej siete, všetky náklady znáša 
nájomca, 

 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
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zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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1551/2017 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
zámer prenájmu časti pozemku  o výmere 18 m2 z parcely registra „C“ č. 1951, zast. 
plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre coool BAR s.r.o., IČO: 
50 626 990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01 Komárno, zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro,  Vložka číslo: 42175/N, bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo  1454/2017 zo dňa 
28. septembra 2017 a 05. októbra 2017, zverejnený dňa  13. októbra 2017 na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia 
MZ, v súlade § 9 a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci 
v znení neskorších predpisov,   

 
B/ schva ľuje 

s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

 
prenájom časti pozemku  o výmere 18 m2 z parcely registra „C“ č. 1951, zast. 
plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za účelom prevádzkovania 
zmrzlinového stánku, na dobu neurčitú,  
 
pre coool BAR s.r.o. , IČO: 50 626 990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01 
Komárno, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, 
Vložka číslo: 42175/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na 
pozemku sa nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa,  

 
2.  nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok, celkom 194,94 eur/rok,   
 

za nasledovnej podmienky: 
 

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme  je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  zmluvy 
o nájme, 

 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1552/2017 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemkov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

 
zámer prenájmu pozemkov, parc. reg. „C“ č. 11787 o výmere 24469 m2, orná pôda, 
parc. reg. „C“ č. 11838 o výmere 7210 m², orná pôda, parc. reg. „C“ č. 11837 
o výmere 8249 m², orná pôda,  vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu 
určitú, t.j. 1 rok pre G. V., rodeného V., s trvalým pobytom Veľkodunajské nábrežie 
11, 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne 
číslo 1455/2017 zo dňa 28. septembra a 05. októbra 2017, zverejnený dňa 
13.10.2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej 
lehoty zverejnenia a ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
 

B/ schva ľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

 
prenájom pozemkov, parc. reg. „C“ č. 11787 o výmere 24469 m2, orná pôda, 
parc. reg. „C“ č. 11838 o výmere 7210 m², orná pôda, parc. reg. „C“ č. 11837 
o výmere 8249 m², orná pôda,  vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, na dobu 
určitú, t.j. 1 rok s trojmesačnou výpovednou lehotou, 
 
pre G. V., rodeného V., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa z dôvodu, že pozemky vyčistí na vlastné náklady a dá ich do 
takého stavu, aby mohol pozemky využívať na poľnohospodárske účely, 

 
2. nájomné vo výške 100,- eur/ha/rok, celkom 399,28 eur/rok,  

 
za nasledovnej podmienky: 

               
             -  viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy 

o nájme, 
 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 

 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1553/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že 

  
zámer predaja pozemku  parc. reg. „C“ č. 7746/1 o výmere  280 m2, záhrada, 
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre M. G., rodenú K., s trvalým pobytom  945 
01 Komárno, M. V., rodenú K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, A. G. P., rodenú 
K., s trvalým pobytom Nuoro, Taliansko, do ich podielového spoluvlastníctva 
v rovnakom podiele 1/3 k celku, z toho prislúchajúca výmera pre každého je 93,33 
m2, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo  1456/2017 
zo dňa 28. septembra a 05.októbra 2017, zverejnený dňa 13. októbra 2017 na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase 
zasadnutia MZ, v súlade § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obci v znení neskorších predpisov, 

 
B/    schva ľuje 
         s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
 

1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
 predaj pozemku  parc. reg. „C“ č. 7746/1 o výmere  280 m2, záhrada, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  

 
pre M. G., rodenú K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, M. V., rodenú K., 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno, A. G. P., rodenú K., s trvalým pobytom 
Nuoro, Taliansko, do ich podielového spoluvlastníctva v rovnakom podiele 1/3 
k celku, z toho prislúchajúca výmera pre každého je 93,33 m2 ako prípad hodný 
osobitného  zreteľa nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi susednej nehnuteľnosti, 
vedenej na LV č. 2143 v k.ú. Komárno, t.j. parc. reg. „C“ č. 7746/2 a predmet 
žiadosti je ohradený a používajú ho ako pridomovú záhradku, 

 
2.    kúpnu cenu pozemku vo výške 100% z BDÚ, t.j. 49,30 eur/m2, celkom  13.804,-   

eur, za nasledovných podmienok: 
 

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 
výške  je 30 dní odo dňa doručenia návrhu  kúpnej zmluvy, 

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 
C/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1554/2017 
uznesenie 

k podaniu projektu „Cezhrani čný turistický park“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  

 
 zámer prenájmu časti pozemku  o výmere 452,01 m2 z parcely registra „C“ č. 967/1, 

ost. plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Európske zoskupenie územnej 
spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, IČO: 45230021, so sídlom 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Komárne číslo 1387/2017 zo dňa 28.9.2017, zverejnený na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta s dodržaním 15 dňovej lehoty zverejnenia a 
ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ schva ľuje 
 s 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 
1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   
 
  prenájom časti pozemku  o výmere 452,01 m2 z parcely registra „C“ č. 967/1, 

ost. plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno (upresnený situačným plánom, 
ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia), na dobu určitú 10 rokov, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa,  

 
  pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii  s ručením 

obmedzeným , IČO: 45230021, so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 
Komárno, na verejnoprospešné účely, t.j. na vybudovanie turistického parku, ktorý 
bude slúžiť širokej verejnosti v rámci regiónu, 

 
2.   nájomné vo výške 15% z ceny BDÚ, t.j. 8,66 eur/m2/rok,  
 

za nasledovnej podmienky: 
 
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy 

o nájme, 
 
C/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenie. 

 
Termín : 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 



UZNESENIA Z 36. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 09. NOVEMBRA 2017 – 2. POKRAČOVANIE 36. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE DŇA 23. NOVEMBRA 2017 

                                      14 Uznesenia podpísané primátorom dňa 24.11.2017 
 

 

1555/2017 
uznesenie 

k žiadosti o výpoži čku časti pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 

 
1. uzatvorenie zmluvy o  výpožičke časti pozemku o výmere 9 m2 z parcely registra 

„C“ č. 1818/1 o výmere 24060 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, za účelom umiestnenia bronzovej sochy Benjámina Egressyho pre 
Združenie absolventov a pedagógov ma ďarského gymnázia v Komárne – 
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanár ainak Baráti Köre , 
IČO: 42 124 719, so sídlom Ul. bisk. Királya 5, 945 01 Komárno, na dobu určitú, 
30 rokov,  
 

2.   uzatvorenie zmluvy o krátkodobej výpožičke časti pozemku o výmere cca 530 m2 
z parcely registra „C“ č. 1818/1 o výmere 24060 m2, zastavaná plocha, vedenej 
na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania prístupovej cesty k soche, 
osvetlenia sochy, vytvorenia zelene, zatrávenia okolia sochy a vykonania 
parkovej úpravy okolia sochy, za nasledovných podmienok: 

 
- investície a  úpravy vykonané vypožičiavateľom na predmete zmluvy, sa stanú 

vlastníctvom mesta Komárno bez finančnej náhrady, 
 

- vypožičiavateľ sa zaväzuje vybudovať prístupovú cestu k soche, osvetlenie 
sochy, vytvorenie zelene, zatrávenie okolia sochy a parkovú úpravu okolia 
sochy cca na 530 m², 

 
- vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať predmet zmluvy na vlastné náklady 

počas celej doby výpožičky,  
 
- vypožičiavateľ sa zaväzuje, že na predmete zmluvy umiestni sochu Benjámina 

Egressyho  do konca roku 2018,  
 

- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia 
návrhu  zmluvy o výpožičke, 

 
- socha Benjámina Egressyho sa umiestní do konca roka 2018 v súlade so 

záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Nitra, 
 

B/ žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 

 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia. 
 

                                                            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1556/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
predaj časti pozemku, parcely registra „C“ č. 10866 o výmere 250 m2, záhrada, vedenej na 
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, pre O. Cs., rodeného Cs., s trvalým pobytom 945 01 Komárno -
Hadovce. 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1557/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschva ľuje 
 
predaj časti pozemkov, parcely registra „C“ č. 971/1  o výmere   245,90 m2, zastavaná plocha 
a  parcely registra „C“ č. 970/3 o výmere 123 m², ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno, pre B. K. , rodeného K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno. 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁVRH UZNESENIA NEBOL PRIJATÝ NADPOLOVI ČNOU VÄČŠINOU PRÍTOMNÝCH POSLANCOV. 
VÝSLEDOK HLASOVANIA Č. 86: 
POČET VŠETKÝCH POSLANCOV:  25 
POČET PRÍTOMNÝCH POSLANCOV:  20 
ZA   : 9  
PROTI   : 3 
ZDRŽALO SA  : 8 
NEHLASOVALO  : 0 
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1558/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemkov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
zámer predaja časti pozemkov, parcely registra „C“ č. 971/1 o výmere 245,90 
m2, zastavaná plocha a  parcely registra „C“ č. 970/3 o výmere 123 m², ostatná 
plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  

 
pre B. K. , rodeného K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 
osobitného zrete ľa, nakoľko sa od roku 2008 venuje súťažovo komárňanskému 
biliárdu, v rokoch 2010, 2011 a v roku 2017 získal ocenenia a naďalej by sa chcel 
venovať biliárdu, organizovať v našom meste slovenské majstrovstvá, slovenský 
pohár, 

  
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 57,70 eur/m2, celkom 21.285,- eur,  
 

za  nasledovnej podmienky: 
 

                - mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa            
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy. 
 

 
 
 
 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta   
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1559/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
  
            žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu so súp. č. 36, ktorý sa nachádza na parc. 

registra „C“ č. 11437 a pozemok, ktorý je predmetom kúpy, je priľahlý pozemok, ktorý 
je oplotený k rodinnému domu,   

 
B/ schva ľuje 
 

1.  v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou),  

 
      predaj pozemku,  parc. reg. „C“ č. 11438 o výmere  436 m2, záhrada, vedeného 

na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,  
 

pre T. R., rodeného R., a manž. A. R., rodenú K., obaja s trvalým pobytom 945 01 
Komárno,    

 
2.  kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 7,68 eur/m2, celkom  

3.348,- eur, stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou“, za nasledovných podmienok: 

 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení záložného práva a 

 lehota na zaplatenie prvej splátky kúpnej ceny vo výške 279,- eur  je 30 
dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
záložného práva,  

- ďalšie splátky v rovnakých splátkach mesačne po 279,- eur, 
- zriadenie záložného práva pre Mesto Komárno do zaplatenia kúpnej ceny 

v celej výške t.j. 3.348,- eur, 
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a za 

zriadenie záložného práva  platia kupujúci, 
 
C/ žiada  
             Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
záložného práva v zmysle bodu B/ tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 
Ing. László Stubendek 

            primátor mesta 
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1560/2017 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
neschva ľuje 
 
predaj parcely registra „C“ č. 7051/304 o výmere 273 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 
6434 v k.ú. Komárno, pre T. S., s trvalým pobytom 945 01 Komárno a S. S., rod. Cz., 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno. 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1561/2017 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

 
 zámer prenájmu pozemku parcely registra „C“ č. 5177/3 o výmere 21 m2, zast. 

plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za účelom prevádzkovania 
zmrzlinového stánku, na dobu neurčitú,   

 
 pre coool BAR  s.r.o., IČO: 50 626 990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01 

Komárno, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, 
Vložka číslo: 42175/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na 
pozemku sa nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa,  

 
2.  nájomné vo výške 15% z ceny BDÚ, t.j. 5,46 eur/m2/rok, celkom 114,66 eur/rok,  
 

za nasledovnej podmienky: 
 

- mesto zverejní svoj zámer prenajať pozemok ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 
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1562/2017 
uznesenie 

k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene   
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

                                     uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene: 

- na elektrickú prípojku vo výmere cca 10 m2 na parc. reg. „C“ č. 5218/1, vo výmere 
4531 m2, ostatná plocha,  

- na vodovodnú prípojku vo výmere cca 3,8 m2  na parc .reg. „C“ č. 5227 vo výmere 
2349 m2,  ostatná plocha,  

- na kanalizačnú prípojku vo výmere cca 17,5 m2, na  parc. reg. „C“ č. 5177/1 
vo výmere 7935 m2, zastavaná plocha a parc .reg. „C“ č. 5227 vo výmere 2349 m2,  
ostatná plocha,   

 
vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej 
stavby „Materská škola a detské jasle „Csillag“, medzi mestom Komárno ako 
budúcim povinným z vecného bremena a Reformovanou k resťanskou cirkvou 
na Slovensku – Cirkevný zbor Komárno , so sídlom Jókaiho 34, 945 01 Komárno, 
IČO: 34063510, registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ako 
budúcim oprávneným z vecného bremena, na vlastné náklady investora,  
 
za nasledovných podmienok:   
 
- vecné bremeno bude zriadené za jednorázovú odplatu dohodnutú oboma 

zmluvnými stranami vo výške 18,- eur/m²,  
 
-  viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 

30 dní od doručenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene, 
 
-  zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená po upresnení polohy inžinierskych  

sietí geometrickým plánom,  
 

B/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno  

 
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

               primátor mesta 
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1563/2017 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

 
zámer prenájmu časti pozemku  vo výmere 3 m2, parcely registra „C“ č.10298, vo 
výmere 391 m2, zastavaná plocha, registra „C“ č.10233, vo výmere 39730 m2, 
ostatná plocha, registra „C“ č.1820, vo výmere 1822 m2, zastavaná plocha vedenej 
na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou 
s tým, že presná identifikácia prenajatého pozemku bude určená prílohou k zmluve 
na základe  technickej dokumentácie plánovanej stavby             

 
pre Slovenský hydrometeorologický ústav , so sídlom: Jeséniova 17,                            
833 15 Bratislava,  ako prípad hodný osobitného zrete ľa, z dôvodu, že v zmysle 
§ 7 zákona č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej 
meteorologickej službe budú údaje zistené predmetnými objektmi slúžiť ako 
referenčné údaje pre výkon právomocí orgánov štátnej správy a orgánov verejnej 
správy, súdy a Národnú radu Slovenskej republiky, 

 
2.  nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ: 
 

      -  parcela reg. „C“ č.10298  -   24,40 eur/ m2 ,  15% z BDÚ  je  3,66 eur/ m2, 
-  parcela reg. „C“ č.10233  -   30,10 eur/ m2 ,  15% z BDÚ   je  4,51 eur/ m2, 

                     -  parcela reg. „C“ č.  1820  -   57,70 eur/ m2,    15% z BDÚ  je  8,65 eur/ m2, 
            celkom  16,82 eur/rok,  

 
za nasledovných podmienok: 
 
- mesto zverejní svoj zámer prenajať časť pozemkov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

- pozemok bude užívaný len na umiestnenie monitorovacej stanice, 
- prenajímateľ zabezpečí  vytýčenie inžinierskych sietí, 

 
B/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora Mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 



UZNESENIA Z 36. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 09. NOVEMBRA 2017 – 2. POKRAČOVANIE 36. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE DŇA 23. NOVEMBRA 2017 

                                      23 Uznesenia podpísané primátorom dňa 24.11.2017 
 

 

1564/2017 
uznesenie 

k návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám o postupe pri prijímaní, evidovaní,  
vybavovaní a kontrole vybavovania s ťažností   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
schva ľuje 

 
Dodatok č. 1 k Zásadám o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností , ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto uznesenia. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
               primátor mesta 
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1565/2017 
uznesenie 

k Informatívnej správe o stave obnovy miestnych kom unikácií v Komárne  
ku dňu 31.10.2017 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
berie na vedomie  
 
Informatívnu správu o stave obnovy miestnych komunikácií v Komárne ku dňu 31.10.2017. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
            primátor mesta 

 


